
 

 

Sobre o Batalhão ainda...  
 

Tirado do texto escrito pelo primeiro Comandante o 3º BPM, nascido em Diamantina. 
Coronel PM Jair Faria de Souza  

 
 Virgem da Lapa, Araçuaí, Novo Cruzeiro, Teófilo Otoni, Itambacuri, Governador 
Valadares (antiga figueira do Rio Doce), Peçanha, São João Evangelista, Poté, Minas 
Novas, Rio Vermelho, Dom Joaquim, Guanhães.  
Era difícil para a administração comandar o Batalhão e muito pior para seus sacrificados 
componentes que recebiam ordem para ocupar os longínquos destacamentos, às vezes com 
esposa e filhos. “(...  
 Segundo historiadores, que não deixaram nada escrito, o 3º BPM foi instalado em 
Diamantina, lugar longe do litoral, porque o então Imperador D. Pedro II teria um lugar 
guarnecido por um Batalhão no caso de ataque marinho, por tropa estrangeira.  
 O 3º BPM recebeu a missão de dar segurança a mais da metade do território 
mineiro, isto é: os atuais Vales do Jequitinhonha e Mucuri,  sertão, ou região central de 
Minas, abrangendo os seguintes destacamentos de Rio Pardo, Pedra Azul, São João do 
Paraíso, Jequitinhonha, Medina, Salinas, Monte Azul, Espinosa, Manga, na divisa com a 
Bahia, Januária, São João da Ponte, Porteirinha, Montes Claros, Grão Mogol, Pedra Azul, 
Brasília de Minas, Coração de Jesus, Pirapora, Buenópolis, Augusto de Lima, Corinto, 
Curvelo, Lassance.  
 Segundo a tradição, foi no esforço de 96 homens que o 3º Batalhão enviou ao 5º 
Batalhão, a fim de seguir para a Revolução de 1924, que a nossa Unidade recebeu o apelido 
de “Casaca Parda”.  
 O Batalhão recebeu ordem para despachar os homens com máxima urgência para a 
capital, mas antes os militares teriam que passar no almoxarifado para receber uniforme 
novo. Um baixinho recebeu uma farda de um soldado alto.  
Durante a apresentação na Unidade do 5º BPM, o soldado que vestiu a túnica, ficando esta 

muito comprida, chamou a atenção do Oficial 
que recebeu o anúncio da apresentação da tropa.  
 Quando o Oficial deu comando de 
“cobrir”, justamente o soldado que estava com o 
uniforme desajustado no corpo, ficou 
aparecendo entre as colunas.  
 O Oficial, não sabendo o nome do 
soldado, exasperou: “Este casada parda entre 
em forma direito!” Foi uma risada hilariante no 
pátio do quartel, o que despertou grande raiva 
na tropa do 3º BPM, que quase partiu para a 
indisciplina, tendo alguns dos mais exaltados, 
recebido ordem de apresentar no 1º BPM.  
 
 O 3º Batalhão teve participação decisiva e 
heroica nas Revoluções de 1924, 1930 e 1932. 
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