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Ingresso da primeira Turma de Aspirantes do  

sexo feminino

Ingressaram, em 12 de janeiro de 2014, na Es-
cola Naval, as primeiras Aspirantes do sexo femi-
nino depois de mais de 230 anos da instituição de 
ensino superior mais antiga do Brasil. Foram 3.355 
candidatas escritas concorrendo a 12 vagas.   De-
pois de muitos meses de preparação, adequações, 
reestruturação de normas e espaços físicos, a Esco-
la aceitava este grande e novo desafio.

O grupo foi formado por sete oriundas do 
Rio de Janeiro, uma de Angra dos Reis, uma de 
Niterói, uma de Fortaleza, uma de Belém e uma 
de Brasília. Algumas provenientes de colégios 
militares, e outras sem qualquer contato com 
este tipo de ensino.

Nos primeiros dias, os maiores testes: ativida-
des físicas intensas, horas a fio de ordem unida e 
total adaptação à rotina militar. Elas têm cum-
prido todas as atividades previstas para o Corpo 
de Aspirantes, concorrendo, dentre outras ativi-
dades, à escala de serviço, representações, visitas 
e, até mesmo, competições esportivas. Três delas, 
inclusive, conseguiram se classificar e participa-
ram do Mundial de Cadetes, realizado no Equa-
dor. Esta primeira turma de Aspirantes do sexo 
feminino formará 12 oficiais Intendentes de Ma-
rinha e tem a conclusão do curso prevista para o 
ano de 2017. Para o ano de 2015 serão os mes-
mos números de vagas.
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Operação Aspirantex 2014

Aspirantes da Escola Naval participaram, no 
período de 16 de janeiro a 05 de fevereiro de 
2014, da Operação ASPIRANTEX/2014, na área 
marítima compreendida entre o Rio de Janeiro e 
Mar del Plata, com visita aos portos de Montevi-
déu, Mar del Plata, Itajaí, São Francisco do Sul e 
Paranaguá.

Nessa Operação foram executados exercícios 
no mar, contemplando Operações de Ataque, 
Antissubmarino, de Esclarecimento e de Apoio 
Logístico Móvel, incluindo ações de superfície, 
de defesa antiaérea, de submarinos e de guerra 

eletrônica. Foram realizados, ainda, exercícios 
que contribuíram para incrementar o grau de in-
teroperabilidade dos meios navais e aeronavais 
da Marinha do Brasil, da Armada da República 
da Argentina (ARA) e da Armada da República 
Oriental do Uruguai (AROU), por ocasião dos 
respectivos exercícios combinados.

Durante a ASPIRANTEX/2014, 233 Aspiran-
tes realizaram as suas opções de Corpo (Armada, 
Fuzileiros Navais ou Intendentes da Marinha) e a 
escolha das áreas de Habilitação (Mecânica, Ele-
trônica, Sistemas de Armas e Administração).



156 REVISTA DE VILLEGAGNON  .  2014

No
tíc

ia
s

de Villegagnon
Escola Naval realiza Cerimônia de Lançamento da Pedra 
Fundamental do Centro de Treinamento de Tiro Esportivo

Foi realizada, no dia 24 de março de 2014, 
a Cerimônia de Lançamento da Pedra Funda-
mental do Centro de 
Treinamento de Tiro 
Esportivo da Escola 
Naval (CTTE-EN), 
presidida pelo Co-
mandante da Mari-
nha, Almirante-de-
-Esquadra Júlio Soa-
res de Moura Neto.

O CTTE-EN terá 
uma estrutura mo-
derna e dimensionada 
para atender à de-
manda de treinamen-
to das equipes da Escola Naval, da Marinha e de 
atletas brasileiros, como local de treinamento al-

ternativo ao Centro Nacional de Tiro Esportivo, 
particularmente, no momento em que este ficará 

indisponível devido 
às obras de adequa-
ção às exigências do 
Comitê Olímpico 
Internacional e da 
Federação Interna-
cional de Tiro Espor-
tivo para a realização 
dos Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos Rio 
2016.

Como de costu-
me, foi depositada, 
junto à pedra fun-

damental, uma cápsula do tempo contendo lem-
branças do dia, que será reaberta daqui a 50 anos.

18ª Simulação de Relações Internacionais da Escola Naval

A XVIII Simula-
ção de Relações In-
ternacionais da Esco-
la Naval (SIRIEN) foi 
realizada de 7 a 9 de 
abril de 2014 na bi-
blioteca da EN, e teve 
como tema principal 
a “Crise no Ártico”. 
O evento foi orga-
nizado pelo Grêmio 
de Relações Interna-
cionais, cuja missão 
é desenvolver ativi-
dades afetas às Rela-
ções Internacionais, à 
defesa à diplomacia 
e à política externa, 
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a fim de alcançar o enriquecimento cultural dos 
participantes, a integração com a sociedade aca-
dêmica civil e a divulgação da Escola Naval como 
instituição de ensino superior de excelência.

Estiveram presentes no evento 40 Universi-
tários da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS) e do Instituto Newton Paiva de 
Belo Horizonte, 30 Aspirantes desta Escola e seis 

Cadetes da Academia da Força Aérea. Os partici-
pantes, além de presenciarem calorosos debates, 
foram apresentados às particularidades da forma-
ção do Aspirante. 

A SIRIEN possibilitou o congraçamento sa-
lutar entre Aspirantes, Cadetes e Universitários, 
além de proporcionar um significativo enriqueci-
mento cultural a todos os presentes.

Passagem de Comando da Escola Naval

No dia 08 de abril de 2014, em Cerimônia 
presidida pelo Vice-Almirante Leonardo Puntel, 
Diretor de Ensino da Marinha, o Vice-Almirante 
Antonio Carlos Soares Guerreiro transmitiu o 
cargo de Comandante da Escola Naval para o 
Contra-Almirante Marcelo Francisco Campos.

No seu discurso de assunção do cargo, o Con-
tra-Almirante Campos, ex-Diretor de Assistência 

Social da Marinha, manifestou seu contentamen-
to e afirmou: “Comandar a Escola Naval signifi-
ca influenciar e vislumbrar de forma concreta o 
futuro da Marinha, por meio da disseminação de 
princípios e valores tão caros para a nossa Insti-
tuição e sociedade, os quais serão incorporados 
por jovens que acreditam e sabem da importância 
do trabalho que irão realizar”.
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Escola Naval participa do 31o  

Trofeo Accademia Navale e Citta Di Livorno

No período entre 28 de abril e 4 de maio de 
2014, ocorreu na cidade de Livorno, na Itália, o 
31º Trofeo Accademia Navale e Citta Di Livorno, 
contando com a participação de 21 tripulações 
de Marinhas estrangeiras. Quatro Aspirantes do 
Grêmio de Vela da Escola Naval (GVEN) repre-
sentaram a Marinha do Brasil no evento.

Após a cerimônia de abertura na Escola Naval 
italiana, foi realizada a pesagem das tripulações e 
o sorteio dos veleiros para as regatas. No dia se-
guinte, as tripulações velejaram para o Iate Clube, 
onde ocorreram as regatas do circuito. A tripula-
ção brasileira terminou o circuito na 16ª posição.

Escola Naval sedia XLVIII NAVAMAER

A Escola Naval (EN) sediou, no período de 
18 a 25 de julho de 2014, a 48ª edição da NA-
VAMAER, tradicional competição entre a EN, a 
Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e 
a Academia da Força Aérea (AFA).

Cerca de quinhentos atletas das três Forças 
participaram da competição, distribuídos entre 
treze modalidades esportivas: Atletismo, Basque-
te, Esgrima, Futebol, Judô, Natação, Orientação, 
Pentatlo Militar, Polo Aquático, Voleibol, Tiro 
Arma Longa, Tiro Arma Curta e Triatlo. 

A EN conquistou medalhas de ouro nas se-
guintes modalidades esportivas: Polo Aquático; 
Atletismo – nas provas de 110 metros com bar-
reiras, arremesso de peso, 100 metros rasos, 200 
metros rasos e lançamento do disco; Natação – 
nas modalidades 100 metros peito masculino e 50 
metros peito feminino; Esgrima – nas categorias 
sabre individual e espada por equipe; Pentatlo 
Militar – masculino por equipe, natação utilitá-
ria (masculino) e nas provas individuais de tiro 
feminino; e Judô – nas categorias individual meio-
-médio e meio-pesado.

Os grandes destaques da Marinha na compe-
tição foram as quebras do recorde, vigente des-
de 1980, da prova de arremesso de peso pelos 
Aspirantes Eusébio Alves de Souza Neto e Luiz 
Eduardo de Brito Marinho Nascimento Silva, por 
terem ambos atingido a marca de 14,94 metros; a 
inédita medalha de ouro na modalidade Pentatlo 
Militar masculino por equipe; e a classificação de 
11 Aspirantes para o Mundial de Cadetes, sendo 
três Aspirantes do sexo feminino.
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Ministro da Defesa recebe a Delegação Brasileira dos  
2os Jogos Mundiais de Cadetes

No dia 13 de outubro de 2014, em evento re-
alizado no Ministério da Defesa, em Brasília, a 
Escola Naval, a Academia Militar das Agulhas 
Negras (AMAN) e a Academia da Força Aérea 
(AFA) integraram uma representação de atletas 
que competiram nos 2os Jogos Mundiais de Cade-
tes – CISM 2014, para receber os cumprimentos 
pela terceira colocação alcançada pela Delegação 
Brasileira na competição, realizada nas cidades de 
Quito e Salinas, no Equador, entre os dias 29 de 
agosto e 7 de setembro de 2014.

Na cerimônia, os atletas receberam os cumpri-
mentos do Ministro da Defesa, Embaixador Cel-
so Amorim, tendo, ainda, participado de um al-
moço com o Presidente da Comissão Desportiva 
Militar do Brasil (CDMB), o Major-Brigadeiro do 
Ar Carlos Augusto Amaral de Oliveira. Em visi-
ta ao Ministério do Esporte, os representantes da 
Delegação também receberam as parabenizações 

do Sr. Ricardo Garcia Capelli, Secretário Nacio-
nal de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social 
daquele Ministério.

II Encontro de Líderes Educadores da Escola Naval

No dia 15 de outubro, foi realizado o II En-
contro de Líderes Educadores da Escola Naval 
(ELEEN), no Auditório Amazônia Azul. O en-
contro teve como tema principal “O Papel dos 
Educadores na Escola Naval”.

Durante o evento, duas palestras foram 
apresentadas: “O Novo Processo de Progres-
são e Promoção de Professores na Marinha do 
Brasil”, ministrada pela Professora Cláudia 
Quevedo, e “A Produção Acadêmica dos Lí-
deres Educadores da Escola Naval”, ministra-
da pelo Capitão-de-Mar-e-Guerra (RM1-IM) 
Hércules Honorato.

Após as palestras, os participantes do Encon-
tro realizaram, em grupo, um estudo coordena-
do acerca do tema principal proposto para o II 

ELEEN, cujas conclusões foram apresentadas, 
em plenário, ao Comandante da Escola Naval, 
Contra-Almirante Marcelo Francisco Campos.
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Escola Naval conquista o 1º Lugar Geral na  

64ª Regata Santos – Rio

O Veleiro Oceânico Marlim, da Escola Naval 
(EN), conquistou o 1º lugar geral e o 1º lugar na 
Categoria ORC B, na 64ª Regata Santos – Rio, cuja 
largada ocorreu no dia 24 de outubro de 2014. 

Com um percurso aproximado de 200 milhas 
náuticas, entre a Baía de Santos e a Ilha da Laje, 
a Regata contou com a participação de 28 embar-
cações, onde também estiveram presentes, além 
do Marlim, os Veleiros Dourado e Bijupirá, repre-
sentando a EN.

A conquista, inédita para a Marinha do Bra-
sil (MB), tornou-se ainda mais significativa pelo 
fato de os Aspirantes terem superado velejadores 

de renome, como os medalhistas olímpicos Tor-
ben Grael e Eduardo Penido, que competiram 
com barcos mais modernos e bem preparados 
para regatas. 

A tripulação do Veleiro Oceânico Marlim foi 
formada por um Oficial da Marinha do Brasil, 
ex-tripulante do barco, e oito Aspirantes da EN, 
tendo contado, ainda, com a participação do atle-
ta de alto rendimento da Equipe de Vela da MB, o 
3º SG (RM2-EP) Rafael Hooper Pariz, sendo sua 
experiência e perfeita integração com a tripulação 
decisivas para a consolidação do expressivo resul-
tado alcançado.


