
 

Sociedade Amigos da Marinha – CE    SOAMAR-CE     Diretoria de Divulgação 
Av. Vicente de Castro, 4917, bairro Vicente Pinzon – Fortaleza/CE  60.180-410 

Fone: (85)3219-5558  soamarce.divulg@gmail 

 
 

  

 

 

 

á 74 anos, o mundo celebrava o fim da Segunda Guerra Mundial, 

simbolizada na data de 8 de maio de 1945, quando as forças alemãs 

capitularam na Europa, diante do esforço das nações aliadas, 

libertando as nações atingidas pela tirania e opressão do regime nazista. 

Passadas mais de sete décadas, reverenciamos as lembranças e os 

ensinamentos daqueles que deram suas vidas na luta pela Pátria, marcando 

na história as dores, as tristezas e também a bravura, que apenas quem já 

viveu a guerra pode compreender. 

Nos mares, nossos 

navios de guerra e 

mercantes mantiveram 

as linhas de comunicação 

marítimas com 

descomunal esforço, 

fator decisivo na Batalha 

do Atlântico. O 

envolvimento da Marinha 

do Brasil em conjunto 

com a Marinha dos 

Estados Unidos nas ações 

de combate antissubmarino no litoral brasileiro, com o reaparelhamento da 

força naval e o amadurecimento de uma geração de oficiais e praças atuando 

no cenário da guerra. No entanto, não se pode esquecer as perdas no mar de 

navios mercantes, navios de guerra e sobretudo das valiosas vidas dos 
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Guerra antissubmarino no Atlântico. 

  

 

Comemora-se hoje o  

Dia da Vitória 
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brasileiros civis e militares, que pereceram vitimados em decorrência dos 

torpedeamentos causados pelos submarinos alemães e italianos 

Nos ares, nossos pilotos da recém criada Força Aérea Brasileira tiveram 

excepcional desempenho contra aeronaves adversárias. Em terra, a Força 

Expedicionária Brasileira realizou uma campanha vencedora que culminou 

com a rendição de uma Divisão de Exército do Eixo, com 15 mil militares, na 

Batalha de Collecchio em 29 de abril.            

Mais que o nosso reconhecimento, é nosso dever preservar as 

conquistas que nos foram asseguradas por nossos antepassados. Honrar a 

trajetória digna de respeito daqueles que lá estiveram.                                                                 

                                                             Fonte: Defesa Aérea e Naval  

EAMCE receberá Faina de Avaliação da DEnsM 

O período 13 a 20 de maio do corrente mês ocorrerá na Escola de 

Aprendizes-Marinheiros do Ceará a Faina de Avaliação da Diretoria de 

Ensino da Marinha, com a presença do Diretor de Ensino, o Vice-

Almirante André Luiz Silva Lima de Santana Mendes. Para a Faina, também 

estará presente o Comandante do 3º Distrito Naval, Vice-Almirante Alan 

Guimarães Azevedo, que também virá conhecer as Organizações Militares da 

Marinha no Ceará.  

  Logo após o encerramento da Faina de Avaliação, no período de 21 a 23 

de maio, ocorrerá na EAMCE, a RCEAM – Reunião dos Comandantes de Escolas 
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 Cerimônia do Dia da Vitória, no Monumento dos Pracinhas, no Rio de Janeiro. 
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de Aprendizes-Marinheiros.  A RCEAM tem como objetivo a padronização das 

escolas de aprendizes nas atividades de ensino, a fim de melhorar a formação 

curricular dos futuros marinheiros, diante dos desafios que se impõem. Os 

dias do encontro contarão com as presenças dos comandantes das Escolas de 

Aprendizes-Marinheiros do Ceará, Pernambuco, Espírito Santo, Santa Catarina 

e sobretudo, do Diretor de Ensino da Marinha, que contribuirão para a 

melhoria da formação militar naval.                                                         Fonte: EAMCE 

                                                                                          

                                                         


