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Prezados Escoteiros do Mar, 

Apresento, em nome da Marinha do Brasil, no 

transcurso desta data comemorativa, os cumprimentos a 

todos aqueles - adultos e jovens, rapazes e moças – que, 

voluntariamente, dedicam-se ao Escotismo do Mar. 

Escoteiros, orgulhem-se de pertencerem a esse 

fraterno grupo, onde, em clima de camaradagem, surgem 

amizades para toda a vida, alicerçadas no convívio 

saudável, aprendizado constante e proatividade.  

A paixão pelo mar, que está sendo despertada no 

seus corações, trará histórias extremamente ricas. Não há 

nada que se compare à vastidão de possibilidades que a 

práxis embarcada nos entrega. Cada vez que nos fazemos 
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ao mar vivenciamos experiências diferentes e mais 

enriquecedoras; aproveitem cada instante! 

Valores como disciplina, superação e espírito de 

equipe estarão sempre presentes nas suas atividades e 

esse conjunto tornará todos mais fortes física e 

emocionalmente. Vencer barreiras e superar desafios 

fazem com que se desenvolva, ainda mais, a liderança e o 

companheirismo. 

O entusiasmo que sinto pelo Escotismo do Mar vem 

de longa data, pois, ainda jovem, tive o privilégio e a 

grande felicidade de fazer parte do 123 GEMAR - Almirante 

Saldanha, onde encontrei camaradas e chefes motivados 

pelo sonho de crescimento pessoal e construção de um 

mundo melhor. Exemplos de vida que acrescentaram muito 

à minha personalidade e que me trazem memórias 

fantásticas.  

O Dia do Escoteiro do Mar coincide com a Data 

Magna da Marinha, quando celebramos a vitória 
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conquistada pelo Almirante Barroso na Batalha Naval do 

Riachuelo, em 1865, durante a Guerra da Tríplice Aliança. 

Em todos os nossos navios e organizações, revivemos hoje 

os feitos de nossos heróis, renovando nosso 

comprometimento de manter vivo o fogo sagrado daqueles 

que nos antecederam na defesa de nossas águas. Não por 

acaso, essa simultaneidade de datas ressalta as origens da 

introdução do Escotismo do Mar pela Marinha do Brasil, em 

1910, bem como a grande proximidade entre suas 

atividades. 

Desejo a todos os Escoteiros do Mar muitas 

felicidades e que continuem a desenvolver o Escotismo. 

Parabéns a todos! 

         EDUARDO BACELLAR LEAL FERREIRA 
Almirante de Esquadra 

Comandante da Marinha 

 


