05 de novembro de 2011
Alocução
Esta breve alocução foi formalmente solicitada pelo ofício
Nº 33/2011 do 123º GEMAR datado de 31 de outubro último. O
assunto era abertura das comemorações pelos 50 anos do
referido Grupo Escoteiro. O Chefe Torricelli, recentemente, já
havia, por telefone, me antecipado a decisão alusiva ao assunto
e que estabelecia que neste sábado seria data de largada inicial
para as comemorações dos 50 anos do grupo. E o dia de hoje
seria marcado pela realização de um grande jogo ao redor da
lagoa com a participação de mais de 200 escoteiros de muitos
grupos e de diferentes modalidades que fariam um belo jogo de
técnicas escoteiras, inclusive náuticas.
Na referida correspondência me foi solicitado que iniciasse
a alocução sobre o 123º GEMAR. Eis um breve relato pois, nos
“meus relatos guardados” nada consta sobre o assunto, mas
acredito, que os arquivos do grupo haja algo a respeito.
Oportuno relatar que, por infelicidade de um forte temporal que
ocorreu em Niterói há algum tempo, as goteiras atingiram o
local onde ser encontravam os “guardados” da Família e as que
se referiam à festa da promessa do grupo, que registravam a
participação dos meus dois filhos Lobinhos, Fernando e Julio,
ficaram interamente destruídas!
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Em 1961 Era Capitão de Fragata e Comandante da CAAML
– Centro de Adestramento Almirante Marques de Leão. Em
1962, no Clube Naval fui Eleito Comodoro do Departamento
Esportivo do Clube Localizado na Ilha do Piraque.
Na minha infância meupai, na época Coronel Médico do
Exército, havia ingressado no Escotismo e, no restante de sua
vida, mesmo quando General, dedicou muito de sua vida ao
Movimento Escoteiroç era o “Polvo Velho” que exerceu varias
comissões no Escotismo inclusive foi Presidente da UEB –
Comissário Internacional. Por sua influencia ainda bem jovem,
ingressei no Escotismo através do Grupo Araribóia com sede na
Tijuca, próximo ao Colégio Militar onde meu pai servia. Na
minha Adolescência vivi intensamente o Escotismo Básico mas,
em varias oportunidades participava de atividades no mar, pois,
inclusive, meu pai foi Chefe do Mar e isso explica tudo!
Nessa ordem de ideia e na qualidade de Comodoro do
Departamento Esportivo do Clube Naval, o dia 15 de julho de
1962 foi fundado o 123º GEMAR Almirante Saldanha que
completará 50 anos em meados do próximo ano! Tenho a
certeza de que o Grupo está Consistente e me aventuro a
sugerir que seus membros possam se dedicar com afinco na
divulgação dos valores do Escotismo aos seus conhecidos
inclusive os sócios do Piraquê!
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Em Breve concentrarei esforços no sentido de fundar um
GEMAR no Departamento Náutico do Clube Naval em Niterói.
Note-se que aquele Departamento foi construído voltado para
facilitar o uso de embarcações e sua manutenção e manuseio.
Ocorre encerrar esta alocução transcrevendo o último
parágrafo do livro escrito por Winston Churchill em de sua obras
“GRANDES HOMENS CONTEPORANEOS” já editado 1941.
“Quando tantos elementos da vida e no espírito das nações
vitoriosas parecem mergulhar de vez numa geral letargia, o
escotismo desenvolveu-se e prosperou. Sua divisa adquiriu nova
significação a medida que correm os anos. Em cada coração
repercute sua mensagem de dever e de honra: Estaja pronto
para se alistar fielmente sob a bandeira do Direito e da
Verdade; pouco importa donde sopra o vento, Esteja Pronto”.
“Esteja Pronto” em inglês corresponde a “Be Preperaid”, cuja
inicias são B-P.

Comandante Carlos Borba
Fundador do 123º GEMAr – Almirante Saldanha
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