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Comando da Marinha comemora 283 anos de 

existência 

 início formal das atividades do Comando da Marinha é o alvará de 

criação das Secretarias de Estado dos Negócios Interiores do Reino, 

da Marinha e Domínios Ultramarinos, e dos Negócios Estrangeiros e da 

Guerra, promulgado por D. João V, Rei de Portugal, em 28 de julho de 1736. 

A Família Real Portuguesa trouxe consigo sua estrutura administrativa, 

que passou a funcionar na cidade do Rio de Janeiro. Com o regresso do Rei 

D. João VI a Portugal, em 1821, a Secretaria de Estado dos Negócios da 

Marinha foi mantida no Brasil, em duplicidade à sua homóloga na Europa. 

Assim permaneceu até 1891, quando deu espaço ao Ministério da Marinha, 

decorrente da reorganização administrativa motivada pelo novo Governo 

Republicano. A derradeira mudança ocorreu em 1999, com a criação do 

Ministério da Defesa, que passou a subordinar o atual Comando da Marinha. 

Em 283 anos de existência, Poder 

Naval do Brasil esteve sempre presente nos 

momentos mais marcantes de nossa 

história. Desde os combates a invasores 

europeus, à época do período colonial, até 

as participações nas duas guerras 

mundiais, passando pelas guerras da 

Cisplatina e da Tríplice Aliança. Estes feitos 

tem importante significado para a Marinha, 

refletido na preservação de seus valores e 

tradições, rememorados anualmente às novas gerações de marinheiros, 

fuzileiros navais e servidores civis. 

A Marinha segue cumprindo sua missão com entusiasmo, enfrentando 

os desafios que se apresentam, ao mesmo tempo em que se prepara e se 
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capacita para enfrentar aqueles que ainda estão além do horizonte. A Marinha 

mantém sob seus auspícios a proteção de uma extensa área marítima, a 

Amazônia Azul, com mais de 5,7 milhões de km², com riquezas ainda 

incalculadas, em termos de biodiversidade, recursos minerais, petróleo e gás, 

e por onde circulam cerca de 95% de nosso comércio exterior. É responsável 

nessas águas, assim como nas hidrovias interiores, sendo responsável pela 

segurança da navegação, pela salvaguarda da vida humana, contribuindo para 

o combate à poluição ambiental. No Brasil e no exterior, os homens e 

mulheres dão prova do profissionalismo, mantendo a Instituição em elevado 

prestígio perante a sociedade brasileira e a comunidade internacional. 

Nas comemorações de mais um ano de criação do Comando da Marinha, 

o Comandante da Marinha rende homenagem aos marinheiros que 

antecederam e governaram a Instituição por águas seguras até o elevado 

patamar em que hoje se encontra. “Aos homens e às mulheres da Marinha de 

hoje, civis e militares, concito-os a honrarem nossas seculares tradições, a se 

manterem fiéis aos valores de nossa Força e a formarem, ombro a ombro, 

pelo contínuo progresso da nossa Marinha e do nosso Brasil”.                                         

                                                                               Fonte: DCTI-MB 

Operação UNITAS LX - 2019 será realizada pela 

Marinha do Brasil 

 Marinha do Brasil realizará, no período 

de 19 a 30 de agosto, no litoral 

brasileiro, em área marítima adjacente 

ao Rio de Janeiro, a 60ª edição da Operação 

UNITAS (UNITAS LX/2019). A UNITAS é o 

exercício marítimo multinacional mais antigo 

organizado pela Marinha dos Estados Unidos 

da América, realizado desde 1959, Que tem 

por objetivo principal exercitar a 

interoperabilidade entre as Marinhas e 

estreitar os laços de cooperação e amizade.  

Na edição de 2019, a Operação consistirá de uma etapa marítima 

(UNITAS LANT) integrada a uma fase anfíbia (UNITAS AMPHIBIOUS), 

realizada nessa modalidade desde 2008, que contemplará uma simulação de 

ajuda humanitária, a partir de uma operação anfíbia, na Ilha da Marambaia. 
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Nessa edição, a Operação UNITAS contará com a participação de 

unidades navais, aeronavais, aéreas e de Fuzileiros Navais. Estarão presentes, 

além do Brasil, meios e delegações da Argentina, Chile, Colômbia, Equador, 

EUA, México, Panamá, Paraguai, Peru e Reino Unido. A cerimônia de abertura 

terá lugar na Base Naval do Rio de Janeiro, às 09h do dia 19 de agosto e a 

cerimônia de encerramento será no dia 30 de agosto, no Comando da Divisão 

Anfíbia da Marinha do Brasil, na Ilha do Governador.  

O Grupo-Tarefa (GT) brasileiro, comandado pelo Contra-Almirante Luiz 

Roberto Cavalcanti Valicente, Comandante da 2ª Divisão da Esquadra 

(ComDiv-2), a bordo do Porta-Helicópteros Multipropósito Atlântico (AI40), 

será composto pelos seguintes navios: Navio Doca Multipropósito Bahia 

(G40); Fragatas Constituição (F42), Liberal (F43), Rademaker (F49); Navio-

Patrulha Oceânico Apa (P121); Navio de Apoio Oceânico Purus (G152); Navio 

Patrulha Guaporé (P45); Navio-Patrulha Macaé (P70) e Submarino Tupi (S30).                         

                                                             Fonte: Defesa Aérea e Naval 

 

Comandante do 3ºDN visita a AgCamocim da CPCE 

m 9 de julho, a Agência da 

Capitania dos Portos em 

Camocim (AgCamocim) 

recebeu a visita oficial do 

Comandante do 3º Distrito Naval, 

Vice-Almirante Alan Guimarães 

Azevedo, acompanhado pelo 

Capitão dos Portos do Ceará, 

Capitão de Mar e Guerra Madson 

Cardoso Santana. 

Na ocasião, o Comandante do 3º Distrito Naval realizou a mostra de 

pessoal e assistiu a uma apresentação do Agente de Camocim, Capitão-

Tenente (AA) Ricardo Corrêa Peixoto, sobre as principais atividades da 

Agência, desafios atuais e metas para o futuro. Posteriormente, a Comitiva 

percorreu as dependências da Organização Militar, bem como visitou o 

Terminal Público Pesqueiro, o Farol de Camocim-CE e o terreno sob 

responsabilidade da Agência.                                              Fonte: Com3DN                                                                              

 

Projeto “Agência itinerante” em Icapuí 

E 
                                                                AgCamocim 

 
 Vice-Almirante Alan recebido pelo Agente. 
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 Agência da Capitania dos Portos em Aracati (AgAracati) realizou o 

Projeto “Agência Itinerante” no município de Icapuí-CE, localizado a 

205 quilômetros de Fortaleza. A programação, realizada de 17 de junho 

a 03 de julho, contou com a realização de atendimento ao público para 

serviços de regularização de documentos, gestão ambiental, combate ao 

mosquito Aedes Aegypti vistoria e ingresso na Marinha. Realizou-se também 

a fiscalização em embarcações; palestras sobre segurança da navegação, e 

Curso de Formação de Aquaviários de Pescador Profissional Nível 1 (CFAQ-III 

C/M N1) - Turma 2/2019. Nas escolas municipais foram realizados Cerimonial 

à Bandeira. 

 

Por solicitação da Colônia de Pescadores e da Secretaria de Aquicultura 

e Pesca de Icapuí, trinta alunos participaram das instruções e treinamentos 

práticos e teóricos do Curso de 

Formação, sendo capacitados 

para garantir a segurança nas 

atividades de pesca. Na 

cerimônia de formatura, ocorrida 

no dia 9 de julho, com a 

presença de familiares e 

autoridades locais, 

foram entregues os Certificados 

e as Cadernetas de Inscrição e 

Registro.  

Na ocasião, o secretário de Aquicultura e Pesca do município, Iran 

Rodrigues, destacou o trabalho desenvolvido pela Marinha do Brasil, 

afirmando que: “Essa parceria sempre beneficia a sociedade icapuiense, 

possibilitando a continuidade do desenvolvimento do maior rendimento 

econômico do município, que é o exercício da atividade de pesca”.                                

                                                                                    Fonte: CPCE 

  

Tocante Cerimônia de Homenagem aos mortos da 

Marinha nas Guerras 

A 
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Cerimonial à Bandeira em Escola Municipal de Icapuí. 
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m homenagem aos mortos da Marinha do Brasil nas guerras, a Capitania 

dos Portos do Ceará e a Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará 

realizaram conjuntamente, tocante cerimonial, com a presença de ex-

combatentes e familiares, militares da ativa, militares da reserva, tripulantes 

da Capitania dos Portos do Ceará e 

da escola de Aprendizes-

Marinheiros do Ceará, e 

representantes da SOAMAR-CE. 

Com a leitura da Ordem do Dia do 

Comandante da Marinha, o 

Almirante de Esquadra Ilques 

Barbosa Júnior, a bênção do 

capelão naval da EAMCE e a 

execução de hinos pela banda da 

EMACE, a cerimônia teve seu 

ponto alto com o lançamento de 

uma coroa de flores ao mar pelo primeiro-tenente RM1 Edimilson Souza 

Moura, ex combatente. 

O comandante da Capitania dos Portos do Ceará, Capitão de Mar e 

Guerra Madson Cardoso Santana e o comandante da Escola de Aprendizes- 

Marinheiros do Ceará, Capitão de Fragata Alexandre Pereira da Silva, 

ressaltaram a importância da data e as homenagens àqueles que perderam a 

vida, tombando em defesa da Pátria. O presidente da SOAMAR-CE, Dr. Meton 

César de Vasconcelos, diretores e associados, abrilhantaram o evento com 

suas presenças, fazendo parte da formatura de autoridades sobre o píer 

operacional da Capitania dos Portos do Ceará.                  Fonte: SOAMAR-CE 

                                                                                                                            

                                                          

E 
                                                                               CPCE                                                         

 
Lançamento ao mar da coroa de flores. 


