
HISTÓRICO DA MEDALHA HERÓIS DE CASA FORTE

A Medalha Heróis de Casa Forte foi criada pela Associação dos Ex-alunos do
Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Recife, em Reunião Plenária no dia 11
de abril de 2007 e se destina a agraciar as personalidades que tenham contribuído de
forma relevante para a formação dos Aspirantes-a-Oficial do CPOR/Recife, legítimos
herdeiros dos heróis de Casa Forte, ou qualquer pessoa que tenha se destacado como
colaborador contínuo daAssociação.

A medalha tem a forma circular, arrematada na base por dois florões de louros que
simbolizam a vitória alcançada na Batalha de Casa Forte, sobre o qual repousa uma fita
com as inscrições "1645 HERÓIS DE CASA FORTE 2007." Traz no seu anverso,
gravada em alto relevo a fachada do histórico Casarão de Casa Forte, palco desta
memorável batalha, e no reverso, a inscrição "HERÓIS DE CASA FORTE" circundado
pelo texto: Associação de Ex-alunos do CPOR do Recife-Pemambuco, pende de uma
fita de seda chamalotada, medindo 36 milímetros, dividida em três faixas, intercaladas
por dois frisos amarelos, nas cores representativas da Bandeira da Restauração (1640-
1683), instituída logo após o fim do domínio espanhol, para caracterizar o ressurgimento
do Reino Lusitano sob a Casa de Bragança. O fato mais importante que esta bandeira
presidiu foi a expulsão dos holandeses de nosso território. A orla azul alia à idéia de
Pátria o culto de Nossa Senhora da Conceição, que passou a ser a Padroeira de Portugal,
no ano de 1646.

A concessão da Medalha Heróis de Casa Forte far-se-á por ato do Presidente da
Associação dos Ex-Alunos do CPOR do Recife, Seção de Recife-PE ou por delegação
deste, mediante proposta de:

I-Associado; e

11- Comandante do CPORlRecife.

A Associação de Ex-Alunos do CPOR do Recife é a entidade criadora e
mantenedora da MEDALHA HERÓIS DE CASA FORTE e somente esta poderá
promover outorgas da presente distinção em qualquer parte do Território Nacional. J1,
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