CENTENÁRIO DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR DO BARRO BRANCO

Cem anos de história guardados em nossa memória
Escola de Oficiais, Escola de Sargentos, Escola de Soldados
Núcleo embrionário de formação de grandes personalidades
Toda a família militar sente-se orgulhosa em comemorar esse grande momento
Escola que já nasceu com sabor acadêmico
Núcleo Literário e Científico, trazido pela Missão Militar Francesa.
A Corporação de Tobias de Aguiar a passos largos se engrandece
Rompendo a marcha, em grande estilo e firmeza
Instala-se um novo Centro de Instrução Militar de grande porte
O CIM se transforma em Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais
Dessa nobre Escola
A Polícia Militar paulista ganhou muitos leais Comandantes.
Academia de Polícia Militar do Barro Branco,
Centelha que agiganta seu fulgor
A cada momento que passa,
Deixando seu intenso calor envaidecer o coração acadêmico.
Exaltando seus Cem Anos de grandes realizações,
Marchando com garbo em seu tradicional uniforme, nesse histórico Solo
Instalado no centurão verde da Invernada da Cantareira,
A Escola de Oficiais, Escola de Comandantes, verdadeira Escola de Vida e aprendizado.
Disseram ilustres filósofos há muitos séculos
Em suas louváveis citações: “o sabor da vitória somente os sábios sentem”.
Passam os dias, os meses, os anos
O tempo passa muito depressa
Lá no fundo do túnel do tempo estão guardadas muitas lembranças
Inúmeras de valor incalculável.
Caminhando a passos largos parte o infante sem temor para novas missões
Impossível determinar qual será a final.
A vida militar não é como um conto de fadas, onde sempre há um final feliz.
Muitos valorosos Oficiais partiram, mas deixaram legado
Indeléveis contribuições de grande valor,
Literalmente registrados na história dessa grande Arcádia,
Imortalizados para servirem de exemplos às futuras gerações,
Todas que com, lealdade, equilíbrio,
Astúcia, decisão e objetividade
Romperão com garra enormes barreiras.
Deixam-se muitas páginas em branco no Novo Livro,
O futuro sempre será enigmático.
Barro Branco,
A cor da paz, da harmonia
Reduto e celeiro de formação de novos Comandantes
Reviram-se muitas páginas de uma grande Escola
O futuro agora está nas mãos dos novos Oficias.
Bandeirantes do Século XXI,
Rompam a marcha com imponência e confiantes
A espada e o fuzil são as armas que honrosamente farão grandes conquistas
Nunca retrocedam, sigam sempre o brilho da estrela
Constância e ardor são as bases para o alcance de grandes vitórias
Os louros estampados em seu símbolo representam passado de glória inscrito na história.
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