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Um passeio por Sobral
Olá, você sabia que pode aprender História saindo da 
sala de aula e passeando pela cidade onde mora? Este 
encarte que acompanha seu livro didático é um convi-
te para que você, seus amigos e familiares saiam pelas 
ruas, visitando a cidade, observando a beleza dos pré-
dios e monumentos e conversando com pessoas que 
contam muitas histórias de Sobral.

Com suas formas, janelas e fachadas, os prédios 
nos dizem como eram as construções de séculos 
passados e como as pessoas viviam. Nossa cidade tem 
muitos prédios tombados, ou seja, que precisam con-
tinuar sendo preservados porque eles guardam essas 
histórias que aconteceram antes de nós nascermos. E 
são elas que falam também de nós, dos nossos pais, 
dos nossos avós, e de homens e mulheres que traba-
lharam para construir nossa cidade.

Para iniciarmos essa visita, sugerimos vários luga-
res que existem desde a fundação do município, como 
as igrejas Matriz e do Rosário, além de outros cons-
truídos depois, como os casarões, o Teatro São João e 
o Museu do Eclipse, que é bem recente. Durante o pas-
seio que você vai fazer, lembre-se de que nada fica para 
sempre do jeito que está. O tempo vai mudando tudo, 
as pessoas, os costumes e, claro, os lugares e as suas 
construções. É importante que os prédios e monumen-
tos sejam cuidados para que eles continuem contando 
a nossa história.  Essa história ajuda a nos tornarmos 
cidadãos, que quer dizer pessoas que pertencem a 
uma cidade e que têm direitos e deveres em sua co-
munidade. Bom passeio!

Este Guia é parte integrante do Livro Construindo Sobral, desenvolvido pela Fundação Demócrito Rocha.
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tos sejam cuidados para que eles continuem contando 
a nossa história.  Essa história ajuda a nos tornarmos 
cidadãos, que quer dizer pessoas que pertencem a 
uma cidade e que têm direitos e deveres em sua co-

VOCÊ SABIA QUE OS 
MUSEUS TÊM OBJETOS QUE 

CONTAM HISTÓRIAS?
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O prédio do Museu Dom José foi constru-

ído em 1844, pelo major João Pedro da 

Cunha Bandeira de Melo. Era um belo 

sobrado que seguia o modelo das casas 

portuguesas. Em Sobral, as residências 

mais bonitas eram construídas nas es-

quinas, com um grande corredor, o oitão. 

Possuíam muitas portas e janelas.

O sobrado de Bandeira de Melo foi 

comprado pela Diocese de Sobral na 

década de 1930 e foi transforma-

do na casa onde morava o bispo dom 

José Tupinambá da Frota. Foi ele quem teve 

a ideia de construir um museu em Sobral. 

No século XVIII, em Sobral, as pessoas 

mais ricas usavam as liteiras para o trans-

porte. O uso dessas liteiras nos ajuda a 

perceber um pouco como funcionava a so-

ciedade. A mão de obra escrava era res-

ponsável por boa parte da vida econômica 

de Sobral e de muitas regalias de uma pe-

quena parte da sociedade em todo o Brasil.

Veja a louça usada nas casas das pessoas 

que tinham maior poder econômico. Elas com-

pravam quase tudo na França, na Inglaterra e 

em Portugal. Observe os móveis, os oratórios, 

as imagens dos santos, as luminárias e os lus-

tres, as fotos, os adereços. Há uma sala com 

peças de barro, pano e madeira.

As peças que estão no museu foram doa-

das ao bispo e adquiridas por ele quando via-

java ou visitava lugares e pessoas. Ele passou 

décadas colecionando esses objetos até que 

fundou o Museu Diocesano de Sobral no dia 

29 de março de 1951. Vinte anos mais tar-

de, em 1971, o museu foi aberto ao público e 

inaugurado com o nome de Museu Dom José. 

Funcionamento

De terça a sexta, das 8h às 11h e das 14h às 17h

Sábado e domingo, das 8h às 12h.

O ingresso custa R$ 2 para visitantes e alunos de escola particu-

lar. Para alunos de escola pública, é R$ 1,50. Alunos das escolas 

conveniadas não pagam. Mais informações: (88) 3511.4535.

O prédio do Museu Dom José foi constru-

ído em 1844, pelo major João Pedro da 

Cunha Bandeira de Melo. Era um belo 

sobrado que seguia o modelo das casas 

portuguesas. Em Sobral, as residências 

mais bonitas eram construídas nas es-

quinas, com um grande corredor, o oitão. 

Possuíam muitas portas e janelas.

O sobrado de Bandeira de Melo foi 

comprado pela Diocese de Sobral na 

década de 1930 e foi transforma-

do na casa onde morava o bispo dom 

José Tupinambá da Frota. Foi ele quem teve 

a ideia de construir um museu em Sobral. 

No século XVIII, em Sobral, as pessoas 

mais ricas usavam as liteiras para o trans-
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Para quem gosta de boas histórias de aven-

turas científicas, o Museu do Eclipse é um 

ótimo passeio. Ele existe desde 1999. Nes-

se lugar, em 1919, uma equipe de cientistas 

comprovou a Teoria da Relatividade, desen-

volvida pelo cientista Albert Einstein. Veja 

cópias do jornal Correio da Semana, logo à 

entrada. Ali, noticia-se a expedição de as-

trônomos, físicos, carpinteiros, eletricistas 

e outros profissionais que prepararam o 

lugar para a observação do eclipse total do 

sol naquele ano.
A chegada dos visitantes foi um gran-

de acontecimento para Sobral. No Museu 

do Eclipse é possível saber quais foram os 

principais personagens da expedição, prin-

cipalmente Henrique Morize, que era cien-

tista, fotógrafo e diretor do Observatório 

Nacional do Rio Janeiro, casado com a so-

bralense Cecília Rosa Ribeiro dos Santos.

Observe os equipamentos que reprodu-

zem o fenômeno do eclipse total do Sol e veja 

a experiência de um eclipse com as orien-

tações de um guia. Boa parte das fotos que 

estão lá foi feita por Henrique Morize. Você 

poderá conhecer a luneta que pertenceu a 

Morize e que depois passou para o astrô-

nomo cearense Rubens de Azevedo. Foi com 

ela que Rubens desenhou o primeiro mapa da 

Lua a partir das experiências astronômicas 

feitas no Brasil. O Museu tem um observató-

rio, com uma luneta astronômica que é pos-

sível observar o céu e seus astros.

Funcionamento

Museu do Eclipse - funciona no domingo das 8h às 11h30min; e 

de terça-feira a sexta-feira das 14h às 17h.

O observatório funciona na sexta-feira e no sábado das 18h 

às 21h.

O ingresso custa R$ 2 (inteira) e R$ 1 (meia).

As escolas podem agendar visitar pelo telefone (88) 3695.5205.

FOI COM ESTA 
LUNETA QUE RUBENS 

DE AZEVEDO DESENHOU 
O PRIMEIRO MAPA 

DA LUA.
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Você já deve ter passado muitas vezes em frente ao prédio que fica localizado na Praça São João. Desta vez, vamos visitá-lo de um jeito diferente. Para começar, observe os de-talhes do prédio. É um edifício que começou a ser construído no século XIX. Por isso, é um dos teatros mais antigos do Ceará e do Brasil. O Teatro São João, de Sobral, foi pensado para ser semelhante ao Teatro Santa Isabel, de Recife, mas no fim da construção estava diferente. O São João não tem, por exemplo, as torrinhas que tem o Santa Isabel.As obras do teatro começaram em 1875. Em 1877, houve uma seca muito grande e, para dar emprego aos homens no sertão, muitos foram trabalhar na construção do teatro. Em 1880, o São João foi inaugurado. Era uma ma-nhã de domingo e a primeira peça encenada no novo teatro foi a comédia-drama A Honra de um Taverneiro, com atores sobralenses.O estilo do prédio é conhecido como neoclássico. Nessa época, eram comuns os arcos e esquadrias nas portas e janelas nos prédios. Se você reparar, as paredes são grossas e eram feitas de alvenaria. O teto, de madeira. Esse é um tipo de construção antiga e são poucos os prédios desse tempo que são preservados no Brasil. Sobral tem o privilégio de ter um prédio assim.O São João ficou vários anos fechado e a parte interna foi muito prejudicada. Em 

1973, ele passou por uma reforma quando Sobral comemorou 200 anos de elevação à categoria de Vila. Desta vez, a peça Luzia-Homem reinaugurou o teatro. O texto é uma adaptação do romance de Domingos Olím-pio, um dos participantes da Sociedade So-bralense, responsável pela ideia de fundar o Teatro São João.
O teatro voltou a fechar e reabriu em 2005 após mais uma reforma. A fachada continua original, do jeito como foi pensada no século XIX. O foyer, a pequena sala do térreo, conserva o modelo inicial do teatro. Observe o desenho interno do São João. Veja como são bonitos a plateia, com as cadeiras de palhinha, os camarotes, o palco, os cama-rins. O Teatro já recebeu espetáculos de vá-rios lugares do mundo e é um dos principais teatros do Ceará.

ERA UMA MANHÃ DE 
DOMINGO QUANDO A PRIMEIRA PEÇA 

FOI ENCENADA, A HONRA DE UM 
TAVERNEIRO.

FOI COM ESTA 
LUNETA QUE RUBENS 

DE AZEVEDO DESENHOU 
O PRIMEIRO MAPA 

DA LUA.
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Alto do Cristo é o nome de um bairro de 

sua cidade. De lá, é possível ver quase toda a

paisagem de Sobral. Do Cristo Redentor, 

construído na parte mais alta do bairro, po-

demos observar os quatro cantos da cidade, 

o Centro, as principais igrejas, o contorno 

das habitações e até os novos bairros que 

surgiram nos últimos anos. Uma boa dica 

é observar de lá o lugar onde você mora, 

onde fica sua escola e outros lugares que 

você conhece.

A Casa da Cultura funciona em um anti-go casarão construído em 1856 pelo padre Francisco Jorge de Sousa e que, depois, foi vendido para o senador Francisco de Paula Pessoa. Por muitos anos, as famílias Paula Pessoa e Figueiredo foram proprietárias do casarão. Até que, em 1990, ele quase foi de-molido. Isso só não aconteceu porque várias pessoas se reuniram e lutaram para evitar que o prédio fosse derrubado. O casarão foi desapropriado e restaurado. Hoje, no pré-dio conhecido como “Solar dos Figueiredos”, funciona a Secretaria de Cultura e Turismo do Município e é um lugar onde acontecem exposições de arte, lançamentos de livros, exibição de filmes e mesmo uma boa con-versa. Chame sua família e amigos para ir lá com você.

EM 1990, AS 
PESSOAS SE REU-

NIRAM PARA EVITAR 
QUE O PRÉDIO DA CASA 

DA CULTURA FOSSE 
DERRUBADO.

A Casa da Cultura funciona em um anti-go casarão construído em 1856 pelo padre 

DERRUBADO.
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A Matriz é uma das igrejas mais antigas do 

Ceará; tem mais de 200 anos. A Igreja de 

Nossa Senhora da Conceição foi uma capela 

fundada em um dos primeiros povoamentos 

no lugar, que se transformaria na cidade de 

Sobral. O local era chamado de Caiçara, no 

século XVIII. O culto à santa chegou com os 

portugueses que vieram morar à beira do rio 

Acaraú. Era um costume da época enterrar 

os mortos nas igrejas e muitos vigários es-

tão sepultados ali.
As torres da Igreja começaram a ser 

construídas em 1836. A primeira a ficar 

pronta foi a do nascente, em 1849; e a do po-

ente, em 1851. O relógio da Igreja foi compra-

do em Paris em 1870 e foi posto na torre do 

poente em 1871. O sino chegou de Pernam-

buco, onde foi refundido em 1853. As portas 

da fachada foram feitas em Sobral, em 1856. 

A imagem de Nossa Senhora da Conceição 

foi talhada em Portugal, sob encomenda. Em 

1859 e 1904, ela foi restaurada.

Em 1942, nas comemorações da eleva-

ção da vila de Sobral à categoria de cidade, 

a igreja foi reinaugurada depois de uma am-

pla reforma. Mosaicos substituíram os pa-

vimentos de madeira, foram colocados dez 

vitrais na igreja, foram abertos dois arcos 

internos e o altar de madeira foi substituído 

por um de mármore.

ESTA FOI A 
PRIMEIRA CAPELA 

DE SOBRAL. A IGREJA 
MATRIZ NÃO FICOU 

PRONTA DE UMA VEZ.
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Quando a capela do Rosário foi construída no século XVIII, por volta do ano de 1740, Sobral ainda era Caiçara e só havia dois po-voamentos nas proximidades do rio Acaraú, o do Rosário e o da Matriz. Era chamada antigamente de “Igreja do Rosário dos pre-tinhos”, porque era situada em uma comu-nidade de escravos. Era uma capela bem pequena feita de barro. Depois, em 1777, é que ela foi refeita de pedra e cal.
Em 1760, o povo da comunidade queria reconstruir a igrejinha de pedra e cal, mas isso só aconteceu muito depois. Por volta de 1777, o templo já estava reconstruído e coberto. Ao longo do tempo, a Igreja foi mudando internamente. O piso foi modifi-cado e ganhou mosaicos. No lugar do altar de madeira, foi construído outro de tijolo. O telhado foi também substituído. Em 1942, a Igreja do Rosário foi reinaugurada depois de uma grande reforma que incluiu um novo forro, um novo altar e novas luminárias.Hoje a Igreja do Rosário está localizada no Centro de Sobral. Os arcos internos e a nave onde ficam os dois altares dos patronos 

São Sebastião e São 
José estão con-

servados como 
antigamente.

A IGREJA 
DO ROSÁRIO ESTÁ 
LOCALIZADA NO 

CENTRO DE SOBRAL.

ESTA CAPELA 

FOI CONSTRUÍDA 

POR DUAS FREIRAS 

CARMELITAS.
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A Igreja do Menino Deus começou com 

duas freiras carmelitas que chegaram a Sobral, 

com o pai, o senhor Lemos, em 1810. Emereciana 

de Santana e Teresa Maria de Jesus começaram 

logo a receber moças sobralenses para a or-

dem das carmelitas. Iniciaram os trabalhos de 

construção da capela do Menino Deus com as 

doações das famílias de Sobral. Em 1820, a ca-

pela estava erguida. Elas construíram quartos 

na capela, onde passaram a morar.

A parte central da igreja foi a primeira a ser 

construída. As torres só ficaram concluídas em 

1840. As imagens de madeira de São Joaquim e 

Santana existem desde a inauguração. Hoje, San-

tana está no Museu Dom José e São Joaquim 

continua na Igreja.  Mas a Igreja foi crescendo e 

mudando. Foram derrubados os quartos onde 

as carmelitas moravam e transformados nas 

laterais que temos hoje. O piso de tijolo de bar-

ro foi substituído por mosaicos. Esses foram 

os primeiros mosaicos vindos para Sobral em 

1890. Em frente à capela havia um cruzeiro que 

foi demolido em 1949.

A Igreja Nossa Senhora do Patrocínio está lo-calizada na Praça do Patrocínio. Antes de visi-tar a igreja, vamos dar uma volta pela praça. Ela foi inaugurada em 1978. É bem jovem se a gente comparar com as igrejas com mais de 200 anos que já visitamos. No entanto, a praça ganhou um monumento importante em comemoração à fun-dação da cidade de Sobral, a estátua da Glória. Ali, você relembra que a cidade passou de po-voação à vila em 1773 e de vila à cidade, em 1841. Em torno da praça há o Museu do Eclipse. E foi ali naquela praça que, em 1919, uma expedição de cientistas ingleses observou o eclipse total do Sol.A Igreja do Patrocínio começou a ser cons-truída no fim do século XIX, em 1890, e apenas no início do século XX, em 1924, é que foi inau-gurada. Ela guarda quase todos os traços origi-nais com cinco altares brancos, feitos de alve-naria. Veja os detalhes dourados, muito bonitos. Observe também os arcos laterais da igreja e as colunas em forma de cilindros. No piso, há espe-lhos de mármore branco e mosaicos de cimento. Na parte de cima, observe o coro da igreja que mantém o piso de madeira.

ESTA CAPELA 

FOI CONSTRUÍDA 

POR DUAS FREIRAS 

CARMELITAS.

A IGREJA GANHOU UM 

MONUMENTO EM COMEMORAÇÃO 

À FUNDAÇÃO DE SOBRAL.
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A Capela das Dores começou bem peque-

nina, a poucos metros da Igreja Matriz no 

terceiro bairro da Vila Distinta e Real de 

Sobral, que era o nome de Sobral naquela 

época. É uma das mais antigas da cidade, 

construída às margens do rio Acaraú. Não 

sabemos a data exata de quando ela foi 

construída, mas, em 1818, existem registros 

que falam que ela já existia. 

Em 1846, ela passou por uma reedifica-

ção. Ainda podemos ver o que sobrou do sé-

culo XIX no tempo, como por exemplo, uma 

bela tela a óleo de autoria do pintor Costa 

Mendonça, de 1872. Havia também um altar 

de madeira que foi trocado por esse que 

está hoje na igreja coberto de mosaicos.

Na parte de trás da Igreja, foi construído 

um pequeno anfiteatro com arquibancadas. 

De lá, no fim de tarde, podemos ver um belo 

pôr do sol às margens do rio Acaraú.

Com certeza, você conhece um lugar chamado Largo do São Francisco, no Centro de Sobral. Lá existe uma praça bonita e agradável com reproduções de animais. Ali também existe a Igreja de São Francisco há mais de 100 anos.Quando a capela de São Francisco co-meçou a ser construída, em 1870, o lugar se chamava Praça da Constituição; hoje, é Praça Francisco de Almeida Monte. Demorou muito para a capela ficar pronta. Só em 1895 é que foi inaugurada. No século XX, ela foi demoli-da e totalmente reconstruída como está hoje. Muito maior, com uma arquitetura moderna. Compare essa igreja com a Igreja Matriz ou a Igreja do Rosário. Você vai perceber as diferenças nos desenhos das fachadas, por-tas, parte interna. A Igreja de São Francisco foi reinaugurada em 1955. Os painéis internos A Ceia de Emaús, Presépio e Sono de Ino-cêncio II foram pintados pelo casal de artistas húngaros Américo e Eva Makk.

NA PARTE DE 
TRÁS, HÁ UM PEQUENO 

ANFITEATRO COM 
ARQUIBANCADA.

A IGREJA 
TEM MAIS DE 

100 ANOS.
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Um dos locais mais populares e tra-

dicionais do Centro de Sobral é o Beco do 

Cotovelo. Todos que visitam Sobral querem 

conhecer o lugar, comer pastel ou tomar um 

café por lá. Presidentes da República, gover-

nadores, ministros, artistas e turistas já visi-

taram o famoso beco. Algumas lanchonetes 

até guardam nas paredes o autógrafo de vi-

sitantes ilustres. O lugar é pequeno, tem uns 

100 metros de extensão e é meio torto. Por 

isso, recebeu o nome de Beco do Cotovelo. Lá, 

estão lojas, lanchonetes, barbearias, relojoarias 

e muitas histórias que você pode ouvir dos 

comerciantes mais antigos do beco, que está 

localizado entre as ruas Coronel José Sabóia e 

Coronel Ernesto Deocleciano.

O lugar existe desde o século XVIII, quan-

do servia de passagem entre o povoamento 

do Largo do Rosário e o povoamento no en-

torno da Igreja Matriz. Você se recorda que 

Rosário e Matriz foram os primeiros povoa-

mentos de Sobral? Por lá passavam pedes-

tres e trabalhadores que circulavam entre 

os dois povoamentos. O beco se manteve e 

transformou-se em um lugar de comércio e 

de conversa. Em 2001, o Beco do Cotovelo 

ganhou nova iluminação e arcos.

O lugar onde funciona o Colégio Santana 

era o solar do coronel Francisco Fernando 

Pereira Mendes. O prédio foi construído se-

guindo o modelo das casas portuguesas do fim 

do século XIX. Ele é revestido de azulejos por-

tugueses e foi o local escolhido para recepção 

da comitiva do Conde d’Eu, Luis Felipe de Or-

leans, quando esteve em Sobral, em 1889.

O coronel doou o prédio para a Diocese 

quando o bispo era dom José Tupinambá da 

Frota. Então, dom José entregou o prédio à 

Ordem das Filhas da Caridade, que ali cria-

ram um colégio só para meninas. Só depois é 

que também meninos passaram a estudar lá.

da comitiva do Conde d’Eu, Luis Felipe de Or-

O coronel doou o prédio para a Diocese 

quando o bispo era dom José Tupinambá da 

Frota. Então, dom José entregou o prédio à 

Ordem das Filhas da Caridade, que ali cria-

ram um colégio só para meninas. Só depois é 

que também meninos passaram a estudar lá.

O PRÉDIO 
FOI CONSTRUÍDO 

SEGUINDO O MODELO 
DAS CASAS 

PORTUGUESAS.
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O ARCO DO 
TRIUNFO FOI UMA IDEIA 

DO BISPO DOM JOSÉ 
TUPINAMBÁ DA FROTA.

Av. Aguanambi, 282/A - Joaquim Távora  - Cep 60.055-402 - Fortaleza - Ceará  
Tel.: (85) 3255.6270 - 3255.6036 - 3255.6256 - Fax: 3255.6276
edr@fdr.com.br I livrariaedr@fdr.com.br

Se você pôr o nome Arco do Triunfo na internet, vai ver que existem vários monu-mentos como esse em muitos lugares do mundo. Em Sobral, o monumento foi cons-truído na entrada da cidade e está lá desde 1943 quando foi construído em homenagem a Nossa Senhora de Fátima. O nosso Arco do Triunfo foi copiado da França. Lá, o Arco do Triunfo foi erguido em homenagem às vi-tórias de Napoleão Bonaparte. Em Sobral, o Arco do Triunfo foi uma ideia do bispo dom José Tupinambá da Frota para homenagear a passagem da imagem de Nossa Senhora de Fátima por Sobral. O Arco foi construído no Boulevard Pedro II. O nome ‘boulevard’ também é francês. Em Paris, o boulevard era um lugar apropriado para passeios. Hoje, o nome do Boulevard Pedro II foi substituído por avenida Doutor Guarany.

TRIUNFO FOI UMA IDEIA 
DO BISPO DOM JOSÉ 

TUPINAMBÁ DA FROTA.

Av. Aguanambi, 282/A - Joaquim Távora  - Cep 60.055-402 - Fortaleza - Ceará  
Tel.: (85) 3255.6270 - 3255.6036 - 3255.6256 - Fax: 3255.6276
edr@fdr.com.br I livrariaedr@fdr.com.br

no Boulevard Pedro II. O nome ‘boulevard’ também é francês. Em Paris, o boulevard era um lugar apropriado para passeios. Hoje, o nome do Boulevard Pedro II foi substituído por avenida Doutor Guarany.


