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Celebração da Semana da Marinha durante Operação Amazônia Azul 

Ao se aproximar do final da Fase 2 da “Operação Amazônia Azul 

principais  navios da Esquadra estarão atracados nos portos 

PE e Vitória-ES, a fim de participarem das co

serão abertos à visitação pública. 

No dia 12 de dezembro, a bordo do navio de maior porte da 

Multipropósito (PHM) “Atlântico

homenagem ao Dia do Marinheiro

Marques de Lisboa, o Marquês de Tamandaré

ao óleo que atingiu o litoral nordestino.

A bordo dos demais Navios que estarão

também serão realizadas cerimônias em homenagem ao dia 13 de dezembro. 

 

 

 

Contato: 
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Celebração da Semana da Marinha durante Operação Amazônia Azul –
 
 

da Fase 2 da “Operação Amazônia Azul – Mar Limpo é Vida”, os

estarão atracados nos portos de Salvador-BA, Maceió

participarem das comemorações da Semana da Marinha

 

a bordo do navio de maior porte da Marinha

ântico”, atracado no Porto de Salvador, será realizada uma cerimônia em 

do Marinheiro (13), data de nascimento do Patrono da Marinha,

Marques de Lisboa, o Marquês de Tamandaré. Estarão presentes os militares que 

o litoral nordestino. 

ordo dos demais Navios que estarão atracados nos Portos de Maceió, Recife e Vitória 

também serão realizadas cerimônias em homenagem ao dia 13 de dezembro.  
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– Mar Limpo é Vida 

Mar Limpo é Vida”, os 

BA, Maceió-AL, Recife-

memorações da Semana da Marinha. Todos os navios 

Marinha, o Porta-Helicópteros 

orto de Salvador, será realizada uma cerimônia em 

do Patrono da Marinha, Joaquim 

os militares que atuam no combate 

atracados nos Portos de Maceió, Recife e Vitória 

 


