O Ceará tem disso
sim

Museu do Ceará

Museu do Ceará


O Museu do Ceará atual tem suas coleções originadas no
primeiro museu do Ceará, pertencente ao médico Joaquim
Antônio Alves, que, em 1873, organizou uma coleção de
objetos e fragmentos da natureza. Essa coleção compôs o
Museu Provincial, que funcionou entre 1875 e 1885 como
uma das dependência do Gabinete Cearense de Leitura. A
partir de 1894, Francisco Dias da Rocha formou uma
coleção para o Museu Rocha, que funcionou até 1950.



O Museu Histórico do Ceará só foi criado em 1932, pelo
então governador Roberto Carlos Vasco Carneiro de
Mendonça. Foi criado conjuntamente com o Arquivo
Público do Estado. Em 1951, o Arquivo Público foi
transferido para o Palácio Senador Alencar, ficando o
museu no edifício da Praça da Sé até 1957, passando para
a tutela do Instituto do Ceará. Em 1955, houve a
incorporação de novas peças ao acervo, as coleções
indígenas do antigo Museu do Instituto e do Museu Rocha,
e este último passou à denominação de Museu Histórico e
Antropológico do Ceará.

Características do prédio


A edificação neoclássica que acomoda o Museu do Ceará apresentase isolada do entorno, sem recuos e de planta retangular com
acessos nas quatro laterais. A tipologia e natureza dos adornos é
semelhante entre o primeiro pavimento e o pavimento térreo. A
diferença no que diz respeito às esquadrias é a presença de gradil
trabalhado fechando as esquadrias superiores, como peitoris de
sobrados; já no pavimento térreo as aberturas são fechadas somente
com esquadrias mistas de madeira e vidro. O acesso principal é bem
marcado pela presença de colunatas dóricas que suportam o
avarandado do pavimento superior, avarandado encerrado por
balaustrada e a presença de frontão triangular onde se vê o Brasão
da República. O revestimento das paredes possui frisos horizontais
negativos que convergem para os arcos das aberturas de forma
radial; a marcação vertical das fachadas fica por conta de pilares
ligeiramente sacados, já a horizontal limita bem os dois
pavimentos e é constituída por uma cornija ao centro e outra ao
topo na platibanda. A edificação é protegida pelo Tombo Federal:
Processo nº 863-T 72, Livro do Tombo Histórico, Inscrição nº 440,
Fls. 72; Livro do Tombo das Belas Artes, Inscrição nº 502, data: 28
de fevereiro de 1973. É considerado o marco oficial do estilo
neoclássico brasileiro.

Bode Ioiô


Bode Ioiô foi um famoso bode que viveu na
cidade de Fortaleza do início do século XX,
mormente
na
década
de
1920.
Figura folclóricada cultura popular cearense,
Ioiô costumava perambular pelas ruas centrais
da
cidade,
na
companhia
de boêmios e escritores que freqüentavam os
bares e cafés ao redor da Praça do Ferreira,
antigo centro cultural da capital, e que lhe
davam cachaça para beber.1 2Segundo conta a
história popular, recebeu o nome de "Ioiô" por
percorrer sempre o mesmo trajeto, definido
entre a Praça do Ferreira e aPraia de
Iracema.3

Academia Cearense de Letras

Academia
Cearense de Letras

História da ACL é dividida em três partes. A
primeira
tem
início
em
15
de
agosto de 1894 quando foi fundada, e vai
até 17 de julhode 1922, quando Justiniano de
Serpa lhe promoveu a reconstituição. Esse
primeiro período foi áureo para as letras
cearenses,
quando
a
inquietação
de
intelectuais
haviademotivado
a criação
AcademiajáCearense
Letras
da Padaria espiritual, dois anos antes de sua
fundação. O Ceará ocupava então importante
papel dentro do movimento literário nacional,
tendo se antecipado inclusive à criação
da Academia Brasileira de Letras, fundada
três anos depois da ACL, e à Semana de 22.
 Foi fundada como Academia Cearense e a
primeira revista foi publicada em 1896, com
periodicidade anual até 1914. Seu primeiro
presidente foi Tomás Pompeu de Sousa Brasil
Filho. Iniciou as atividades com 27 membros.


A segunda fase tem início em 1922, quando
Justiniano de Serpa, diante da situação em
que se encontrava a instituição com somente
oito membros ainda residentes em Fortaleza1 ,
reorganiza-a sob a nova denominação de
"Academia Cearense de Letras". Neste novo
formato, foram ampliadas as vagas, passando
então para as atuais 40 cadeiras. Foi deste
mesmo período a denominação dos patronos.
No ano seguinte ao de sua reformulação, a
morte de Justiniano de Serpa em 1 de
agosto de 1923 fez a instituição ficar na
penumbra até 1930.
 Em 21 de maio de 1930 foi instalada a reunião
de reorganização da instituição, agora em
definitivo até os nossos dias, na casa deTomás
Pompeu. Desde então sua revista passou a ser
publicada ininterruptamente.


Praça do Ferreira


Praça do Ferreira é uma praça situada
no Centro da cidade de Fortaleza, capital do
estado do Ceará. Possui uma área de 7.603
metros quadrados, limitando-se pelas ruas
Major Facundo, Floriano Peixoto, Dr. Pedro
Borges e Travessa Pará.1 Seu nome é referência
ao Boticário Ferreira que em 1871, enquanto
presidente da câmara municipal, fez uma
reforma na área e urbanizou o espaço. Após
séries de pesquisas, a Praça do Ferreira foi
oficialmente declarada Marco Histórico e
Patrimonial de Fortaleza pela lei municipal
8605 de 20 de dezembro de2001.2 Em 1839 era
apenas um campo de areia com um grande
poço no centro, que funcionou até 1920,
quando o então prefeito Godofredo Maciel deu
inicio a reforma.3 4

Praça do Ferreira

Praça do Ferreira


O local é bastante conhecido pelo seu relógio, que é
localizado no centro da praça. O relógio foi construído em
1933, foi projetada pelo engenheiro José Gonsalves da Justa,
durante a gestão municipal de Raimundo Girão, em estilo
Arte-Decó.5 Ficou popularmente conhecido como Coluna da
Hora,5 mas em 1967 foi derrubado. Vindo a ser construída
novamente em 1991, bastante diferente da primeira — que
possuía estilo "Art Dèco" de cimento e pó de pedra — mas
também significativa.3 6



Em 1920, erguiam-se cinco artísticos quiosques que
abrigavam quatro cafés em cada canto da praça. O Café
Java, sendo o mais conhecido serviu como sede para as
reuniões da Padaria Espiritual, fundada por Antonio Sales.
Godofredo Maciel, fechou o poço central e mandou retirar
os quiosques, construiu um palanque ao ar livre e a banda
da policia executava, todas as quintas feiras, suas sinfonias
e também construiu jardins em uma reforma no ano de
1920 e em 1923 substituiu o palanque, por outro coberto.7

A Praça dos Mártires


A Praça dos Mártires, também
conhecido como Passeio Público, é
a mais antiga praça da cidade
de Fortaleza, Ceará. Além da bela
vista para o mar, o praça possui
como
atrativos
naturais
diversas árvores centenárias, como
o
famoso
baobá
plantado
por Senador Pompeu em1910. Seu
nome atual foi definido em 11 de
janeiro de 1879 pela Câmara
Municipal de Fortaleza.

Estilo neoclássico


A praça foi planejada na década de 1891 por Silva Paulet.
Durante o governo de José Félix de Azevedo e Sá a área foi
cuidada
e
nesta
época
houve
a
execução
dos
revolucionários da Confederação do Equador: Azevedo
Bolão, Feliciano Carapinima, Francisco Ibiapina, Padre
Mororó e Pessoa Anta, que foram executados naquele local
em 1825.



Em todas as plantas de Adolpho Herbster houve menção a
futura praça que em 1864, o então governador da
província encomendará ao Engenheiro da Província os
orçamentos das obras.



Passeio Público em 1919.



Construída em 1890 em estilo neoclássico, a praça foi
reformada em 1940 nos moldes do Passeio Público do Rio de
Janeiro.



O logradouro foi palco das primeiras partidas de futebol do
estado, disputadas por marinheiros de navios ancorados
no porto da cidade, ingleses residentes em Fortaleza e
cearenses da classe alta.

Teatro José de Alencar


O Teatro José de Alencar1 é um teatro brasileiro,
localizado na cidade de Fortaleza, no Ceará.



Foi inaugurado oficialmente em 17 de junho de
1910 e apresenta arquitetura eclética, sala de
espetáculo em estilo art nouveau, auditório de 120
lugares, foyer, espaço cênico a céu aberto e o prédio
anexo, com dois mil metros quadrados, que sedia
o Centro de Artes Cênicas (CENA); o Teatro Morro do
Ouro, com capacidade para 90 pessoas; a praça
Mestre Pedro Boca Rica, com palco ao ar livre e
capacidade para 600 pessoas; a Biblioteca Carlos
Câmara; a Galeria Ramos Cotôco; quatro salas de
estudos
e
ensaios;
oficinas
de
cenotécnica,
de figurino e de iluminação; o Colégio de Dança do
Ceará e o Colégio de Direção Teatral, do Instituto
Dragão do Mar; a Orquestra de Câmara Eleazar de
Carvalho; e o Curso Princípios Básicos de Teatro.


Teatro José de Alencar

O Instituto do Ceará (Histórico,
Geográfico e Antropológico


O Instituto
do Ceará (Histórico,
Heográfico
e
Antropológico)
é
uma instituição de estudos de caráter
científico sobre diversos temas, em
especial a história, a geografia e a
antropologia. Foi fundado em 1887, na
cidade
de
Fortaleza
e
publica
anualmente uma revista em formato de
livro. O Barão de Studart é um dos seus
pricipais benfeitores. Os sócios são
vitalícios num total de 40. A entrada só
ocorre quando morre algum sócio.

O Instituto do Ceará (Histórico,
Geográfico e Antropológico
O Instituto mantém uma biblioteca com 35.900
títulos catalogados aberta para o público,
17.797 informatizados, no programa biblivre.
Sua hemeroteca foi recentemente organizada e
catalogada, à disposição dos consulentes, sob
prévia proposta de consulta. Dispõe de jornais
do século XIX e século XX.
 Possui ainda três auditórios: Auditório Barão
de
Studart,
com
ambiente
tradicional,
cadeiras para os sócios e assentos para 84
pessoas, com ar condicionado; Auditório
Pompeu Sobrinho com estrutura moderna,
cadeiras especiais para os sócios e autoridades
e assentos para 170 pessoas, com refrigeração
central; Auditório anexo à Biblioteca, com 48
lugares e refrigeração central.


Catedral Metropolitana de
Fortaleza


A
Catedral
Metropolitana
de
Fortaleza
é
um templo católico e monumento histórico, sede
da
Arquidiocese
de
Fortaleza,
em Fortaleza, Ceará, Brasil. Foi construída no local
da antiga Igreja da Sé. A obra demorou quarenta
anos para ser concluída, tendo sido iniciada
em 1938 e inaugurada em 1978. Tem capacidade
para 5 000 pessoas e suas torres chegam a 75 metros
de altura. Ocupando a maior parte da Praça Pedro
II, também conhecida como Praça da Sé, no centro
histórico de Fortaleza, o templo se destaca pela
imponência arquitetônica e a beleza dos vitrais. O
arquiteto francês George Maunier assinou o projeto
de
estilo
eclético,
com
predominância
de
elementos góticos eromânicos e com referências
à Catedral de Colônia e à Catedral de Chartres. São
José é o santo vinculado à catedral.

Estilo gótico


O estilo gótico predominou na Europa no período da Baixa
Idade Média (final do século XIII ao XV). As construções
(igrejas, mosteiros, castelos e catedrais) seguiram, no geral,
algumas características em comum. O formato horizontal foi
substituído pelo vertical, opção que fazia com que a construção
estivesse mais próxima do céu. Os detalhes e elementos
decorativos também foram muitos usados. As paredes passaram
a ser mais finas e de aspecto leve. As janelas apareciam em
grande quantidade. As torres eram em formato de pirâmides.
Os arcos de volta-quebrada e ogivas foram também recursos
arquitetônicos utilizados.




Com relação às esculturas góticas, o realismo prevaleceu. Os
escultores buscavam dar um aspecto real e humano às figuras
retratadas (anjos, santos e personagens bíblicos).




No tocante à pintura, podemos destacar as iluminuras, os
vitrais, painéis e afrescos. Embora a temática religiosa ainda
prevalecesse, observa-se, no século XV, algumas características
do Renascimento: busca do realismo, expressões emotivas e
diversidade de cores.

O Centro Dragão do Mar de Arte e
Cultura


O Centro Dragão do Mar de Arte e
Cultura (CDMAC) é um centro cultural, um
dos
maiores
do
Brasil,
localizado
em Fortaleza,Ceará. São 30 mil metros
quadrados de área dedicada à arte e à
cultura, com atrações como o Museu da
Cultura Cearense, o Museu de Arte
Contemporânea do Ceará, Planetário
Rubens de Azevedo, Teatro Dragão do Mar,
Salas do Cinema do Dragão - Fundação
Joaquim Nabuco, Anfiteatro Sérgio Mota,
Espaço Rogaciano Leite Filho, Biblioteca
Leonilson,
Auditório,
Multigalerias
e
espaços para exposições itinerantes e
Parque Verde.

O Centro Dragão do Mar de
Arte e Cultura


O centro é vinculado ao Porto Iracema das
Artes , à Biblioteca Pública Menezes
Pimentel e à Escola de Artes e Ofícios
Thomas Pompeu Sobrinho. Há ainda a
Praça Verde, que abriga mais de quatro
mil pessoas e também grandes shows
nacionais e internacionais. O Centro
Dragão do Mar é um espaço destinado ao
encontro das pessoas, ao fomento e à
difusão da arte e da cultura. O espaço foi
idealizado e inaugurado pelo então
Secretário da Cultura do Ceará e atual
Presidente do Instituto Dragão do Mar, o
jornalista Paulo Linhares, e o então
Governador do Estado do Ceará, Ciro
Gomes, em 28 de abril de 1999.

O Centro Dragão do Mar de
Arte e Cultura
O Instituto de Arte e Cultura do Ceará (IACC),
também chamado de Instituto Dragão do Mar,
foi a primeira Organização Social (OS) criada
no Brasil na área da Cultura. Vinculado à
Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, o
Instituto Dragão do Mar é atualmente
responsável
por
gerenciar
os
quatro
equipamentos culturais associados: Centro
Dragão do Mar de Arte e Cultura,Porto
Iracema das Artes, Escola de Artes e Ofícios
Thomaz Pompeu Sobrinho e Centro Cultural
Bom Jardim.
 O complexo foi batizado de Dragão do Mar em
homenagem
ao
histórico
personagem
cearense
Chico
da
Matilde, jangadeirosímbolo do movimento
abolicionista no estado, que, em 1881 recusouse a transportar escravos para serem vendidos
no sul do país.


O museu do Engenho
Colonial



O museu do Engenho Colonial propõe uma
narrativa que evidencia a história do
engenho, o qual deu origem a Cachaça
Colonial, como também busca situar a
cachaça no cenário histórico e cultural
brasileiro.
A exposição consta
de objetos, que
pertenceram ao primeiro engenho do Sítio
Colégio, bem como objetos adquiridos
posteriormente,
que
compõem
uma
narrativa que perpassa pela história
econômica da cidade de Aquiraz e se
entrelaça com a história colonial de nosso
país.

Museu da cachaça

Museu da Cachaça
O
Museu
da
Cachaça
é
um museu brasileiro localizado no
município de Maranguape, no estado
do Ceará. Foi criado em 2000, no local
onde funcionou a primeira unidade de
produção da cachaça Ypioca.
 Conta com um acervo arquitetônico e
cultural do século XIX, bem como com
atrações esportivas, como passeio
de caiaque .


