Noite de Congraçamento
Encerramento do 1º CAOR
Data do evento: 10 de Julho de 2015
Com muita emoção e felicidade, foi concretizado com grande êxito o jantar
de comemoração do encerramente do 1º CAOR e a palestra sobre os 70
anos da FEB, realizada pelo Ten Monteiro, na última sexta (10/07), no Mar
Palace Hotel, em Copacabana.
Era final de tarde quando os convidados começaram a chegar com seus
familiares, e foram recebidos na porta do hotel por quatro alunos do CPORRJ, pelo presidente da AORE-RJ, Ten Ricardo, e pela secretária Anna, que
entregava rosas para cada presença feminina. Nos brindou com a presença
os senhores General de Brigada Stoffel, o General de Divisão Rosendo e o
Coronel Seixas, acompanhados de suas esposas, foram um dos primeiros a
chegar. E também muito nos honrou com sua presença, o Tenente Coronel
Engenharia Roberto, subcomandante do CPOR-RJ.
Com a presença de todos os convidados, o Ten Monteiro deu inicio a
palestra, mostrando fotos de sua ida a Itália para a comemoração da
participação da Força Expedicionária Brasileira (FEB), na 2a Guerra
Mundial. Ressaltou a importância da reserva para o Exército Brasileiro,
contou histórias de companheiros que deram suas vidas em nome do amor
pelo Brasil e lembrou do Major Apolo, o "herói esquecido", dito por ele,
mostrando sua história e um vídeo, momento que emocionou muito a todos.
Ao final, o Ten Rosenthal, combatente da FEB, foi o homenageado da noite.
Com muitos aplausos, ele foi convidado a ir para a frente da sala, onde
reviu, em fotos, momentos marcantes de sua vida militar, e ouviu do Ten
Monteiro um agradecimento em nome de todos, pela presença ativa na
Associação, além do merecimento de ser o símbolo vivo do Oficial R2.
Em seguida, foi servido o jantar no restaurante do hotel, onde todos
confraternizaram e celebraram a noite agradável e memorável para cada um
dos presentes.
Reportagem realizada por :
Priscila Fasulo

