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                             Passagem de Comando na Marinha 

m cerimônia realizada hoje no Clube Naval, em Brasília, com a presença 

do presidente da SOAMAR-CE, Dr. Meton César de Vasconcelos, de 

autoridades civis e militares, e sobretudo do ministro da Defesa, 

General Fernando Azevedo e Silva e do Presidente da República, Jair Messias 

Bolsonaro, foi realizada a passagem do Comando da Marinha do Brasil, do AE 

Eduardo Bacellar Leal Ferreira para o AE Ilques Barbosa Junior. Como parte 

do cerimonial, o Presidente da República chegou ao local da cerimônia na 

lancha presidencial, e foi recebido no píer do Clube Naval, pelo AE Leal 

Ferreira.  

Em seu discurso, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, 

ressaltou realizações do AE Leal Ferreira durante os quatro anos à frente da 

Marinha, e citou entre as realizações do almirante, como a reconstrução da 

Estação Antártica Comandante Ferraz, destruída por um incêndio em 2012 e 
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com previsão de inauguração em março de 2019; e o avanço no programa de 

desenvolvimento de submarinos, com a conclusão em dezembro de 2018 do 

primeiro dos quatro submarinos convencionais da iniciativa. O Ministro 

ressaltou também a ampliação da presença de mulheres em navios e unidades 

de fuzileiros navais, adotado durante a gestão de Leal Ferreira.  

Em suas palavras de despedida, o AE Leal Ferreira agradeceu ao 

trabalho de seus subordinados e aos ex-presidentes Dilma Rousseff e Michel 

Temer, afirmando que: o atual século é chamado de “século azul”, no qual a 

“economia do mar cresce exponencialmente”. Citou a exploração de petróleo 

no mar e a movimentação de cargas nos portos como exemplos de atividades 

desenvolvidas no Brasil, e pontuou que:  

"Torna-se necessários cada vez mais manter a capacidade de defesa 

dos nossos interesses marítimos que, com certeza, serão 

desafiados”.  

Em seu primeiro pronunciamento como Comandante da Marinha, o 

Almirante Ilques mencionou a necessidade de uma "rigorosa prontidão do 

sistema de defesa" do país, a fim de preservar os interesses brasileiros na 

Amazônia Azul, envolvendo as forças armadas e os demais segmentos da 

sociedade brasileira. O Almirante Ilques apontou que entre as suas prioridades 

no cargo está o avanço dos programas estratégicos da Marinha, como o 

desenvolvimento do submarino com propulsão nuclear, e manterá esforços 

para a atuação conjunta com o Exército e Aeronáutica.  

Destacou ainda em seu discurso, o desejo de manter a "parceria" com 

a Marinha dos Estados Unidos, já que o Brasil esteve ao lado do país em 

guerras mundiais, mencionando a presença na cerimônia, de altos oficiais 

generais da Marinha dos Estados Unidos, como o almirante John Richardson, 

Chefe de Operações Navais da Marinha dos EUA, e do almirante Sean Buck, 

comandante da Quarta Frota e das forças navais do Comando do Sul dos EUA.  
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