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 Fundado a 4 de março de 1887, na cidade de Fortaleza, Estado 
do Ceará, onde tem sede e domicílio.

Associação civil, de caráter científico e cultural, sem fins lucra-
tivos, duração por tempo indeterminado. Reconhecida de utilidade pú-
blica pelo Decreto Federal n. 94.364, de 22 de maio de 1987, Lei Esta-
dual n. 100, de 15 de maio de 1936, e Lei Municipal n. 5.784, de 13 de 
dezembro de 1983. 

 Tem por finalidade específica o estudo da História, da Geo-
grafia, Antropologia e das Ciências correlatas, especialmente do Ceará.
 Para alcançar seus objetivos precípuos, realiza sessões ordiná-
rias, especiais e solenes, e mantém:
 – intercâmbio cultural com instituições científicas e literá rias na-

cionais e estrangeiras;
 – a Revista do Instituto do Ceará, em que se publicam colabora-

ções de sócios, documentos históricos e outros trabalhos que a 
comissão de redação achar conveniente;

 – um Museu Histórico e Antropológico de caráter regional;
 – Biblioteca, Hemeroteca, Mapoteca e Arquivo;
 – Auditório Pompeu Sobrinho, para solenidades.
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Ao Leitor

emos a intenção de entregar, com este número da tradicional 
Revista do Instituto do Ceará um documento essencial aos leitores in-
teressados nas coisas culturais da terra de Capistrano de Abreu, quebrando 
o padrão dos tempos de valorização do efêmero por valorizar o que é 
parte definitiva da história de nosso Estado. O Instituto no ano que passou 
cumpriu a sua missão institucional e estabeleceu novos caminhos para 
aprimorar o que faz em favor da valorização da cultura cearense.

Reflete o que fizemos: o exitoso Ciclo de Conferências pronunciado 
pelos mais representativos expoentes de nossa cultura, os quais foram 
prestigiados sempre por um elevado número de consócios, pesquisadores 
e estudiosos dos assuntos relacionados com nossos objetivos.

Foi possível iniciarmos com muita eficiência dois dos objetivos 
colimados pela atual administração: a socialização da Entidade acolhendo 
estudantes, predominantemente das escolas públicas e iniciado um vi-
goroso programa de divulgar a Instituição junto aos comerciários e in-
dustriários. Iniciamos o programa de interiorização, promovendo inter-
câmbio cultural com entidades congêneres nos municípios cearenses.

Na busca da tão almejada autossuficiência financeira através um 
grande esforço da diretoria, mediante a prestação de serviços do 
Laboratório de Restauro e Conservação à Assembleia Legislativa recu-
perando preciosos documentos da Assembleia Provincial que estavam 
condenados ao desaparecimento. Foi possível adquirirmos importantes 
equipamentos para aumentarmos a capacidade operacional do Laboratório 
de Restauro e Conservação. Inauguramos o Setor de Audiovisual 
Francisco Paceli, composto por fitas cassete, discos de vinil, CD´S e 
DVD´S para preservar a memória do Instituto. Tivemos aprovados pelo 
Ministério da Cultura um projeto da Lei Rouanet que deverá ser apoiado 
pelo Banco do Nordeste o que possibilitará iniciar o próximo exercício 
recuperando as instalações físicas do centenário Palacete Jeremias 
Arruda, nossa sede.

Vários dos nossos sócios foram contemplados pelas diversas 
Instituições do Estado como reconhecimento aos relevantes serviços 
prestados na área da cultura.



Em nossas dependências foram lançados muitos livros de autoria 
dos consócios e de outros autores.

Esta edição é retrato do que fizemos no ano e anúncio do que será 
o programa de trabalho para o próximo ano, valendo para registro, repetir 
que o único compromisso de todos os integrantes do Instituto do Ceará 
deve ser o estudo e a valorização do que é histórico, geográfico ou an-
tropologicamente importante para o Estado do Ceará.

É documento de consulta e guarda, indicador, no futuro, do que 
somos no presente.

 

     Ednilo Soárez
        Presidente


