Boletim nº 5 de março de 2019 – Ecos do jubileu de diamantes
Estimados colegas e amigos de seis décadas
Apresentamos os ecos de nossa comemoração do jubileu de diamantes para que todos
que não puderam comparecer venham a tomar conhecimento.
A Escola Naval disponibilizou ônibus para levar e retornar os convidados nas
proximidades do aeroporto Santos Dumont. E ainda carrinho elétrico para conduzir
aqueles com dificuldade de mobilidade.
Inicialmente estimamos uma festa para cem pessoas. Nossas expectativas foram
amplamente superadas e compareceram 132 pessoas sendo que almoçaram 122.
Tivemos o privilégio da presença do Reitor da Universidade Federal Fluminense,
Professor Doutor Antônio Claudio Lucas da Nóbrega, de professores da UFF e de nosso
inesquecível mestre de química do Colégio Naval, professor Carlos Alberto Coelho,
carinhosamente chamado de Coelhinho.
Pedimos desculpas se não conseguimos acolher todos que não confirmaram presença e
chegaram de ultima hora. Mesmo com um “Plano B” estabelecido tínhamos restrição de
espaço e o Buffet contratado não poderia fazer mais do que ofereceu. Das próximas
vezes pedimos sua colaboração de confirmar antes para que possamos oferecer um
serviço à altura do que merecem.
Iniciamos com um café de boas vindas nas proximidades da Capela, aguardamos todos
chegarem na Praça D’Armas dos aspirantes, gentilmente cedida pela Escola Naval e o
primeiro evento foi o culto ecumênico.
O culto celebrado pelo Padre Reynaldo foi emocionante pela bela escolha da homilia,
correlacionando os pescadores com os marinheiros, com a citação nominal de todos os
colegas que nos deixaram e finalmente com a mensagem do presidente cujo tema foi a
convergência das religiões para Deus e o significado da vida. Esta mensagem encontrase no site da ATQ na janela produção cultural.
Seguiu-se a inauguração da Sala Quevedo, com a placa descerrada pelo Comandante
Quevedo e o Almirante Mac Dowell, com breves palavras do Almirante Sertã,
Comandante da Escola, informando que há 31 salas de aula das quais 17 já têm o
patrocínio das turmas. O presidente discorreu sobre a trajetória do Comandante
Quevedo e a mensagem encontra-se no site da ATQ, na janela de produção cultural.
Nossa doação constou da pintura da sala, de um projetor e uma tela de projeção, uma
cadeira para o Professor, um relógio de parede e um amplificador.
Seguiu-se uma visita ao camarote dos aspirantes do 2º ano e o descerramento da placa
de nossa turma no túnel histórico. O Comandante da EN falou da existência das
aspirantes femininas do Corpo de Intendentes e no próximo ano da admissão também
para o Corpo da Armada e de Fuzileiros Navais. A placa foi descerrada pelo Comandante
Quevedo, pelo Almirante FN Batista e pelo Almirante IM Abraham. As palavras do
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presidente foram focadas nos legados da turma Quevedo e encontram-se no site da ATQ
na janela de produção cultural.
Seguiu-se a visita à Biblioteca, agora bem ampliada no local onde era o cinema, visita ao
Museu que não existia antes e visita ao Planetário, modernizado com substituição dos
antigos equipamentos eletromecânicos de projeção por computador digital permitindo
aumento substancial nas apresentações dos astros em diversas configurações.
Finalmente chegamos ao coquetel seguido do almoço, no salão nobre denominado de
Bonosão, ao som da música do Fuzi Bossa com direito a dançar em pequena pista.
A ATQ contratou o buffet, aluguel das mesas, cadeiras e decoração do salão, o Fuzi Bossa
e o bolo de aniversário. As mesas eram de oito lugares, todas decoradas com flores. Os
bonés não foram distribuídos aos presentes porque iria faltar.
Como a produção de bonés comemorativos foi insuficiente vamos completar o que falta
e distribuir a todos que estavam presentes.
Nas palavras finais do presidente o tema foi gratidão e homenagem. Gratidão ao
Comandante da Escola e sua equipe de apoio, às nossas esposas, aos nossos professores
representados pelo Professor Carlos Alberto Coelho, nosso professor de química do
Colégio Naval, com 92 anos, muito lúcido, porém cego; aos professores da nossa turma,
ao buffet, ao Fuzi Bossa, à recepcionista Danielle Viana e toda equipe de apoio.
O bolo foi em formato de pirâmide representando a energia de nossa turma
transformada em legado para nosso País e um farol no topo indicando que sempre
conduzimos com segurança, nossos navios, submarinos, aeronaves e tropas para o
cumprimento de nossas missões. As esposas dos colegas receberam uma rosa
distribuída por seus respectivos maridos e ofertadas pela ATQ. Finalmente foi tirada a
foto da turma presente.
A mensagem do presidente encontra-se no site da ATQ, na janela de produção cultural.
A comemoração encerrou-se às 16h.
Muito obrigado pela presença de todos a esse evento histórico de nossas vidas.
Gustavo Benttenmuller
Presidente da ATQ
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