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.-\os J dias do m ez de ;\ l arço de l ~Dó prescn' cs no salão 
do Institu to do Ceará os Srs. ncadcmi cos Pedro de Queiroz, 
Gu il herme Studart. J{armun -:1•) de :\ ;-ruda, Ju st'nian o de 
Serpa, r\ lva1o de :-\ lcnc;{r, An tonio Bczcr:·a c H enrique The
bcrge f·J i aberta a scs>'ão. 

Exped iente O R ela!orioe Cor /as dacomm· ssãccxplor a
d ,>ra lh p!an rt lto central, do 13razil (t:d 1us g rossos ,·olum es ni 
tidamcnte impresso·; c encad ern ados) . oiTer ta do Snr. 
Rodolpiann Padi lha : Revislrt rio l lls lill! IO do Cearei, cor
respondente ao I-" tr imc., trc de J HIJó, offcrta da Hedacção. 

:\ · hora dos trabalhos o Sr . An tonio Bezerra leu uma mo
nographia sob o titu lo D 11 v irias Hisloricas, na qual di scu
te c esclarece \·a r ios pon tos da histori a do primit ivo Ccarú. 

Foi mandada i •11primir na R e1:is!a . 

. \ os I dias de .-\ bril de l f1V6 pre entes no ·a Ião do J nsti 
tuto do Ceará os Srs . acallcm icos T hom.:17, Pompeu, Gu i
lherme Studar t, I( de .-\ rruda, Pedro de Queiroz, J . de 
Serpa , V aldevino Nogueira. Al can tara Bilhar, H cnriqu e 
Thebcrge. Alvaro i.\lendes c T heodor ico F ilho foi nberta a 
sessão. 

Estc\·c presente à sessão C; ~ r. Dr . .J oão E lisi u, len te d~t 
Faculdade de Direito do l<cci fc . 
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O Sr. hesidente sauuou o Sr. Dr . João Slisio. s ig nifican
do que a Academia se senlin. honr:-~da pela presença ele tão 
distincto homem de leltras . 

O Sr. D :·. J oão Elisio agradeceu ~~ gemilcza com que foi 
acolhido pela i\caclen1ia c dirigiu-lhe ldicitaçõ ~s e applau
sos pelos relevantes servi ços , qu e \·ac prcsl:-~nclo ao pro
g resso intellectu'll elo C'carú . 

Expediente. \'arios jornacs . 
O Sr . :\!varo de L\lencar oflkiou ju s tilkélndo seu não 

comparecimento. 
O Sr . A h-aro :\lendc-:: declarou que hm· ia dcix:Hlo de com 

parecer ús ultima s sessoe. po r ler estado doente. 
O Sr. Parins Brito ap resentr,u clous traba lhos - CellOIII o

/ agia ou R11sa i os de sci encia P 1 efi/Y;ir7o e O II O'VO m ort o 
immortal ou Jlf em oria dos !!Ja lldes m erilos e a elos illus
lres do Arcebispo!). A lltOIIio rfp J~fucédo Costa elo l ~nl. 
Conego Ulysses Pcnafo: t co mo ti tu los á su" nomeação ele so
cio correspondente da .\ cadem in. Foram cm·indos ú res
pectiva commi são 

O Sr. ,Justiniano de Serpa pediu uma licença por tempo 
indeterm inado, por moli\·o de J'lOiestin. 

J'a-;sando-sc á ordem dos trabalhos , o ~:r. Farias Bnto 
leu <l introducção do :? o u)l. de sua obra --F'ilwlidade do 
Jlu11do. 

O Sr. G. Studart occupa-se do modo por que no Ceará 
e3tá sendo cotnprchcndido o serviço demographo-sanitario , 
expõe os erros c ns lacun as com que é fei to esse serviço 
concluindo por indicar que a :\ cadcmia se dirig isse ú au 
thor idadc competente , arlm de se p('\ r lllll J'<lradeiro a rrali
Cél !:> tãv abusi,·ac; c; deprim..:nlc!:> do IV hS(J e~tadrJ de ci \· ili " 

yi1• '· 

.--\ os .) dias de i\la io de !896 presentes no salão do l ibti
tuto do Ceará os Srs. Thomaz Pompeu, G. Studnrt, R. de 
.\rruda, Pedro de Queiroz, Th-odoricv Fi lho e Valdcvino 
Nogueira abriu- se a ses ão. 

Expediente. 31frul1'"gadrt ns. de Dezembro de 1 8<1:> c Ja-



neiro de 180cí: Ji"radPn /es p ermt/{' a lzisl ori a, reSiJOSta 
üs nllegações Pern[lmbucnnns, por Cnrlos A.. ~ l illcr; Ver
so.' r/c ll OI!I t- 111 por Pedro ~1uni z, secretario cio Centro 
Litterario de 1, ortalc%a; A lmrmal< )viu Jliopal de Baturité 
para o anno de 11:-.'-JC\ publicação do Apostolado L ittcrario 
com sub\·cnção da Cnmnra :\1uJ,icipal; Vagas, li no de 
poc~ ia s Je S<. bino Bnptis' n, dn Pacaria Espiritunl: R("i.)isla 
. Iradennár ela F [lculc!Hcle ele Direito cio Recife, annos de 
l ~<) I , <J:!. rn c <n; Symbol o. orgão do .-\ postolacio Littc
rario, ele Bat11rité. 

Entrando-~ c na ordem dos trabalho8, o Sr. G. Stuciart, a 
pedido do Sr. Eduardo Salgado, procedeu ft leitura ela histo
ria ele -~ casos de sua clinica, cm que foi preciso praticar 
n laparatomia, sendo o rc ultacio o mais lisongciro pos::;ivcl. 

U mesmo acadeõllico apresentou ú casa um autographo, 
carta de .João Carlos Augusto d'Oeynhausen (ltO.>), docu
mento que de faz por completo algumas duvidas, que se tem 
suscit<Jdo sob1 c a !11<111eira de cscrc,·cr o nome d'aqcelle 
gO\'CrJ~ador, e LI rr.a ordem ele ] tO I. firmncia ror Bernardo 
.\ !:moei de \'asconccllos, que scrvir:'t de uma pro\'a mais 
cm f~wor dos di1citos do Ccarú cm sua questãn de limites 
com o l{i o Grande do Norte. 

Por ultime, o mesmo annuncía o proximo apparccimento 
do J .

0 
\'Oiume de sua obra 1 alas c faclos para a hislo1'ia 

do { earrf. occupancio -se cio Cearú-Colonia. 

St· .-.;~ ;i o (' JH .2 cl•• .Juulw cl•• I B9H 

:-\os 2 dias de Junho de 1806 presentes no salão do Insti
tuto elo Ceará os Srs. Thomaz r~ompcu, G. Studart, R de 
Arruda, Pedro de Queiroz, J. de Serpa, Ah·aro de Alencar, 
Lun:-t Freire. 1-:I. Thebcrgc, Theodorico Filho e Drumond da 
Costa foi aberta a sessão. 

Pedi ndo a pala \Ta pela ordem, o Sr. H. Theberge d:::-clarou 
que. em satisfação ao comprom isso, que havia tomado, se 
cn:endera com o co ronel Bczcrril FoJ1tcnelle, presidente do 
Eslndo, sobre a promettida acquisição do predio onde func
cionu\·a 0 Quartel General, af:m de nc1le terem logar ns ses-
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sões da Academia, mas que o ~r. pre idente lhe respondera 
que por ora nüo podia ceder aquell e predio, visto como care
cia de repa ros . 

. \ i\caciem ia ficou scicntc. 
Expediente. Nevista Tr imfi/Sal rlo JnslitiiiO Dcogra

pltico e Historico da Bahia, a nn o lll, n. 7, offerecido pela 
redacção; li'mandade da Freguezia dP _'\'ossa Senltora 
da Candelaria e suas R epartições, Côr o, [aridade e 
Hospital dos Lazaros, 2 vols., offerecidos pelo auctor f. 
8. f\ lnrques Pinheiro; O Syntbolo, ns. 3 c 4; A Tuba, or
gão da Acacemia Americana, Cintra, Pará, ns. 3 1, :r2 e 3:3; 
R elarr7o dos manuscnptos sobre historia do Cearrí, 
que constitu em a Collecção Guilherme Studart, fasc iculo 2. 0 . 

Passando-se á ordem dos trabalhos, o Sr. presiden te, em 
phrazcs sen tidas, deplora a grande pe1·da, que a Academia 
acabava de soffrer com o fa llecimento de um dos seus mais 
illu stres membros, o Dr. J osé Carlos J unior, e declara que 
o objectivo principal da presente sessão ers asse ntar-se nos 
meios de se levar a effe ito uma justa manifestação de pezar 
pelo lu ctuoso acontecimento, que enchia de consternação 
a a lma da Academia Cearense. 

Deliberou-se então por unanimidade que aproxima ses 
são seria consagrada á memoria do :~-.alogrado consocio, fi
cando o Sr. J ustiniano de Serpa, orador official, incumbido 
de fazer o elogio do morto. 

rmmediatamente foram suspensos os trabalhos, inserindo
se na presente acta um voto unani me de pezar . 

!'-ic•ss:i o c m 1H el e .Junho el e• 13!lH 

Aos l() dias de Junho de 1896 presentes no salão do Ins
tituto do Ceará os Srs. Thomaz Pompeu, G. Studart, R. de 
Arruda, Pedro de Queiroz, Virgilio de Moraes . Justiniano 
de Serpa, :\!varo de Alencar, H . Theberge, \-aldcvino No
gueira, Farias Brito e Alvaro \•t endes abriu-se a sessão. 

Expediente. Anuaes da Sociedade de Medicina do 
Rio de .Ta 11eiro , n. especial cm homenagem á Pasteur; 
Officio do Director da Bibliotheca Publica de . Paulo 
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agradecendo a remessa da R evista da Academia e pedin
do a continuação . 

Finda a leitura do expediente, o S r . J . de Serp-'1 declara 
:í casa que não lhe foi possível preparar o discurso funebre 
em homenagem ao fallecido consocio José Carlos, em vista 
da grande difficuldade em colher dados e apontamentos bio
g rapbicos so bre o mot·to, sendo que os mmistrados eram 
escassos e incompletos, maxime no tocan te á pbase littcm
ri a c scientifl ca de s ua \' ida e que por isso o seu trabalho in
cidiria ele preferencia sobre o homem moralmente encarado, 
c:-tbendo a quem o suceder na cadeira da .'\ca<iemia fazer 
lh e o panegyrico como homem de lettras. 

Attendendo ás razões expendidas pelo Sr. Serpa, n :-;r_ 
pres idente des ignou o dia '2:.! de .Junho para n sessãn espe 
cial. 

O Sr .. \! varo de Alencar fez (t .-\ cadem ia a o lferta da nhrn 
de Jules .\:,·,rtin intitulada j \ ros / l cademicieJ!s . 

. \ proposito desse o ffercc im ento o Sr. Guilherme Studart 
nventou a ideia dn Academia organisa r urna Ribliothecn a 
maneira das sociedades congeneres, jú por donativcs e n 
trc os so.;ios, jú por permutas, dadi\·as c co mpra de linns. 

\os 2~ di!lsde.l unho de l i:l<Jó presentes no salão nobre do 
palacete do Congrc so Estadoal os Srs. academi cos Th o
maz P ompeu, Guilherme Studart , Raymunclo de Arruda, 
Pedro de Queiroz, Virgílio de :\foraes, Justiniano de Serpa, 
Alvaro de Alencar, Alvaro i\lendes, Farias Brito, H enrique 
Thebergc , Tbeodorico Filho, Antonio Bezerra, V a ldevino 
Nogueira , \.Valdcmiro Cavalcanti, :\ntonino Fontenellc, 
Eduardo Studart c Drumond ela Costa r l"il, representantes 
da imprens~, homens de lettras, a!Tligos e a Exrna. famili n 
do illus tre flnado Dr. José Carlos da Costa Ribeiro Junior, o 
Sr. presidente aoriu a sessão. proferindo urna ligeira a ll ocu
ção solre o egregio con-;ocio á cuja memuria a Academia 
consagrava a presente sessão funebre. 

Em seguida , pedindo a palavra, o 8r. Justiniano de Ser-
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pa fez a leitura do discurso, que \·ae public"d" ;Í png. ~()0 
desta R Pvis ta . ' 

hndo o discurso ofticial, o 'r . presidente deu a pala\Ta 
ao ~ r . Dr. Gonçalo ,'c A!rrcida fc uto, que cm um beiJo dí,;
curso salientou as vi l tudes domesti cas do pranteado acac!e
mico. 

Logn ar<'>s cc;c;c rli-.;cllrc;n f,)i encen nda n c;cssi\o. 

se~s:io ( 'III 7 d f• .Julho ele• I HHH 

Aos 7 dias de Julho de 1896 presentes no salão do Insti
tuto do Ceará o Prs. academicos Ped1 o de Queiroz, Guilher
me ~tu cía r t, R. de Arruda, .I ustiniar,o de ~crpa, Ed. Ptudart, 
A)yaro de A lenc:~r, Henrique T hebergP- c Drumond da Cos
ta <~b1 i u-sc a ses.-ão. 

O expediente constou do recebimento d<1 Era JVm.m, do 
r~ec i fe, e Tu ba, de Vig ia. 

O â r. ]Jcdro de Queiroz !e Lima carta do Sr. Francisco 
lgnacio de Queiroz, fazendo honrosas referencias a Acade
mia c pedindo 1 ~ assignaturas da R e'1'i s l tt . 

O Sr . Raymundo de Arruda propõe que o Pr. presidente 
designe uma commissão especial p~ra dar parecer sobre a 
admissão !e socios, umn \·cz que as commissões regula· 
n1entares se limitam a cmittir opinião sobre rJs trabalhos 
aprcsentndos pelos candidatos, não lhes cabendo Apreciar 
suas qualidades moracs. 

Posta em discussão a indicação, fazem ponderações so · 
bre ella os Srs. Pedro de Queiroz, J. de ~crpa, l~ de Arruda , 
Cuilherrr.e Studart, .L\Jvaro de r\ lcncar c outros, Acando por 
fim ad iada a decisão para outra sessão. 

Occupa em seguida a attcnção da casa o preenchimento 
da \·aga aberta pelo fallccimento elo Dr. José Carlos, ficando 
assentad\) que se annunciasse por cditacs na imprcn. a o 
rrccnchimento da :.w a cadrira, de accordo com as d·spo::.i
~·ões dos Estatu tos. 

O Rr. Justiniano de ~e 1·pa com munica que se ret i ra tempo
i are<Jrncntc para :óra do Estado e pecle que se lhe dê subst i
tuto dmanw seu impedimento. O t: r J(. de .L\ r rudq indica o 
J1ome do ~ r. Pedro de Ç2 uciroz como seu substi tuto· este de-
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clara que por mo ti ,•os im pcriosos Jci :--.:a de accei tar a honro
sa inct11nbencia e propue, com approvação unnnime, que se 
insira nn acta um ,·oto de ::tgradccirnento nos hons sct'\' içns 
do Ar. J. de Scrpn . 

.\os ..J. dias de .\ gosto de 1 !j!.J(l pn.:sc:1tcs no sa lün d•1 ln::; · 
lituto do Ccar<l os S:·s f>edro de Q•tciroz, C:. St~tdart, f~ny
mundo ele Arruda, H enr ique Thebcrgc, Edttnrdn ;-)tudnrt e 
\ 'nldcv ino ~ogucit·a fo i ahcrt 1 a sessão. 

Expcd:cnte .. '\ .1/adri!PJtdrr . n. 7, de .Junho, pe .. iuJico de 
Li sb .ln, <>llcrccido pelo redactor, n nosso patricto Sr. Oscnr 
L eal; Revista A carlf' lll icrt da Faculdade de Direito elo [~c
eife, anno .) o, nt'ferccielo por Clo,·is ne\·ilaqtta; T11ba, n. 
:lH; C Ollg'!'csso .11 carfe!llico, elo Recife: H e1-•istn Sil 1.1a 
./arililll , n. l. de Portal 'glc: Ne·I•is/ r;, do I11slil!ILO do 
Cerrrrf Jo trimestre de lf-;l)(l, ol't'crecidas pelas re:;peclivas 
rcdaccôcs : Hela!orio C:Na/ da Sonálade de S . Vice11te 
rle l'r;!tlO, no Ceará, cm IWJ.\ offcrecido pelo Dt·. Rtudar~. 

O t:'r. G. Studmt communica que, deaccordo corn a deli
bcrnção tomada peln casa, fez publicar cm lodos os jornaes 
de l'o rtaleza annunc ios ?ara preenchimento da vaga da ~0 . 0 
cadeira Lia :\cadl!mia. cujo praso expirará a 8 de Outubro 
vindouro; scien tifíca <1i ndn que o socio cot-re.~pondcnte Sr" 
Arthur i\ lontcnegro acaba de dnr AO prélo a biographia de 
Antonio de Sampaio c tem cm cleboraçãc, as de outros dou · 
distinct,,s ccarenscs-Tiburci 1 c Figucir.q de :\Tclh 

O Sr. l?aymundo de 1\rruda inJica o nome d'J ~r. \'aldc
,·ino :'\ogucira como substituto do oracior Sr. Ju stinia no de 
Serpa . /\ indicação foi approvada por unanimidndc. 

O f::lr. G . ~tudart apresenta ú cas:tuma obr& em~ gros. os 
volumes do Bacharel em medicina João Lopes Cardoso l\ la
chado intitulada Diccionrrn·o Pl'rr/ico de medicina e cirnr
gia para o lt SO dos (/ lte l rrrlrlfJ da srmde publica, 01td(' 
nã() llCI professores de medicina . ob··a de que não fal<lm 
os bibliogrctphcs, Innoccncio da Silva inclusive . 
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Aos l :J dias de Agosto dé! l ~t;() presente" no salão do ln~
tituto do Ceará os t-:lrs. 'rhomaz Pompeu, Guilherme Studart, 
Raymundo de Arruda , \ 'Valdemiro Ca\·aicanti, A:\·aro de 
,\Jencar, Drumond da Costa c Antonio Bezerra foi a berta a 
sessão. 

Expediente. Ihe.::.cs para o primein> Congresso Pedago
gico Paracnse a installar- ·c cm l. 0 de Janeiro J e 18<)7; Em 
jJrol da integri,iadc do tcrritorio d-.: Pernambuco. o !ferecido 
pell> a uctor Dr. F. A. P ereira da Costa, do Inst ituto .-\rcheo· 
kgíco Perna mbucan o; O Symbolo, n. 7; S~vrius, n. l :.', 
anno ::! o; R evis ta de Educação e Ensino, Ja ca pital do 
Prm't, ns. de Ab;·il e l\l a io . 

Passa ndo-se á o rdem clus trabalhos, que se limita\'a m a 
eleição da nont me-a que tem de sen·ir no presente anno 
soci8 l, fora m recolhidos os \'Otos, \ 'e rifl cando- e na a pura

-yãü 11r,al a reeleiçüo de todos os membros da mesa, cuj o 
mandato finda va: Presidente. Dr. Thomaz Pompeu; l o \ ' ice
Presi-iente, Dr. Pedro de Queirn;;~; :2. o \'ice-Presidente, Dr. 
\'irgilio Augusto de :\1 oracs: I. 0 ~ccretario, Dr. Crrilherme 
f:ltud8rt: :.! . · Secretario , I<aymundo de .-\r arda; O rador, Dr. 
Justiniano de Serpa; The o ureiro, Dr. Thcodo ri co Filho. 

I'\ ada mais hm·cndo a tratar-se o Sr . Presrdente levanto u 
a sessão. 

•• . ' 
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