SOCIEDADE AMIGOS DA MARINHA DO
BRASIL-SOAMAR-BRASIL

São Luis-MA, 06 de Novembro de 2018.
Caros Presidentes de Soamares do Brasil e da Soamar Brasil
em Portugal ,
Ao dirigir-me aos diletos amigos e confrades que obviamente
seguem os mesmos princípios regidos em nosso Estatuto vigente e
já

aproveitando

para

me

despedir

administrativamente

dos

Presidentes que não estarão na XXII Convenção Nacional da Soamar
Brasil , em Florianópolis, mas que apoiaram de forma incondicional a
nossa

gestão

de

2016/2018,

faço

um

gesto

de

apreço

e

reconhecimento a todos os outros Presidentes da Soamar Brasil que
ajudaram a edificar essa instituição de respeito. Falo isso porque
estaremos, como parte de nosso planejamento administrativo,
republicando Em parceria com o CCSM, o “ANUÁRIO DA SOAMAR
BRASIL”, todo atualizado, mas com os mesmos princípios do
lançado

ao

término

do

mandato

do

Presidente

Massoud(In-

Memorian) de (2006-2008). Relançamos a versão atualizada a partir
de

hoje,

dia

06/11/2018,

o

SITE

DA

SOAMAR

BRASIL(www.soamar.org), criado durante a gestão do Presidente
Meton Vasconcelos, Presidente da Soamar Brasil

de 2012-2014 e

em muito breve, reeditaremos o Noticiario “SOAMAR NOTÍCIAS” ,
que mesmo em versões de mídias atualizadas, obedecerão aos
mesmos fins a que foram criados. Espero, do meu mais profundo
sentimento, que todos os Presidentes divulguem os feitos de suas
Soamares e façam chegar a todos as boas novas. Não poderia
também de deixar de citar a plataforma de mídia que criamos que é
a PAGINA DO FACEBOOK DA SOACIEDADE AMIGOS DA MARINHA DO
BRASIL", onde podemos publicar e ler de forma instantânea, as
notícias em praticamente, tempo real. Voltando-me a importante

data de hoje, gostaria de falar um pouco de nossa SOAMAR para que
todos os agraciados conheçam um pouco mais de nossa história. :
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Ao ser criada, em 1972, a Associação Santista dos Amigos da
Marinha – ASAM, deu-se início a um estreito relacionamento
entre a Marinha do Brasil e vários segmentos da nossa
sociedade, dando origem a Sociedade de Amigos da Marinha do
Brasil-SOAMAR BRASIL. A partir daí, foram criadas às diversas
Sociedades dos Amigos da Marinha Regionais, hoje em número
de 64 no Brasil, localizadas em diversos pontos do nosso país.
Também foi criada a Soamar Brasil em Portugal, filiada à
Soamar Brasil desde Novembro de 2015. Todas com as
finalidades e características que é a de congregar pessoas e
personalidades que tenham recebido a Medalha Amigo da
Marinha, além de difundir os conceitos doutrinários e culturais
relativos a assuntos do mar e tudo aquilo que de alguma forma,
se relacione ao Poder Marítimo. Somos o braço civil da Marinha.
O dia 6 de novembro, dia no nascimento do Almirante-deEsquadra Maximiano Eduardo da Silva Fonseca, ex-ministro da
Marinha e Patrono das Soamar, foi escolhido como o Dia
Nacional do Amigo da Marinha, em homenagem a esse iminente
Chefe Naval, por ter sido ele o grande incentivador dessa
iniciativa.
A Soamar Brasil iniciou a sua história quando de sua fundação,
no dia 27 de Julho de 1979. São 39 anos já completos desde sua
criação e posse de seu primeiro presidente, o Dr. Mauro Lúcio
Alonso Carneiro. De lá para cá foram vários presidentes( um
total de 19, respeitando as segundas eleições dos Presidentes
Dr. Ary Gadelha e Dr. Valter Porto), cada um deixando o seu
legado e construindo Tijolo a tijolo a história de sucesso de
nossa Soamar. Com relação a isso, tenho muita alegria de ainda
contar com o prestígio e o encinamento diário de nossos
Diretores e Conselheiros da Soamar Brasil, assim como fazer
uma homenagem justa e apropriada a data de hoje ao meu
Mestre e por muitos anos, o decano da Soamar Maranhão. O
Presidente Antonio RUFINO Filho, que ainda nos auxiliava muito
quando o nosso Deus o chamou para perto de si.
Principalmente. E a Marinha do Brasil, sabia como sempre, o
agraciou com a Medalha do Mérito Tamandaré exatamente 20
dias antes.
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Assim, é com muita honra e satisfação que a SOAMAR BRASIL,
através do seu Presidente, de sua Diretoria Executiva e
Conselhos Fiscais e Consultivos saúdam no dia de hoje todos os
seus SOAMARINOS E AMIGOS DA MARINHA. Em especial, os
agraciados desejando-lhes pleno êxito e realizações pessoais e
profissionais.
Aproveito essas palavras para convidá-los a embarcar em
nossa Nau para conosco, ajudar a dar segmento na importante
tarefa de transmitir a consciência a toda sociedade brasileira
da importância para o Brasil dêsse importante mar que nos
cerca. Nossa AMAZONIA AZUL.
Ao encerrar, gostaria de agradecer ao Comandante da Marinha,
Almirante de Esquadra Eduardo Bacelar LEAL FERREIRA, a
todos os Almirantes que compoem o Almirantado, os
Comandantes dos 9 Distritos Navais e em nome do Diretor do
Centro de Comunicação da Marinha, Contra Almirante Luiz
Roberto Cavalcanti VALICENTE, a todos os Almirantes, Oficiais
e demais membros que formam a Marinha do Brasil pela sempre
fiel acolhida em suas OMs. Pra nós, Vsa. Excelência dá mais
uma prova de grande apreço e distinção à nossa Nossa Soamar
Brasil quando, como um visionário, corroborou ao crescimento
da Soamar pelo Brasil e em Portugal. À Vsa Excelência, o meu
respeito e de sempre, o meu dispor à novas jornadas.
Obrigado.
Saudações Soamarinas!
VIVA A SOAMAR BRASIL!!
VIVA A MARINHA!!!!

Orson Antonio Féres Moraes Rêgo.
Presidente da Soamar Brasil.

