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RELATÓRIO DAS
ATIVIDADES EM 2009



Relatório da Secretaria Geral do 
Instituto do Ceará

Introdução

O Instituto do Ceará (Histórico, Geográfico e Antropológico), 
comemorando 123 anos de existência, cumprindo normas estatutárias 
em vigor, apresenta o relatório de suas atividades referente ao ano 
de 2009.

Edifício Sede

O edifício sede do Instituto, localizado à Rua Barão do Rio Branco, 
1594, conhecido como o Sodalício do Barão de Studart, continua a ser 
visitado por aqueles que procuram a valiosa documentação histórica e o 
acervo bibliográfico e de jornais, posto a disposição dos pesquisadores.

Foram realizados os serviços de manutenção do prédio e a insta-
lação de um aparelho de ar condicionado para a sala da diretoria.

Diretoria

Apesar das dificuldades financeiras da Instituição, agora acrescida 
com o aumento de obrigações provenientes de convênios para projetos 
culturais, a Diretoria atingiu os fins esperados.

Foram várias as iniciativas tomadas e contatos do Presidente 
José Augusto Bezerra com instituições e autoridades governamentais, 

VAldelice cArneiro Girão*

* Sócia Efetiva do Instituto do Ceará.
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reivindicando auxílio para o Instituto. Infelizmente não conseguimos 
todo o desejado.

 
Elaboração de Projetos Culturais

1. Convênio com a Secretaria de Educação do município de For-
taleza – visita ao Instituto:

- Logo em janeiro foi aprovado o plano gráfico da Cartilha do 
Instituto, divulgando a importância da instituição perante as escolas, 
professores e a própria comunidade, publicação distribuída aos alunos e 
que befeneficiou 6.250 estudantes do Ensino Fundamental, que em visitas 
guiadas pelo interior de nosso Sodalício mostraram a importância deste 
na divulgação da cultura.

2. Modernização

Aperfeiçoamento técnico da biblioteca do Instituto do Ceará com 
o Banco do Nordeste:

- Estão em andamento os projetos de organização do arquivo 
iconográfico e hemerográfico do Instituto.

3. Ministério da Cultura

Resgate digitalizado do acervo documental do Instituto.
- O Instituto fará a higienização e recuperação, quando necessá-

rio, de 12.000 documentos. Prevê a digitalização de documentos para 
o registro em 4.000 CD’s. Será publicado um livro com os documentos 
mais significativos. O importante é que o Instituto ficará com o espaço 
e os utensílios básicos para o seu laboratório de restauração.

4. Biblioteca

A Biblioteca foi o setor mais beneficiado com a execução de pro-
jetos já realizados e em andamento. Foi instalado o sistema de informati-
zação da Biblioteca – BIBLIVRE, com o apoio do Ministério da Cultura. 
Depois da reorganização da correspondência do historiador Capistrano 
de Abreu; documentação do Barão de Studart; Atas antigas da Câmara 
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Municipal de Fortaleza; a Catalogação dos Livros da Biblioteca Eurico 
Facó, que se encontrava há algum tempo sem identificação. O número 
de obras foi acrescido com doações de instituições, escritores, sócios e 
amigos do Instituto.

Merece destaque a doação de parte da biblioteca do historiador 
Geraldo da Silva Nobre, benfeitor e ex- presidente do Sodalício do Barão 
de Studart, por duas gestões. São livros, revistas, jornais, impressos em 
geral, e escritos particulares. Doação essa feita pelos familiares daquele 
intelectual através da professora Maria Darcila Nobre e o empenho da 
nossa funcionária professora Marineide Alves.Esse acervo já se encontra 
organizado e catalogado em sala especial, que terá o nome de Professor 
Geraldo Nobre.

Outra doação importante foi feita pelo professor Haroldo Fal-
cão, filho do notável cearense, ex-sócio efetivo do Instituto, Waldemar 
Cromwell do Rego Falcão.

5. Museu de História do Ceará 

- Memorial Barão de Studart
Construído em 2007 em homenagem ao Barão de Studart, aberto 

à visitação as terças e quintas-feiras, recebeu um número considerável 
de visitantes: alunos, professores e pesquisadores que tiveram a oportu-
nidade de admirar sua organização técnica e funcional.

 

Revista 

A Revista do Instituto do Ceará, publicação tradicional, foi pa-
trocinada pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB) nesses três últimos 
anos e tem a coordenação do Professor Pedro Alberto de Oliveira Silva. 
O número 123 (2009) está sendo editado.

Boletim

O Boletim do Instituto, reativado em 2008, tem recebido expressi-
vos elogios por parte de outras entidades congêneres, está no seu quarto 
número, e foi registrado o seu ISSN: 21755477.
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Atividades Culturais

Além das palestras proferidas pelos Sócios Efetivos, em reuniões 
ordinárias,  tivemos exposição de pesquisas muito interessantes. Podemos 
citar aquelas apresentadas pelos professores: Clovis Jucá, Benedito Vas-
concelos, Eustógio Dantas, Ângela Gutierrez e Ingrid Schwamborn.

O professor Pedro Sisnando Leite lançou o livro de sua autoria 
A Tragédia do Orós, em reunião especial no Instituto, e de imediato 
divulgado pela Internet.

Em outra reunião, de grande importância para os estudiosos da 
História do Ceará, a Fundação Waldemar Alcântara, tendo à frente o 
ex-governador Lúcio Alcântara, lançou, de uma só vez, em edições fac-
similadas, oito obras importantes da historiografia cearense, pertencentes 
à Biblioteca Básica Cearense, daquela instituição cultural.

Várias homenagens foram prestadas a personalidades e instituições 
com palestras e efemérides de sócios:

- Rodolpho Theophilo um polêmico polivalente – Ednilo Gomes de 
Soarez.

- Traços para o retrato de Thomaz Pompeu de Sousa Brasil – Ângela 
Gutierrez.

- Antonio Filgueiras Lima – Centenário de nascimento.
- Os Sertões de Euclides da Cunha – Eduardo Diatahy Bezerra de 

Menezes.
- Clovis Bevilaqua, um cearense ilustre – Ednilo Gomes de Soarez.
- 90 anos do Colégio Militar – Paulo Ayrton Araújo.
- Gustavo Dodt Barroso – 50 anos de morte – Efemérides – Valdelice 

Carneiro Girão.

Concessão de homenagem e título aos Sócios Efetivos

- José Liberal de Castro - Título de Professor Emérito da Universidade 
Federal do Ceará;
- Tácito Theophilo Gaspar de Oliveira – Inauguração de um busto 
de bronze do homenageado como ex-comandante do 23°. B.C. e ex-
combatente da Segunda Guerra Mundial, erigida no pátio interno daquela 
unidade militar;
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- Fernando Luiz Ximenes Rocha – Troféu Sereia de Ouro, concedido 
pelo Grupo Edson Queiroz;

- Medalha do Mérito Parlamentar Estadual do Ceará – Outorgada 
pela Assembleia Legislativa Estadual do Ceará;
- Titulo de Cidadão Honorário de Massapê – Outorgado pela Prefeitura 
Municipal de Massapé;

- Zélia Sá Viana Camurça – Diploma de Homenagem da Câmara Mu-
nicipal de Fortaleza, pelos relevantes serviços prestados à preservação 
da Cultura e das Tradições Populares na cidade de Fortaleza;

- José Murilo Martins – Diploma do Mérito Cultural, concedido 
em comemoração aos 115 anos de fundação da Academia Cearense 
de Letras;

- Pedro Alberto de Oliveira Silva – Medalha do Mérito Cultural – José 
Mindlin – Associação Brasileira de Bibliófilos;

- Ednilo Gomes de Soarez – Comenda Edílson Brasil Soárez – Iniciativa 
dos Sindicatos dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Ceará;

- Miguel Ângelo de Azevedo (Nirez) – Indicado pela Prefeitura de 
Fortaleza para dirigir o Museu da Imagem e do Som – MIS;

- Várias exposições do Arquivo Nirez;

- Pedro Sisnando Leite - Diploma de homenagem pela passagem do 
Dia do Economista – Assembleia Legislativa Estadual do Ceará;

- Francisco Ézio de Sousa – Medalha da Associação dos Agrônomos 
do Ceará;

- José Augusto Bezerra – Medalha Boticário Ferreira – Câmara Mu-
nicipal de Fortaleza.

Registro Bibliográfico - Livros publicados pelos sócios

Tácito Theóphilo Gaspar de Oliveira 
- A longa carta – Diário de um combatente.
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José Murilo Martins
- Poetas da Academia Cearense de Letras (1894 – 2009); 
- Navegando no Mar da Medicina; 
- O Centenário da Academia de Letras no período de 2005/2009.

Pedro Sisnando Leite
- A tragédia do Orós – Documento Histórico;
 - Fundamentos de Economia – teoria, prática e políticas.

Rejane Vasconcelos Accioly Carvalho (Org.)
- O Ceará na década de 1980: atores políticos e processos sociais.

Aroldo Mota
- UNE 1956 – 1957;
- Melquíades Pinto Paiva;
- Memória centenária de uma sertaneja: Creuza Pinto Lima.

Concluímos que, apesar das dificuldades financeiras, o Instituto 
vem cumprindo seus objetivos. As sessões e palestras foram realizadas. 
A correspondência com outras Instituições, atualizadas. Os serviços de 
secretaria, biblioteca e tesouraria feitos a contento, graças ao trabalho 
coeso da diretoria e o empenho de seu dinâmico presidente José Augusto 
Bezerra. 

Não podemos esquecer o esforço de seus funcionários, bolsistas 
e estagiários que, sob a supervisão da bibliotecária Solange Bentes e a 
professora Marineide Alves, muito colaboraram com este Instituto.

 




