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Náutico Atlético Cearense homenageia a Marinha do 
Brasil 

ntem, no transcurso 

das comemorações dos 

90 Anos da 

representativa existência do 

clube Náutico Atlético Cearense 

a Marinha do Brasil foi 

homenageada com a outorga 

da Medalha do Mérito Alviverde 

Pedro Coelho de Araújo. A 

medalha. A medalha é uma 

homenagem à figura do Sócio 

Fundador e primeiro presidente 

do clube, Pedro Coelho de Araújo, “homem íntegro e probo, personalidade de 

escol e primeiro Sócio Grande Benemérito do clube, altamente respeitado pela 

família alviverde e pela sociedade cearense”. Em suas palavras de 

homenagens e agradecimentos pela honrosa trajetória e projeção do clube 

cearense, o presidente do Conselho Deliberativo e presidente da SOAMAR-CE, 

Dr. Meton César de Vasconcelos, e o presidente do Náutico Atlético Cearense, 

Dr. Jardson Cruz, ambos soamarinos e diretores da SOAMAR-CE, ressaltaram 

o relevo social e esportivo da agremiação, os desafios da gestão e sobretudo, 

o valioso apoio do então Capitão dos Portos do Ceará, Capitão de Corveta 

Henrique César Moreira (19/02/1941 a 23/03/1943), às ações desenvolvidas 

pelo clube naquele período. 

Além da Marinha do Brasil, representada na solenidade pelo Capitão dos 

Portos do Ceará, Capitão de Mar e Guerra Madson Cardoso Santana, foram 

também homenageadas com a outorga da Medalha do Mérito Alviverde Pedro 

Coelho de Araújo, o Exército Brasileiro, a Força Aérea Brasileira e o 
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 Dr. Meton César de Vasconcelos e Dr. Jardson Cruz 

ladeados pelos representantes dos homenageados. 
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Governador Camilo Santana. Também se fizeram presentes ao evento, 

membros da SOAMAR-CE, diretores e associados do clube, representantes de 

clubes e entidades socioculturais, representantes de entidades e classistas e 

sócios do clube. A organização do evento elaborou excelente cerimonial e 

apresentou grupos musicais como: a Banda Marcial da 10ª Região Militar, a 

Orquestra Infantil dos “Amigos em Ação”, e um cantor lírico cearense que 

interpretou os Hinos Nacional e do Ceará.              Fonte: SOAMAR-CE e NAC 

Navio-Patrulha Macau chega a Fortaleza e estará 

aberto à visitação pública 

omo parte das 

Comemorações do 154º 

aniversário da Batalha Naval 

do Riachuelo – Data Magna da 

Marinha, o Navio-Patrulha Macau 

estará aberto à visitação pública no 

Terminal Marítimo de Fortaleza, nos 

dias 8 e 9 de junho de 2019, de 14h 

às 17h. O acesso de visitantes 

estará limitado a 500 senhas por 

cada dia de visitação. 

Subordinado ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do 

Nordeste, o NPa Macau teve sua construção iniciada em 2007 no estaleiro 

cearense Indústria Naval no Ceará - INACE. A incorporação do navio ocorreu 

em 30 de novembro de 2010. Sua construção faz parte de um estudo realizado 

pela Marinha para obtenção de uma classe de Navios-Patrulha que realizam, 

prioritariamente, apoio à fiscalização das Águas Jurisdicionais Brasileiras, 

atividade de patrulha, inspeção naval e salvaguarda da vida humana no mar, 

contribuindo para a segurança do tráfego marítimo nacional e defesa dos 

interesses estratégicos do Brasil, atuando, principalmente, na proteção da 

“Amazônia Azul”. Com uma tripulação de 47 homens, o NPa Macau é, 

atualmente, comandado pelo Capitão de Corveta Gabriel Paredes Fontes. 

Principais Características: 

- Deslocamento: 500 toneladas 

- Calado: 2,50 metros 

- Boca: 8,0 metros 

- Comprimento: 54,2 metros 
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- Velocidade máxima: 21 nós 

- Raio de ação: 2.500 milhas náuticas 

                                                                                            Fonte: CPCE

                                                                                        

                                                         


