
ACTAS cDAS SESSÕES 

DA 

Academia Cearense 

Scss�1o cm 7 de Fe,·ct•eil'o de 1899. 

O Snr. Presidente agradece o comparecimento do 
insigne hospede e distinguido socio correspondente Dr . 

. Cunha Barbosa; o Dr. Cunha Barbosa responde á sau
da\·ão do Snr. Presidente, fazendo sentir a sua funda 
emoção e desvanecimento sincero pelo ens<'jo de encon
trar-se ao lado de distinctos companheiros de trabalho. 

Expediente. Orações Patrioticas, offerecidos pelo auc
tor, o socio correspondente Conego Pennafort; Alimen
tação do Vegetal, conferencia do Dr. Germano Vert, e o 
n.0 9 da Lm:oura, offerecidos pela RedaC\'ãO; Discurso 
sobre a Liberdade da Consciencia, do Conselheiro Tris
tâo de Alencar Araripe; Rm Nova, 11.0' 50 e 51, 9.0 anno 
e n.0" 1 e 2, anno 10.0, L' Education, de Paris, 11.0 de 
15 de Dezembro, e Ave Maria, n.o• L5 e 17, offerecidos 
pelo Dr. Guilherme Studart; Patria, de Manáos, 11.0" 58 
a 71, offerecidos pela Redacção; Revista dos Tritmnaes, 
Setembro e Outubro de 1898, offerecida pela Redacção; 
Officio de 27 de Dezembro do Dr. Geraldo da Gam� 
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Bentes, secretario do Instituto Polytechnico Brasileiro, 
avisando a remessa da sua Revista, tomo 12 a 25, se
gundo lhe fôra lJedido por officio de 27 de Outubro, não 
podendo rcwelwr os numeros anteriores por estar es
gottada a edição; Offiáo de 4 de Janeiro da Directoria 
da Phenix Caixeiral, convidar1do a Academia para a so
lemnidade da posse de seus novos Directores, a G do 
dito mez; O Ccarcnse, orgam da Colonia Cearense no 
Pará, n.o� 36 a 44, offerccidos pela Redacção; Revista 

do Instituto do Ccm·â, 4.0 trimestrE> de 1898, offerecida 
pela Redacç·ão; Thesc---Quem descobriu o Brasil -offe
recida pelo auctor, o Snr. Candido Costa, do Pará ; Bo

letim n.0 2, do CPntro Cearcnse, no Rio de Janeiro, of
ferccido pelo seu representante, Dr. Pedro de Queiroz ; 
Revista da Paculdade dP. Dire-ito, de S. Paulo, volume 6.0, 
offerecida, pela Rcclacção. 

Passando-se em seguida á ordem dos trabalhos fo
ram apresentados e lidos os seguintes: Conselhos e pra
ticas da medicina domestica para os casos mais com

nmns de eJWCJICIIrtJJiento, na ausencia d'um medico, pelo 
Dr. Eduardo Salgado; C'o11S'ideraçõcs gemes sobre hy
g·icnc pri·wda, condições de salubridade e saneamento da 
cidade da Fortaleza, acompanhados de quadros graphicos, 
relativos á mortalidade comparada entre diversas cidalles 
e a capital do Ceará, pelo Dr. Theodorico Filho; Notas 
e imprcssucs de n�agcm- Da cidade da Fortaleza ao Li
moeiro,-com apreciações sobre o phenomeno das sec
cas no Ceará e meios a empregar para lhes attenuar 
os effeitos calamitosos, pelo Dr. H. Theberge. 

Em seguida o Dr. Guilherme Studart propoz que a 
Academia tomasse a si a iniciativa no Ceará d'uma com
memoração condi�na do 4.0 centenario do descobrimento 
tlo Brasil. A indicação foi acceita por unanimidade, mar
cando-se a seguinte sessão para se tratar elo assumpto. 

Sob proposta do Snr. Rodrigues de Carvalho foi 
exarado na. acta um voto de profundo pesar 1�elo falle
cimento elo conspícuo brasileiro e homem de lettras, Vis
Gondc de Taunay, socio correspondente ela Academia. 
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Sessão em 21 de FC\·ea·ci•·o de 1899. 

Expediente. Officio do Dr. H. Theberge, r.ommuni
eando não poder comparecer por doente ; .A Patria, de 
Manaus, 11.0" 93 a 98, offereciclos pela Redacção; O Cc�c
,·ense, 11.0 44. o Odo de Setemb1o, n." 34, a E'rn Kont, 
n.0 5 e a Ret·ista da Sociedade de Geographia do Rio de 
Janeiro, annos de 95, 96 e 97, ofi'ereciclos pelo Dr. G. 
Studart. , 

Entrando-se em seguida a tratar do modo por que 
a Academia deveria solemnisar dignamente o 4. o cen te
nario da descoberta do' Brasil, depois de diversas in(li
cações e debates, ficou mais ou menos assentado o se
guinte :programma: 1.° Cunhagem duma medalha de uronze, 
commemorat.iva do grande feito, encarregando-se este tra
balho a um artista habil e provecto ; 2.0 publicação ü'uma 
edição especial da Revista da Academia: :3.0 celebração 
duma sessão solemne, em que discursarão officia lmente , 
por parte da Academia, o seu presidente e orador. alt�m 
ele outros, que se quizerem inscrever; 4° A Acwlenua 
far-se-á representar nos festejos do Rio e lhhia por intcr
medio de seus socios correspondentes. Para melhor o:do da 
projectada conunemcra�·ão, uma connnissão tle ar.ade:uicos 

deverá, em tempo opportuno, se entender com o Presi
dente do Estado, sollicitando o seu concur.so efficn para 
tão louvavcl e patriotico commettimento, a, csemplo tlu 
que já se tem feito em muitos outros Estarlos. 

Sessão cm 28 de :\hH'(.'O de l HHO. 

Expediente. Conslil1tcion Xacimwl y Constit11tionc� 
Prurinciale.s rigcntcs por Artnro Carranza, offereciliO pelo 
socio correspondente Snr. l\'Iariano Pclliza; R{)rista dos Ti'i
bunaes, Bahia, D.0 de Novembro de l8:_j8, ollcrecido P'\h 
Redacção; Rel'ista elo Instünto d'J Ceará, corrcspontlente 
ao 1.0 o 2.0 trimestres de 1899l offerecido pela R0llacçflo i 
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A Lm:oura, n.o 10, anno 2.0, offereciclo pela Redacção; 
Revida do Conselho Central da Sociedade de S. Vicente 
de Paulo do Ceará, n.05 1 a 4 de 188!), offerecido pela 
Redacção; A Patria, de Ma naus, n. os 115 a 123, offere
cido pela Redacção ; O ()carensc, de Belcm, 11.05 45, 46 
e 47, offerecidos pela Redacção; A Cidade, de Sobral, 11.

08 

4 e 5, offerecidos pela Redacção; Oito de Setembro, 11.0 
35, e Era Nova, 11.08 G, 7, 8, 8 e 10, offerecidos pelo 
Dr. G. Studart; varios n.r• do Bulldin de la Socicté de 
Gcograplâe de Paris, do Boletim do JJlu.Ben Paraense, 
Ret·ista du InstüutiJ da Eahia, idem do Instituto de S. 
Paulo, idem rlo Archivo Publico Mineiro, idem da Es
cola Polytechnira do Rio, offerecidos pelo Dr. G. Studart; 
Alrnanak do Estado do Cem·á para 1899, anno 5.0, pelo 
auctor, o Sm. João Gamara; A .Mcrülioual, Revista In
ternacional do Rio, n.0 1, offerecido pela Heclac�·ão. 

Depois da leitura elo expediente, vai á meza e é 
lida pelo 1.0 secretario a seguinte proposta: Propomos 
para socio correspondente da Academia Cearense o no
tavel homem de lettras e eminente jurisconsulto cearense, 
Dr. Clovis llevilaqua, erudito lente cathedratico da Fa
culdade de Direito do Recife, a quem acaba de ser con
fiada pelo governo rJa União a honrosa missão de ela
borar o nosso codigo civil. Sala das Sessões da Academia 
Cearense em 20 de 1\larço de 1899. . 

Assignaclos- Raymundo de Arruda, Dr. Guilherme 
Studart, Rodrigues ele Carvalho. 

O Snr. Presidente declarou que, de accordo com os 
Estatutos, a proposta será votada na p:imeira sess1io. 

Em seguida o Snr. Dr. G. Studart lê uma carta do 
nosso consocio Sr. Arthur Montenegro, participando que ten1 
prompto para a Rerista da Academia o cscon:o biogra
phico do socio corresponclente, Visconde de Tannay; de
pois faz a leitura de grande parte do referido trabalho, 
que é muito apreciado. Declara ainda que a Academia 
foi convidada para o setimo Congresso Internacional de 
Gcographia de Berlim cm 189!J. 
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Sess<-io em 1 1  de Alu·il de 1899. 

Expediente. Circular relativà ao 7.° Con gresso In
ternacional de Geographia a reunir-se em Berlim este 
anno; um 11.0 do Diario Popular de S. Paulo, trazendo 
o retrato e a biographia do Bispo D. Joaquim, a Era Nova, 
n.os 11, 1:::1, 13 e 14, A Cidade, n.os 9, 10, 11, 12, 13, 
14, lf). 1 G," 17 e 18 e diversos folhetos offerecidos pelo 
Dr. G. Stntlart; A Laroura, 11.08 11 e 12, offerecidos pela 
B.edac(;ào; O Ccareuse, ediçiío üspecial de 25 de Março, 
offerecido pela RedDção; ()uwlro Synoptico dos nomes 
Indo-Brasilienses, s11a reivindicação, pelo socio corres
pondente Couego Pennafort; Bole.'ún do M�useu Para
ense, tomo 2.0, fascículo 4.0, offerecido pela Redacção. 

Passando-se á ordem dos trabalhos, a commissão 
nomeada para dar parecer sobre a proposta do Snr. Dr. 
Clovis Bevilaqna para socio correspondente d'Academia 
Cearense apresenta parecer favora ;rei, que foi post0 em 
votação e approvado unanimemente. 

O Snr. Presidente mandou que se fizessem as devidas 
comnn1nica�·ões. 

Foram lidos alguns traballDs de aeademicos pre
sentes. 

Sess<i.o cm I :J de Junho de 1899. 

Expediente. A Cidade, 11.0' 22, 23, 24, 25, 26, 30, 
33 e 34; a Em Nora, diversos 11.0', offerecidos pelo Dr. 
Studart; cinco folhetos, oflcrecitlos pelo mesmo; Revista 
do Brazil, 11.0 G. anno 2.0, sob a direcção de Cunha Mendes; 
Reásta Juridica, 11.0' 1 c 2, anno 5.0; Circula1· da In
ternacional Paper Company, (le New York; Catdogo dos 
jornaes pernambucanos, offprecido pelo Dr. Alfredo de 
Carvalho, auctor; Dulletin Commercial do Museu Com
mercial de Bruxellas; Annars da Academia de Medicina 
do Rio, n.0 de Ontnhro a Dezembro, 1893; Revista do 
Instituto da Bahia, n.'' 19; 1�\r·o!u de lJil'cito. n:o 1, anno 
3.0; Berista dos Trilnmru·.'·, ll,0 ,Janeiro de de 1899; Patria, 
n."' 128 a 144; A [,rmmm, n.o de Abril .:le 1899; JJ{oml 
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liiS•Wity, these de doutoramento offerecirlo pelo anctor, 
Dr. Alvaro FcrnaPrlcs; Quarto Ccntenario do descobr imento 
llc Pcrn[llltbuco cm ::d(i de Janeiro de 1500, offerecido pelo 
Instituto Arcltrologico Pernambucano; Convite da Director ia 
da Phcnix Caixeiral para assistir ás festas do seu 8.0 
anniversario; Estudos Ilistorieos, offerecidos pelo socio 
correspondente Dr. Cnnh:>J. Barboza; Annaes da Biblio
tl:eea Nacional elo Riu de Janeiro, enviados pelo Dr. J. 
A. Teixeira rle lVIcllo, director da mesma. 

O aearlemico Dr. Guilherme Stnrlart apresentou cm 
scssii(, o il.o volume de sua obra historica -Dalas e; F({cfos 
pmt ''· lfisioria do Cl'arcí-o qual trata oxclnsivamento do 
Ce:::rú uo n�gimen republicano. A Academia congratula-3o 
<'Olll o csfori;ado histol'iador pela conclusão de tam im
prtn.Htc traun.lho. 

Sessão cm 2::i de .Julho de 1399. 

Expediente. p,_r./riu, ,]i versos 11.0'; Era 1'-loM, n.o• 
2:3, :!-J c :!fí; (_ urr'r do Presidente rlo Instituto da Dahia, 
J'(!J!letrendo a rehl-.·:'\o dos funccionarios eleitos para o 
cxercieio de U·i:J\1 a 1000; Rclatorio Oeml da Sociedade 
de 8. \'icontc de Paulo cm 1898; RCI'ista do Conselho 
th SocicltHle de S. \'iecnte de Paulo do Ceaní, 11.0' 7 e 8; 
C'u rfrt ele despedida do socio correspondente Dr. Cunha 
l�arhoza. 

O arnr1culieo Dr. Farias Brito apresentou e distribuiu 
eon1 GS socios ]n·csenrcs o 2." volume da sn:1 Finalülm/1.' 
do J!lu!ll'J, que foi mui uem recebido. O a..:allemico 
Dr. Tlteo;lorico Filho communica á Academia sua retirada 
r��lr:l o l�io do .Jan.::iro, a passeio. O Snr. 1." Secretario 
pede que se consigno na acta r1ue por elle foram entre
gues ao Dr. Cunha I3arboza nove recibos de Socios cor
respondentes da Academia Cearense. 

Antes de se passar á ordem dos trabalhos, o Snr. 
l'i·csidente,em phrn.scs congratulatorias e amistosas, saudou 
ao illustre hospetlo, Snr. Dorel , agradocen[lo-lhe em nome 
da AcadonJia a sua honrosa Yisita. O distincto visitante 
IJCuhorado retribue a sl:l,uclação, tcstemunha,ndo a sua gra-

' '  
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tidão pelo cordial acolhimento que a Academia lhe dis
pensou, e por offerecer-lhe a collecção dos 'numeros já 
publicados da sua Revista. 

Em seguida o Sar. Presidente concede a palavra ao Dr• 
Pedro de Queiroz que lê um estudo critico sobre o tra
balho do socio correspondente Cunha Barhoza publicado 
na Revista <la Academia. A leitura desse trabalho foi 
1 ecebida com cspccül agrado, causantlo a melhor im
pressão pela justeza dos conceitos críticos. 

Seguiu-se com a palavra o academico H. Thebergc 
que fez a leitura cl'uma nova parte de seu im portante 
trabalho b0taníco «Flora Cearense ;, o qual contem ensina
mentos praticos de allo valor. 

Sess�\o cm l ::> de Agosto de 1899 

(ELEIÇÃO DA MESA). 

Presentes. ii hora e no lugar do costume, os Acll
demicos Snrs. Thomaz Pompeu, !iuilherme Stndart, Pedro 
de Queiroz, Raymundo Leopoltlo C. Lle Arruda, Antonio 
Theoc\orico, Farias Brito. Yirgilio de l\íoraes, Eduardo 
St.udart, Rodrigues de Carvalho, Henrifjne Thebergc, P.' 
Walclevino, Eduardo Salgado, Antonino Fontenelle, José 
de Barcellos e Waltlemiro Cavalcanti, foi aberta a sessão. 

O Snr. Presidente declarou que o fim da presente 
convocação era a eleiçJo tla nova mesa, visto como estava 
findo o anno social. 

· 

Procedcn<l0-se cm seguitb á votação foram reeleitos 
todos os membros ela mesa, que ticou assim constituiria: 
Presidente- Dr. Thomar, Pompeu; 1.0 Vice-presiclente Dr. 
Pedro de Queiroz ; 2.0 Vice-prcsidcnte Dr. Virgílio de 
l\Ioraes; 1.0 Secretario Dr. Gu ilher me Studart; 2.0 Se
cmtario Pharmaceutico Raymumlo de Arruda ; Oradores 
Drs. Justiniano de Serpa c Farias Brito; Thesoureiro 
pr. The<;>doriço Filho. _,�-· .--�-----
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Sessão em 22 de Agosto de 1899. 

Expediente . Re11ista do Inst-ituto da Balâa, corres
pondente ao 2.0 trimestre de 1899, Revista do Archivo 
Pnblico Mineiro, correspondente ao 1.0 semestre de 1899, 
offerecidos pelas Redacções; Estuclos sobre o Pará, questão 
de limites, offerecido pelo auctor o Snr. Arthnr Octavio. 
Nobre Vianna, e uma Carta <lo Socio Correspondente o 
Snr. Dr. Teofilo Rodrigues (de Caracas) agradecendo a 
remessa do tomo 3.0 da Revista. 

Lido o expediente, o Snr. Rodrigues de Carvalho 
occupou a attenção da casa com a leitura elo seu tra
balho O Ccard Littcrario nos 1tltimos dex annos. 

Sessão em '12 de Setembro de ·1899. 

Expediente. Officio do Secretario do Instituto de S. · <· 
Paulo agradecendo a communica<,�ão do resultado da ul-
tima eleição, Rcvist1t dos TrilmnrteN, Bahia, 11.0" ele Maio 
a Agosto, a Lavo um, tio Rio. n.05 de J nlho a Agosto e 
Supplementos nos 1 e 2 offerecidos pelas respeetivas 
Redac�ões e dez folhetos sobre varios assumptos offe-
recidos pelo Dr. G. Studart. 

Apoz o expediente, o Dr. Guilherme Studart fez a 
leitura de alguns capitulos do seu DicciUiwrio Dio-úi!Jlio
graphico Ccarcnse. 

Sessão em 3 de Out.ubt•u de l8HH. 

Expediente. Em Now n.0' 2G, 27, 28 c Iatria 11.0' 
212 a 217 offerecidos pelas Redacções e o livro JJm.�ü
Pamyuay offerecido pelo auctor o Snr. Alberto Souza, 
de S. Paulo. Depois de conhecido o expediente, vae á 
me$a e é lida a seguinte proposta: 

Propomos para Socios correspondentes da Academia 
Cearense os seguintes Senhores:- Conselheiro .Jayme 
Constantino de Freita� Muniz. secretario geral da Real 
Academia das Sciencias rle Lisboa, ex-Ministro de Estn.do, 
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Deputado ás Côrtes Portuguezas e Commendador Luiz 
Leopoldo Flores, Consul de Portugal no Rio Grande elo 
Sul, membro do Instituto Historico e Geographico Bra
zileiro, da Sociedade de Geographia elo Rio de Janeiro, 
do Instituto Geographico e Historico da Bahia e do Ins
tituto de Coimbra. e auctor dos trabalhos NaG1:omdt'dade 
dos fillws de pac s Portugue;;es e Estudos Clw?ograpkiws 
do Hio Gnmde do Sul. Sala das sessões da Academia 
C:earense aos 3 ele Outubro de 1899. Assignarlos Dr. 
Guilherme Studart, Raymundo L. Coelho de Arruda, J. 
Rodrigues de Carvalho. 

O Snr. Presidente fez passar a proposta á respectiva 
Commis�ão para dar parecer. 

Sessão cm 17 de Ontnbt•o de 1899. 

Expediente . Oitenta e Nove, de Haturité, 11.05 de 1 1  
de Outubro, o Ccarcnsc, 11.0 G7, a Oidrde, d e  Sobral, n."" 
3 a 68, Em Nom, 11.0' 37 a 40, offereeidos pelo Dr. 
G. Studart ; Jaguariúe n.0' 34 e 35 e Palria, de Ma
naus, 11.0' 219 a 22[> offereci Lios pelas respectivas Re
dacções. 

Lido o expediente, a Com missão de Admissão de Socios 
apresentou seu parecer opinanrlo pela admissão dos Snrs. 
Conselheiro ,Jayme Constantino de Freitas l\luniz e Com
mendador Luiz Leopoldo Flores na classe de Socios cor
respondentes da Academia-Posto em discussão e a votos, 
foi o parecer approvaclo. 

Entrando-se na ordem dos trabalhos o Snr. Dr. Farias 
Brito occupou a sessão com a leitura de um seu estudo 
intitulado A.,- opemyrJes do entendimento segundo Spencer. 

Sessão ern '1.1 de No''cmlwo de 1399. 

Expediente. Tres monographias enviadas pelo socio 
correspondente Snr. Manoel Landaeta Rosales (de Caracas) 
e cujos titulos são: Trcs proccres de la causa liberal 
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Donato Rod1·igucz &li•a, Zoilo Medrano y José de Jesu,.<: 
Gonxalex, Guerm de Venexuehr cm 1898 e I-Ioja de 

serviços del General Antonio Guzman Blanco. 
Apo:,; ·o expe,licnte, passando-se á ordem dos tra

balhos, o Snr. Dr. Th. Pompeu occupa a sessão com a 
leitura de· sua Refutação ás ideias emittidas pelos Snrs. 
Engenheiros Heraclito de Carvalho e Marcondes sobre 
as origens profundas das aguas :lo Cocó. 

Sessão em 3 de Dezembro de 1899. 

Expediente. Of!icio do Com.or Lniz Leopoldo Flores, 
Rio Grande do Sul, agradecendo o titulo de Socio cor-

. respondente e offerecendo seus serviços á Academia ; 
Offidna Litteraria, Pará, D.05 4 a 11, Revista dos Tri
buruzes n.0 de Agosto e Jaguaribe, do Aracaty, n.o• 36 
a 46 offerecidos pelas respectivas Redacções; Esboços e 
Frag,nentos offerecido pelo autor o socio correspondente 
o Snr. Dr. Clovis Bevilaqua; ��lemúria de Relaciones 
Ex1criores e Culto em 1899 offcredda pelo socio corres
pondente Snr. Mariano A. Pelliza; GmnnuuU:cação da 
nova Directoria do Centro Cearense no Rio feita pelo 
Dr. Pedro de Queiroz; A Lavoura, do Rio, n.0" de Se
tembro, Outubro e Novembro, offerecidos peia Redacçil.o; 
Rra Nont, do Recife. u.o• 41 a 44 e 4G a 50, offerecido.c; 
pelo Dr. Studart e a Cidarle, de Sobral, n.05 69 a 76 e 
de 79 a 99 offerecidos pela Redacção. 

Entrando-se na ordem dos trabalhos o Snr. Presi
dente designa o acadcmico Dr. Pedro de Queiroz para 
dar parer.er sobre o livro Esboços e Fragmentos e de
clara que a Academia entra em ferias. 
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