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Introdução

 Instituto do Ceará (Histórico, Geográfico e Antropológico) 
ao completar 125 anos de existência cumpre as normas estatutárias, pu-
blicando seu relatório anual.

Edifício Sede

O Edifício Sede, localizado na Rua Barão do Rio Branco, 1594 
não sofreu mudanças em sua estrutura física. Até mesmo a pintura ex-
terna, que já se fazia necessária, deixou de ser realizada, por falta de 
verba. Continuou, porém, a oferecer a valiosa documentação histórica e 
bibliográfica a todos aqueles que o procuraram para suas pesquisas.

Diretoria

Deve ser salientado, que apesar da dificuldade financeira moti-
vada pelo cancelamento do Projeto aprovado pelo Governo do Estado, 
que beneficiava as instituições centenárias do Ceará com a verba anual 
de R$ 150.000,00 para manutenção e, com o falecimento de vários só-
cios efetivos, o Instituto cumpriu todas as atividades no ano de 2012. O 
fato de maior Importância foi a reforma do Estatuto que incorporou 
varias exigências do Código Civil Brasileiro; encerrando um ciclo de 
debates sobre temas polêmicos. Realizou um Curso de Restauração de 
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Acervos, revestido de pleno êxito; pois além de enaltecer a instituição 
junto à sociedade e outros importantes órgãos culturais, rendeu lucro 
para suas atividades. O curso contou com turma de alunos e funcioná-
rios das universidades Estadual do Ceará, Universidade Federal, 
Universidade de Fortaleza e funcionários do Serviço da Indústria e 
Comércio – SESI, além da participação de funcionários do próprio 
Instituto, que mantém uma política permanente de conservação. 
Celebrou convênio de cooperação com a Escola de Artes e Oficios 
Thomaz Pompeu Sobrinho, que visa o aperfeiçoamento de aprendizes 
em atividades na arte de conservação e restauração de papel, além de 
oferecer suporte técnico para estagio de dois alunos. 

Secretaria Geral

Outra realização do Instituto de destaque em 2012 foi a digitalização 
da Coleção Almanaque do Ceará, lançada em DVD; um dos mais impor-
tantes periódicos cearenses, que circulou entre os anos de 1895 e 1962. O 
projeto inclui ainda a higienização e restauração do acervo original. Nessa 
mídia estão 54 volumes, correspondendo a cerca de 10 mil páginas. 

O Instituto do Ceará esteve presente na Bienal Internacional do 
Livro, realizada no Centro de Eventos de Fortaleza, onde foram ven-
didos livros de vários membros da Casa do Barão. Participou do I 
Seminário de Preservação de Bens Móveis e Integrados do Ceará a con-
vite do IPHAN.

Providências necessárias foram tomadas junto ao Ministério 
Público, referente a uma dotação de 10 mil reais recebida em 2011 da 
Fundação de Cultura, Esporte e Turismo de Fortaleza – FUNCET. O 
fato foi plenamente esclarecido em reunião do Presidente e o Ministério 
Público, em 5 de novembro de 2012.

Vale a pena ressaltar também a abertura do período de inscrição 
de três vagas para sócio efetivo no período de 3 de dezembro de 2012 
com eleição marcada para 5 de fevereiro de 2013.

Biblioteca

Nas suas atividades em prol da cultura cearense a biblioteca do 
Instituto com mais de 35 mil volumes, recebeu pesquisadores locais, 
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nacionais e de outros países que buscaram subsídios para suas pes-
quisas. Continua o trabalho de classificação do acervo, sempre aumen-
tado por ofertas de sócios, escritores e instituições. 

Museu de História Barão de Studart

Aberto à visitação pública as terças e quintas-feiras o Museu 
de História Barão de Studart, recebeu um número considerável de 
visitantes, dos quais destacamos professores e alunos das universi-
dades locais.

Boletim (Ano 74 – Nº. 44)

Com edição especial em homenagem aos 125 anos, o Boletim 
transcreve a ata de fundação do Instituto; mostra com fotografias as 
sedes que abrigaram o Instituto por alguns períodos e outras informa-
ções históricas importantes.

Revista

As providências estão sendo tomadas para a publicação da 
Revista do Instituto do Ceará, referente ao ano de 2012. 

Atividades Culturais

As reuniões ordinárias foram realizadas:
20/3 – Palestra do Sócio Efetivo Elmo Vasconcelos sobre o centenário 
do livro de Gustavo Barroso Terra de Sol.
13/4 – É realizada, sob a coordenação da professora Clélia Lustosa mais 
uma edição do evento “Trilhas Urbanas”, comemorando o aniversário 
de Fortaleza. O Sócio Efetivo Miguel Ângelo de Azevedo proferiu pa-
lestra sobre fatos marcantes da história de Fortaleza.
7/5 – Aprovação do novo Estatuto que contou com a assessoria jurídica 
da advogada Maria Aurilene Cândido Martins.
21/5 – Outorga do título de sócio correspondente ao Prof. Dr. Antônio 
Falcão presidente da Real Sociedade de Arqueologia Lusitana.
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20/6 – O professor Pedro Sisnando Leite proferiu palestra, lançando seu 
livro “Raul Barbosa e o Banco do Nordeste”.
20/7 – Lançamento da Coleção Almanaque do Ceará em DVD. 
Distribuição para sócios e convidados.
17/8 – É homenageado o sócio mais antigo do Instituto, professor 
Oswaldo Evandro Carneiro Martins no seu aniversário.
20/8 – Palestra do Professor do Colégio Militar de Fortaleza Luciano 
Klein Filho sobre a vida e a obra de Adolfo Bezerra de Menezes.
22/10 – O Sócio Efetivo Elmo Vasconcelos proferiu palestra sobre o 
centenário da deposição do governo Nogueira Accioly.
20/11 – Lançamento do livro Mulheres Viajantes no Brasil séc XIX pela 
autora a Sócia Efetiva Zélia Sá Viana Camurça, o livro foi apresentado 
pelo arquiteto José Liberal de Castro.
3/12 – Sessão Plenária para abertura de três vagas existentes em função 
do falecimento dos sócios efetivos: Vinicius Holanda Barros Leal, José 
Cláudio de Oliveira e Dário Moreira de Castro Alves.
18/2 – Confraternização Natalina, que contou com expressivo número 
de sócios efetivos, de amigos do Instituto, de funcionários e convi-
dados. A mensagem natalina foi proferida pelo Vice-Presidente Pedro 
Sisnando Leite.

Quadro Social

Com seis vagas no quadro de associado efetivo, o Instituto do 
Ceará prepara-se para o preenchimento do seu quadro social no ano 
em curso.

Podemos concluir que apesar de todas as dificuldades, o 
Instituto cumpriu com suas obrigações no ano de 2012. A correspon-
dência com outras instituições culturais está atualizada. Os serviços 
de secretaria, biblioteca e tesouraria feitos a contento graças ao bom 
trabalho da Diretoria e o empenho de seu Presidente. Não podemos 
esquecer do esforço de seus funcionários, estagiários e colaboradores 
que realizam um trabalho importantíssimo para o Instituto. A eles, os 
nossos maiores agradecimentos.


