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INÍCIO DO ANO LETIVO DA ESCOLA NAVAL

O Almirante-de-
-Esquadra Ilques 
Barbosa Junior, Di-
retor Geral do Pes-
soal da Marinha, e 
o Professor-Doutor 
Rodrigo More mi-
nistraram, no dia 
11 de fevereiro, a 
Aula Inaugural da 
Escola Naval (EN), 
sobre o tema “A 
Busca de Grandeza: 
A Oceanopolítica e 
o Brasil”.

O evento, que 
marca o início do 
Ano Letivo em 
2015, contou com a 
presença de ex-Comandantes da EN, Oficiais do 
Setor de Pessoal, bem como instrutores, professo-
res, servidores civis e 911 Aspirantes.

Em seu discurso, o Comandante da Escola 
Naval ressaltou o especial significado que a aula 
inaugural traduz: “Momento em que renovamos 
o nosso compromisso de transmitir o melhor de 

cada um de nós em termos acadêmicos, de capaci-
tação física e de valores éticos e morais, aos nossos 
‘Sentinelas dos Mares’.” E concluiu seu discurso 
relembrando aos Aspirantes sobre a importância 
de se dedicarem à sua Escola, à sua profissão de 
Homens do Mar e a defender um dos maiores pa-
trimônios de nossa Nação: a Amazônia Azul.

70ª REGATA ESCOLA NAVAL 

Maior evento náutico da América Latina, 
a 70ª Regata Escola Naval, realizada no dia 13 
de junho de 2015, na Baía de Guanabara, con-
tou com a participação de aproximadamente 700 
barcos entre grandes veleiros oceânicos aos mo-
notipos, com cerca de dois mil competidores. 

Tradicionalmente realizada no mês de outubro, 
a Regata Escola Naval, organizada pelo Grêmio 
de Vela da Escola Naval (GVEN), foi antecipada 
em função das comemorações dos 150 anos da Ba-
talha Naval do Riachuelo, evento militar decisivo 
ocorrido durante a Guerra da Tríplice Aliança.

O Veleiro S40 Vesper 4 foi o Fita Azul da com-
petição (cruzou a linha de chegada em primeiro 
lugar, no tempo real). 

A competição também contou com a presença 
de representantes de Escolas Navais estrangeiras: 
Chile, China, Equador, Holanda e Portugal. Na 
disputa das Marinhas Amigas, a primeira coloca-
ção ficou com Portugal, seguido do Brasil, segun-
do colocado, e do Chile, em terceiro lugar. 

Aberto ao público, o evento levou à Ilha de 
Villegagnon, além dos velejadores, cerca de três 
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mil visitantes. A programação contou com dife-
rentes atrações, como exposições de grande va-
riedade de material militar da Marinha, incluin-
do equipamentos de mergulho e paraquedismo, 
helicópteros e carros de combate, além de várias 
atividades esportivas e recreativas para as crian-
ças. Foram montadas, ainda, tendas de exposição 
de diversas Organizações Militares da Marinha e 
de empresas parceiras do evento. Destacou-se, em 
particular, a primorosa apresentação da Banda 
Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais, encerran-
do o dia festivo em Villegagnon.

ESTAGIÁRIOS DO CURSO DE ALTOS ESTUDOS DE 
POLÍTICA E ESTRATÉGIA VISITAM A ESCOLA NAVAL 

Os Estagiários do Curso de Altos Estudos de 
Política e Estratégia (CAEPE) da Escola Superior 
de Guerra realizaram, em 29 de julho de 2015, 
uma visita de estudos à Escola Naval.

O Comandante da EN, Contra-Almirante 
Marcelo Francisco Campos, apresentou a estru-
tura organizacional, além das atividades militares 
e acadêmicas dos futuros Oficiais da Marinha do 
Brasil. Após a apresentação, foi realizada visita às 

instalações da Ilha de Villegagnon, seguida de um 
almoço com os Aspirantes e do desfile dos “Senti-
nelas dos Mares”.

O CAEPE destina-se a preparar civis e militares 
do Brasil e das Nações Amigas para o exercício de 
funções de direção e assessoramento de alto nível 
na administração pública, em especial na área De-
fesa Nacional, desenvolvendo planejamentos estra-
tégicos nas expressões do Poder Nacional.
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ESCOLA NAVAL INAUGURA UM DOS MAIS MODERNOS 

CENTROS DE TREINAMENTO DE TIRO ESPORTIVO

No dia 28 de setembro de 2015, foi inaugurado 
o Centro de Treinamento de Tiro Esportivo da Es-
cola Naval (CTTE-EN) pelo Comandante da Ma-
rinha, Almirante-de-Esquadra Eduardo Bacellar 
Leal Ferreira, com a presença do ex-Comandante 
da Marinha, Almirante-de-Esquadra Julio Soa-
res de Moura Neto, do Comandante de Opera-
ções Navais, Almirante-de-Esquadra Elis Treidler 
Öberg, do Diretor Geral do Pessoal da Marinha, 
Almirante-de-Esquadra Ilques Barbosa Junior e do 
Diretor de Ensino da Marinha, Vice-Almirante Re-
nato Rodrigues de Aguiar Freire.

A partir daquela data, a Escola Naval passou 
a contar com um dos mais modernos Centros de 
Treinamento de Tiro Esportivo a nível mundial, 
que, com cerca de 3.000 m², dispõe de três estan-
des, sendo um de 10 m, um de 25 m e outro de 
50 m, com capacidade para acolher competições 
e treinamentos de tiro de carabina, pistola stan-
dard e pistola de ar, além de um moderno estan-

de dotado de um Sistema de Tiro Assistido por 
Computador. Compõem, ainda, as instalações do 
CTTE-EN, uma sala de treinamento, o laborató-
rio de Psiconeurofisiologia do Esporte, uma sala 
para técnicos, o Terraço Panorâmico, que permi-
te o acompanhamento remoto das competições, 
uma sala para guarda de material e munição, oito 
banheiros, elevador e área administrativa.

Construído pela Marinha do Brasil e equi-
pado com o aporte financeiro do Ministério do 
Esporte, em decorrência de parceria firmada com 
o Comitê Olímpico Brasileiro e o Comitê Orga-
nizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016, o Centro 
reúne todas as facilidades para a prática dessa 
tradicional modalidade olímpica, em um projeto 
que foi apoiado por diversos órgãos atrelados ao 
esporte, como a Confederação Brasileira de Tiro 
Esportivo, o Comitê Paralímpico Brasileiro, a Au-
toridade Pública Olímpica e o Departamento de 
Desporto Militar do Ministério da Defesa.
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ESCOLA NAVAL CELEBRA O DIA DO MESTRE

No dia 15 de outubro, foi realizada, na Escola Na-
val, a cerimônia em alusão ao Dia do Mestre e lança-
mento da Revista de Villegagnon em Inglês. O evento 
contou com a presença de professores e instrutores de 
ontem e de hoje, em especial de Oficiais integrantes 
do extinto quadro do Magistério Militar Naval.

21ª SIMULAÇÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS DA 
ESCOLA NAVAL

No período de 29 de setembro a 1 de outubro 
de 2015, foi realizada a 21ª Simulação de Rela-
ções Internacionais da Escola Naval (SIRIEN). O 
evento ocorreu na biblioteca da EN, tratando dos 
seguintes temas: “Questão da Líbia na Liga dos 
Estados Árabes e Disputas territoriais no Mar do 
Sul e Setentrional da China e suas implicações na 
segurança regional na Cúpula do Leste Asiático.”

O evento foi organizado pelo Grêmio de Rela-
ções Internacionais da EN e contou com a presen-
ça de 160 participantes, dentre eles: Cadetes da 

Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), 
Cadetes da Academia da Força Aérea (AFA) e 
Universitários dos cursos de Relações Internacio-
nais, Direito e outras graduações de instituições 
de ensino de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul e São Paulo.

Os participantes, além de presenciarem de-
bates de altíssimo nível, puderam conhecer um 
pouco das atividades realizadas pelos “Sentinelas 
dos Mares”, conhecendo, também, as modernas 
instalações da Escola Naval.

Durante o evento foram prestadas as homena-
gens aos profissionais que se destacaram durante 
o ano letivo por meio da entrega dos seguintes 
prêmios:

•	“Líder Educador”, concedido ao CT Ricardo 
Frambach Fernandes; e
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•	“Produção Acadêmica”, 

concedido aos CMG (RM1) 
Pedro Gomes dos Santos Fi-
lho e CMG (RM1) Carlos 
Miguel Passeri Hansen, pela 
publicação do “Dicionário 
Ilustrado de Navegação”; ao 
CMG (RM1-IM) Hércules 
Guimarães Honorato e a CF 
(T) Lenísia Veloso dos San-
tos, pela publicação do arti-
go “Breve História do Ma-
gistério Militar: o Olhar dos 
seus Integrantes”; e à profes-
sora Ana Carolina Aguileira 
Negrete, pela publicação da 
tese de doutorado “Indústria 
Naval de Defesa e Inovação 
Tecnológica: um Estudo do 
Sistema de Inovação Naval Militar no Brasil”.
Destacaram-se ainda como “Instrutor-Pa-

drão Oficial da Reserva” o CMG (RM1) Gus-
tavo Miranda da Silva, como “Instrutor-Padrão 
Oficial da Ativa” o CT (FN) Fábio Câmara 

ESCOLA NAVAL REALIZA CERIMÔNIA DE PASSAGEM DA 
CANA DO LEME

No dia 20 de outubro, foi realizada a cerimô-
nia de Passagem da Cana do Leme, no campo de 
esportes da Escola Naval (EN). 

Tradicionalmente, a cerimônia ocorre ao tér-
mino de cada ano letivo e materializa a passagem 
de Comando da turma do 4° ano para o 3° ano, 
com o comissionamento dos novos Oficiais-Alu-
nos, a passagem da Guarda Bandeira e da Cana 
do Leme ao novo Comandante-Aluno do Corpo 
de Aspirantes da Escola Naval.

A Cana do Leme é uma barra de madeira ou 
de ferro, que se coloca na cabeça do leme, pela 
qual se pode movimentá-lo, e assim governar a 
embarcação. 

O evento foi presidido pelo Comandante da 
Escola Naval, Contra-Almirante Marcelo Fran-
cisco Campos e contou com a presença do Co-
mandante da Marinha, Almirante-de-Esquadra 

Cunha e como “Professor Padrão” o Sr. Odilon 
Lugão Monteiro.

A Cerimônia contou com a presença do Co-
mandante-em-Chefe-da-Esquadra, Vice-Almiran-
te Liseo Zampronio.

Eduardo Bacellar Leal Ferreira, e do Diretor Ge-
ral do Pessoal da Marinha, Almirante-de-Esqua-
dra Ilques Barbosa Junior.


