
Lutos nos meios culturais. 

Morre Fran Martins 

Faleceu, no último dia 29, no Hospital São Mateus, após 
longa enfermidade, um dos nomes mais expressivos da cultura 
cearense e brasileira, o professor Fran Martins. Era um homem 
por demais estimado em nossa terra tanto pelo seu valor intelec
tual como por ser pessoa da mais agradável convivência. 

O prof. Fran Martins (Francisco Martins) era filho de Antô
nio Martins de Jesus e Antônia Leite Martins. Nasceu em lguatu, 
no dia 13 de junho de 1913. Estudou no Ginásio do Crato, no 
Liceu Maranhense e no Colégio Cearense. Iniciou seus estudos 
superiores na Faculdade de Medicina do Recife, interrompendo o 
curso e vindo novamente para Fortaleza, ingressando na Faculda
de de Direito, pela qual se diplomou. Mais tarde, seria professor 
catedrático da mesma faculdade. Direito Comercial seria a sua 
Cadeira e em cuja ciência se especializaria como um dos maiores 
mestres do Brasil, tanto assim que seus livros viriam a ser adotados 
em várias universidades do país. Era contista e romancista. A sua 
novela "Dois de Ouros" (1966) se transformou num best se/ler. 

Também foram best se/lers seus livros de Direito, como por exem
plo "Curso de Direito Comercial", editado pela Forense do Rio de 
Janeiro. "Da Natureza Jurídica do Espaço Aéreo", "Da Caracteriza
ção e da Decretação Judicial da Falência", "Dos Efeitos Jurídicos 
da Falência", "Da Classificação das Sociedades Comerciais", "Das 
Sociedades Por Cota no Direito Estrangeiro", além de muitos ou
tros, deram fama ao professor Fran Martins em todo o Brasil. 

Fran Martins teve o seu corpo velado na Funerária Ternura, 
aonde acorreram professores, intelectuais e amigos em geral, sen
do sepultado, domingo último, às 10h30min, no Cemitério Par
que da Paz. 

A Academia Cearense de Letras decretou luto oficial por 
três dias em face da triste ocorrência. 
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