MEMÓRIA JOÃO PESSOA
Informatizando a História do Nosso Patrimônio
IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL1
DENOMINAÇÃO: Capitania dos Portos
LOGRADOURO: Rua Barão do Triunfo
BAIRRO: Varadouro
CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL
ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO: Século XX
TIPOLOGIA PRIMITIVA: Arquitetura civil de
função pública
Localizado à Rua Barão do Triunfo, ocupando toda a extensão entre as ruas Jacinto
Cruz e Padre Lindolfo e tomando a maior parte do quarteirão, este não foi o primeiro prédio
a abrigar a Capitania dos Portos.
Criada em 1847, funcionou a principio em um prédio no Porto do Capim, nas
proximidades da Praça 15 de Novembro, mudando-se em 1931 para outro à Rua da Areia,
sendo que ambos já foram demolidos.
O atual prédio foi edificado em terreno cedido para tal fim, a 7 de Novembro de
1938, pelo chefe da comissão de Inspeção Naval no Brasil, sendo sua construção financiada
pelo Ministério da Marinha.
Sua pedra fundamental foi lançada em 12 de Abril de 1939, tendo sido as obras
iniciadas em 2 de Maio do mesmo ano, obedecendo a um projeto elaborado pela firma
Cunha e Di Láscio de arquitetura e engenharia.
Foi projetado atendendo a recomendação de que lhe fossem dadas características
que o vinculasse à Marinha, havendo se prestado a esta determinação a linguagem Art Déco.
Assim, as janelas lembram escotilhas, outros elementos sugerem uma ponte de comando de
um navio, etc.
Inaugurado a 12 de Dezembro de 1939, entrou em funcionamento já em 19 do
mesmo mês servindo de sede administrativa e moradia para o Capitão dos Portos. No ano de
1964, quando a residência foi transferida para um imóvel à Av. Epitácio Pessoa, aí
permaneceram apenas os serviços administrativos.
Desde que foi construído, o prédio da Capitania dos Portos não passou por nenhuma
reforma que alterasse suas fachadas, mantendo-se as linhas do Art Déco que o caracterizam.
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Conteúdo elaborado a partir das referências bibliográficas disponíveis no link Acervo Patrimonial.

