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Crianças em tratamento contra o câncer visitaram 

o VE Capitán Miranda 

uando da escala em Fortaleza do Veleiro-Escola Capitán Miranda, da 

Marinha do Uruguai, a Capitania dos Portos do Ceará promoveu, no dia 

14 de junho, a visita de 40 jovens em tratamento contra o câncer. Os 

jovens integram a Associação Peter Pan, instituição dedicada ao combate ao 

câncer infanto-juvenil. Na ocasião, tiveram a oportunidade de conhecer a 

estrutura e as peculiaridades do Capitán Miranda, além de aprender sobre as 

atividades desenvolvidas pelo Veleiro-Escola. 

Para Ana Beatriz Fernandes, de 19 anos, o mais surpreendente foi 

conhecer o passadiço, centro de comando e controle do veleiro-escola. “É tudo 

cheio de tecnologia, diferente de tudo que já vi na vida”, disse ela. Uma das 

responsáveis pelas ações sociais da Associação Peter Pan, Lívia da Silva Souza 

agradeceu à Marinha do Brasil por ter proporcionado um momento diferente 

para os jovens expressando a seguir o seu sentimento: 
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 A bordo do VE Capitán Miranda. 
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Eles ficam muito presos dentro do hospital e é muito 

importante para o tratamento quando temos a oportunidade de 

fazer programações externas, serve como motivação para todos. 

Certamente essa será uma lembrança que ficará para sempre 

marcada na memória dos que participaram.  

                                                                                        Fonte: COM3DN 

 

EAMCE reinaugura duas salas de aula 
 

o dia 05 de junho, foram inauguradas 

duas salas de aulas no prédio 

Comandante Afrânio. A obra de reforma 

destas salas de aula foi executada por iniciativa 

e doação do Soamarino Marco Giuseppe Walser, 

Capitão da reserva do Exército suiço. O 

Comandante da EAMCE, Capitão de Fragata 

Alexandre Pereira da Silva e o Soamarino Marco 

Giuseppe Walser decerraram em cerimônia a 

placa alusiva à inauguração das salas de aula. 

As novas salas têm como objetivo a 

padronização e melhoria das instalações do 

Departamento de Ensino, bem como, o 

atendimento das demandas estabelecidas no 

Plano Corrente de Praças da Marinha (PCPM) 

para 2020. O Comandante Afrânio de Paiva Moreira foi comandante da EAMCE 

no período de 30 de janeiro de 1867 a 16 de fevereiro de 1968. Fonte: EAMCE 

 

Voluntárias Cisne Branco presentes em ações e 

eventos no Ceará 

s Voluntárias Cisne Branco – Subseccional Fortaleza (VCB - Fortaleza), 

juntamente com a Capitania dos Portos do Ceará e a Escola de 

Aprendizes-Marinheiros do Ceará, participaram da tradicional Festa 

Junina do Círculo Militar de Fortaleza, no dia 29 de junho. O evento contou 

com apresentação de quadrilha junina composta por alunos do Colégio Militar 

de Fortaleza, além de forró e comidas típicas. As voluntárias usaram um 

espaço dentro da barraca da Marinha do Brasil para a venda de doces e o 

valor arrecado será investido em prol dos projetos do voluntariado. 
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 Decerramento da placa alusiva à 

inauguração. 

  



 

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 

 
 

As Voluntárias Cisne Branco (VCB) – Subseccional Camocim-CE 

iniciaram atividades, nos meses de maio e junho, com o objetivo de 

desenvolver ações sociais em prol da Família Naval na área de jurisdição da 

Agência da Capitania dos Portos em Camocim (AgCamocim). Com o apoio da 

AgCamocim, as VCB promoveram um passeio de barco e um chá de fraldas, 

com a participação dos militares e de suas famílias, proporcionando a 

construção de novos laços e idealização de projetos. Para Priscila Silva, que é 

esposa de um militar da AgCamocim, os eventos “proporcionaram um 

ambiente animado e acolhedor para as famílias e permitiram fazer novas 

amizades, amenizando um pouco da saudade que tenho dos meus familiares”. 

                                                                                        Fonte: COM3DN 

        

Mergulhador encontra antigo petardo da II Guerra 

Mundial submerso no mar de Fortaleza 

m um mergulho esportivo 

no dia 30 de junho, o 

corretor de imóveis e 

mergulhador nas horas livre Oscar 

Moreira encontrou e resgatou um 

petardo submerso pensando ter 

avistado uma garrafa no fundo do 

mar do litoral de Fortaleza. O 

artefato foi localizado a quatro 

quilômetros da Praia de Iracema. 

Retirando parte da sujeira, voltou 

E 

                                                            VCB Fortaleza                                                                       VCB Camocim                                          

          

              Festa junina no Círculo Militar.                                    Passeio de barco em Camocim. 

  

                                                            G1 – Camila Lima                                                         

 Antiga “bala de canhão”. 
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para a superfície ainda pensando se tratar de um objeto antigo, mas não 

esperava que fosse uma bala de canhão.  

A “bomba” estava fincada na areia a aproximadamente 11 metros de 

profundidade, e a suspeita é de que se trate de uma cápsula explosiva não 

detonada. Opiniões diversas dão conta da origem do artefato e, alertado por 

amigos, a peça encontrada apresenta o risco de explosão e já foi entregue à 

Capitania dos Portos do Ceará, que recomenda a todos que materiais 

desconhecidos encontrados no fundo do mar devem permanecer no local, 

devido ao risco de explosão.   

                                                                                                Fonte: G1 

 

                                                          


