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“Bons ventos e mares tranquilos” 

om essas palavras enviadas por meio de vídeo institucional, a Marinha 

do Brasil nos passa uma mensagem positiva dos feitos e realizações 

diante dos enormes desafios enfrentados nos últimos anos, em manter 

disponíveis e preparados os meios navais, para defender a Amazônia Azul, 

porção de soberanas águas marítimas territoriais brasileiras. 

Um novo ciclo se inicia para o Brasil em 2019. Um novo governo se 

instalou e se renovam a fé e a esperança de que os valores éticos e morais 

sejam restaurados, para que o Brasil possa atingir melhores indicadores 

econômicos e sociais devolvendo aos brasileiros uma vida mais segura e 

digna, e ainda um futuro promissor para as novas gerações. 

No Ceará, o presidente da SOAMAR-CE, Dr. Meton César de 

Vasconcelos, congrega os soamarinos na união de esforços para fortalecer a 

atuação da Sociedade dos Amigos da Marinha do Ceará, com a Capitania dos 

Portos do Ceará e a Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará, na perene 

missão de divulgar a mentalidade marítima, o relacionamento com a Marinha, 

a defesa dos interesses atinentes à Marinha e a divulgação da importância do 

mar para o País e o Ceará.                                             Fonte: SOAMAR-CE 

 

SOAMAR-BRASIL além-mar 

 
o dia 13 de dezembro, quando das comemorações do Dia do 

Marinheiro, foi celebrado o terceiro aniversário da SOAMAR BRASIL em 

Portugal, com a participação do Embaixador do Brasil, de 

representante da cidade de Lisboa e do Adido de Defesa e Naval em Portugal. 
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Estiveram presentes também na cerimônia, oficiais da Marinha portuguesa e 

brasileira, entidades oficiais, representante do Ministro da Defesa Dr. Nuno 

Cabral, Presidente da Confraria Marítima de Portugal, Almirante Alexandre 

Fonseca, e membros da Soamar de norte a sul de Portugal. 

 

A conferência proferida pelo 

Adido de Defesa e Naval do Brasil 

em Portugal, Capitão de Mar e 

Guerra Manoel Luiz Pavão Barroso, 

abordou vários temas no contexto 

estratégico brasileiro que 

abrangem a Amazônia Azul e as 

bacias hidrográficas do território 

nacional, e os projetos estratégicos 

em desenvolvimentos pela Marinha 

do Brasil. Foi ainda anunciado pelo 

presidente da SOAMA-BRASIL em Portugal que, em 2019, “será inaugurada a 

Delegacia da Soamar a Ilha Terceira nos Açores bem como a constituição de 

uma equipe luso brasileira para iniciar os trabalhos das comemorações da 

Independência do Brasil, em 2022, com uma regata atlântica em que se 

pretende a participação dos Navios-veleiros Cisne Branco e Sagres”. 

                                                                    Fonte: Marinha do Brasil 

 

Soamarino cearense se destaca na fundação da 

Academia Pernambucana de Engenharia 

 soamarino cearense e diretor da SOAMAR-CE, Victor Frota Pinto, 

colaborou e se destacou na 

fundação da Academia 

Pernambucana de Engenharia, 

cuja solenidade de instalação foi 

realizada no dia 11 de dezembro 

de 2018, no auditório da 

Federação das Indústrias do 

Estado de Pernambuco, no Recife. 

A APEENG conta com quarenta 

acadêmicos-fundadores que 

ocuparam suas cadeiras, cujos 

patronos escolhidos “dedicaram 

O                                                                              UFPE 

 

Mesa diretora de instalação da APEENG.  

                                                                               MB 

 

Mesa de honra da SOAMAR-Brasil em Lisboa.  
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parte substancial de sua vida profissional à engenharia como profissionais, 

professores ou pesquisadores, sempre com elevado espírito público”. 

A experiência de Victor Frota Pinto como presidente do Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia CREA-CE, e à frente da presidência da 

Academia Cearense de Engenharia, o qualificaram para emprestar sua 

colaboração aos pernambucanos nos preparativos para a fundação e a 

instalação daquela Academia. Nesse contexto, lembramos ainda da parceria 

entre a Capitania dos Portos do Ceará, a Sociedade dos Amigos da Marinha 

do Ceará, a Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará e a Academia 

Cearense de Engenharia quando da realização da espetacular palestra sobre 

o PROSUB, proferida pelo então Almirante de Esquadra Bento Costa Lima Leite 

de Albuquerque Junior, atual ministro das Minas e Energia                                          

Fonte: SOAMAR-CE 

  

                                              
 


