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Conheça Sobral

Sobral é um município brasileiro do estado do Ceará. É a segunda cidade mais importante do estado em termos
econômicos e culturais seguida por Juazeiro do Norte e Crato.

O clima de Sobral é tipicamente tropical, quente e seco, com uma temperatura média de 30 graus centígrados e com
uma altitude de 69 metros. Sobral localiza-se a 238 quilômetros de Fortaleza, a qual conecta-se também por uma
ferrovia, atualmente usada sobretudo pelo Grupo Votorantim. O acesso rodoviário é feito pela BR-222, que liga o
Ceará ao Piauí e, conseqüentemente, ao Maranhão e ao Pará.

Histórico

A cidade foi fundada por famílias que fugiam da guerra contra os holandeses no século XVII, foi elevada à categoria de
vila em 1772 com a denominação de vila distinta e real de Sobral, recebeu foros de cidade em 1841. Foi um dos centros
abolicionistas do Ceará desde 1871. Quando foi proclamada a libertação dos escravos em 1888, a cidade já não tinha
nenhuma pessoa escravizada, segundo a imprensa na época.

Há cerca de cinqüenta anos, a cidade tornou-se o mais importante pólo comercial do norte do estado. Na segunda
metade do século XIX o desenvolvimento de Sobral chegou a superar o de Fortaleza, sendo assim nesta epóca a mais
importante cidade do Ceará junto com as cidades de Icó e Aracati.

Em 1919, Sobral, junto com a Ilha do Príncipe em São Tomé e Príncipe, foi o palco de uma importante confirmação da
física. A Expedição Britânica do Eclipse Solar, liderada por Arthur Stanley Eddington se deslocou para os dois lugares a fim
de comprovar (graças ao eclipse) a distorção que a luz sofre ao chegar no Planeta Terra. Com tal confirmação, Albert
Einstein pôde comprovar sua Teoria da Relatividade. No dia do eclipse a Ilha do Príncipe apresentou mau tempo o que
prejudicou e muito o trabalho. O céu estava bastante nublado, fazendo com que apenas duas das várias fotografias
efetuadas apresentassem imagens de estrelas. Já em Sobral as condições meteorológicas foram muito melhores. Aqui
foram obtidas sete boas imagens do fenômeno.

Como lembrança de tal fato, foi construído na praça da Igreja de Nossa Senhora do Patrocínio, um monumento e
posteriormente um museu, chamado de Museu do Eclipse, que homenageia a cidade e os físicos e astrônomos que
participaram da descoberta.

Cultura

- Teatro São João
- Museu do Eclipse
- Museu Dom José
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- Casa da Cultura

Principal espaço de artistas de Sobral e da região, dotada de uma dinâmica infra-estrutura e moderno acervo de arte e
cultura, a Casa da Cultura de Sobral sobressai dentre os demais projetos já implantados na cidade, pelo seu papel de
revitalizadora do patrimônio histórico-cultural. Nela constam uma biblioteca virtual, oficinas de arte e sala de cinema.

Nascida sobre os escombros do tradicional solar dos Figueiredo, a Casa da Cultura de Sobral serve como símbolo do
nascimento de uma nova consciência cultural sobralense, dando aos artistas um espaço digno e a oportunidade de
novas pessoas ingressarem na vida artística.

- Biblioteca Municipal Lustosa da Costa

A Biblioteca consiste em um espaço à altura do seu desenvolvimento nas áreas de cultura e educação, o nome Lustosa da
Costa é uma homenagem a este que foi um dos grandes jornalistas cearenses e incansável divulgador da cidade de
Sobral. A biblioteca já se fazia necessária para honrar os grandes escritores sobralenses, como Domingos Olímpio,
Cônego Francisco Sadoc de Araújo e Isabel Lustosa que têm suas obras incluídas no acervo.

O prédio foi entregue ao público com um acervo inicial de quinze mil volumes entre grandes escritores regionais,
nacionais e internacionais, sendo distribuídos nos setores: Infantil, Braille e Acervo Geral. No local também funciona um
Cybercafé para acesso à pesquisa através da Internet. Na Biblioteca funciona também um setor de Referência do
Professor, com apoio didático efetivo, onde são atendidos professores da rede municipal.

A biblioteca oferece consulta local, empréstimo à comunidade, pesquisa através da Internet, sala de vídeo, sala de
treinamento, visitas orientadas e espaço de contação de história no setor infantil. A Biblioteca recebe doações de livros nos
seguintes postos: Secretaria da Educação, Secretaria da Cultura e na própria Biblioteca.

Foi inaugurada em 14 de novembro de 2005 com a presença do Prefeito Leônidas Cristino e dos deputados Ivo Gomes e
Sávio Pontes, além de várias autoridades municipais, tornando-se mais um espaço para desenvolvimento cultural em
Sobral.

- Museu Madi

O primeiro Museu Madi brasileiro fica às margens do rio Acaraú. Cerca de setenta obras doadas por artistas do mundo
inteiro, pertencentes ao movimento, compõem o acervo.

São esculturas, pinturas e desenhos, cujo valor gira em torno de três milhões de reais. Criado pelo artista plástico
uruguaio Carmelo Arden Quin em meados de 1940, na Argentina, o Madi desconstruiu a forma tradicional da arte
geométrica, fazendo-a sair dos ângulos retos. Madi significa movimento, abstração, dimensão e invenção.

A doação das obras foi acertada no dia 17 de abril de 2004, quando uma comissão formada pelo ex-reitor da Universidade
Estadual Vale do Acaraú, José Teodoro Soares, pelo secretário da Cultura de Sobral, Clodoveu Arruda e pelo artista
plástico José Guedes, esteve em Paris com o mentor do movimento, Arden Quin.

O museu foi inaugurado em 5 de julho de 2005, a administração do museu está a cargo de uma parceria entre a
prefeitura e a Universidade Estadual Vale do Acaraú. Os artistas plásticos José Guedes, que já foi curador de
exposições do movimento Madi e Roberto Galvão, curador do Salão Sobral de Arte Contemporânea, compõem o núcleo
gestor do museu.
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O secretário de Desenvolvimento da Cultura e do Turismo Clodoveu Arruda, disse que a idéia inicial era criar uma sala
Madi, em Sobral. O desejo surgiu em 2004, durante a mostra Linha da Ribeira, que reuniu alguns trabalhos de artista do
movimento às margens do rio Acaraú, logo após essa mostra a idéia de um simples sala evoluiu para o Museu Madi.

- Palácio de Ciências e Línguas Estrangeiras

Fonte: Wikipedia
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