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AZEVEDO, Rubens de.
_ Discurso de posse como sócio efetivo do Instituto do Ceará.

1. XCV (1981): 153-167.
Contém informações biográficas sobre Hugo Catunda Fontenele, 
ao qual sucedeu no I. C.

_ Antônio Theodorico da Costa Filho.
1. XCVI (1982): 111-115.
Síntese biográfica. O A. destaca a participação do biografado como 
estudioso da Astronomia.

_ Calendário Gregoriano - 400 anos.
1. xcvn (1983): 166-170.
História e explicação dos calendários Juliano e Gregoriano usados 
no mundo ocidental a partir do governo de Caio Júlio César, em 
Roma.

_ O simbolismo da bandeira nacional brasileira.
1. XCVllI (1984): 84-86.
História da bandeira brasileira e explicação da simbologia e signifi-
cado de sua estrutura.

_ Astronomia no Ceará
TE.8 (1987): 264-290.
Síntese histórica dos estudos de Astronomia no Brasil, especial-
mente no Ceará. O A. destaca os seguintes temas: primeiro obser-
vatório do Ceará, implantado pela Comissão Científica de Explo-
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ração (1859); Oto de Alencar e Silva; Antônio Theodorico da Costa 
Filho; o eclipse de 1919, em Sobral; Mr Hull e a heliografia cea-
rense; a primeira sociedade de astronomia no Brasil.

_ Itacoatiaras e Megálitos no Brasil pré-histórico.
1. CII (1988): 121-125.
O A. rememora lendas que afirmam ser os antigos egípcios prove-
nientes do Brasil, e outras suposições dessa natureza.

_ Primeiro observatório astronômico do Ceará.
1. CV (1991): 53-61.
Registro histórico sobre observatórios astronômicos instalados no 
Brasil até meado do século XIX. O 1°., no governo de Maurício 
de Nassau, em Pernambuco; o 2°., no Rio de Janeiro, no final do 
século XVIII;E o 3°., no Ceará. Esse, trazido pela Comissão 
Científica de Exploração que esteve no Ceará, por quase dois anos 
(1859-1861), cujas atividades mereceram maior atenção do A. 
neste trabalho.

_ O centenário de Baptista Pereira (1880-1960).
1. CV (1991): 331-333.
Antônio Baptista Pereira foi professor, jornalista e ensaista. Era 
genro do jurista Rui Barbosa e foi seu secretário na Conferência 
de Haia.

_ O centenário do poeta Serra Azul
 1. CVII (1993): 213-219.
 Dados biográficos de Francisco Leite Serra Azul (1893-1983),
 famoso poeta cearense, nascido em Aurora.
_ Astronomia e Cartografia na era dos Grandes Descobrimentos.

1. CIX (1995): 121-137.
Síntese histórica sobre o conhecimento da Astronomia e Cartografia 
na Antiguidade. O recesso do conhecimento na Idade Média euro-
péia. A Astronomia, a Cartografia e os Grandes Descobrimentos 
interrelacionam-se na conquista da ecúmena. São descritos alguns 
detalhes sobre a técnica de navegação daquela época.


