
Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna descerra  o busto
do Imperial Marinheiro “Marcílio Dias”.

Foi descerrado, no dia 11 de dezembro de 2014, um busto em homenagem a Marcílio Dias, Marinheiro
da Armada Imperial brasileira, herói da Batalha Naval do Riachuelo, durante a Guerra da Tríplice Aliança. A
inauguração fez parte das comemorações do “Dia do Marinheiro” na Delegacia da Capitania dos Portos em
Laguna, em antecipação ao dia 13 de dezembro. O busto do Marinheiro Marcílio Dias foi erguido junto ao
Mastro da Bandeira.  Durante  a  cerimônia  o Delegado da  Capitania  dos  Portos  em Laguna,  Capitão-de-
Corveta (T) Francisco de Assis Dias da Silva, ressaltou que esse Imperial Marinheiro deu sua vida em defesa
do Pavilhão Nacional, a bordo da Corveta Parnahyba, lutando contra quatro inimigos que tentavam tirá-la do
mastro,  abatendo dois e foi  ferido mortalmente  por dois.  Foi  um momento de calorosa manifestação de
reverência  e  reconhecimento  desse  ato  heroico,  culminando  com uma  espontânea  salva  de  palmas,  por
iniciativa  do  público  presente.O  evento  contou  com  a  presença  de  várias  autoridades,  constou da
programação: o canto do Hino Nacional Brasileiro, leitura da Ordem do Dia do Comandante da Marinha e da
mensagem da Presidenta da República Federativa do Brasil,  da  entrega de medalhas “Mérito  Militar  com
passador de  ouro  e de  prata”  e “Mérito Funcional, da entrega de platinas a militar  recém-promovido, da
imposição de medalhas e entrega de certificados aos alunos que obtiveram o 1º, 2º e 3º lugares no concurso
de redação da  Operação  Cisne  Branco 2014  e certificado de reconhecimento pela participação às escolas
participantes e da entrega do diploma e medalha de “Amigo da Marinha” a personalidades locais.

Esta Boa Prática da DelLaguna encontra-se no Critério 4 - Responsabilidades Socioambiental, ética e
controle social, que visa diretamente ações ligadas à  responsabilidade social,  intensifica a parceria entre as
diversas instituições localizadas na jurisdição desta Delegacia, divulga a Marinha do Brasil e ajuda a formar a
mentalidade estudantil ao culto aos símbolos da identidade brasileira e do nacionalismo. 

Participaram do descerramento do busto:
- CF (RM1) Luiz Carlos Mello de Oliveira, ex-Titular da DelLaguna (1995/1998);
- SO-RV (Refº) Romário Cordeiro, Praça exemplar, contou 31 anos de Serviço Ativo e 10 anos como TTC na OM;
- Dr. Aldo Abrão Massih, Representante do Rotary Club de Laguna; e
- Pr. Fabiano Silva Pinto, representando as autoridades Eclesiásticas de Laguna.



Agraciados com as medalhas “Mérito Militar com passador de ouro e 
de prata” e “Mérito Funcional”, respectivamente:
- O Recém-promovido, SO-MO Fábio Tadeu Nunes Ferreira;
- 1ºSG-ES Ewerton do Nascimento; e
- Servidor Civil Valter Machado.

Agraciados com a medalha “Amigo da Marinha”:
- Coronel da Polícia Militar de Santa Catarina Flávio Knabben;
- Major do Exército Brasileiro Comandante da 3ª Cia do 63ºBtl de 

Infantaria - Gilson Tomelin
- Segundo-Tenente Bombeiro Militar Comandante da Guarnição de 

Bombeiros Militar em Laguna -  Marcos Lenadro 
Marques; e

- Diretor da Escola de Ensino Médio Almirante Lamego, Professor - 
Danilo Prudêncio

Início da Cerimônia alusiva ao “Dia do Marinheiro”. Alunos vencedores do concurso de redação “Operação Cisne Branco”. 
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