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Em 3 de março de 1770, ao tempo do Brasil Colônia, o Rei Dom José I e o 
Primeiro-Ministro Dom Sebastião José Carvalho e Mello, o Marquês de Pombal, 
assinaram, em Lisboa, o Alvará Régio instituindo o posto de “Intendente da Marinha e 
de seus Armazéns Gerais”, no Arsenal da Bahia. Essa decisão visava solucionar graves 
problemas de foro administrativo e gerencial para o trato dos assuntos relacionados à 
Fazenda Real e aos armazéns de materiais da Coroa. 

Passados trinta e oito anos, já no século XVIII, parte da Esquadra formada 
por navios portugueses e ingleses aportou em Salvador, egressos de Lisboa, trazendo a 
bordo o Príncipe Regente, a Rainha de Portugal e diversos membros da Corte 
Portuguesa, escoltados pela Brigada Real da Marinha, encarregados da artilharia e da 
defesa dos navios, célula mater do Corpo de Fuzileiros Navais que completa neste ano 
seu segundo centenário. 

Castigados por quase dois meses de viagem e, pelo menos, uma violenta 
tempestade no Atlântico, os navios puderam ser preparados e abastecidos na Baía de 
Todos os Santos para cumprirem a segunda etapa da viagem até o Rio de Janeiro. Foi 
esta a primeira vez que a Intendência fazia-se presente no apoio às Forças Navais e de 
Fuzileiros Navais.  

Com a chegada no Rio de Janeiro, D. João instalou o Ministério dos 
Negócios da Marinha e Ultramar, estabelecendo várias repartições, fundamentais ao seu 
funcionamento, entre as quais a Contadoria-Geral da Marinha e o cargo de Almoxarife 
de todos os Armazéns Gerais da Marinha, embriões dos segmentos de Finanças e 
Controle e de Abastecimento na Intendência. 

Já independente, após 1822, o governo brasileiro viu no fortalecimento de 
uma Marinha de Guerra Nacional a melhor maneira de consolidar a Independência, 
formando-se, então, a Esquadra Brasileira. Mais uma vez, a Intendência desempenhou 
papel fundamental no apoio às ações da recém criada Esquadra Brasileira ao transportar 
tropas e suprimentos para as áreas de combate. 

Com o passar dos anos, nossas tarefas, indispensáveis aos interesses da 
Marinha do Brasil, ampliaram-se significativamente e, atualmente, materializam-se na 
Logística de Suprimentos e de Transporte, na Coordenação do Orçamento da Marinha, 
na Execução Orçamentária e Financeira, no Patrimônio Imobiliário, no Controle 
Interno, no pagamento dos servidores civis e militares, ativos, inativos, e das 
pensionistas, na administração dos inativos e das pensionistas, e na busca de soluções 
para disponibilizar a casa própria para o nosso pessoal.  

Graças ao abnegado espírito dos que nos antecederam, a quem dedicamos 
um preito de respeito e admiração, nossa Marinha, mesmo diante de cenários 
desfavoráveis, modernizou-se e, com ela, o Corpo de Intendentes da Marinha cresceu, 
teve sua importância realçada e, hoje, faz-se presente em todos os recantos de nosso 
território, apoiando as Forças Navais, Aeronavais, de Fuzileiros Navais e todas as 
demais Organizações Militares da Marinha do Brasil; nas calhas dos rios nacionais, no 
Oceano Índico, no Oceano Pacífico e no Atlântico Norte; na Antártica, no Haiti e, 



especialmente, em nossa Amazônia Azul, por onde transitam noventa e cinco por cento 
de comércio exterior de interesse do Brasil, além de fonte de grandes riquezas, muitas 
ainda não exploradas, que podem alavancar o desenvolvimento do nosso país e a 
conseqüente melhoria das condições de vida de milhões de Brasileiros. 

Fruto da confiança depositada pela Alta Administração Naval, em resposta 
aos inúmeros e positivos resultados alcançados, a cada ano, continuamos a expandir 
nossa participação nas atividades de apoio, aumentando, por certo, nossos desafios, mas 
também nossa firme determinação em superá-los.  

Tamanho espectro de tarefas não poderia ser realizado sem a participação de 
Oficiais dos demais Corpos e Quadros, de Servidores Civis, de Praças de todas as 
especialidades e demais cidadãos,  militares e civis, que, engajados nas nossas fainas, 
contribuem para a qualidade de nosso serviço e a grandeza de nossa Marinha. Por essa 
causa, nessa data tão especial para nós Intendentes, mais alguns desses homens e 
mulheres que muito nos honram com seu apoio, estarão sendo agraciados com o título 
de Intendente Honorário. 

Caros Oficiais Intendentes do Quadro de Intendentes e do Quadro 
Complementar: ostentem orgulhosamente em suas platinas a Folha de Acanto, 
vivenciando dia-a-dia seu simbolismo de pureza, de perfeição moral, do trabalho 
honesto e da ética. Nossos desafios são tão grandes quanto foram os de nossos 
antepassados nos últimos duzentos e trinta e oito anos: são exatamente proporcionais à 
nossa importância. Lembrem-se de velhos marinheiros como o Almirante GASTÃO 
MOTTA, nosso patrono, falecido em plena atividade, e de tantos outros que nos 
antecederam, dos quais muito nos orgulhamos de tê-los sucedido. Mantenham-se 
disciplinados e não se descuidem do preparo profissional. A relevância de nossas tarefas 
não permite o amadorismo.   

A fé, a crença e o nosso compromisso com a Marinha do Brasil nos 
estimulam e motivam, continuadamente, como foi no passado, é no presente e será no 
futuro, a “prestar o melhor serviço à Marinha!”. 
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