Como nos anos anteriores,
no último dia 9 de outubro, na Baia
de Guanabara, a Escola Naval
promoveu
a
tradicional
71ª
REGATA, que leva o seu nome.
Esse evento teve início às
11h e reuniu agremiações militares,
clubes náuticos e atletas dessa
categoria esportiva.
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Paralelamente a essa regata, o Comando da Escola Naval promoveu para o público
presente, uma grande festa nas suas dependências, com apresentação de vários carros de
combate do Corpo dos Fuzileiros Navais, helicóptero da Força Aeronaval da Marinha Brasileira,
demonstrações de inúmeros projetos e maquetes promovidas pela arma de engenharia naval e
pelo Instituto de Pesquisa da Marinha, veleiros de diversas classes de competição, além de
inúmeras outras práticas esportivas, inclusive a visita guiada às instalações dessa unidade de
ensino.
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Foto parcial da 71ª Regata da Escola Naval.

Na área das comunicações, sob o
comando do CMG (RM1) Cesar
Henrique Assad dos Santos, PY1XH, foi
instalada uma tenda, com o objetivo de
oferecer aos participantes do evento,
uma demonstração pública do serviço de
radioamadorismo.
Representando
o
Grêmio dos Radioamadores dos Alunos
da Escola Naval, através da estação
PY1BJN,
foram
instalados
rádios
transmissores, que funcionaram nas
bandas de HF e VHF.
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Aspirantes da Escola Naval participantes do Grêmio.
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Aspirantes da Escola Naval participantes do Grêmio.

Esses equipamentos foram operados
por radioamadores, que visitaram essa tenda
e supervisionaram os contatos realizados
pelos operadores aspirantes, que estão se
preparando para prestarem exame, para
ingresso no radioamadorismo. Estiveram
entre outros, os radioamadores: PY1BL –
CMG (RM1) Fernando Antonio Rosa
Sindeaux ; PY1OTO – CMG (RM1) Renato
Otto; PY1SMV – Sylvio Mattos Vieira;
PY1AX - Antoni Karol Dianovsky (Toni) e
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PY1PFL – Paulo Roberto Cardoso Amado.
A partir da esquerda: Otto – PY1OTO, Cesar – PY1XH,
Cardoso Amado.
Paulo Amado – PY1PFL, Fernando – PY1BL, Sylvio
PY1SMV, CMG (RM1) Celso Santos da Silva, e sentado
Toni - PY1AX.

Abrilhantaram essa festividade, a banda de música da Escola Naval e a Banda Marcial
do Corpo dos Fuzileiros Navais.

