
A história do Poder Naval Brasileiro se confunde com a 
própria história do nosso País. Estamos ligados ao mar 
desde a Escola de Sagres, que remonta ao início do século 
XV. O marco formal do início das atividades do Comando da 
Marinha é o alvará de criação das Secretarias de Estado dos 
Negócios Interiores do Reino, da Marinha e Domínios Ultra-
marinos, e dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, promul-
gado por D. João V, Rei de Portugal, em 28 de julho de 1736.

A Família Real Portuguesa, ao transmigrar para estas terras 
ultramarinas, entre 1807 e 1808, trouxe consigo sua estru-
tura administrativa, que passou a funcionar na cidade do 
Rio de Janeiro. Apesar do regresso do Rei a Portugal, em 
1821, a Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha foi 
mantida no Brasil, em duplicidade à sua homóloga na 
Europa. Assim permaneceu até 1891, quando deu espaço 
ao Ministério da Marinha, decorrente da reorganização 
administrativa motivada pela nova forma de governo. A 
derradeira mudança ocorreu em 1999, com a criação do 
Ministério da Defesa, que passou a subordinar o atual 
Comando da Marinha.

Nesses 283 anos de existência, e mesmo antes, nosso 
Poder Naval esteve sempre presente nos momentos mais 
marcantes de nossa história. Desde os combates a invaso-
res europeus, à época do período colonial, até as participa-
ções nas duas guerras mundiais, passando pelas guerras 
da Cisplatina e da Tríplice Aliança, nossa Força acumulou 
muitos episódios dos quais deve se orgulhar. A memória 
desses feitos representa o importante significado que 
nossa instituição atribui à preservação de seus valores e 
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tradições. O ato de rememorar nossas origens e nossa 
história é um exercício de transmissão desses valores e 
tradições às novas gerações de marinheiros, fuzileiros 
navais e servidores civis.
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BRASÍLIA, DF, em 28 de julho de 2019.

Lançamento de bombas de profundidade a bordo do caça 
submarinos Guajará, em 1944. 



A Marinha segue cumprindo sua missão, tal qual Jerônimo 
de Albuquerque Maranhão, primeiro brasileiro Comandante 
de Força Naval, que lutou em defesa da Amazônia, na Bata-
lha Naval de Guaxenduba, em 1614. Com entusiasmo, 
enfrentamos os desafios que se apresentam, ao mesmo 
tempo em que nos preparamos e nos capacitamos para 
enfrentar aqueles que ainda estão além do horizonte.

Aos auspícios da Marinha está a proteção de uma extensa 
área marítima, a Amazônia Azul, com mais de 5,7 milhões 
de km², a qual encerra riquezas ainda incalculadas em 
termos de biodiversidade, recursos minerais, petróleo e gás, 
e por onde circulam cerca de 95% de nosso comércio 
exterior. Também nessas águas, assim como nas hidrovias 
interiores, somos responsáveis pela segurança da navega-
ção, pela salvaguarda da vida humana e contribuímos para 

o combate à poluição ambiental. No Brasil e no exterior, 
nossos homens e mulheres dão prova do nosso profissiona-
lismo, mantendo em elevado prestígio nossa Instituição 
perante a sociedade brasileira e a comunidade internacio-
nal.

As contribuições da Marinha para o País não se limitam às 
atividades diretamente ligadas à defesa da Pátria. Os 
programas estratégicos da Marinha, com especial destaque 
ao Programa de Desenvolvimento de Submarinos e ao 
Programa Nuclear da Marinha, representam um significati-
vo incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico 
em nosso País. Na era do conhecimento, a Marinha do 
Brasil continua a contribuir para a nossa independência – 
nesse caso, a tecnológica.

Ao comemorarmos mais um ano de criação do Comando da 
Marinha, rendo homenagem aos marinheiros que nos ante-
cederam, os quais governaram nossa Instituição por águas 
seguras até o elevado patamar em que hoje se encontra. 
Aos homens e às mulheres da Marinha de hoje, civis e 
militares, concito-os a honrarem nossas seculares tradi-
ções, a se manterem fiéis aos valores de nossa Força e a 
formarem, ombro a ombro, pelo contínuo progresso da 
nossa Marinha e do nosso Brasil.

Marinheiros, Fuzileiros Navais e Servidores Civis, a 
todo pano!
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ILQUES BARBOSA JÚNIOR
COMANDANTE DA MARINHA

A imagem de Carlos Kirovsky retrata a flotilha comandada por 
Jerônimo de Albuquerque em 1613.


