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O Instituto do Ceará (Histórico, Geográfico e Antropológico), a 
mais antiga instituição cultural do nosso Estado, com 122 anos de con-
tinua e profícua existência, sente-se honrado em promover esta sessão 
comemorativa dos 90 anos do querido Colégio Militar de Fortaleza.

O nosso Exército, além da missão que lhe é atribuída pela Consti-
tuição Federal, presta à comunidade muitos e relevantes serviços que, la-
mentavelmente, não são divulgados e o grande público os desconhece.

Vamos, nesta oportunidade, limitar-nos a um deles, na área de 
educação no ensino fundamental e médio, e restringir-nos, dentre os 12 
Colégios Militares sediados em Manaus, Fortaleza, Recife, Salvador, 
Brasília, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Rio de Janeiro, Curitiba, Santa 
Maria, Campo Grande e Porto Alegre, ao nosso Colégio Militar de For-
taleza que, no próximo dia 1º. de junho comemorará 90 anos de bene-
mérita existência a contar do primeiro Colégio Militar que o antecedeu 
em nosso Estado.

O Colégio Militar do Ceará iniciou suas atividades de 1º. de junho 
de 1919 até fins de 1938, quando foi sucedido pelo Colégio Floriano, 
subordinado ao Ministério da Educação e que funcionou de 1939 a 1941, 
cedendo seu lugar  à Escola Preparatória de Fortaleza que exerceu suas 
atividades no período de 1942 a 1961, substituída pelo atual Colégio 
Militar de Fortaleza a partir de 1962.

O Colégio Militar do Ceará teve como primeiro Comandante o 
Ten. Cel. Eng. Marciano de Oliveira Ávila, sendo o último o Cel. Inf. 
Alcebíades Dracon Barreto. No período de 1923 a 1936 comandou-o o 
Gen. Eudoro Corrêa cujo nome, merecidamente, foi dado, em 2006, às 
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instalações do atual Colégio Militar, denominadas, desde então, Casa 
de Eudoro Corrêa.

A Escola Preparatória de Fortaleza teve como seu primeiro Co-
mandante o Cel. Inf. Mário Travassos, que se projetou no Exército na 
área da educação, e encerrou suas atividades sob o comando do Cel. 
Raimundo Teles Pinheiro também primeiro comandante do Colégio 
Militar de Fortaleza que, atualmente, tem a comandá-lo o Cel. Eng. 
Ozael Teodósio de Melo.

Estabelecimento de ensino modelo, ministra além do ensino 
fundamental e médio de alta qualidade, noções de civismo, disciplina e 
autoridade indispensáveis à formação dos futuros cidadãos e cuja falta 
na juventude de hoje está sendo sentida por todos nós.

Até 1988 o Colégio Militar só recebia alunos do sexo masculino, o 
que o Cel. Inf. Petrônio Maia Vieira do Nascimento e Sá, que comandou 
o Colégio Militar de 1966 a 1969, sempre lamentou.

Somente em 1989 foram admitidas alunas e a primeira turma que 
ingressou no Colégio era composta de 24 jovens, representando 4% 
do efetivo de alunos daquele ano e hoje o número de alunas representa 
praticamente 50% do total de alunos. As alunas se adaptaram tão bem 
que já tivemos algumas delas como Coronel Aluno Comandante do 
Batalhão Escolar.

Hoje o Colégio recebe alunos de ambos os sexos, contando este 
ano com 994 alunos, sendo 583 do sexo masculino e 411 do sexo femi-
nino. Chamou minha atenção, quando compareci a uma das solenidades 
promovidas pelo Colégio Militar, o pelotão de ex-alunos e alunas que, 
entusiasticamente, desfilou, o que significa o amor dos ex-alunos ao seu 
Colégio, sobretudo das ex-alunas. 

A Casa do Barão de Studart se sente feliz em promover esta sessão, 
pois inúmeros laços a prendem aos Estabelecimentos de Ensino do Exér-
cito sediados em Fortaleza. Assim é que pertenceram ao quadro de sócios 
efetivos Carlos Studart Filho (nosso ex-Presidente), Waldemar Cromwel 
do Rego Falcão, José Valdo Ribeiro Ramos, Antônio Martins de Aguiar, 
Djacir de Lima Menezes, Joaquim Alves de Oliveira, José Parsifal Bar-
roso, Misael Gomes da Silva que foram professores do Colégio Militar 
do Ceará, sendo que o último também o foi da Escola Preparatória de 
Fortaleza. José Denizard Macêdo de Alcântara, José Teixeira de Freitas, 
José Aurélio Saraiva Câmara e Oswaldo de Oliveira Riedel, pertenceram 
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ao magistério da saudosa Escola Preparatória de Fortaleza e do Colégio 
Militar de Fortaleza, do qual também foi professor Pedro Alberto de 
Oliveira Silva. Pertenceram ao nosso quadro de sócios efetivos o Gen. 
Raimundo Teles Pinheiro e o Cel. Eng. Virgilio de Morais Fernandes 
Távora, ambos ex-alunos do Colégio Militar do Ceará. Atualmente inte-
gram o referido quadro o Gen. Ex. Tácito Theóphilo Gaspar de Oliveira, 
o Prof. Oswaldo Evandro Carneiro Martins, ex-alunos do Colégio Mi-
litar do Ceará e o orador que lhes fala, que foi aluno do Colégio Militar 
do Ceará, do Colégio Floriano e da Escola Preparatória de Fortaleza e 
retornou, como professor, à Escola Preparatória de Fortaleza e ao nosso 
Colégio Militar de Fortaleza.

Destarte, laços muitos fortes ligam o nosso Instituto ao Colégio 
Militar de Fortaleza, laços de que todos nós, integrantes desta Casa de 
Cultura, muito nos honramos.

O Instituto do Ceará se congratula com o Cel. Eng. Ozael Teodósio 
de Melo, Comandante do Colégio Militar de Fortaleza, pelo transcurso 
dos 90 anos de profícua existência desse modelar estabelecimento de en-
sino, formulando a todos e a cada um dos integrantes da Casa de Eudoro 
Corrêa os melhores votos  de felicidade, tanto na vida profissional quanta 
na privada, na certeza de que o Colégio Militar de Fortaleza, fiel às suas 
tradições, continuará a emprestar sua valiosa parcela de colaboração na 
educação para que o nosso Brasil grande se torne também no grande 
Brasil que todos nós desejamos.

(Discurso proferido na sessão do dia 20 de maio de 2009).




