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Vinicius Antonius Holanda de Barros Leal nasceu em Baturite , em 

16 de outubro de 1922, filho de Joao Paulino de Barros Leal Neto e 

de Maria Dolores Holanda de Barros Leal. Fez seus estudos primarios 

no Colegio Salesiano Domingos Savio, em Baturite, sob a orienta<;:ao 

dos padres salesianos, daf tranferindo-se para Fortaleza, para cursar o 

Seriado, como aluno-interno do Colegio Cearense Sagrado Cora<;:ao, 

mantido pela lrmandade Marista. 

Ap6s realizar o propedeutico pre-medico no Liceu do Ceara, em 

1943, prestou vestibular para Medicina, no Recife, na futura Univer

sidade Federal de Pernambuco (UFPE), nela se formando em 1948. 

Especializou-se em Pediatria no Hospital das Clfnicas da Universidade 

de Sao Paulo em 1959. 

Foi medico da Legiao Brasileira de Assistencia, ocupando o cargo 

de Diretor de Posta, de 1951 a 1967, e diretor do Departamento de 

Saude Materno-lnfantil, durante dais anos. Como atividade voluntaria 

e de benemerencia, a pedido da Arquidiocese de Fortaleza, foi diretor 

do Posta de Saude de Parangaba par oito anos; diretor do Asilo de 

Menores Juvenal de Carvalho, de 1950 a 1970; e diretor de Patri

monio da Santa Casa de Misericordia de Fortaleza e mordomo dessa 

institui<;:ao, desde 1984. 
Foi professor de Clfnica Pediatrica da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal do Ceara, tendo ingressado em 1964, da qual 

se aposentou, como professor adjunto, em 1987, ap6s proffcua dedi
ca<;:ao ao magisterio superior, como docente e medico, do Servi<;:o de 
Pediatria do Hospital Universitario Walter Cantfdio. 

Em 1960, juntamente com outros colegas, fundou a Sociedade 

Cearense de Pediatria, da qual foi presidente de 1970 a 1971. Como 

pediatra de largo conceito, durante cinco anos foi examinador do TI
tulo de Especialista em Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria . 

3 Medico e Escritor. 
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Ex-presidente do Centro Medico Cearense (hoje, Associac;ao Me

dica Cearense), de 1963-64, foi tambem membra da Associac;ao Me

dica Brasileira, da Associac;ao Brasileira de Escolas Medicas, da Aca

demia Americana de Pediatria e da Academia Cearense de Medicina . 

Foi s6cio efetivo do lnstituto Hist6rico, Geografico e Antropol6-

gico do Ceara, eleito em 20/09/197 4 e empossado em 04/12/197 4; 

integrou a Academia Cearense de Medicina como fundador, em 1978, 

guindado, posteriormente, a academico emerita; e imortal da Acade

mia Cearense de Letras, admitido em 1984, sendo ocupante da Cadei

ra 34, patroneada por Samuel Uchoa. 

Publicou diversos livros, dentre os quais se sobressaem: Hist6ria da 
Medicina no Ceara (Premia Governo do Estado do Ceara), Villa Real de 
Monte Mor, o Novo D'America (hist6ria de seu municipio natal na epoca 

colonial), A coloniza(ao portuguesa no Ceara: o Povoamento; Bumba
meu-boi e outros temas (Premia Leonardo Mota), ainda Oom Antonio 
de Almeida Lustosa: um Discipulo do Mestre- Manso e Humilde e Padre 
Artur Arredondo: um modelo de Mansidao e Amor a Deus. 

Historiador dos mais respeitados, foi autor de muitos trabalhos 

ja considerados classicos pelos seus pares do lnstituto do Ceara. Pu

blicou extensa produc;ao sob a forma de artigos e de ensaios na im
prensa, nos Anais da Academia Cearense de Medicina e na Revista 

do lnstituto do Ceara . 
Dedicou-se durante anos ao estudo da formac;ao social do Nor

deste brasileiro, debruc;ando-se, notadamente, sabre os fatos relacio
nados aos processos do povoamento e da colonizac;ao lusitana. 

Ele mesmo confessava que o seu gosto pelas letras foi heranc;a 
de seus antepassados, notadamente do genitor, o farmaceutico Joao 
Paulino de Barros Leal Neto, professor de Hist6ria, Francese Geografia 

e incorrigfvel leitor das obras classicas de literatura e assuntos hist6-
ricos. E do avo paterna, o clfnico Joao Paulino de Barros Leal Filho, 
poeta e ensafsta, seu preceptor de latim e grego e seu orientador edu
cacional, no entao curso secundario. 
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Possufa um amplo acervo de documentos sabre a hist6ria eclesi
astica no Ceara, fruto da sua intensa atua~ao como historiador sacra, 
merce da sua pratica de vida crista, e da esmerada educa~ao cat61ica 
recebida, que nutria as suas interven~oes como medico, professor, in
telectual e cidadao. 

Durante decadas, enquanto a saude permitiu, participou intensa
mente das atividades encetadas pela Sociedade Medica Sao Lucas, o 
que inclufa os Retiros Espirituais anuais, pregados, amiude, pelo Padre 
Monteiro da Cruz. Como reconhecimento dessa atuac;ao, particular
mente por sua gestao na presidencia dessa entidade, em dezembro de 
2004, foi agraciado com a Comenda Medica Sao Lucas. 

C6nscio de sua responsabilidade de cidadao, foi vereador de For
taleza, de 1950 a 1954, encerrando prematuramente a sua carreira 
polftica, perdendo, com isso, o povo fortalezense. 

Recebeu importantes premios e distin~oes, exemplificados por: 
S6cio Honoraria da Associac;ao Cearense de lmprensa, Medalha Co
memorativa do Monumento a Gustavo Barroso, Medalha do Centena
rio do Institute do Ceara etc. 

Foi casado com D. ldilva de Castro Alves, de cuja duradoura 
uniao, marcada por amor e compreensao, resultaram sete filhos: An
gela, Virginia, Elizabeth, Fernando, Adriano, Tarcfsio e Maria de Lour
des, todos formados e reconhecidos como bans profissionais, em seus 
respectivos campos de atuac;ao. Compartilhava seus momentos medi
cos com os familiares, aos quais devotava um singular convivencia. A 
dissoluc;ao conjugal deu-se a conta do seu falecimento, em Fortaleza, 
em 13 de abril de 2010. 
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