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Tauá Exposição Transformações da Urbe, participação na Rio
+20, Cartilha Verde e oficina Reciclando Ideias. Essas foram as
últimas ações realizadas pela Fundação Bernardo Feitosa,
entidade que é referência histórica e cultural deste Município e
que completa 20 anos em 2012. A entidade é mantenedora do
Museu Regional dos Inhamuns, cujo acervo arqueológico e
paleontológico (com aproximadamente 1800 peças) é um dos
mais expressivos do Brasil, com peças raras, que contam a
história da região. Atualmente, o acervo passa por revalidação
para fins de catalogação.

 
No fim do mês passado,
foi realizada na
fundação a oficina
"Reciclado Ideias, entre
moradoras da cidade".
O acervo do museu é
um dos mais
expressivos do Brasil,
com peças raras fotos:
Silvania Claudino

 

"Há 50 anos, começamos a juntar peças que contam a história
desta região e depois criamos o Museu e a Fundação. Tauá tem
um interesse real em preservar e durante esse tempo
realizamos muitos seminários, projetos, estudos e considero que
trazemos muitos benefícios para o Município e região, ao
preservar as riquezas do lugar", afirma a presidente da
Fundação, dona Dolores Feitosa.

 
Acervo

 
A Fundação Bernardo Feitosa detem, sob a orientação dela, o
Centro Cultural dos Inhamuns, uma espécie de colmeia
irradiadora da cultura regional; a Biblioteca Pública com mais de
15.000 títulos, sendo a mais importante dos Inhamuns o Setor
de Informações Ambientais (Sala Verde, referencial ambiental
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único no Estado, e a sala de Paleontologia, que guarda os mais
preciosos achados fossilizados de animais pré-históricos que
habitaram a região, entre eles: preguiça gigante terrestre, tigre
dente de sabre e mastodonte.

 
O acervo é dividido em
coleções: paleontologia,
arqueologia,
colonização e
aristocracia rural. Com o
crescente número de
peças que chegam,
inclusive, entregues pela
própria comunidade, a
fundação alugou uma
casa para abrigar esse
novo material.

 
Preservação

 
A fundação foi oficialmente criada em 2 de fevereiro de 1992,
pelo Engenheiro Agrônomo Joaquim de Castro Feitosa e sua
esposa Maria Dolores de Andrade Feitosa, com o intuito de
manter o Museu Regional dos Inhamuns. Tem por
finalidade: agrupar os interessados no desenvolvimento cultural
e ecológico do Estado, com ênfase na Região dos Inhamuns,
propugnando pela preservação, guarda e conservação de seus
bens culturais.

 
É uma instituição permanente sem fins lucrativos, a serviço da
sociedade e de seu desenvolvimento. É aberta à comunidade
local e ao público em geral. Funciona em um casarão de 1903,
cedido e tombado pelo Município, onde era a antiga Casa de
Intendência do Município e posterior Cadeia Pública.

 
Dona Dolores, ao tempo em que comemora a atuação e
importância da fundação para o Município, lamenta não dispor
de mais recursos para o funcionamento e ampliação das ações.
Mesmo assim, tem projetos para a instituição, especialmente na
área do turismo científico.

 
Mais informações:

 
Fundação Bernardo Feitosa - Praça José Gonçalves de Oliveira,
s/n Bairro Luís Antônio - Tauá (CE)

 Telefone: (88) 3437.2115
 www.m.fbfeitosa.org/
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