
Vida Academica 

Os Nossos Mortos 

TOMAS POMPEU SOBRINHO 

Prestamos nossa homenagem especial a memoria dignis
sima do Dr. Tomas Pompeu de Sousa Brasil Sobrinho, Presi
dente Honoraria da Academia Cearense de Letras. 

Era filho de Antonio Pompeu de Sousa Brasil e Ambrosina 
Pompeu de Sousa Brasil. 

Fortalezense, nasceu a 16 de novembro de 1880. 
Pompeu Sobrinho configurava o sabio do mais extraor

dinario valor cultural. 
Formou-se em Engenharia pela Escola de Minas de Ouro 

Preto, em Minas Gerais. 
Ge6logo, etn6logo, ge6grafo, historiador, soci6logo, foi 

Tomas Pompeu merecedor do respeito e confian~a do Nor
deste mental. 

Alem de vastissimo acervo de monografias, artigos ricos 
em pesquisa e estatistica, publicou: 0 Problema das Secas 
no Ceara, 1946; A Industria Pastoril no Cem·a, 1917; Esboqo 
Fisiografico do Ceara, 1922; Fatores Geogrd.ficos da Autono
mia Nacional, 1927; Retrato do Brasil (Pequenos Retoques), 
1930; Parentese Geografico, 1932; Proto-Hist6ria Cearense, 
1946; Pre-Hist6ria Cearense, 1955; Hist6ria das Secas no 
Ceara, 1957 . 
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Foi Presidente Perpetuo, tambem, do Instituto do Ceara, 
e ocupava, nesta Academia, a cadeira n.o 6, cujo patrono e 
Antonio Pompeu. 

Faleceu em 9 de novembro de 1967, nesta capital, com a 
idade de 87 anos. 

SIDNEY NETO 

No dia 31 de dezembro de 1972, faleceu na Casa do Es
tudante, onde residia, o poeta Jose Vicente Sidney Neto, lite
rariamente Sidney Neto, nascido em Fortaleza, no dia 16 de 
setembro de 1893. 

Filho de Joaquim Ferreira dos Santos e de D. Josefa da 
Trindade Sidney dos Santos, foi tip6grafo e, mais tarde, Ins
petor Escolar. 

Estreando em livro com A Noite Coroada de Rosas e de 
Mirtos, em 1921, seus versos se coloriam de fortes acentos sim
bolistas. 

Em 1927, entretanto, abra~a o Modernismo e publica, de 
parceria com Jader de Carvalho, Franklin Nascimento e 
Mozart Firmeza, 0 Canto Novo da Rac;a, primeira manifesta
<;ao da nova escola entre n6s. 

Contudo, a leitura de seus livros posteriores nos mostra 
urn poeta absolutamente independente, infenso a qualquer 
tipo de ortodoxia literaria, oscilando entre o verso parna
siano e o poema modernista, com notas simbolistas ou mesmo 
romanticas. 

Alem daqueles do is primeiros livros, publicou: Poemas 
Her6icos- 1.a serie (1935), Baladas, Sonetos e T1·ovas (1937), 
Poemas Indianistas do Brasil Virgem (1940), Sob o Meigo e 
Tnigico Luar de Verona (1940), Os Camponeses (1946), Altar 
(1947), Poemas Her6icos - 2.a serie (1951), Crianc;a, Amorl 
(1956), Paisagens Brasileiras (1957), e Orac;tio da Hora ul
tima (1959), deixando inectito urn livro que intitulara de 
Cantico Absoluto. 

243 



Era membra da Academia Cearense de Letras, onde ocu
pava a Cadeira n.0 1, cujo patrono e Adolfo Caminha. 

Com sua morte, podemos dizer que desapareceu nosso 
derradeiro poeta boemio. Seu nome jamais podera ser esque
cido quando se trate de fazer o levantamento de nossa evolu
gao poetica, notadamente no tocante ao movimento moder
nista, do qual, como dissemos, foi urn dos pioneiros, na0 
obstante sua formagao classica e sua independencia literaria. 

S. de A. 

MENESES PIMENTEL 

Francisco de Meneses Pimentel era natural de Santa 
Quiteria, deste Estado, onde nasceu a 12 de setembro de 188'7. 
Filho de Jose Balbina Ferreira Pimentel e Clara Meneses Pi
mentel. De origem modesta, fez-se por si, pela dignidade e o 
esforgo chegando a fundar, em Pacoti, o Colegio Sao Luis, que 
transportou, anos depois, para Fortaleza, estabelecendo-se na 
Av. do Imperador, esquina com Liberato Barroso. 

Dedicou-se ao magisterio superior, alcangando, por con
curso, a cadeira de Direito Romano, na Faculdade de Direito 
do Ceara, da qual foi Diretor. 

Presidente constitucional e a seguir Interventor Federal 
do Ceara, na ditadura getuliana, e depois Senador da Repu
blica. 

Membra da Academia Cearense de Letras, ocupava a ca
deira n.o 38, que tern como patrono Tiburcio Rodrigues. 

Faleceu a 18 de maio de 1973, na cidade do Rio de Ja
neiro. 

Meneses Pimentel era portador das seguintes comendas: 
"Gra Cruz da Ordem do Merito" ; "Cruzada Tradicionalista 
Brasileira"; "Isabel- a Redentora", e "Soberana Ordem dos 
Cavaleiros de Sao Paulo". 



FERNANDES TAVORA 

Manuel do Nascimento Fernandes Tavora era filho de 
Joaquim Antonio do Nascimento e Clara Fernandes Tavora 
do Nascimento. 

Nasceu na cidade de Jaguaribe, deste Estado, na fazenda 
"Embargo", a 21 de mar~o de 1877. 

Foi politico de alto valor, Deputado Estadual, Interven
tor Federal no Ceara, Senador da Republica. 

Homem de fei~ao moral invejavel, seu comportamento 
como cidadao e homem publico, toda sua vida foi de a~ao c 
devotamento as causas justas pelas quais se bateu. Nas lides 
jornalisticas, sempre se houve com desassombro e dignidade. 

Era orador eloqtiente e doutrinario. Compunha seus dis· 
cursos em fino lavor literario. 

Deu publicidade escrita a muitas de suas pe~as orat6rias, 
grande parte delas em torno do problema das secas no Nor
deste. 

Foi membra do Instituto do Ceara e da Academia Cea
rense de Letras, ocupando nesta a Cadeira n.o 8, cujo patrono 
e Domingos Olimpio. 0 senador Tavora faleceu na Casa de 
Saude S. Raimundo desta Capital a 29 de setembro de 1973, 
quase centenario. Mesmo com a fraqueza da idade, colocava-se 
no numero dos academicos assiduos as sessoes. 

Esta sepultado no Cemiterio de S. Joao Batista, em For
taleza. 

CRUZ FILHO 

Nascido no dia 16 de outubro de 1884, na cidade de Ca
ninde, faleceu em Fortaleza, no dia 29 de agosto de 1974, o 
poeta, historiador, ensaista e contista Jose da Cruz Filho, lite
rariamente Cruz Filho. 

Tendo feito os primeiros estudos no Colegio Santo Anto
nio, dos padres capuchinhos, na sua cidade natal, logo mais 
seria professor no mesmo estabelecimento de ensino. Nao 
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chegou entretanto a cursar escola superior, o que nao o im
pediu de obter s6lida cultura, atraves de longo convivio com os 
mestres da Literatura Universal. 

Cruz Filho exerceu as fungoes de Inspetor Escolar Regio
nal, Oficial de Gabinete da Presidencia do Estado (ao tempo 
de Justiniano de Serpa), Diretor-Geral da Secretaria do In
terior e da Justic;a e Diretor da Hospedaria Getulio Vargas, 
tendo sido ainda professor de Portuguese Literatura no Liceu 
do Ceara e Secretario da Faculdade de Direito da Universidade 
Federal do Ceara, cargo em que se aposentou. 

Fundou, em 1903, com Tomas Barbosa e Augusto Rocha, 
0 Caninde, primeiro jornal da cidade, sendo mais tarde urn 
dos principais redatores d'A Imprensa, tambem de Caninde. 

Como poeta, podemos considera-lo urn parnasiano, nao 
· obstante as notas de Simbolismo e as reminiscencias roman
ticas que se espalham por muitos dos seus versos; e que ele, a 
exemplo de Alberto de Oliveira e de Olavo Bilac, nao seguia 
estritamente os moldes do Parnasianismo frances, marm6reo 
e impassive!. A perfeic;ao formal dos seus poemas, contudo, 
mais o aproxima da escola de Heredia do que dade Lamartine 
ou da de Verlaine. 

Cultivando com seguranc;a varios generos, publicou: 
Poemas dos Belos Dias (1924), Poesia (1949), e Toda a Musa 
(1965), de poesia, deixando ainda ineditos os Poemas dos Dias 
Idos; a Hist6ria do Ceara, editada em Sao Paulo (1931); 0 
Soneto (1961), ensaio editado no Rio de Janeiro; e Hist6rias 
de Trancoso (1971), de contos, genero no qual deixou a publi
car 0 Cisne de Leda. 

Cruz Filho ocupava na Academia Cearense de Letras a 
Cadeira n.o 39, que tern como patrono Araripe Junior. 

S. de A. 
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