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Chegou a Fortaleza o Navio Capitânia da Esquadra, 
PHM Atlântico. 

ela primeira vez no Ceará, 

chegou hoje ao porto do 

Mucuripe, em Fortaleza, o 

Navio Capitânia da Esquadra, o 

Porta Helicópteros Multipropósito 

PHM Atlântico, visita ansiosamente 

aguardada no estado. O PHM 

Atlântico foi incorporado à Marinha 

do Brasil em agosto de 2018 após 

servir à Marinha do Reino Unido. O navio foi projetado para fornecer 

capacidades de ataque, anfíbia, de defesa aeroespacial e de comando e 

controle, podendo ser empregado em operações de Guerra Naval, de Paz e 

de Ajuda Humanitária. 

 O nome Atlântico remete a saga das Grandes Navegações, que 

proporcionaram, entre outros notáveis feitos da Escola de Sagres, o 

descobrimento do Brasil. Adicionalmente, atesta a relevância desse espaço 

oceânico na conformação da nação brasileira, em todos os períodos de sua 

história. 

 Durante a Operação Amazônia Azul, Mar Limpo é Vida!, o navio 

vem realizando o monitoramento de eventuais manchas de óleo no mar e 

provendo apoio para uma tropa de cerca de 400 Fuzileiros Navais, que 

contribuem para somar os esforços, em andamento, para limpeza de praias, 

manguezais, estuários e arrecifes do Nordeste. 

 O Capitão dos Portos do Ceará, Capitão de Mar e Guerra Madson 

Cardoso Santana informa que o Porta Helicópteros Multipropósito Atlântico 
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         Aprendizes-Marinheiros no Ceará, em 1917. 

 

abre para visitação pública no porto do Mucuripe, na sexta-feira (22) e 

sábado (23), das 14h às 18h.                                                  Fonte: CPCE 

155 Anos da Escola de Aprendizes-Marinheiros do 
Ceará. 

entenária Organização Militar da Marinha no Ceará, a Escola de 

Aprendizes-Marinheiros do Ceará - EAMCE completará 155 anos de 

sua criação. Sob o título de Companhia de Aprendizes-Marinheiros, a 

Escola foi criada em 26 de novembro de 1864, mas foi instalada somente 

em 26 de fevereiro de 1865. Ao longo dos anos, ocupou vários locais na orla 

marítima da cidade próximos à sede da Secretaria da Fazendo do Ceará. No 

período de 05 de novembro de 1931 a 26 de maio de 1940, a Escola foi 

extinta e todo o seu material e demais pertences foram distribuídos para as 

demais escolas. Depois de restabelecida, a Escola se estabeleceu nos anos 

1940, no bairro Jacarecanga, onde funciona até hoje, após seguidas 

intervenções de ampliação e modernização de suas instalações, propiciando 

melhor apoio a sua estrutura de ensino e formação, como também  ao 

desempenho das tarefas subsidiárias determinadas pela própria evolução e 

reorganização da Marinha.  

 Nos primórdios, a 

formação do Aprendiz-

Marinheiro compreendia o 

curso primário e os elementos 

profissionais, estritamente 

necessários ao desempenho do 

serviço de bordo. Por ocasião 

da Guerra do Paraguai houve 

uma ampliação das instalações 

com a finalidade de formar 300 

aprendizes/ano para atender a demanda da Esquadra à época. No início do 

século, especificamente na data de 01 de outubro de 1908 passou a ser 

denominada de Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará.  

 O comandante da EAMCE, Capitão de Fragata Alexandre Pereira da 

Silva e sua tripulação são merecedores dos elogios soamarinos pelo trabalho 

que vem sendo desenvolvido, mantendo a EAMCE como o maior 

estabelecimento de formação de marinheiros da Marinha do Brasil. 

Atualmente tem estrutura adequada e é capaz de formar cerca de 500 
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Submarino Riachuelo submerso na baía de 

Sepetiba. 
 

marinheiros por ano, além de prover assistência médico-odontológica, 

psicológica, jurídica e social aos militares da ativa e da reserva da Marinha 

no Ceará, bem como a dependentes e pensionistas.                Fonte: EAMCE 

Submarino Riachuelo S-40 é submetido a teste de 

imersão estática 

 Submarino Riachuelo, primeiro das quatro unidades de propulsão 

diesel-elétrica em construção no âmbito do Programa de 

Desenvolvimento de Submarinos da Marinha do Brasil (PROSUB), 

realizou no dia 20 de novembro, seu primeiro teste de imersão estática, 

procedimento decisivo na avaliação de sua estabilidade no mar. A imersão 

estática do submarino consiste na admissão controlada da água nos tanques 

de lastro, até a sua imersão completa, sem utilizar sua propulsão. 

 O teste foi realizado em área 

marítima próxima ao Complexo 

Naval de Itaguaí, na baía de 

Sepetiba, litoral Sul do estado do 

Rio de Janeiro. Esta é a primeira 

de uma série de avaliações que 

precederão a entrega definitiva do 

Riachuelo ao Setor Operativo – 

Comando da Força de Submarinos, 

prevista para o segundo semestre 

de 2020. 

 O teste possibilitará a aferição não apenas da estanqueidade e da 

estabilidade do submarino quando mergulhado, mas também coletar dados 

sobre o volume de água que foi admitido nos tanques internos, essenciais 

para o conhecimento do seu deslocamento total.                          Fonte: MB 

 

Diretora das Voluntárias Cisne Branco visita a 

EAMCE 
 

o dia 08 de novembro, a Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará 

recebeu a visita da Diretora do Departamento Voluntárias Cisne 
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Sra. Leoniza ladeada pelo Cmdt. Alexandre e 

esposa, Sra. Luciana Silva. 
 

Branco (VCB), sra. Leoniza Barbosa. 

 O Comandante da EAMCE, Capitão de Fragata Alexandre Pereira da 

Silva, acompanhado da sua esposa 

Luciana Silva, recepcionou a 

visitante e apresentou as principais 

ações realizadas pela VCB em 

Fortaleza. Na ocasião, a Diretora 

também conheceu as instalações da 

VCB no Ceará. À frente da Direção 

da VCB, a Sra. Leoniza Barbosa vem 

trabalhando para fortalecer a mão de 

obra voluntária em todo o País. 

Antes de assumir a Direção 

Departamental, atuou como Diretora 

da Seccional Rio de Janeiro entre 

2014 e 2016.                                                                      Fonte: EAMCE 

 

                                                             


