Um passeio por Viçosa do Ceará
Olá, você sabia que pode aprender História e Geografia saindo
da sala de aula e passeando pela cidade onde mora? Este
encarte que acompanha seu livro didático é um convite para
que você, seus amigos e familiares saiam pelas ruas, visitando
as igrejas, observando prédios e monumentos e conversando
com pessoas que contam muitas histórias de Viçosa.
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 continuar 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,
mas também de homens e mulheres trabalhadores que
ajudaram a construir nossa cidade.
Para iniciarmos essa visita, sugerimos vários lugares que existem desde a fundação do município, como
a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção, que foi
construída pelos jesuítas. Você poderá também saber
sobre personagens importantes para o País, como o
jurista Clóvis Beviláqua, visitando o Memorial que foi
construído na casa onde ele nasceu.
Durante o passeio 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 monumentos 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 com sua comunidade. Bom passeio!
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A IGREJA É UM
DOS PRÉDIOS MAIS
ANTIGOS DO BRASIL. FOI
CONSTRUÍDA EM 1700.

O templo foi erguido no ano de 1700. Imagine
como era nossa cidade nessa época. Quando
estamos no alto da escadaria e observamos
a praça, as casas e os restaurantes em torno
da Igreja, podemos pensar um pouco e tentar
desenhar na mente como era Viçosa do Ceará
naquele tempo, quando os padres da Companhia de Jesus, os jesuítas, construíram a igreja.
A Igreja de Nossa Senhora da Assunção
é uma das mais antigas do Brasil. O desenho

segue o modelo barroco, que era um jeito de
fazer prédios, e as obras de arte, ricas em
detalhes. O modelo da igreja é muito parecido com outras que estão em Portugal. Ela
passou por várias reformas e foi mudando
um pouco, mas guarda muita coisa da época em que foi construída. Por exemplo, os
belos painéis que estão no forro de madeira
que fica na parte da frente, próximo ao altar.
Eles são dessa época.
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O MODELO DA
IGREJA É MUITO PARECIDO COM OUTRAS QUE
EXISTEM EM PORTUGAL.
Veja os desenhos. As figuras representam os
sentidos humanos: tato, visão, audição, paladar
e olfato. As demais representam virtudes; ou
seja, boas atitudes: prudência, fortaleza, temperança, justiça, fé, esperança e caridade.
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Do lado de fora, ao lado da igreja que fica na
Praça da Matriz Clóvis Beviláqua, outro prédio
chama a atenção pela beleza e estado de conservação. É a Casa Paroquial. No estilo barroco,
a casa guarda a fachada com arcos e colunas.

NA IGREJA,
Do alto da Igreja do Céu, dá
par
ESTÁ A IMAGEM
ter uma bela vista da cidade a
de
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O PRÉDIO,
COM CERCA DE
UM QUARTEIRÃO,
COMEÇOU A SER
CONSTRUÍDO NO
SÉCULO XIX.

Era a residência e o comércio de uma família que, por muito tempo, desenvolveu várias
atividades em Viçosa do Ceará. O prédio com
cerca de um quarteirão começou a ser construído no século XIX. Eles compravam e vendiam tecidos e ferragens.
Muitos móveis antigos da família ainda
permanecem no casarão, que hoje é dividido entre os membros da família. A biblioteca deles, que reúne cerca de três mil
livros, ainda está preservada. Eles construíram na cidade o Cine-Teatro Pedro II
que atualmente está ligado à Secretaria de
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Cultura de Viçosa do Ceará e passa por uma
reforma. O Beco dos Pinho é uma referência na cidade. Ali ainda está o casarão que
abrigava a farmácia e outras casas onde
moravam os membros da família. O casarão construído no modelo neoclássico tem
fachadas retas e detalhes ovais nas portas
e janelas que, somadas, chegam a 186.
As características do prédio fizeram com
que o casarão fosse tombado pelo Iphan. Isso
quer dizer que o prédio precisa ser preservado, ou seja, cuidado, para que continue guardando uma parte da memória da nossa cidade.

NA CASA ONDE
ELE MOROU, ESTÃO
EXPOSTOS FOTOS E MÓVEIS QUE PERTENCIAM
AO JURISTA.
O Memorial Clóvis Beviláqua reúne peças e
objetos pessoais do jurista mais importante do
Brasil. Foi ele quem fez o Código Civil Brasileiro, em 1916, que foi remodelado quase um
século depois. O Memorial foi construído na
casa onde ele nasceu, no século XIX, e viveu até
completar 10 anos de idade. Beviláqua era filho
do padre José Beviláqua, de Viçosa do Ceará. Clóvis, ainda bem moço, envolveu-se na luta
contra a escravidão. Esse foi um dos motivos
pelos quais não conseguia emprego no Ceará.
Foi para o Maranhão como promotor e casouse com a piauiense Amélia de Freitas Beviláqua,
que era escritora. Clóvis foi membro da Academia Brasileira de Letras.

No memorial, você vai encontrar
cartas do jurista, livros e a coleção de
selos dele. Na casa onde morou, estão
expostas muitas fotos de Clóvis Beviláqua
e também alguns móveis que pertenceram a ele
e que foram doados pelas filhas que moram no
Rio de Janeiro. O Memorial Clóvis Beviláqua foi
inaugurado em 1999 e é mantido pelo Tribunal
de Justiça do Ceará.
Funcionamento
Memorial Clóvis Beviláqua – funciona de terça-feira a sábado das 9 horas às 15 horas. A visitação é gratuita. Mais
informações pelo telefone (88) 3632.1555.
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SEU ALFREDO FICOU
FAMOSO POR CAUSA DOS
LICORES... ELE DESENVOLVEU 66
SABORES DE LICOR.
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Seu Alfredo Miranda também é um personagem muito conhecido em Viçosa do Ceará. Ele tocava rabeca quando era mais novo.
E se tornou famoso por fazer licores à base
de frutas e flores. Ao todo, ele desenvolveu
66 sabores diferentes de licor. A mulher

dele faz geleias saborosas de cajá, maracujá,
pétalas de rosa e graviola. Fotos espalhadas
pela casa contam a história da família que
está desde o início do século XX desenvolvendo a arte de fazer doces e licor. Atualmente,
as filhas continuam o trabalho dos pais.
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O prédio onde hoje funciona a Câmara Municipal foi
construído no início do século XX. Observe o
O PRÉDIO DA
estilo do local. Ele é feito a partir de linhas
CÂMARA É FEITO A
retas sem tantos detalhes na fachada, mas
ainda guarda as sacadas nas janelas. No PARTIR DE LINHAS RETAS NA FACHADA.
prédio funcionou o Gabinete Viçosense de
Leitura, inaugurado em maio de 1920. O prédio foi restaurado e, a partir de 1986, foi ocupado
pela Câmara Municipal.
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O SOBRADO
FICOU CONHECIDO
PELO NOME DA ÚLTIMA
DONA.
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