
É com muito pesar que a Secretaria da Cultura do
Estado do Ceará (Secult Ceará) comunica o
falecimento do nosso querido professor Liberal de
Castro, nesta sexta-feira, 9 de setembro de 2022.

A Secult Ceará celebra a vida desse importante
homem, um intelectual que ajudou a construir a história
da arquitetura e do patrimônio no Ceará e no Brasil. O
professor Liberal de Castro era integrante do Conselho
Estadual de Patrimônio (COEPA) e foi pessoa
fundamental para os avanços das políticas culturais do

nosso estado. Nosso agradecimento.

"Um mestre que muito nos ensinou, que tive a honra de conviver, fui muito próximo dele.
Tive oportunidades de aprender muito, e agradeço. Ele fará uma falta muito grande aos
seus alunos. Mas fica o seu importante legado para as artes, sobre sociedade e as cidades,
sobre as artes", afirma o arquiteto Fausto Nilo.

Essencial para a história da arquitetura cearense, Liberal foi responsável pelo projeto de
tombamento do Theatro José de Alencar, equipamento da Rede Pública de Equipamentos
Culturais do Ceará. Foi também quem liderou mobilizações que culminaram na reforma do
Theatro José de Alencar, iniciada em 1973, ocasião em que foi integrado o jardim em seu
espaço lateral, projeto do paisagista Roberto Burle Marx, com quem Liberal intermediou o
contato. Pioneiro na arquitetura moderna no Nordeste, dentre suas principais contribuições
destacam-se o Estádio Castelão (1969), o Palácio do Progresso (1964 – 1969) e o Hemoce
(1972). O arquiteto também tem grande importância na restauração do Theatro São João,
em Sobral.

O professor foi também fundador da Escola de Arquitetura da Universidade Federal do
Ceará e do Departamento do Ceará do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-CE) e foi
pioneiro da arquitetura no estilo modernista nacional no Ceará.

A Secult Ceará agradece o legado, a vida e a obra do nosso querido Liberal. Que ele siga
na paz e na luz, e deseja conforto e alento aos seus familiares e amigos nesse momento de
dor e partida.

A Secult Ceará se solidariza com família e amigos do professor, que deixa um legado
importante na arquitetura do Ceará.
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