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Comemoração dos 161 anos da Capitania dos 

Portos do Ceará 

correrá no dia 13 de julho de 2018 às 11:30, na própria sede, a 

cerimônia cívico-militar alusiva aos 161 anos de Criação da Capitania 

dos Portos do Ceará. Instituição centenária, a Capitania foi criada pelo 

Decreto nº 1.944, de 11 de julho de 1857. Suas atividades tiveram início num 

prédio localizado entre as Avenidas Pessoa Anta e Alberto Nepomuceno, onde 

permaneceu até os idos de 1900. Subordinada ao Comando do 3º Distrito 

Naval, a Capitania dos Portos do Ceará e a Escola de Aprendizes-Marinheiros 

do Ceará são as organizações militares que representam a Marinha do Brasil 

no estado. 

Atualmente está 

classificada como Capitania de 

1º classe e tem como missão: 

“Contribuir para a orientação, a 

coordenação e o controle das 

atividades relativas à Marinha 

Mercante e organizações 

correlatas no que se refere à 

defesa nacional, à salvaguarda 

da vida humana e à segurança 

da navegação, no mar aberto e 

nas hidrovias interiores, e à 

prevenção da poluição hídrica por parte de embarcações, plataformas ou suas 

instalações de apoio”. 

A sede da Capitania dos Portos do Ceará está localizada na área onde 

funcionava exclusivamente o DSTA – Departamento de Segurança do Tráfego 
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Aquaviário, no Mucuripe, na avenida Vicente de Castro nº 4917. A Capitania 

possui ainda duas agências, localizadas em Camocim e Aracati, que auxiliam 

e apoiam o cumprimento de sua missão no estado do Ceará, garantindo a 

segurança da navegação e da vida humana, bem como a defesa nacional.  

O Capitão dos Portos, Capitão de Mar e Guerra Madson Cardoso Santana 

e sua tripulação compartilham o seu orgulho e satisfação pelo transcurso das 

comemorações de aniversário da Capitania, com os associados da Sociedade 

dos Amigos da Marinha do Ceará, representados pelo seu presidente Dr. 

Metón César de Vasconcelos. Parabéns! 

                    

                                                


