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Assunto: Homenagem à Memória dos Mortos da Marinha em Guerra
 
 
A história de uma Nação guarda consigo glórias e reveses que juntos moldam a alma da
sociedade e as tradições nacionais. Somos produto das conquistas e decisões de nossos
antepassados. As dimensões continentais deste território, a grandiosidade das águas
jurisdicionais, a cultura tão única e típica, a liberdade que desfrutamos e
importantes traços de nosso caráter decorrem de um amálgama de vivências, êxitos e da
construção coletiva que resultou neste Brasil de hoje.  
Todo povo tem a obrigação de conhecer, respeitar e reverenciar suas origens,
compreendendo as especificidades de sua formação e procurando projetar soluções
próprias para desafios que venham a surgir. O estudo da História nos leva a tal
entendimento e, ao fazê-lo, certamente encontramos inspiração nos grandes heróis das
guerras nacionais: homens e mulheres que colocaram os interesses do País acima de
suas vidas. Gente comum, gente de todas as origens, gente como nós, mas que, dadas as
circunstâncias, dispôs-se ao sacrifício máximo na defesa da Pátria. 
Hoje, rendemos justa homenagem àqueles que, a bordo dos navios da Marinha do Brasil e
da Marinha Mercante, tombaram no cumprimento do dever em nome da defesa da soberania
e da garantia da liberdade.  
A gênese deste País está vinculada ao Oceano Atlântico. A importância da garantia do
tráfego marítimo e fluvial já se mostrou evidente durante o processo de Independência
do Brasil, quando a Esquadra foi criada, bem como no decorrer das Guerras da
Cisplatina e da Tríplice Aliança. Demonstrações de coragem dessas campanhas do século
XIX ressoam em nossas tradições, com os destacados exemplos, dentre outros, dos
Guarda-Marinha João Guilherme Greenhalgh, Cabo Fuzileiro Naval Francisco Antonio
Pacheco, Imperial-Marinheiro Marcílio Dias e Soldado Fuzileiro Naval Felicíssimo José
Guimarães, que perderam suas vidas em combate na Guerra do Paraguai.  
Na Primeira Guerra Mundial, no início do século XX, enfrentamos ameaça ao comércio
marítimo, quando 7 navios mercantes foram atacados, culminando com a morte de 16
tripulantes da Marinha Mercante. A Marinha do Brasil foi chamada a defender os
interesses do País no mar e, então, formou-se a Divisão Naval em Operações de Guerra
(DNOG), constituída por 8 belonaves, para fazer frente ao inimigo por meio do
patrulhamento das águas africanas. Muitos foram os desafios enfrentados, como a
ameaça de submarinos alemães, a necessidade de abastecimento de carvão no mar e a
gripe espanhola que, na escala da DNOG em Dakar, infectou tripulações inteiras,
vitimando cerca de 150 militares. 
A Marinha envolveu-se na Segunda Guerra por mais tempo que o próprio País, uma vez
que sua participação iniciou-se em outubro de 1941, com o posicionamento da Corveta
Camaquã em patrulha no litoral do Nordeste, e só terminou alguns meses após o fim da
guerra, depois de assegurado que o Atlântico Sul estava efetivamente livre de
submarinos desinformados sobre o término do conflito. O esforço dos nossos
marinheiros foi silencioso e pertinaz, com a Força Naval do Nordeste e o Grupo-
Patrulha do Sul, posteriormente denominado Força Naval do Sul, compondo vários
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comboios para proteção dos Navios Mercantes no Atlântico. Durante a longa Campanha do
Atlântico, a Marinha do Brasil proveu escolta a um total de 575 comboios, conduzindo,
em segurança, 3.164 navios mercantes, inclusive aqueles que transportaram a Força
Expedicionária Brasileira para a Europa. Além disso, foram realizados 66 ataques
contra submarinos inimigos.  
Durante este longo e ativo período em operações de guerra, pereceram 469 militares e
3 civis em navios da Marinha do Brasil, incluindo-se as baixas fatais do Navio-
Auxiliar Vital de Oliveira, da Corveta Camaquã e do Cruzador Bahia, os três navios de
guerra brasileiros perdidos na Segunda Guerra Mundial. Somando os dois oficiais que
morreram no submarino R-12, da Marinha dos EUA, e os 15 militares mortos em navios
mercantes, a nossa Força perdeu 486 dos seus homens.  
Igualmente, reverenciamos os heróis da Marinha Mercante que, a despeito dos riscos e
perigos existentes no mar, principalmente com a presença dos submarinos inimigos,
cumpriram a importante tarefa de manter o comércio marítimo de interesse do País. A
extraordinária bravura de seus marinheiros marca nossa história com nobres valores de
coragem e dedicação. Muitos, mesmo passando pela trágica experiência de sobreviverem
a ataques, decidiram continuar navegando em outros navios até o final do conflito.
Tais episódios do passado fizeram crescer uma admiração mútua e um estreitamento de
laços entre a Marinha do Brasil e a Marinha Mercante, consolidados a base de duras
provações e sacrifício dos homens do mar. Nos 33 ataques do Eixo a nossos navios
mercantes perdemos 967 vidas entre tripulantes e passageiros, perfazendo o total de
1456 brasileiros mortos nas águas do Atlântico naquele terrível conflito.  
Assim, ao longo da história, atestamos o comprometimento e abnegação desses
marinheiros que tiveram o mar como destino final, forjando, com suas próprias vidas,
o heroísmo digno de ser transmitido às gerações vindouras. Desta forma, com a frase
do Almirante Barroso: “O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever”, reitero o
compromisso de manter com honra, dedicação e profissionalismo o legado firme e
verdadeiro deixado pelas memórias daqueles aqui lembrados, com a certeza que a defesa
da “Amazônia Azul” e os esforços para um transporte marítimo seguro, seja de Longo
Curso ou de Cabotagem, constituem o caminho para a consolidação e o crescimento da
Nação.  
Neste 21 de julho, dia do afundamento da Corveta Camaquã e data escolhida para
reverenciarmos a Memória dos Mortos da Marinha em Guerra, dirijo-me aos nossos
marinheiros, fuzileiros navais, servidores civis e homens do mar da Marinha Mercante
para manterem acesa a chama da motivação e do amor pelo Brasil.  
Por fim, como Comandante da Marinha, reafirmo, com imenso orgulho, que os heróis
marinheiros que padeceram nas guerras em que o País tomou parte jamais serão
esquecidos. Todos nós seremos eternamente gratos a cada um, reconhecendo que sem o
espírito de abnegação que tiveram, nossa Pátria não teria a grandeza que tem hoje.
 
Viva a Marinha!
 
 
 

EDUARDO BACELLAR LEAL FERREIRA 
Almirante de Esquadra 
Comandante da Marinha
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