ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A VISITAÇÃO
AO SÍTIO HISTÓRICO DA FORTALEZA DE N. S. DA ASSUNÇÃO
A visitação é franqueada ao público em geral nos dias e horários abaixo especificados, sem a
necessidade de agendamento prévio. O agendamento prévio somente se faz necessário em caso da
visitação por grupos.
Dias e horários de visitação:
- de segunda à sexta feira: de 09:00h às 12:00h e de 13:00h às 16:00h; e
- sábado, domingo e feriados: de 09:00h às 12:00h.
Custo: a visitação é gratuita.
Guiamento: o Comando da 10ª RM possui guias especializados para a condução da visitação
(individual e coletiva).
Agendamento para grupos: deve ser solicitado antecipadamente (entrada da solicitação via
internet com, no mínimo, 2 dias úteis de antecedência, e pelos demais meios com uma semana de
antecedência).
Espaços Culturais da visitação ao Sítio Histórico da Fortaleza de N. S. da Assunção
Construção de elevado valor histórico e cultural, que ultrapassa a memória militar,
despertando o sentimento de pertencimento em toda a sociedade local, por ter sido o berço do
surgimento da cidade de Fortaleza, cujo próprio nome já traduz, por si só, este estreito vínculo.
- Em seu interior existe um complexo cultural diversificado, composto não só pelas muralhas da
antiga fortificação, tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)
como Monumento Nacional, inscrito nos livros tombos Arqueológico, Paisagístico e Etnográfico;
Histórico; e das Belas Artes.
- Mausoléu e espaço “Museu Brigadeiro Sampaio”: no “museu”, podemos fazer uma

viagem no tempo, voltando ao século XIX, no Brasil Império, vendo a trajetória da vida
deste herói da “Guerra do Paraguai”, em painéis e quadros, na sua espada de campanha,
armamentos e objetos daquela época; bem como, no mausoléu, o local onde repousam os
restos mortais do ilustre cearense, Patrono da Infantaria Brasileira.
- Monumento a Martim Soares Moreno: retrata a epopeia da posse, defesa e colonização da
“Capitania do Siará Grande” pelos portugueses, no início do século XVII, tendo em primeiro
plano, a figura do 1º Capitão-Mor, Martim Soares Moreno, considerado o fundador do Estado do
Ceará.
- Espaço Bárbara de Alencar”: local do pretenso calabouço onde teria ficado presa D.
Bárbara (segundo a oralidade popular), participante do movimento republicano que eclodiu no
Crato-CE, uma extensão no Ceará da Revolução Pernambucana, e avó do renomado escritor José
de Alencar.
- Praça e nicho com a imagem de N. S. da Assunção: a praça foi inaugurada em 13 de abril de
1998, apresentando um mini oratório dedicado à N. S. da Assunção, denominação dada a Virgem
Maria em alusão a sua assunção ao céu. Orago de batismo deste forte e, também, a padroeira de
Fortaleza.
- Painel em cerâmica de N. S. da Assunção (*): painel em partilhas de porcelana, localizado
na fachada dos fundos do QG, medindo 4,00m x 4,00m, com a imagem da santa, obra de autoria de
Eduardo Pamplona, 1966.
- Antecâmara com a imagem de N. S. da Assunção: a imagem é de origem portuguesa, da
segunda metade do século XVIII, cujo significado histórico ultrapassa o artístico, pela valiosa
reminiscência do passado deste Forte e do período da formação de nossa cidade, se constituindo
um testemunho histórico de que a cidade já nasceu sob a proteção desta fortificação e sob o signo

do manto de N. S. da Assunção.
- Capela de N. S. da Assunção (*): local dedicado ao culto religioso.
- Passeio Público (*).
(*) Excepcionalmente, em função do interesse do grupo visitante, o espaço poderá ser inserido,
ao roteiro de visitação ao Sítio Histórico desta Fortaleza.

