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rocuraremos ser sucintos, porquanto nos compete apenas 
fazer os devidos registros históricos, ressaltando que não nos interessa 
o feito pessoal, pois tudo foi um trabalho em equipe.

Conforme informado em plenário no discurso de despedida, 
havia muitos problemas iniciais e o Instituto já estava em colapso, se-
gundo todas as avaliações da época. Por causa da difícil problemática, o 
vice-presidente renunciara, nenhum outro sócio aceitara substituí-lo e a 
entidade tinha prazos improrrogáveis a cumprir. Um importante sócio, 
naquele instante, disse-me, formalmente, que tudo que surgia um dia 
também acabava. Registre-se nosso carinho e respeito à gestão anterior, 
cujo ilustre Presidente, Eduardo Campos, falecera inesperadamente, 
mas que se assim não fora, teria certamente encontrado as soluções ade-
quadas, já que se tratava de um administrador experiente e dedicado. 

Após exaurirem-se todas as outras possibilidades, terminamos 
por aceitar o desafio de assumir a presidência, com a promessa real-
mente cumprida, pelos demais sócios, de nos ajudarem de todas as 
formas. Cada um, ao seu modo, colaborou para montarmos o quebra-
-cabeça das soluções. Agradecemos-lhes sinceramente.

Procuramos fazer uma gestão democrática, citando como 
exemplo maior a reforma do Estatuto, em que se abriu a possibilidade 
de novas vagas, dentro do livre arbítrio, para os sócios que assim o 
desejassem, e, principalmente, eliminou-se o voto por procuração, fator 
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centenário, quase um tabu. Os candidatos eleitos após o novo Estatuto 
foram todos de alto nível e referendados pelo voto secreto. Da minha 
parte sempre entendi que a escolha de qualquer candidato, pela maioria, 
é indiscutivelmente a melhor. A partir da sua eleição, seja quem for o 
escolhido, torna-se um dileto confrade, com quem deveremos conviver, 
respeitosa e vitaliciamente. 

Coube-nos a honra de ter sido eleito três vezes para a Presidência, 
sem concorrência e por unanimidade dos votantes. Tivemos também a 
satisfação de ver eleito, sem concorrência e também por unanimidade 
dos que votaram, um sucessor digno, dinâmico e comprometido com o 
futuro da entidade, entre tantos outros bons nomes existentes.

A par das realizações materiais, não descuidamos das pales-
tras. Foram feitas 59 (anexo 01). Considerando-se que só houve pa-
lestras até outubro de 2012, pois todas as datas possíveis dos meses 
restantes (7) foram dedicadas à inscrição, eleição e posse de sete 
novos sócios, além da eleição e posse da nova Diretoria da entidade. 
Considerando-se ainda que nos meses de janeiro, por tradição, há um 
recesso de palestras (6 janeiros), na realidade tivemos 56 meses pos-
síveis e 59 palestras reais, o que dá uma média de um pouco mais 
de uma palestra por mês durante os seis anos. Considero um feito 
difícil, pois tivemos uma época de superação e de reformas materiais, 
além de um ano e meio dedicado aos debates e preparação do novo 
Estatuto. Mesmo assim a média de palestras, com ótimos temas e pa-
lestrantes, foi mantida. 

Nos últimos vinte anos a entidade só vinha publicando a Revista 
do Instituto do Ceará (inclusive a última fora paga por alguns consó-
cios). No período 2008/2012, o Instituto voltou a editar ou reeditar im-
portantes obras, todas com as devidas prestações de contas já feitas aos 
patrocinadores. Foram produzidas nesses cinco anos, cinco Revistas do 
Instituto do Ceará e dezesseis outras significativas obras, num total de 
vinte e um projetos (anexo 2). Estamos falando das edições sob a égide 
do Instituto, porquanto ainda tivemos os importantes livros lançados 
pelos sócios, em produções independentes.

Empenhamo-nos em fazer uma gestão transparente, com todas 
as iniciativas e realizações informadas aos confrades, conforme os 15 
relatórios periódicos, que foram encaminhados para cada sócio, indivi-
dualmente, desde o primeiro dia da nossa administração. 
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Ao assumirmos, concluímos o Museu de História Barão de 
Studart, finalizando-se a pintura do prédio (que agora, ao término da 
nossa gestão, já estava com quase seis anos de feita), e os outros impor-
tantes aspectos que impediam a inauguração, por duas vezes já prorro-
gada e sem mais possibilidade de prorrogação junto ao Ministério da 
Cultura (MINC). No exíguo tempo de pouco mais de trinta dias que 
conseguimos, graças a interferência do confrade Mauro Benevides, que 
alegou ao MINC a morte do Presidente, cuidamos da  aquisição dos 
últimos aparelhos eletrônicos e do término de vários trabalhos, cujos 
empreiteiros tinham recebido o dinheiro e não mais se conseguia con-
tatá-los. Também providenciou-se a atualização da contabilidade que 
estava sete meses atrasada, e era fator imprescindível para a posterior 
prestação de contas desse projeto de valor altíssimo. 

As prestações de contas de projetos e convênios do IC, foram 
feitas com a contratação de contador externo e as contas internas foram 
demonstradas em balancetes trimestrais e publicação anual no jornal de 
maior circulação.

Durante a nossa gestão procuramos nos desdobrar, pois a equipe 
de trabalho era pequena. Dirigimos centenas de reuniões ordinárias e 
extraordinárias, estivemos nos funerais de todos os confrades que fa-
leceram, havendo feito a oração fúnebre da quase totalidade. Fizemos 
a apresentação das seis Revistas do Instituto, dos Boletins, de catá-
logos, como os da Hemeroteca e Iconografia, do Índice Anotado, do 
catálogo dos almanaques, do livro Arquivos do Barão de Studart, do 
qual fomos coordenador e de tantos outros, incluindo alguns de con-
frades. Participamos de dezenas de entrevistas em jornais e televisões, 
dirigimos inúmeras solenidades, palestras, sessões eleitorais, efemé-
rides, recepção a autoridades, incontáveis representações externas, em 
órgãos como o Ministério Público, o IPHAN, a Câmara Municipal, 
Prefeitura, Governo Estadual, em premiações, congressos, fóruns, lan-
çamento de livros, etc.

Para evitar o excesso de papelada, faço a seguir o resumo das 
principais informações, cronológicas, basicamente todas extraídas 
dos 15 relatórios que enviamos (Os originais estão à disposição na 
Secretaria):

1. Acerto dos pagamentos atrasados dos funcionários (salá-
rios e férias). Consecução de recursos para a festividade da inaugu-
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ração do Museu de História Barão de Studart e do 13º. que estavam 
se aproximando. 
2. Recuperação do Caixa da entidade, que estava negativo e sem condi-

ções para comprar sequer um envelope ou postar cartas.                                                                       
3. Recebimento da Biblioteca do General Tácito Theophilo. 
4. Colocação de automático (motor e controle remoto no portão frontal).
5. Colocação de câmeras de segurança extras. 
6. Recuperação do piso da garagem coberta.
7. Proibição de empréstimos de livros, que saíam para consultas sem um 

controle efetivo. Ficou definido que as pesquisas em livros e docu-
mentos só poderiam ser feitas no próprio Instituto, mesmo por sócios. 
Se necessário, se solicitaria uma cópia xerox e por tal se pagaria uma 
taxa correspondente. O fato de não poder sair livro por empréstimo 
foi consolidado definitivamente no novo Estatuto.

8. Criação da Medalha Barão de Studart para os consócios (que não a 
possuíam) e para homenageados.

9. Inauguração do Museu de História Barão de Studart (23/11/2007). 
O ex-Presidente Eduardo Campos, pouco antes de falecer e como se 
fora uma premonição escrevera, em uma placa, à saída do percurso 
interno do Museu: Árvore de dar muito bons frutos, plantou o no-
nagenário. Advertiram-no de que não chegaria a vê-la florescer. 
Respondeu: “mas os outros, sim”. O Presidente que acabara de 
entrar e concluíra o museu, José Augusto Bezerra, em uma placa ao 
lado desta que foi escrita por Eduardo Campos, escreveu: E os que 
vieram depois dele souberam que deveriam regar a árvore, para 
que ela crescesse e gerasse novas sementes de sonhos! 

10. Neste dia da inauguração do Museu de História Barão de Studart, foi 
concedida ao Sr. Francisco Ivens Sá Dias Branco a primeira Medalha 
Barão de Studart, dentre as novas que foram criadas para homenageados.

11. Criação de livro de registro  para as visitas ilustres do recém criado 
Museu de História Barão de Studart, cuja primeira assinatura foi a 
do bibliófilo José Mindlin.

12. Criação e distribuição dos folders educativos do Museu de História  
Barão de Studart (distribuidos gratuitamente).

13. Realização do projeto de Preservação e Restauração do Acervo 
Documental do Barão de Studart (no valor de R$ 254.577,24), patro-
cinado pela Lei Rouanet, com o apoio do Grupo Ivens Dias Branco.
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14. Recuperação do sistema de som do Auditório  Barão de  Studart.
15. Eleição da nova sócia efetiva Clélia Maria Lustosa Costa.
16. Aprovação de dois projetos de patrocínio da Revista do IC pelo 

BNB, que somavam cinco anos. Registre-se que alguns sócios pon-
deravam e achavam que deveríamos esperar pela publicação via 
UFC, mas acreditávamos que a nossa Universidade já estava muito 
sobrecarregada e não podíamos esperar, pois a última edição já fora 
financiada pelos sócios.

17. Convênio com a UVA para ajuda mensal (dois salários mínimos por 
24 meses).

18. Contatos (aproximadamente uma dezena de viagens), com o Governador 
do Estado, Procurador Geral do Estado e Assembleia Legislativa, para 
obter uma lei de ajuda ao IC, pelo Estado.

19. Abertura do Museu de História Barão de Studart ao público, para 
visitas acompanhadas.

20. Primeira atualização do site do IC.
21. Convênio com a FUNCET para formação de professores do muni-

cípio, com visitação aos acervos e ao Museu do IC.
22. Retorno ao contrato de seguro contra incêndio, que não mais 

se fazia.
23. Eleição do novo Sócio Efetivo Luiz de Gonzaga Fonseca Mota.
24. Recebimento da raríssima (provavelmente única completa) coleção 

do jornal Diário do Povo, totalmente encadernada, feita pelo Senador 
Cid Carvalho. Foi necessário um carro especial para a coleta.

25. Upgrade (aprimoramento com novas peças e trabalho feito por um 
técnico) dos computadores da biblioteca, que tinham sido doa dos, 
novos, há um ano, por um sócio, mas que já não atendiam a demanda.

26. Primeiro conserto do serviço de som do Auditório Pompeu Sobrinho.
27. Implantação, de fato, do automático título de Amigo do Instituto 

do Ceará, para o cônjuge de sócio falecido. Foram emitidos esses 
títulos para os cônjuges ainda vivos, de todos os sócios anterior-
mente falecidos.

 28. Pesquisa e preparação da relação de sócios honorários do Instituto, 
que não existia. 

 29. Nesse período foi concluído o tombamento estadual do Prédio da 
sede do Instituto.   

30. Eleição do novo sócio Fernando Luiz Ximenes Rocha.
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31. Recriação do Boletim do Instituto, após 52 anos sem circulação.
32. Estudo técnico feito pelo confrade José Liberal de Castro para im-

plantação de elevador e banheiro para deficientes, cuja despesa 
seria alocada na próxima verba de R$ 150.000,00, dada pelo go-
verno estadual.

33. Coleta em 67 importantes Instituições nacionais de carta de anu-
ência para o projeto Resgate Digitalizado do Instituto do Ceará. 
Imaginem a mão de obra que isto nos custou, mas valeu pelas men-
sagens, não só de apoio, mas de admiração pelo projeto. Após o final 
do projeto, mandou-se um exemplar do livro Arquivos do Barão de 
Studart e dois DVD’s com documentos digitalizados para cada uma 
delas, no que foi uma grande promoção para a imagem do Instituto. 

34. Recebimento da biblioteca do acervo de Juarez Moraes Pontes, con-
seguida pelo consócio Paulo Ayrton Araújo.

35. Aquisição e instalação do conjunto de luminárias externas para ilu-
minação de toda lateral, com a colocação da tubulação elétrica, no 
alto, pois a entrada de carros e pessoas era prejudicada pela escu-
ridão, durante as solenidades.

36. Organização da escadaria frontal, ajustes ou substituição de dobra-
diças e fechaduras da porta principal, pois a partir dali se começou 
a fazer as festividades do Instituto, entrando-se pela porta da frente, 
porquanto até então se entrava por trás. Isto e a iluminação externa 
deu nova vida às solenidades, conforme expressou o Senador Tasso 
Jereissati, que mandou seu filho visitar o Instituto.

37. Digitalização das Revistas do IC, na Internet, em continuidade ao 
que fora disponibilizado em CD’s. 

38. Recebimento da biblioteca do confrade Geraldo Nobre. Somente 
para a parte de jornais foram necessários dois caminhões, o que 
ensejou uma difícil separação de jornais para a futura hemeroteca.

39. Criação da Sala de Pesquisa Geraldo Nobre, com a respectiva placa, 
no dia 20/12/2009, composta dos livros da sua excelente biblioteca 
pessoal, os quais a família doara ao Instituto, após receber as visitas 
da Presidência, com a consócia Valdelice Girão e com a Diretora 
Administrativa Marinez Alves. Constatou-se que uma parte da bi-
blioteca, de livros comuns e para estudantes fora doada pela família 
à biblioteca municipal Dolor Barreira, o que não prejudicou a nossa 
doação, pois a parte de livros raros fora preservada em sua quase 
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totalidade, já que não interessava à escola de estudantes de 1º e 2º 
gráus. Foi uma maratona para cumprirmos o cronograma interno 
de separação dos livros e jornais que nos interessavam, mas os fun-
cionários, liderados pela Diretora Administrativa Marinez Alves, 
conseguiram cumpri-lo. A parte dos livros de nosso interesse foi 
para a Sala Geraldo Nobre, os jornais em condições foram desti-
nados à futura hemeroteca e o restante encaminhado para o nosso 
sebo. Os imprestáveis foram doados como papel velho para obras 
de caridade.

40. Criação da Sala Raimundo Girão, no local onde ele trabalhava, 
em cerimônia com a colocação da placa alusiva, em homenagem 
àquele homem que muito fez pela entidade.

41. Organização da sala de reuniões da Diretoria, com realocação de 
móveis, quadros e colocação de Split (ar condicionado).

42. Novo Site na Internet, em abril de 2009.
43. O bibliófilo José Mindlin, amigo pessoal do Presidente José Augusto 

Bezerra, aceitou ser curador do projeto Resgate Digitalizado do 
Acervo Documental do Instituto do Ceará, em parceria com o 
MINC, e este foi o fato que viabilizou o projeto, em razão do pres-
tígio nacional de José Mindlin.

44. Implantação de dois projetos: da hemeroteca  e do arquivo sobre o 
Acervo Iconográfico do Instituto do Ceará (intitulado de Retratos 
da nossa História, pois as nossas fotos históricas ainda existentes 
estavam guardadas em caixas de sapatos e sem nenhum registro). 
Esses projetos exigiram várias ações, tais como preparação do 
local, criação de estantes, encadernação de jornais e colocação 
de ar condicionados. O projeto da hemeroteca previa a possibili-
dade de restauro em jornais que estavam impossibilitados de ma-
nuseio, e integração deles às ações de higienização, digitalização, 
encadernação, bem como a publicação de catálogo dos mais im-
portantes e raros jornais. O do acervo iconográfico propiciou a 
criação de um álbum.

45. Participação de vários confrades e da Presidência na missa dos 30 dias 
de morte do saudoso amante do Instituto, Gerard Boris, que na prática 
era o coordenador da Associação dos Amigos do Instituto do Ceará.

46. Visita de cortesia da Diretoria ao Governador do Ceará, em exer-
cício, confrade Fernando Luiz  Ximenes Rocha (15/01/2009).
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47. Aquisição de computadores, instalação de câmeras e ampliação do 
quadro funcional da biblioteca, com novas duas estagiárias, pelo 
período de 13 meses.

48. O projeto de reedição do livro Os Municípios Cearenses e seus 
Distritos, do ex-consócio Raimundo Girão, apesar de aprovado 
pelo BNB, deixou de ser executado pela exiguidade de tempo para 
atualização das suas informações. 

49. Instalação de interfone na entrada.
50. Colocação de novas câmeras em locais estratégicos.
51. Travas internas de segurança nas portas do Memorial, por estarem 

próximas à entrada e à rua principal.
52. Reuniões com a empresa de segurança no sentido de se aprimo-

rarem os procedimentos de rotina, no que fomos completamente 
atendidos.

53. Participação do Presidente José Augusto Bezerra, em debates na 
TV O POVO e na TV DIARIO, sobre o lançamento de seis títulos 
da coleção Biblioteca Básica Cearense, da Fundação Valdemar 
Alcântara, no Instituto do Ceará.

54. Reunião da Presidência com a contadora Maria Aurilene Cândido 
Martins, auditora, sobre os projetos do Museu de História Barão 
de Studart e do Resgate Digitalizado do Acervo Documental do 
Instituto do Ceará, para as devidas prestações de contas ao MINC. 
Ambos já devidamente aprovados.

55. Doação do bibliófilo José Mindlin, ao IC, de R$ 15.000,00 (dos 
quais seriam deduzidos os impostos). Valor que teria direito como 
Curador do projeto Resgate Digitalizado do Acervo Documental do 
Instituto do Ceará. 

56. Aprovação junto ao Centro Brasileiro de ISSN do nosso Boletim, 
que circulará com o nº 21755477. Agradecimentos ao apoio técnico 
da bibliotecária Madalena Figueiredo.

57. Registro do Estatuto da entidade, que nunca fora registrado e, 
portanto, legalmente, não existia. Tal fato complementava a re-
gularização anteriormente feita na Receita Federal, onde o nome 
do Instituto não constava, pois estava com um nome diferente. O 
registro do Estatuto, como não fora feito à época, e como muitos 
dos que o aprovaram já haviam falecido, exigiu o cumprimento de 
várias e cansativas exigências legais.
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58. Após o cumprimento de uma série de formalidades foi aprovado pelo 
Ministério da Cultura, o sistema de informatização da Biblioteca do 
Instituto – Biblivre - que permitiu a disponibilização de consultas a 
nível nacional, em 10/07/2009.

59. Ao término desta gestão estimava-se que o Instituto do Ceará, graças 
também ao sistema biblivre, conseguia o inédito feito de receber 
150.000 consultas anuais em seu site, que foi entregue em pleno funcio-
namento. Possivelmente, o site cultural mais consultado do nordeste. 

60. Reforma de todo antigo sistema elétrico do Instituto, cujos fios res-
sequidos traziam riscos de incêndio. No último mês da nossa gestão 
demonstrou-se carecer de outra reforma, pois os novos vários apa-
relhos de ar condicionados e outros aparelhos elétricos, que haviam 
sido agregados, aqueciam o sistema e as chaves de proteção.

61. Início de visitação, em 12/08/2009, pelos professores do Município 
e seus alunos ao Instituto do Ceará, de acordo com convênio entre 
as respectivas entidades, que beneficiou 6.250 alunos da rede de 
Ensino Fundamental do Município. A Prefeitura Municipal de 
Fortaleza mandou posteriormente um seu representante para, ofi-
cialmente e de viva voz, agradecer a oportunidade de conhecerem 
o Instituto do Ceará, seu acervo histórico e ressaltar a maneira edu-
cada como sempre foram recebidos. Vimos com muita satisfação 
a formação de uma nova geração de admiradores do Instituto do 
Ceará, através desses jovens alunos, que aqui nunca tinham andado 
e cuja maioria não sabia da existência da entidade.

62. Participação do Instituto do Ceará, de 21 a 23/08/2009, inclusive 
com stand, vendas de livros e revistas, no 2º Festival de Literatura 
e Gastronomia de Pacatuba, “Saberes e Sabores”. Destacamos as 
participações dos consócios Ésio de Sousa e Ednilo Soárez com ins-
piradas palestras sobre o IC e literárias, as quais receberam as mais 
calorosas aprovações. Cremos que foi uma excelente forma de di-
vulgação da nossa entidade, principalmente para a comunidade dos 
municípios interioranos, que acorreram maciçamente, ao evento.

63. A Presidência produziu ensaio sobre Eduardo Campos, para tra-
balho desenvolvido pela Unifor, em 17/09/2009.

64. Reforma da nossa parte hidráulica, nas cantinas e nos sanitários, 
pois o mau cheiro era sentido ao longe e quase continuamente água 
e umidade borbulhavam do chão.
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65. Aquisição e colocação de panóplia e de bandeiras do Brasil, do 
Ceará e de Fortaleza, no Auditório Thomaz Pompeu.

66. Reforma do telhado da biblioteca, que com os grandes vazamentos 
colocava em risco todo o acervo de livros e documentos da entidade. 
Providenciou-se também a limpeza das calhas da parte histórica do 
prédio, que obstruíam a passagem d’água, provinda das chuvas.

67. Participação do Instituto do Ceará no IHGB, no Rio de Janeiro, pela 
primeira vez, em 24 de novembro de 2010, quando o Presidente 
José Augusto Bezerra falou sobre O Instituto do Ceará e seus 
Projetos Culturais. 

68. Novo upgrade nos nossos computadores, com adoção de modernos 
softwares e novas peças, para  atender a demanda do biblivre, que 
nos conectara com todo o país.

69. Criação do Sebo Virtual, ligando o nosso sebo tradicional à Internet, 
através da Estante Virtual, maior entidade do gênero no país. Tal 
exigiu a montagem de uma estrutura para atender pedidos, os quais, 
além de ser uma pequena renda, divulgava o Instituto pelo país. 

70. Recebimento da biblioteca do ex-consócio Abelardo Montenegro.
71. Criação do Laboratório para restauração de obras raras, o que era 

uma antiga aspiração, pois podíamos, sem depender de outros, de 
forma muita mais barata e rápida, fazer nossas próprias restaura-
ções, além de podermos prestar serviços a terceiros. Registre-se a 
resistência de alguns sócios que achavam a iniciativa desnecessária 
e criadora de custos extras para o Instituto.

72. Consecução pela primeira vez, em mais de 120 anos, de verba de 
R$ 150.000,00, doada pelo Estado do Ceará, conforme relatório de 
15/12/2011, aplicados na forma abaixo, consoante proposta inicial 
do projeto, integralmente cumprido e aprovado:

 • Preservação de assoalhos.
 • Tratamento de descupinização de todo o prédio (palacete e 

anexos), com garantia de até poucos meses após o final da 
nossa gestão. Ressalte-se que este serviço exigirá revisões 
periódicas.

 • Compra e instalação de aparelhos de ar condicionados 
(splits), para o auditório menor. 

 • Estruturação da biblioteca com esterelizadores, desumidi-
ficadores e moderno sistema para prevenção de incêndio.
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 • Aperfeiçoamento do sistema de segurança com implemen-
tação de câmeras, integradas a um sistema de vigilância 
eletrônica em todas as dependências da biblioteca e museu.

 • Contratação de duas bibliotecárias.
 • Importante mesa de higienização para recuperação de li-

vros raros.
 • Ar condicionado para a biblioteca e para a hemeroteca, o 

que melhorou o clima para os livros, jornais, funcionários 
e consulentes.

 • Computador de última geração para apoiar o banco de 
dados central do Instituto, onde ficam os arquivos maiores, 
com o conveniente suporte de moderna impressora.

 • Aquisição de material importado para ser usado na recupe-
ração de livros e documentos raros. 

 • Higienização geral do acervo bibliográfico do Instituto 
(35.000 livros), o que é assunto cansativo e dispendioso, 
porém imprescindível. 

73. No outro ano já estava previsto o uso da verba para pintura do prédio, 
criação do elevador e de um banheiro para deficientes físicos, con-
forme projeto do consócio Liberal de Castro. Infelizmente o go-
verno só pagou este ano de 2011.

74. Ao iniciarmos a gestão não havia documentos no tocante a doa ção 
do terreno na parte final da atual área do IC, pelo Estado. A 
Presidência, vagarosamente, organizou um dossiê referente ao re-
cebimento como doação pelo Governo Estadual, do terreno. Foi o 
que nos protegeu uns dois anos após quando o Estado tentou re-
quisitar o terreno, que hoje é alugado à rede de Farmácias Pague 
Menos. É a única renda firme com que o Instituto conta.

75. Prestação de contas ao MINC, do Projeto de organização e mon-
tagem do Museu de História Barão de Studart. Procuramos agir 
profissionalmente, pois a contabilidade fora feita, à época, de forma 
simples e, por assim sendo, contratamos uma especialista para for-
matação da prestação de contas dentro das normas preconizadas.

76. Destaque-se o valioso parecer final do exigente MINC, que elogia, 
nas entrelinhas, os documentos contábeis e as prontas respostas da 
nossa entidade, ao concluir dizendo: Gostaríamos de colocarmo-
-nos à disposição para quaisquer dúvidas a respeito do assunto, bem 
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como registrar nossa satisfação pela conclusão dessa exitosa ação 
desenvolvida em prol da cultura brasileira.

77. Participação do Instituto do Ceará, pela segunda vez, em encon-
tros nacionais dos Institutos Históricos, que ocorreu no Rio de 
Janeiro, entre os dias 18 e 22  de novembro de 2011. O Instituto 
esteve representado pelo Presidente José Augusto Bezerra, 
acompanhado da esposa, Bernadete Bezerra, e assessorado 
pela Administradora Marinez Alves e a bibliotecária Madalena 
Figueiredo. Registre-se que o pagamento das despesas não re-
caiu sobre o Instituto, e sim pela verba de lançamento do livro 
A História do Brasil em Manuscritos, que ali foi lançado. A par-
ticipação do IC, em tempo integral, durante os quatro dias foi 
muito elogiada.

78. Recebimento de belos móveis antigos da família do ex-confrade 
Abelardo Montenegro e, com eles e outras pequenas ambientações, 
criamos uma sala de estar e um uma pequena sala de recepção na 
entrada inferior do prédio.

79. Reforma da sala anexa à biblioteca, adaptando-a definitivamente 
como auditório para pequenas palestras e reuniões, principalmente 
para os sócios com idade mais avançada, que não podem subir es-
cadas. Na nossa gestão retiramos os tapetes que causavam mofo e 
alergia, recuperamos o piso, pintamos e decoramos as paredes com 
quadros de figuras antigas, colocamos splits e bem como uma lousa 
branca para desenhos e informações escritas.

80. Publicação do novo Estatuto do Instituto do Ceará, que fora deba-
tido por um ano e meio, cumprindo todas etapas previstas, tanto 
internas, como legais. Incorporou várias novidades e era uma aspi-
ração de mais de uma década. Publicado sem ônus com o patrocínio 
da Expressão Gráfica.

 81. Realização, com diplomas, do Curso de Conservação e Restauração 
de Acervos. Revestiu-se de pleno êxito, pois, além de enaltecer o 
Instituto junto à sociedade e a outras importantes instituições cul-
turais, rendeu pequeno lucro para nossas atividades. Há décadas 
o Instituto não promovia esses eventos porque não tínhamos um 
Laboratório de Restauração. Na realidade, também estamos for-
mando jovens para a importante missão de conservação dos nossos 
patrimônios culturais.
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82. Participação do Instituto do Ceará nas Bienais Internacionais do 
Livro, no Ceará, onde vendemos vários livros de autoria de mem-
bros do Instituto, no que se constituiu em ótima divulgação da 
Entidade e numa pequena ajuda para o nosso Caixa.

83. Aquisição de um novo sistema de microfones para o Auditório 
Thomaz Pompeu.

84. Recebimento da doação de livros da biblioteca da Sócia Efetiva 
Valdelice Carneiro Girão, para o Instituto.

85. Realizaram-se eleições para sete novos sócios, com as respec-
tivas posses. Foram eleitos e empossados os seguintes novos só-
cios efetivos: 

 • Lúcio Gonçalo de Alcântara
 • Juarez Fernandes Leitão
 • Affonso Taboza Pereira
 • Angela Maria Rossas Mota de Gutiérrez
 • Francisco Adegildo Férrer
 • Cid Sabóia de Carvalho
 • Geová Lemos Cavalcante

86. Entrega de documentação na Secretaria Executiva Regional Centro, 
solicitando a legalização de funcionamento do Instituto do Ceará 
(Alvará de Funcionamento e Certificado da Vigilância Sanitária). 

87. Tivemos a satisfação de passar às mãos do novo Presidente da en-
tidade, nosso ilustre e querido confrade Ednilo Gomes de Soárez, 
uma entidade com a melhor imagem na sociedade, com as finanças 
em dia e dois meses para pagamentos em Caixa, um projeto junto à 
Prefeitura de R$ 50.000,00 e um projeto de recuperação de acervo, 
na Assembleia Legislativa no valor de R$ 156.000,00, cujos pa-
gamentos dependerão desses poderes públicos. Registre-se ainda 
a perenização da renda definitiva referente ao aluguel do terreno 
na parte de trás do Instituto, viabilizada pela perfeita ordem da do-
cumentação histórica e legal da doação, recriada pela Presidência, 
e que veio a ser a nossa salvaguarda, em face das exigências da 
SECULT, a qual imaginava, à época, que o terreno doado era apenas 
a parte que estava sendo usada pelo Instituto. 

88. Importante citar que esse período da gestão ocorreu em clima de 
paz, apesar de nele ter sido criado, democraticamente e com muitos 
debates, um novo Estatuto, em que tudo foi aprovado pelo voto 
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em aberto. No início fomos até advertidos por antigos consócios, 
de que todo o novo Estatuto, gerara deserções, sendo que o que 
estava em vigor, nem fora assinado pelo Secretário-Geral do IC, à 
época. Mesmo assim, não houve nenhum grave desentendimento 
entre os sócios, que sempre aceitaram a posição da maioria. Foi 
criada a figura de um 2º Vice-Presidente, para evitarmos situações 
de alta instabilidade, como a ocorrida no início da gestão e também 
foi criada a figura do Presidente de Honra, na pessoa do nosso 
ex-Presidente Paulo Ayrton Araújo, além de outras modificações 
apresentadas e aprovadas.

Estas, estimados consócios, são as informações que tínhamos a 
relatar, as quais foram fruto muito mais de trabalho e perseverança do 
que de palavras. Agradeço a paciência dos que leram tais registros e 
deixo a todos os nossos ilustres e queridos sócios, indistintamente, a 
minha gratidão por ter podido conviver com tais luminares, durante este 
movimentado período da minha existência. 

Agora é a hora de ajudarmos o nosso dileto Presidente Ednilo 
Gomes de Soárez.

Com um fraternal abraço,

José Augusto Bezerra.

Fortaleza, 27 de outubro de 2013.                                                                                          
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Anexo 1

22/10/2007 - Sessão rememorativa do ex-Presidente Eduardo Campos, 
num documentário com os depoimentos de vários membros do Instituto 
e outras personalidades, em um data show sobre sua vida.  
20/11 - Palestra feita pelo confrade Pedro Sisnando Leite, no Centenário 
de Djacir Menezes.
23/11 – Exposição sobre o Memorial Barão de Studart, feita pelo 
Presidente José Augusto Bezerra, e inauguração do Memorial em con-
corrida solenidade. 
20/02/2008 – O Sócio Efetivo Elmo Vasconcelos proferiu palestra sobre 
o bicentenário da chegada da família real portuguesa ao Brasil. 
05/05 - Palestra e lançamento do livro Capitão-Mor José Xerez Furna 
Uchôa, pelo confrade Ésio de Souza. 
05/06 – O Sócio Efetivo João Alfredo de Sousa Montenegro proferiu 
palestra intitulada “Visconde de Cairu”. 
07/07 – O Sócio Efetivo Pedro Sisnando Leite proferiu palestra intitu-
lada “A Tragédia do Orós”. 
21/07 – A Sócia Efetiva Zélia Sá Viana Camurça proferiu palestra sobre 
o Conde Raguet: sua vida, obra e educação. 
05/08 – O Sócio Elmo Vasconcelos proferiu palestra sobre a segunda 
guerra mundial. 
20/08 – A Sócia Efetiva Clélia Lustosa Costa proferiu palestra sobre: 
“Saber e Poder: normas médicas, disciplinas urbanas e moradia nos có-
digos de posturas da Fortaleza do séc. XIX”.
05/09 – O Sócio Efetivo José Murilo de Carvalho Martins proferiu pa-
lestra sobre a Academia Cearense de Letras. 
12/09 - Palestra dos confrades Ésio de Souza e Clélia Lustosa, na UFC. 
O primeiro falou sobre A Contribuição do IC na Cultura do Ceará 
e a segunda dissertou sobre O Ceará Colonial: o Meio, a Luta e a 
Ocupação. Palestras feitas como participação no Seminário da FACED 
– Faculdade de Educação da UFC.
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24/09 – O Sócio Efetivo Eduardo Diatahy Bezerra de Menezes proferiu 
palestra sobre o IV Centenário do Padre Antônio Vieira. 
06/10 – O Sócio Efetivo Oswaldo Evandro Carneiro Martins proferiu 
palestra sobre o tema filosófico “A Razão Feliz”. 
20/10 – O Jornalista Paulo M. A. Martins proferiu palestra sobre 
Aristides de Sousa Mendes – Patrimônio da Humanidade. A palestra foi 
coordenada pela consócia Clélia Lustosa Costa.
05/11 – Pedro Sisnando Leite proferiu palestra sobre a “Educação 
no Ceará”. 
20/11 – A sócia Zélia Sá Viana Camurça proferiu palestra com o tema: 
“As relações Brasil x Estados Unidos x Inglaterra, à época da família 
real no Brasil e até a sua independência”. 
05/12 – O Prof. Francisco José Pinheiro, vice-governador do Ceará, 
proferiu palestra sobre “A Formação Social do Ceará (1680/1820)”. 
14/12 -  Palestra do Dep. Artur Bruno, no IC, sobre o projeto de lei em 
que torna obrigatório o ensino de História e Geografia no Ceará, aos 
alunos de nível médio, nas redes públicas e privadas do Estado. 
06/04/2009 – Palestra do consócio Ednilo Gomes de Soárez, com o 
título “A Personalidade de Rodolfo Theóphilo”. 
20/04 – Palestra do consócio José Augusto Bezerra sobre a Imprensa 
Régia no Brasil e no Ceará. 
05/05 - Palestra do Prof. Francisco Adegildo Férrer sobre as Civilizações 
andinas Pré colombianas. 
20/05 – Palestra do Cel. Ozael Teodósio de Melo na solenidade come-
morativa pela passagem dos 90 anos do Colégio Militar de Fortaleza. 
05/06 - Palestra da consócia Clélia Lustosa sobre “O papel do Instituto 
do Ceará na produção geográfica cearense”, em reunião ocorrida no 
Instituto do Ceará, como parte do 15º Encontro de Geógrafos no Ceará. 
05/06 - Palestra do Prof. Eustógio Wanderley Correia Dantas sobre o 
tema “Vilegiatura Marítima nos Trópicos”.
15/06 – Palestra do Dr. Lúcio Alcântara, sobre a coleção Biblioteca 
Básica Cearense da Fundação Waldemar Alcântara,  no Instituto do 
Ceará,e lançamento de seis títulos da mesma, na aludida oportunidade. 
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22/06 – Palestra da Professora Angela Gutiérrez, com o título “Traços 
para o retrato de Thomaz Pompeu”.
20/07 – O sócio efetivo Ésio de Sousa proferiu palestra intitulada 
“Estratégia da Cultura no Estado do Ceará”. 
05/08 – O sócio efetivo Pedro Sisnando Leite proferiu palestra intitu-
lada “O Verdadeiro Desenvolvimento: Uma visão histórica”. 
21/08 – Palestra do prof. Clóvis Jucá sobre o tema “A urbanização do 
Ceará Setecentista”. 
21, 22 e 23/08 – Palestras do Prof. Ésio Vasconcelos, sobre o IC, e 
Ednilo Soárez, sobre literariedade, com exposição em Stand de pro-
duções dos sócios do IC, no 2º Festival de Literatura e  Gastronomia 
de Pacatuba. 
21/09 – O Sócio Efetivo Eduardo Diatahy Bezerra de Menezes proferiu 
palestra sobre o centenário do livro “Os Sertões”, de Euclides da Cunha. 
05/10 – O Sócio Oswaldo Evandro proferiu palestra sobre o escritor 
Manuel Eduardo Pinheiro Campos. 
20/10 – O Sócio Ednilo Soárez proferiu palestra sobre o centenário do 
jurista Clóvis Beviláqua. 
05/11 – Palestra do prof. Benedito Vasconcelos, que discorreu sobre 
“Arte e Cultura no Sertão”. 
07/12 – Palestra da Dra. Ingrid Schwanborn no Ano da Astronomia 
sobre o tema: “As Estrelas na Bandeira do Brasil  (1889-2009)”.
04/03/2010 - Palestra do General Júlio Limaverde em sessão espe-
cial, em comemoração dos 200 anos do General Sampaio. Na oca-
sião, o Instituto foi agraciado com o diploma de Colaborador do 
Exército Brasileiro. 
20/05 – O Sócio Elmo Vasconcelos proferiu palestra sobre o centenário 
de morte de Joaquim Nabuco. 
21/06 – Palestra  do pesquisador Gildácio Sá, que na ocasião apresentou 
a ultima obra escrita pelo consócio Abelardo Montenegro, intitulada 
Cearense e Judeu. 
20/07 – Palestra do consócio Pedro Alberto de Oliveira Silva em home-
nagem póstuma ao jornalista e escritor J. C. Alencar Araripe. 
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20/08 – O Sócio Efetivo José Liberal de Castro discorreu sobre o 
“Centenário do Teatro José de Alencar”. 
10/09 – Palestra do Presidente José Augusto Bezerra, coordenador, 
no lançamento do livro “Arquivos do Barão de Studart”. O trabalho é 
resultado do projeto “Resgate Digitalizado do Acervo Documental do 
Instituto do Ceará”, em parceria com o Ministério da Cultura. 
05/10 – O Sócio Efetivo Oswaldo Evandro Carneiro Martins, discorreu 
sobre o consócio Marcelo Caracas Linhares, baseado em carta que lhe 
escreveu em 8 de dezembro de 1996. 
20/10 – O Sócio Pedro Sisnando Leite proferiu palestra intitulada “O 
Movimento Ceará mais justo: uma agenda para o desenvolvimento 
do Estado”. 
06/12 – O Sócio Efetivo Luiz de Gonzaga Fonseca Mota proferiu pa-
lestra intitulada “Brasil: Questão Social e Nordeste”. 
17/12 – Palestra da Sócia Efetiva, prof. Valdelice Carneiro Girão, 
na inauguração da Sala Raimundo Girão e da Hemeroteca J. C. 
Alencar Araripe. 
12/04//2011 – Palestra e debates em mais uma edição das “Trilhas 
Urbanas” com realização de palestras e debates, pela Sócia Efetiva, 
Prof. Clélia Lustosa. 
05/05 – O Sócio Efetivo Ésio de Sousa proferiu palestra sobre o tema 
“Colonização Brasileira”. 
20/06 – O Consócio Pedro Sisnando Leite proferiu palestra sobre o 
tema “A Visão Histórica da Agricultura no Ceará”. 
22/08 – Palestra da Sócia Efetiva Clélia Lustosa Costa sobre 
“Planejamento urbano e teoria médica”. Na ocasião foi lançada a edição 
de número 123 da Revista do Instituto do Ceará. 
21/09 – O Sócio Efetivo Nilson Holanda proferiu palestra intitulada “A 
crise econômica mundial e o impacto sofrido na economia brasileira”.
18/11 – Palestra sobre o conteúdo e lançamento do livro “Uma História 
do Brasil em Manuscritos”, pelo Presidente José Augusto Bezerra, no 
Instituto do Ceará. 
20/03/2012 – O Sócio Elmo Vasconcelos proferiu palestra sobre o cente-
nário do livro “Terra de Sol”, publicação do cearense Gustavo Barroso. 
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13/04 – Palestra do consócio Miguel Ângelo de Azevedo, em come-
moração ao aniversário de Fortaleza, em mais uma edição do evento 
“Trilhas Urbanas”. 
25/05 – O Presidente José Augusto Bezerra falou sobre as atividades 
desenvolvidas pelo Instituto no I Seminário de Preservação de Bens 
Móveis e Integrados do Ceará, a convite do IPHAN-CE. 
20/06 – O confrade Pedro Sisnando Leite profere palestra sobre o tema 
e lança seu livro “Raul Barbosa e o Banco do Nordeste”. 
20/07 – Palestra coordenada pela Geógrafa Marinez Alves no lança-
mento da coleção Almanaque do Ceará em DVD. Na mídia estão 54 
volumes, correspondendo a cerca de 19 mil páginas digitalizadas. 
20/08 – O professor do Colégio Militar de Fortaleza, Luciano Klein Filho, 
proferiu palestra sobre a vida e a obra de Adolfo Bezerra de Menezes. 
22/10 – O Sócio Elmo Vasconcelos proferiu palestra sobre o centenário 
da deposição de Nogueira Accioly. 
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