
MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL

Comando do 7º Distrito Naval celebra o 

Dia do Marinheiro

Cerimônia alusiva ao Dia do Marinheiro realizada no GptFNB

Em  comemoração  ao  Dia  do  Marinheiro,  celebrado  no  dia  13  de 
dezembro,  o  Comando  do  7º  Distrito  Naval  realizou  cerimônia  militar 
alusiva à data, em 11 de dezembro, no Grupamento de Fuzileiros Navais 
de Brasília (GptFNB).  O evento foi presidido pelo Chefe do Estado-Maior 
da Armada, Almirante de Esquadra Claudio Portugal de Viveiros, e contou 
com  a  presença  de  Ministros  de  Estado,  Parlamentares,  Membros  do 
Almirantado,  Oficiais  Generais  e  autoridades  dos  poderes  executivo, 
legislativo e judiciário, além de personalidades civis.

Na ocasião, foi  realizada a imposição da “Medalha Mérito Tamandaré”, 
que destina-se a agraciar autoridades, instituições e personalidades civis 
e militares, brasileiras ou estrangeiras, que tenham prestado relevantes 
serviços, na divulgação ou no fortalecimento das tradições da Marinha do 
Brasil. Dentre as instituições agraciadas, estavam o Comando Geral do 
Pessoal da Aeronáutica, o Centro de Instrução e Adestramento de Brasília 



Almirante  Domingos  Mattos  Cortez,  o  Corpo  de Bombeiros  do  Distrito 
Federal e a Estação Rádio da Marinha em Brasília. 

O  evento  contou  com  a  transmissão  simultânea  da  cerimônia  de 
integração das seções do Submarino “Tonelero” e o lançamento ao Mar do 
Submarino “Humaitá”, realizados no Complexo Naval de Itaguaí, no Rio 
de  Janeiro,  onde  estavam  presentes:  o  Presidente  da  República 
Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro; o Comandante da Marinha, 
Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Junior; dentre outros. 

Em seu discurso, transmitido, ao vivo, para todos os Distritos Navais, o 
Comandante da Marinha destacou o legado de nosso Patrono: “O exemplo 
de Tamandaré, pautado na Rosa das Virtudes, deve ser fonte permanente 
de  inspiração,  de  modo  a  continuarmos  honrando  o  seu  legado  de 
dedicação no cumprimento do dever. Escolhemos defender uma nação; 
patrulhar mares, rios e lagos; incentivar a pesquisa científica e o fomento 
tecnológico;  preservar  o  meio  ambiente;  contribuir  para  o 
desenvolvimento nacional; levar atendimento aos rincões mais distantes; 
salvar  vidas;  atuar  no  mar,  em  terra,  no  ar  e  sob  as  águas.  Nós 
escolhemos ser Marinheiros!”. 

Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante de Esquadra Claudio Portugal de 
Viveiros, realiza imposição da Medalha Mérito Tamandaré às Organizações 

Militares agraciadas


