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SOCIEDADE AMIGOS DA MARINHA de Campinas
Por uma mentalidade marítima!

PALAVRA DO ALMIRANTE
Por: Rui Elia da Fonseca
Vice-Almirante (Ref)
Diretor da Procuradoria Especial
da Marinha
ruielia@uol.com.br

AMAZÔNIA AZUL
Aproveitando a oportunidade que gentilmente nos
ofereceu a SOAMAR Campinas, fazemos uma
referência especial a Amazônia Azul.
A Lei nº 8.617/1993, com fulcro em disposição da
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do
Mar (1982), assim definiu o espaço marítimo
brasileiro: um mar territorial de 12 milhas, uma
zona contígua das 12 às 24 milhas, uma zona
econômica exclusiva estendendo-se das 12 as 200
milhas e, ainda, uma plataforma continental,
prolongamento natural do território, até os seus
limites exteriores, que precisam ser estabelecidos
segundo o art. 76 da citada Convenção. Seguindo
os parâmetros da Convenção, um tenaz esforço de
quase duas décadas (1986-2004), liderado pela
Marinha do Brasil, logrou-se delimitar, por
critérios científicos, os limites externos da
Plataforma. O trabalho foi realizado através do
“Plano de Levantamento da Plataforma
Continental Brasileira”- LEPLAC, através da
Diretoria de Hidrografia e Navegação, contando
com a participação da Petrobrás e da
comunidade científica nacional. Como resultado,
o nosso país está em vias de incorporar à sua
jurisdição uma extensa área oceânica, além das
duzentas milhas, que brevemente poderá atingir,
conforme projeto já aprovado pela ONU, até
950.000 Km². Assim, espera-se que em futuro
próximo o Brasil verá a área de sua promissora
plataforma continental ampliada para cerca de
4.500.000 Km². Pelas dimensões equivalentes à
da nossa verde Amazônia, a Marinha vem,
sugestivamente, chamando esse novo e auspicioso
patrimônio de Amazônia Azul.

DIA NACIONAL DO AMIGO DA MARINHA
(06 de novembro)
Por: Almirante-de-Esquadra Júlio Soares de Moura Neto
Comandante da Marinha do Brasil

ccsm@gcm.mar.mil.br
É com orgulho, satisfação e gratidão que a Marinha do
Brasil exalta e parabeniza todos os homens e mulheres,
pertencentes às SOAMAR, pelo transcurso do Dia Nacional do
Amigo da Marinha.
Tendo origem com a criação, em 1972, da Associação
Santista dos Amigos da Marinha (ASAM), as SOAMAR
congregam, hoje, mais de 14.000 membros, em 54 associações,
além de uma Entidade Nacional, a SOAMAR-Brasil, localizadas
em diversos pontos do nosso território.
Sua. atuação tem sido de inestimável valor na
imprescindível tarefa de fomentar a tão necessária mentalidade
marítima, que busca ressaltar a importância de estarmos cada vez
mais atentos aos assuntos relacionados ao mar e às nossas bacias
hidrográficas.
Um País como o nosso, possuidor de um litoral de 8.500
km, com uma área marítima de 4,5 milhões de km2, que
costumamos chamar de “Amazônia Azul”, e contando com
40.000 km de rios navegáveis, necessita de uma Marinha forte,
bem equipada e bem adestrada, à altura de sua projeção políticoestratégica no cenário internacional e capaz de garantir a sua
soberania e os seus interesses. Dentro desse enfoque, ressalta o
trabalho dedicado, despretensioso, voluntário e muito
significativo dos nossos amigos que, diuturnamente, buscam
aproximar a Força da sociedade brasileira, em prol da qual
desenvolvemos todos os nossos esforços.
A data de 06 de novembro, Dia Nacional do Amigo da
Marinha é, também, muito significativa, pois marca o aniversário
de nascimento do Almirante-de-Esquadra Maximiano Eduardo
da Silva Fonseca, ex-Ministro da Marinha e patrono das
SOAMAR, sendo uma justa homenagem àquele insigne Chefe
Naval, possuidor de uma reconhecida visão de futuro e de um
inegável empreendedorismo, e que foi o grande incentivador da
consolidação e ampliação das SOAMAR em nível nacional.
Estimados Soamarinos e Soamarinas! Recebam o profundo
reconhecimento de todos os marinheiros, fuzileiros navais e
servidores civis, pelo belo trabalho que realizam em prol da
Marinha e do Brasil! Nós lhes agradecemos. Sejam muito
felizes!
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SOAMAR Campinas e SOAMAR São Paulo prestigiam a
vinda das FRAGATAS Niterói e Independência no Porto de
Santos
No dia 20 de novembro, a SOAMAR Campinas e a SOAMAR São Paulo foram recepcionadas pelo
Comandante da Capitânia dos Portos de São Paulo, CMG (EN) Antonio Sergio Caiado de Alencar, durante a
visita nas instalações da Fragata Independência e da Fragata Niterói no porto de Santos.
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Conheça o Samba enredo criado em 1958
para a Escola de Samba “Aprendizes da
Boca do Mato” cantada por Martinho da
Vila exaltando TAMANDARÉ
Relendo a história da nossa nação
Eu encontrei um nome que me deu
inspiração – Joaquim Marques Lisboa
Nasceu em dezembro de mil oitocentos e sete
Quando jovem ainda era, foi ser voluntário da
Marinha
E ainda não tinha completado dezessete
primaveras
Tamandaré nasceu com sangue guerreiro
Do império era homem de fé, o Nelson Brasileiro
Cursou a Academia da Marinha de Guerra
com o ideal de defender a nossa terra
Foi condecorado
Por ser homem genial, a Marquês foi elevado
no tempo do Brasil imperial
Viveu noventa anos sobre as ondas do verde mar
Que para os jovens marinheiros ele sirva de
exemplar!

FRASE DO MÊS- Homenagem ao DIA DO
MARINHEIRO, 13 de dezembro
“Honra é a força que nos impele a prestigiar nossa
personalidade. É o nosso sentimento avançado do
nosso patrimônio moral, um misto de brio e de valor.
Ela exige a posse da perfeita compreensão do que é
justo, nobre e respeitável, para a elevação da nossa
dignidade; a bravura para desfrontar perigos de toda
ordem, na defesa da verdade, do direito e da justiça”
(Joaquim Marques Lisboa)
Marques de Tamandaré
Patrono da Marinha do Brasil

TESTAMENTO DO MARQUÊS DE TAMANDARÉ
“Exijo que meu corpo seja vestido somente com camisa, ceroula e coberto com um lençol, metido em um
caixão forrado de baeta, tendo uma cruz na mesma fazenda, branca, e sobre ela era colocada a âncora verde
que me ofereceu a Escola Naval em 13 de Dezembro de 1892, devendo-se colocar no lugar que faz cruz a
haste e o cepo um coração imitando o de Jesus, para que assim ornado signifique a âncora-cruz, o emblema
da fé, esperança e caridade, que procurei conversar sempre como timbre de meus sentimentos. Sobre o caixão
não desejo que se coloque flores nem enfeites de qualquer espécie, e só a comenda do cruzeiro que ornava o
peito do Sr. D. Pedro II em Uruguaiana, quando compareceu como primeiro dos voluntários da pátria para
libertar aquela possessão brasileira do jugo dos paraguaios que aviltavam com a sua pressão; e como tributo
de gratidão e benevolência com que sempre me honrou e da lealdade que constantemente a S.M.I trubutei,
desejo que essa comenda relíquia esteja sobre o meu corpo até que baixe à sepultura.
Exijo que se não faça anúncios nem convites para o enterro de meus restos mortais, que desejo sejam
conduzidos de casa ao carro e deste à cova por meus irmãos em Jesus Cristo que hajam obtido o foro de
cidadãos pela Lei de 13 de Maio. Isto prescrevo como prova de consideração a essa classe de cidadãos em
reparação à falta de atenção que com eles se teve pelo que sofreram durante o estado de escravidão; e
reverente homenagem à grande Isabel Redendora, benemérita da pátria e da humanidade, que se imortalizou
libertando-os.
Exijo mais, que meu corpo seja conduzido em carrocinha de última classe, enterrado em sepultura rasa até
ser exumado, e meus ossos colocados com os de meus pais, irmãos e parentes, no jazigo da família Marques
Lisboa
Como homenagem à Marinha, minha dileta carreira, em que tive a fortuna de servir à minha pátria e prestar
alguns serviços à humanidade, peço que sobre as pedras que cobrir minha sepultura se escreva:
Aqui jaz o velho marinheiro.”
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ESPECIAL

JORNADAS DO MAR: “A NOVA ERA DOS DESCOBRIMENTOS”
Escola Naval, Marinha Portuguesa
Por: Contra-Almirante José Luis Branco Seabra de Melo
Comandante da Escola Naval da Marinha Portuguesa
escnaval.comandante@marinha.pt
Realizou-se na Escola Naval, da Marinha Portuguesa, entre 8 e 12 de Novembro p.p., a VII Edição das
Jornadas do Mar 2010 subordinas ao tema “A Nova Era dos Descobrimentos”.
Desde de 1998, de dois em dois anos, as Jornadas do Mar têm-se constituído como um Colóquio de
Estudantes para Estudantes, para dinamizar a Comunidade Universitária em torno dos saberes relacionados com o
Mar, entendido este como uma via privilegiada de sustentação do desenvolvimento de Portugal, e, dar corpo à
necessidade de conhecer e reconhecer, de forma abrangente, o valor dos Oceanos, assegurar a sua preservação e
planear o seu uso em benefício de toda a Humanidade.
A edição deste ano contou com 87 autores, que apresentaram 73 comunicações. Estiveram representadas 22
instituições de ensino superior, sendo de destacar o facto de terem participado estudantes do Brasil, Espanha,
França e Reino Unido.
As Jornadas do Mar são uma Imagem de Marca da Escola Naval, que com elevado sentido de
responsabilidade abre as suas portas ao envolvimento da comunidade civil académica, mas não só, baseando-se na
Visão e na Estratégia que ditam “Os Oceanos” como o Rumo a seguir.
Além das sessões de apresentação dos trabalhos, foram ainda proporcionadas visitas a organismos de Marinha, das
vertentes operacional, científica e cultural. Os participantes puderam também associar-se a diversos eventos de
natureza social que a Escola Naval organizou. Esta aproximação do mundo universitário civil e militar garante
futuro, atestado na qualidade dos trabalhos científicos apresentados.
Foram realizadas duas mesas-redondas, sobre os temas: “A República e a Marinha” e “O Mar como Motor da
Economia”, que contaram com comunicações de individualidades de elevado mérito, às quais se seguiu aceso
debate.
Em conclusão, a importância dos Oceanos ficou bem patente nas palavras do Presidente da Comissão
Executiva, contra-almirante Bossa Dionísio, “No início do Século XXI é prematuro afirmar que marcas deixará na
História. No entanto, há razões para acreditar que será de novo um Século virado para o Mar, tal como os Séculos
XV e XVI, uma verdadeira “Nova Era dos Descobrimentos”. Na altura o Mar era apenas o caminho. Agora é ele
próprio o destino.”
Veja alguns momentos ocorridos durante as Jornadas do Mar 2010:

Foto 1A: Auditório Grande.

Foto 1B: Início da abertura do evento com a presença
de militares, catedráticos e estudantes.
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Por: Contra-Almirante José Luis Branco Seabra de Melo
Comandante da Escola Naval da Marinha Portuguesa
escnaval.comandante@marinha.pt
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Foto 2A : Concerto Banda da Armada.

Foto 2B: Tunas Académicas.

Foto 3A: Visita ao Navio Bartolomeu.

Foto 3B: Visita ao Navio Bartolomeu.

Foto 4 A: Apresentação do Centro de Instrução
Tática Naval (CITAN).

Foto 4B: Platéia participante da apresentação do CITAN.
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Por: Contra-Almirante José Luis Branco Seabra de Melo
Comandante da Escola Naval da Marinha Portuguesa
escnaval.comandante@marinha.pt

Foto 5: Apresentação de comunicação.

Foto 7: Entrega de lembranças aos participantes.

Foto 6: Representantes de uma das Bancas de avaliação.

Foto 8: Entrega de MIMO da SOAMAR Campinas
Ao Contra-Almirante Seabra de Melo.

“... sinto-me no dever de contribuir não apenas com a
Marinha do Brasil, não somente com o projeto O Mar para
Dentro do Brasil da SOAMAR Campinas, mas também com a
Escola Naval da Marinha Portuguesa para que possamos
juntos consolidar esse ideal, a implantação de uma forte
mentalidade marítima em cada uma de nossas Nações.
Defendo e irei colaborar na criação das Jornadas do Mar e
Fluvial-Brasileira junto com o apoio da SOAMAR e da
Marinha do Brasil para que possamos ampliar cada vez mais
a importância da população brasileira direcionar a sua
atenção para os assuntos do mar, o qual também representa
Foto 9: Discurso no Forte de São Julião da Barra. um promissor destino socioeconômico para o nosso país...”
Visite a página oficial da Marinha Portuguesa pelo site: http://www.marinha . pt ou das Jornadas do Mar:
http://jornadasdomar.marinha.pt
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POSSE DO NOVO PRESIDENTE e ELEIÇÃO
PARA O PRÓXIMO VICE-PRESIDENTE DA
SOAMAR BRASIL
Entre os dias 12 e 14 de novembro p.p. em
Vitória no Espírito Santo, a SOAMAR Campinas
esteve presente na posse do novo presidente da
SOAMAR- Brasil sr. Valter Porto SOAMAR
Vitória.
Também foi eleito, no dia 13 de novembro,
o Sr. METON CESAR DE VASCONCELLOS,
da SOAMAR - CEARÁ, para Vice-Presidente
da SOAMAR - BRASIL para o biênio 2010-2012.
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ESPAÇO INFANTIL
Conheça no site da Marinha do Brasil o Espaço
Infantil repleto de informações. Lá você encontrará
disponíveis cartilhas sobre a Amazônia Azul, sobre o
Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR), sobre o
Arquipélago de São Pedro e São Paulo, além de histórias
em quadrinhos feitos especialmente para a criançada.
Acesse o portal:
http://www.mar.mil.br/menu_v/espaco_infantil/mar_mi
sterioso_mar.htm
Promova o conhecimento sobre o mar e suas
potencialidades nas escolas e contribua para a educação de
nossas crianças.
DATAS COMEMORATIVAS DO MÊS

Soamares de várias partes do país se
fizeram presentes.

05/11: Dia do Corpo de Saúde da Marinha
06/11: Dia Nacional do Amigo da Marinha
10/11: Dia da Esquadra
11/11: Armistício da I Guerra
19/11: Dia da Bandeira
26/11: Dia do Corpo Auxiliar da Marinha
Comando-Geral do CFN homenageia Centenário
de Nascimento de Rachel de Queiroz em Fortaleza

Foi realizada em 17 de
novembro, na Academia
Cearense
de
Letras,
Fortaleza-CE, a cerimônia
alusiva
ao
“Ano
do
Centenário de Nascimento
de Rachel de Queiroz”.
O Comando-Geral do
CFN foi convidado para
homenagem e participou
com a presença de oficiais,
alabardeiros e banda de
música da Escola de
Aprendizes de Marinheiros
do Ceará. Na ocasião foi
fixada, em local de destaque,
uma placa comemorativa
relacionada ao evento, na
qual fica registrada a
admiração recíproca entre o
CFN e a célebre escritora.

Nesta grande festa também teve a presença
do Comandante da Marinha, Almirante-deEsquadra Júlio Soares de Moura Neto.

Informações retiradas e disponíveis no site do Comando
Geral do Corpo de Fuzileiros Navais.
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