
Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna realiza o 1º
Torneio de Futebol “Batalha Naval do Riachuelo”

   
Com o objetivo de divulgar a Data Magna da Marinha e estreitar os laços com o

Exército Brasileiro,  Polícia Militar,  Corpo de Bombeiros Militar  e Guarda Municipal  de
Laguna, foi realizado no dia 12 de junho em Laguna, nas dependências da Associação
dos Policiais  Militares de Santa Catarina, o 1º Torneio de Futebol “Batalha Naval do
Riachuelo”. Antes do início dos jogos, foi realizada uma cerimônia, cuja abertura se deu
com o canto do Hino Nacional, bem como foi lido pelo Delegado da Capitania dos Portos
em Laguna, o Capitão-de-Corveta (T) Francisco de Assis Dias da Silva, a Ordem do dia e
a Mensagem da Presidenta da Republica. O evento teve o apoio da empresa de artigos
esportivos Mormaii, tendo a equipe do Exército Brasileiro se sagrado campeã e recebeu
o troféu ao som da Canção “Cisne Branco”. 

No dia 10 de junho a DelLaguna comemorou o 150º aniversário da Batalha Naval
do  Riachuelo,  Data  Magna  da  Marinha.  Na  ocasião  foram  entregues  as  platinas  e
insígnias aos militares promovidos em 11 de junho, bem como efetuada a imposição da
Medalha  Mérito  Militar  com  passador  de  ouro  e  prata  aos  militares  agraciados,  e
entregue os distintivos de bom comportamento.

Vale  registrar  que  o  evento  foi  abrilhantado  com  a  presença  da  família  naval,
representada pelos familiares dos promovidos e agraciados. É digno de nota também, o
batismo da Lancha  “Almirante Lamego”, doada pela Receita Federal de Florianópolis à
Capitania  dos  Portos  de  Santa  Catarina  e  distribuída  para  a  DelLaguna.  A  referida
embarcação será empregada nas ações de Inspeção Naval e teve como Madrinha de
Batismo a Sra.  Rozena Rosa Teixeira, mãe do militar agraciado com a medalha mérito
militar com passador de ouro e aniversariante do dia, o SO-MR Gilson Rosa Teixeira.

Esta boa prática se alinha ao Critério 6 - A tripulação, seu trabalho, sua capacitação e
desenvolvimento,  que  visa  diretamente  ações  ligadas  à  higidez  física  e  mental da
Tripulação, bem como intensificam a parceria entre as diversas  instituições localizadas
na jurisdição desta Delegacia, divulgando a Marinha do Brasil.

Abertura do 1º Torneio de Futebol “Batalha Naval do Riachuelo”, com o
canto do Hino Nacional



SO-MR Gilson Rosa Teixeira com sua mãe a Sra. Rozena Rosa Teixeira e o CC
(T) Francisco de Assis Dias da Silva no batismo da Lancha

“Almirante Lamego”
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