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NDCC Almirante Saboia chegará amanhã em 

Fortaleza 

Navio de Desembarque de 

Carros de Combate NDCC 

Almirante Saboia G 25, 

que faz parte do grupo de 

embarcações da Operação 

Aspirantex/2020 chega a 

Fortaleza para uma escala 

técnica. A embarcação da 

Marinha do Brasil, assim 

designada em homenagem ao 

cearense Almirante de Esquadra 

Henrique Saboia, que foi Ministro 

da Marinha, ficará atracada no porto do Mucuripe e estará aberta à visitação 

no próximo final de semana em Fortaleza. O Navio de Desembarque de Carros 

de Combate NDCC Almirante Saboia G 25 foi adquirido da Marinha Real 

Inglesa e incorporado à Marinha do Brasil em maio de 2009. Na Marinha 

Inglesa, foi utilizado em combates na Guerra das Malvinas, em 1982, e no 

Golfo Pérsico, em 1991, quando se chamava RFA Sir Bedivere.  

O navio, sob o comando do Capitão de Mar e Guerra Maurício Barata 

Soares Coelho Rangel,  é empregado no transporte de tropa e carga em 

Operações Anfíbias, Ribeirinhas e de Apoio Logístico Móvel e por ocasião 

dessas operações, pode executar transbordos de pessoal; Movimento Navio-

Terra (MNT), por superfície ou helitransportado; abicagens; Operações 

Aéreas; bem como lançamentos e recolhimentos de Carros Lagarta Anfíbios 

(CLAnf). 
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NDCC Almirante Saboia G 25. 
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Características técnicas  

Deslocamento -  6.700 ton. 

Comprimento – 137,00m 

Boca – 20,00m 

Calado – 3,98m 

Propulsão – 2 Motores Diesel Mirrless Blackstone 

Velocidade - 17 nós 

Autonomia – 14.800 Km a 15 nós de velocidade 

Armamento – 4 canhões Oerlikon de 20mm e 4 metralhadoras de 7,62mm 

Tripulação – 49 

       A embarcação estará aberta à visitação pública no sábado (25) e 
domingo (26) no período de 14h às 17h, no Porto de Fortaleza, no Bairro 

Mucuripe.                                                                Fontes: MB e Wikipedia 

   

Aula inaugural da Turma MIKE/2020 na EAMCE 

pós concluir o período de 

adaptação na Escola de 

Aprendizes-Marinheiros do 

Ceará (EAMCE), a Turma Mike/2020, 

composta de 325 alunos, assistiu no 

dia 20 de janeiro, no auditório da 

Escola, a aula inaugural ministrada 

pelo Assessor de Ensino, Capitão de 

Corveta (RM1-T) Roseno, que falou 

sobre sua carreira e experiência de 

vida na Marinha. 

A palestra de cunho motivacional procurou mostrar as vantagens da 

carreira militar, oportunidades de crescimento profissional e pessoal e 

transmitiu a vasta experiência adquirida durante a trajetória do palestrante. 
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Aula inaugural da Turma Mike/2020. 
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A Escola afirma que as aulas inaugurais têm contribuído para despertar 

nos alunos recém-chegados do meio civil, o sentimento de orgulho por terem 

ingressado na Marinha do Brasil e motivá-los, cada vez mais, a permanecerem 

na vida militar, como forma de sempre alcançar o sucesso nas realizações 

pessoais e profissionais.                                                         Fonte: EAMCE 

Milhares de pessoas visitaram o NDM Bahia 

o último final de semana, navios da Marinha do Brasil atracados nos 

portos de Maceió-AL, Recife-PE, Cabedelo-PB, Natal-RN e Fortaleza-CE 

receberam mais de 33.000 visitantes, numa demonstração de 

interesse e admiração dos nordestinos pelos navios da Esquadra. No 

porto do Mucuripe, em Fortaleza, milhares de pessoas foram visitar o 

Navio Doca Multipropósito Bahia, a segunda maior embarcação da Marinha. 

Somente no sábado, dia 18 de janeiro, cerca de 7.800 pessoas visitaram o 

navio, cuja fila para acesso formou-se cedo e se estendia por vários 

quarteirões até o final da tarde. 

 O navio está participando da Operação Aspirantex/2020, que inclui a 3ª 

fase da "Operação Amazônia Azul-Mar Limpo é Vida!", realizando o 

monitoramento das manchas de óleo que apareceram nas praias desde o fim 

de agosto no litoral nordestino, do Espírito Santo e Rio de Janeiro. 

 Entre os diferentes grupos que 

visitaram o NDM Bahia, a Escola de 

Aprendizes-Marinheiros do Ceará e a 

Capitania dos Portos do Ceará 

trouxeram os 29 integrantes do Grupo 

de Escoteiros do Mar Marcílio Dias, 

que conheceram os principais 

compartimentos do navio e um dos 

helicópteros utilizados nas operações 

navais, além de terem tido a 

oportunidade de conversar com o 

Comandante em Chefe da Esquadra, Vice-Almirante Mello, e o Comandante 

do navio, Capitão de Mar e Guerra Conti. Teve também forte destaque, a 

presença de um grupo de deficientes visuais do Instituto dos Cegos do Ceará, 

que realizou uma visita com reconhecimento tátil no NDM Bahia.                                              

                                                                             Fonte: MB, EAMCE e G1 
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Visita do Grupo de Escoteiros do Mar Marcílio 

Dias. 
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