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Escola Naval lança selo comemorativo
pelos 230 anos de fundação
No dia 21 de dezembro de 2012, a Marinha do Brasil, em conjunto com o Ministério das Comunicações
e com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, lançou o carimbo comemorativo e o selo personalizado alusivos aos 230 anos de criação da Escola
Naval, completados em 14 de dezembro de 2012.
O carimbo comemorativo circula nas peças filatélicas e correspondências das instituições que
pleiteiam sua emissão propagando, por meio da
imagem e legenda, o tema que lhe deu origem. Tem
local de lançamento e período de circulação definidos com base nos fatos e eventos que comemora.
A imagem do carimbo comemorativo e selo personalizado possuem o mesmo tema. O carimbo será
aplicado no selo personalizado, composto de duas
partes: a primeira, com imagens da bandeira do Brasil e do ipê amarelo, e a segunda, com a silhueta do
prédio da escola, circundada pela Baía de Guanabara, com o Pão de Açúcar ao fundo.
O evento contou com a presença do Comandante
da Marinha, Almirante-de-Esquadra Julio Soares de
Moura Neto, do Diretor Regional Adjunto dos Correios em Brasília, Elano Ferreira Gomes Cirsóstomo,
além de diversas autoridades da Marinha do Brasil.

Aspirantes da Escola Naval participam de Grupo Tarefa
nos Avisos de Instrução
No período de 04 de janeiro a 12 de fevereiro de
2013, o Grupo Tarefa, composto pelos Avisos de Instrução (AvIn) Aspirante Nascimento (U-10), Guarda-Marinha Jansen (U-11) e Guarda-Marinha Brito (U-12),
realizou com os Aspirantes da Escola Naval uma comissão dividida em fases de mar e de porto na área
marítima compreendida entre a Baía de Guanabara,
no Rio de Janeiro, e a cidade de Maceió – AL.
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Os Avisos foram empregados na instrução de
navegação em águas restritas e navegação costeira, comunicações e manobras táticas simuladas.
Durante a comissão, também ocorreram adestramentos de primeiros socorros, controle de avarias
e postos de abandono. Foram realizados, ainda,
briefings de navegação para a entrada em todos
os portos.

A viagem possibilitou aos Aspirantes colocar em prática os
conhecimentos ministrados na
Escola Naval e compreender a importância do trabalho em equipe e
da liderança.
Os AvIn visitaram os portos
de Vitória – ES; Abrolhos, Ilhéus,
Morro de São Paulo e Salvador –
BA; Aracaju – SE; e Maceió – AL.

Aula Inaugural dá início ao Ano Letivo da Escola Naval
mada, de Fuzileiros Navais e de
Intendentes da Marinha.

O Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante-de-Esquadra Fernando Eduardo Studart Wiemer,
ministrou, no dia 7 de fevereiro de 2013, a Aula Inaugural da Escola Naval, que ocorreu juntamente com
a abertura do Ano Letivo.
O evento contou com a presença dos Oficiais,
instrutores, professores, servidores civis e dos 851
Aspirantes da instituição e teve como tema central
“O Oficial da Marinha do Brasil de ontem, de hoje e
de amanhã.” Durante a palestra foram explorados
assuntos como o Poder Naval, os projetos estratégicos e as carreiras dos Oficiais dos Corpos da Ar-

Durante as suas palavras,
o Comandante da Escola Naval, Contra-Almirante Antonio
Carlos Soares Guerreiro, ressaltou o especial significado
que a Aula Inaugural traduz,
pois marca o recomeço de
mais um ano para todos os
setores da Escola: “É um momento em que renovamos o
nosso compromisso de entregar o melhor de nós aos
nossos Sentinelas dos Mares
em termos acadêmico, de capacitação física e de valores
éticos e morais”. E concluiu, ainda, que é na Ilha
de Villegagnon o local onde a Marinha começa,
concitando a todos os professores e instrutores a se engajarem na nobre missão de forjar nos Aspirantes os valores consignados na
Rosa das Virtudes.
O evento contou com a presença de ex-Comandantes da Escola Naval, entre eles o Almirante-de-Esquadra Marcos Augusto Leal de Azevedo, o
Vice-Almirante Eduardo Bacellar Leal Ferreira e o
Contra-Almirante Carlos Alberto do Valle Milanez.
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XVI Simulação Interna de Relações Internacionais
da Escola Naval (SIRIEN)
O SIRIEN simula uma reunião da Organização das Nações Unidas e suscita
a discussão de um tema sócio-político
pelos Aspirantes da EN, Cadetes da
Academia da Força Aérea, estudantes
universitários e Oficiais da Marinha
participantes que, ao final do evento,
formulam um projeto de resolução para
o assunto abordado.

Entre os dias 19 e 21 de março, foi realizada a XVI
Simulação Interna de Relações Internacionais da Escola Naval (SIRIEN), que contou com a presença de
delegações de diversas instituições de ensino civis e
militares.
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A missão do Grêmio de Relações
Internacionais é desenvolver atividades afetas às Relações Internacionais,
à defesa, à diplomacia e à política externa, a fim de
alcançar o enriquecimento cultural dos participantes,
a integração com a sociedade acadêmica civil e a divulgação da Escola Naval como instituição de ensino
superior de excelência

Escola Naval participa da Jornada Mundial
da Juventude 2013

A Escola Naval (EN) participou ativamente da
Jornada Mundial da Juventude 2013, com a presença do Papa Francisco, realizada na cidade do Rio de
Janeiro, de 23 a 28 de julho.
Durante este período permaneceram alojados
na EN cerca de 480 peregrinos oriundos dos trabalhos de formação da Prelazia da Santa Cruz e Opus
Dei, dentre eles jovens civis do Brasil, Alemanha,
Bélgica, Bolívia, Canadá, Chile, Espanha, Japão,
México, Paraguai, Polônia, Reino Unido e Venezuela, além de Cadetes das Escolas de Aviação, Naval,
Militar e de Carabineiros do Chile e da Escola Naval
da Espanha.

Na noite do dia 24 de julho, na EN, o Cardeal
Arcebispo de Lima e membro da Opus Dei, D. Juan
Luiz Cipriani Thorne, proferiu palestra para os jovens, pautada na memória e testemunho de sua
vida ministerial, além de propor motivações para a
juventude, amparadas nos valores éticos e morais,
também cultuados por esta Escola.
Um dos pontos altos do evento aconteceu no
dia 26, na orla da Praia de Copacabana, quando foi
encenada a Via Sacra, trajeto que representa as
etapas da Paixão de Cristo. Para tal, a EN foi convidada a participar com uma representação formada
por Aspirantes, Oficiais e Praças voluntários.
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Escola Naval sedia X Congresso Acadêmico
Sobre Defesa Nacional

A Escola Naval sediou, entre os dias 02 e 07 de
setembro de 2013, o X Congresso Acadêmico sobre
Defesa Nacional (CADN), uma atividade de cunho
educacional e cultural promovida pelo Ministério da
Defesa, por intermédio da Secretaria de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto.
O evento recebeu congressistas de instituições
brasileiras de ensino superior civis e militares, que
debateram sobre problemas relevantes para o país,

principalmente de interesse da Defesa, além de participarem de diversas atividades sócio-culturais.
Foram proferidas palestras por destacadas autoridades civis e militares como o Ministro da Defesa,
Embaixador Celso Amorim, o Assessor Especial para
Assuntos de Defesa, Ministro Rodrigo Baena Soares,
o Chefe de Logística do Ministério da Defesa, General Adriano Pereira Júnior, o Almirante-de-Esquadra
(RM1-FN) Alvaro Monteiro Dias dentre outros.

68ª Regata Escola Naval é realizada na Ilha de Villegagnon
Maior evento náutico da América Latina, a 68ª
Regata Escola Naval, realizada no dia 13 de outubro,
na Baía de Guanabara, contou com a participação de
aproximadamente 800 barcos e cerca de dois mil
competidores.
O veleiro oceânico “Carioca” foi o “fita azul”
(cruzou a linha de chegada em primeiro lugar no
tempo real). Os veleiros do Grêmio de Vela da
Escola Naval conquistaram diversos resultados
expressivos. Na disputa entre as Marinhas Amigas, a Escola Naval do Chile conquistou a 1ª colo-
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cação. O Brasil ficou com a 2ª e a Holanda com a
3ª colocação.
Aberto ao público, o evento levou cerca de três
mil visitantes à Ilha de Villegagnon, no Rio de Janeiro.
A programação contou com diferentes atrações re-

creativas e culturais, como a apresentação da Banda
Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais e a exposição
de grande variedade de material militar da Marinha,
incluindo equipamentos de mergulho, helicóptero,
mísseis e carros de combate.

Escola Naval comemora o Dia do Mestre

No dia 17 de outubro, a Escola Naval realizou uma
homenagem aos docentes da instituição de ensino
superior mais antiga do país, por ocasião do Dia do
Professor, comemorado no dia 15.
O evento teve início com um almoço, seguido de
entrega de prêmios aos docentes que se destacaram durante o ano.
O Comandante da Escola Naval, Contra-Almirante Antonio Carlos Soares Guerreiro, agrade-

ceu o empenho dos instrutores civis e militares
e concitou a todos os docentes que refletissem
sobre seus papéis, não somente com respeito à
transmissão de conhecimentos específicos de
suas respectivas disciplinas, mas também na formação de um bom cidadão e, por serem docentes
de uma Escola Militar, de um bom militar para a
Marinha do Brasil.
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