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Tocante Cerimônia de Formatura e Juramento à 
Bandeira na EAMCE 

ealizou-se hoje, dia 06 de dezembro de 2019, na Escola de Aprendizes-

Marinheiros do Ceará, a Cerimônia de Formatura e Juramento à Bandeira do 

Curso de Formação de Marinheiros da Turma Lima/2019, composta de 296 

Grumetes que se tornaram Marinheiros. A 

solenidade foi presidida pelo Comandante 

do 3º Distrito Naval, Vice-Almirante Alan 

Guimarães Azevedo, e pelo Comandante 

da EAMCE, Capitão de Fragata Alexandre 

Pereira da Silva que, com inspiradoras 

palavras, discursou para os presentes 

enaltecendo a trajetória de estudo e 

aprendizado dos Formandos na EAMCE, o 

exemplo do Imperial Marinheiro Marcílio 

Dias e a carreira militar na Marinha do 

Brasil. 

Estiveram presentes na Cerimônia as seguintes autoridades militares e 

civis: Comandante da 10ª Região Militar, General de Divisão Fernando José 

Soares da Cunha Mattos; Capitão do Portos do Ceará, Capitão de Mar e Guerra 

Madson Cardoso Santana; Comandante da Base Aérea de Fortaleza, Coronel-

aviador Alex Pereira de Souza e o Presidente da SOAMAR-CE, Dr. Meton César 

de Vasconcelos. Registramos também a presença de autoridades 

representantes da Agência Brasileira de Inteligência, Justiça Militar, 

Universidade Federal Ceará, Tribunal Regional Eleitoral, União dos Oficiais da 

Reserva da Marinha no Ceará e Associação dos Veteranos do Corpo de 

Fuzileiros Navais. Vale ressaltar que a presença de amigos e familiares dos 

formandos revestiu a solenidade de um alto valor afetivo, demonstrado pelas 

seguidas manifestações de admiração e carinho dos presentes, diante da 

formatura e da disciplinada e vibrante performance dos praças em ascenção.    
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Turma Lima 2019. 
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Este ano, os 296 novos Marinheiros 

foram representados por Pedro Henrique, 

que se destacou em primeiro lugar entre os 

alunos da Turma Lima 2019. Contemplado 

com premiação especial do 3º Distrito 

Naval, recebeu ainda delegação para 

proferir a ordem final de “Fora de Forma”, 

encerrando importante capítulo na 

formação e na vida militar desses jovens, o 

que foi vibrantemente aplaudido pelos 

familiares presentes. 

Fonte: SOAMAR-CE 

Começa a temporada de cruzeiros 2019-2020 

rimeiro a atracar no 

Terminal Marítimo de 

Passageiros nesta sexta-

feira (06), inaugurando a 

temporada de cruzeiros 2019-

2020, o MS Hamburg chegou 

aproximadamente às 9:00, com 

271 passageiros e 168 

tripulantes, e com saída prevista 

para a mesma data às 22:00. 

Desembarcam em Fortaleza 193 

passageiros e 78 retornam ao 

navio, que também receberá mais 169 passageiros estrangeiros pelo Terminal 

Marítimo de Passageiros. O roteiro dentro do Brasil começou no Amapá, passa 

hoje em Fortaleza e inclui na sequência: Recife, Maceió, Salvador, Rio de 

Janeiro, Paranaguá e Itajaí, terminando em Buenos Aires no dia 19 de 

dezembro.  

Um dos mais modernos e equipados da América do Sul, o Terminal 

Marítimo de Passageiros do Porto de Fortaleza (Mucuripe) recebe hoje o MS 

Hamburg e no domingo (08) o navio MSC Poesia. Juntos, os navios trazem 

aproximadamente 2.600 passageiros – além dos tripulantes - vindos de mais 

de 30 países, sendo que um deles percorreu a maior distância até Fortaleza 

(17.612 quilômetros), vindo das Filipinas. As outras maiores distâncias de 

turistas que chegam ao Ceará por meio do TMP são de Hong Kong (16.410 
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Marinheiro Pedro Henrique, 1º lugar da 
Turma Lima 2019. 
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quilômetros) e da Malásia (15.624 quilômetros). Até março de 2020, o TMP 

receberá 10 navios de cruzeiros, o dobro da temporada passada, 

movimentando ainda mais a economia local neste final de ano.   

Ainda nessa data, em solenidade para o lançamento do Edital visando a 

Concessão do Terminal Marítimo de Passageiros, a Companhia Docas do Ceará 

e a Prefeitura Municipal de Fortaleza assinaram Memorando de Entendimento 

para a realização de melhorias na via de acesso ao Terminal de Marítimo 

Passageiros. Tais melhorias, que deverão constar minimamente do 

alargamento da via de acesso, sinalização e postos de controle de acesso, são 

absolutamente necessárias pois, essa é fisicamente a “porta de acesso” do 

turista que chega por via marítima à cidade de Fortaleza.             Fonte: CDC 

 

                                                            


