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Sob a atmosfera da 2' Guerra Mundial, no dia 20 de março de 1942. era críada a ]'
Companhia Regional do Corpo de FUlileiros Navais "célula matter" de nosso Grupamento. de
Fu,.ileim~ Navais de Natal, hoje complemndo 66 an,1'>.
lnicialmente voltado para prestar segurança às instalações da Base l\aval de Natal. aonde
foi instalada,

ao longo

desses

anos nossa

Unidade

passon

por diversas

transfonnaçfie8,

acompanhando

a evolução dos l~mpo~ para ~e manler no e8lado da arte, 8em nunca esquecer a

es~êneia eomhativa que a originou. No <lia 7 de março de 1963, a antiga 3" Companhia Regional.
devido à reorganilação

do Corpo de Fuzileiros Navais, leve sua denominação

alterada para

Grupamento de Fuzileiro" Navais de Natal, qlle carrega de"de então, todo o eSligma dos bravos
Fuzileiros e Marinheiros que nos antecederam.
Em 19 de maio "le 197 I. o Grupamenlo foi transferido para ll~ suas atuais instalações. as
quais pertenciam ao antigo Centro de lnstmção Almirante Tamandaré, o famoso "elA T', como era
popularmente conhecido pela sociedade potiguar. Com a extinção do Grupamento de Fuzileiros
Navais de Recife em 1976, passou o nosso Grup'lmento a ser a única Unidade de Fuzileiros Navais
na árca de jurisdição do]" Distrito Naval.
Sob a orientação segura do Comando do 3" Dislrito NavaL o Gmpamento de Fw:ileiro>
Navais de Natal teve sua mis~ão ampliada ao longo desses últimos anos, refletindo a confiança no
valor dos nossos militares. Dessa forma. passamos a contribuir dccisivamente

para o preparo e

aplicação do Poder Naval, pela capacidadc de provcr a dcfesa Je porlos, hases, inslalações navais
ou de elemento8 componenle.' do Poder Marítimo, além da competêncift para realizar opcraçõ'cs de
segurança intem'l e outras tarefas que possam ser atribuídas pelo nosso Comando Superior.
Nesta <lata de jú.hilo não poderíamo~ dei;>.arde agradecer àqueles que nos precederam
nesta saga. que abriram a trilha para o nosso sucesso com suor, lágrimas e mUlla dedicação. O
profi~sionali~mo e carinho do~ Fll~ileiro~ e Marinheiros que aqui serviram são os alicerces em qlle
hoje construímos o nosso futuro, ao deixar-nos um legado proficllo o qual lemos a re~pon~abilidade
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de dar continuidade eom entusiasmo e dcvoção. O ~entimento de amor il Pátria e do eumprimcnto
do dever dos nossos Veteranos permanecem presentes no ar em qlle respiramo~ e ~eus nobres feitos,
cujas bei<ls margens do nosso Rio Potengi podem testemunhar. são exemplos digno~ de nosso
Espirito de Corpo. que n110podemos deixar de exalwL
E~timada tripuiação, "ímhoio \';\'0 da alma aguerrida que possui este brioso Grupamcnto,
marchando lado a lado com as nOSM, irmanac.Ias OM do ]" Distrito Naval, integrando-se em uma só
Marinha c sob o pcso de 200 anos dc história de tradições e glórias du Corpo de Fuzileiros Navais.
dos quais é legítima representante

nas terras potiguares,

conclamo-a

a manter {) rumo. com

destemor. máquinas avante a pleno vapor. semeando um destino vindouro dc honras e vitórias, com
as semente, lançadas pelo, nOSMlSante<:e~8ore~.
Parahéns Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal' Somos orgulhosos em servi-lo, Que
a Estrela Guia, represcntada em no~~o brmôo continue a no~ iluminar, qu~ não nos fillte a força e a
vontadc para supcrarmos os obstáculos c cumprirmo~ nossa mi~são.
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