
culdade com que tanto se identificara. Faleceu a 18 de março 

de 1909. A biblografia do Visconde de Sabóia é farta: o Barão 

de Studart a enumera no seu Dicionário Biobibliográfico. 

19 OCUPANTE 

Manuel LEIRIA DE ANDRADE (na reforma de 1922) 

Ver Cadeira nl? 22. 

29 OCUPANTE 

Tomás POMPEU de Sousa Brasil FILHO. Nasceu em For

taleza a 21 de abril de 1878, filho do pai homônimo Tomás 

Pompeu de Sousa Brasil (Ver Fundadores) e Ângela Rcssas 

Teixeira Pompeu. Estudou em Paris as matérias p!·eparatórias 

e, de volta ao Brasil, cursou a Faculdade de Medicina do Rio 

de Janeiro, na qual se diplomou. Esteve come médico da 

Comissão de Limites do Alto-Juruá. Mais tarde. ocupou a 

direção da Escola de Aprendizes, hoje Escola Técnica Fe

deral do Ceará (1910). Médico Legista da Polícia. Dedicou

se mais à diração de sua indústria de tecidos e foi Secretário 

de Agricultura do Estado duas vezes, tendo assumido, interi

namente, a lnterventoria Federal. Homem simples, afável, do

tado de espírito caridoso, conseguiu viver alheio às agitações 

da vida e, já bem velho, recolheu-se ao seu bucólic·:J sítio 

na Serra de Maranguape, dele fazendo ponto de convergência 

dos necessitados das redondezas, aos quais receitava e gra

tuitamente fornecia os remédios. Não semeou ventos, e sim 

a brisa amena da solidariedade humana. Amava as flores e 

c seu belo jardim serrano constituiu o seu maior enlevo. Fa

leceu em 28 de julho de 1969. 

OCUPANTE ATUAL 

ARTUR EDUARDO BENEVIDES. Nasceu em Pacatuba, Cea

rá, aos 25 de julho de 1923, sendo seus pais Arthur Feijó Be

nevides, Chefe do Partido Conservador na região, e Maria do 

Carmo Eduardo Benevides. Fez os primeiros estudos com a 
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professora Zefinha Rodrigues, em sua terra na�al, vindo depois 

estudar em Fortaleza, onde cursou o antigo Instituto São Luís, 

dirigido pelo então governador Menezes Pimentel, e posterior

mente o Liceu do Ceará, sendo orador de sua turma. For

mou-se em Direito e em Letras. Exerceu e vem exercendo im

portantes cargos na vida cearense, tendo sido Diretor da Fa

culdade Católica de Filosofia, da Faculdade de Letras, do De

partamento de Cultura da Universidade Federal do Ceará, da 

Casa de José de Alencar, do Departamento Regional do SENAC 

e Chefe da Procuradoria Regional da L.B.A. � o atual diretor 

do Centro de Humanidades da UFC, tendo figurado, em 1971, 

e 1974, na Lista Sêxtupla para Reitor, como o candidato mais 

votado. � Professor Emérito pela Faculdade de Filosofia do 

Estado e Professor Titular da Universidade de Fortaleza e 

Universidade Federal do Ceará. Conhece as principais uni

versidades européias, destacando-se Oxford, Colônia, Bonn, 

Sorbonne e Lisboa. ·� poeta, contista, ensaísta e co·nferen

cista, sendo detentor de dezesseis prêmios culturais, incluin

do-se o Prêmio José Veríssimo, da Academia Brasileira de 

Letras. Sua obra poética e seus estudos sobre educação e 

humanismo estão analisados pela crítica do Brasil, de Por

tugal e dos Estados Unidos, num total de 27 livros. Participou 

do I Congresso Internacional de Escritores, do III Congresso 

Brasileiro de Escritores, dos I e 11 Congressos Cearenses de 

Escritores e dos I e 11 Congressos de Poesia. Um dos funda

dores do Grupo CLÃ. Possui as seguintes condecorações: 

Medalha do Mérito Cultural da Universidade Federal do 

Ceará; Medalha Justiniano de Serpa, por serviços prestados 

a eduçação no Ceará; Medalha José de Alencar, por serviços 

· prestados às letras e às artes, no Ceará e no País; Medalha de 

Honra ao Mérito do SENAC, por sua contribuição ao progresso 

do ensino técnico-profissional do Brasil. De sua numerosa obra 

literária destacam-se, além das monografias e plaquetas , os 

seguir.tes livros: Navio da Noite; A Valsa e a Fonte; Os Hós

pedes (de parceria com Otacílio Colares, Antônio Girão Bar

roso e Aluízio Medeiros); O Habitante da Tarde; Canção da 

Rosa dos Ventos; O Tempo, o caçador e as coisas longamente 
I 

procuradas; O Viajante da Solidão; Viola de Andarilho; Elegias 
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de Outono e Canções de Muito Amar e de Adeus. Contos: Ca

minhos sem Horizonte. Ensaios: A Lâmpada e os Apóstolos; 

Universidade e Humanismo; Idéias e Caminhos. Publicou, além 

disso, o Cancioneiro de Fortaleza (1 <;� e 2<;1 edições); Antologia 

do Centenário da Cidade de Pacatuba; Terra da Luz (para uso 

de secundaristas e pré-universitários); Antologia de Poetas 

Bissextos do Ceará; Antologia de Poetas Cearenses Contem

porâneos; Ensino e Treinamento Profissional na Europa. ·� 

membro do Conselho Universitário do Ceará, d o  Clube de 

Poesia de São Paulo e Cidadão Honorário de Fortaleza (Lei 

n9 3 878, de 4.5.197 1). 
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