OCUPANTE ATUAL
CÂNDIDA

Maria Santiago GALENO.

(Nenzinha Galeno).

Na linha paterna é neta de Juvenal Galeno. Filha de Antônio Ga
leno da Costa e Silva e Cândida de Santiago Galeno. Nasceu
em Russas, tendo passado a adolescência no interior do Cea
rá, nas cidades em que o pai exercia o cargo de juiz. Os estu
dos secundários, fê-los no Colégio de S. Teresa, do Crato, en
quanto o curso normal foi feito no Colégio da Imaculada Con
ceição, de Fortaleza, onde se diplomou (1936). Tem o curso de
Técnica de Educação do Instituto Nacional de Estudos Peda
gógicos (INEP), do Ministério da Educação, e o de Assistente
Social, do Instituto Social de Fortaleza. Iniciou-se nas Belas
Letras escrevendo artigos para o jornal Cetama, de Barbalha,
e para O Nordeste, da capital cearense, sob o pseudônimo de
Branca de Castela. Passando a residir em Fortaleza, entrou a
colaborar com assiduidade nos jornais e revistas locais e, tam
bém, em revistas do Rio, São Paulo, Porto Alegre e Bahia. Das
primeiras, destaca-se Jangada, revista da qual é diretora e que
pertence à Ala Feminina da Casa de Juvenal Galeno. "A sua
prosa, que se distingue pela beleza da forma e delicadeza em
que é vazada, excele pelo brilho e fluência do estilo, sempre
muito pessoal e elegante, através do qual se revê ágil escrito
ra, dotada de brilhantes dons artísticos e literários" (Cruz Fi
lho). Publicou: Naipes (de parceria), 1953; Trevo
Folhas (idem), 1955.

de

Quatro

A publicar, afora outros, Presença, livro

com que em 1954 conquistou o "Prêmio Rodolfo Teófilo" nos
Concursos Literários da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Di
rige desde setembro de 1964, por morte de sua tia e fundado
ra, Henriqueta Galeno, a Casa de Juvenal Galeno. Fundou com
Oscar Moreira, em 1965, a Editora Henriqueta Galeno, que está
completando dez anos de vida, atendendo com solicitude e
bom gosto aos escritores não só cearenses como brasileiros,
pois está editando livros para outros Estados. Faz parte da Co
missão Cearense de Folclore, da União Brasileira de Trovado
res, da Associação de Jornalistas e Escritores Brasileiros, da
Associação Cearense de Imprensa, da Associação Brasileira de
Assistentes Sociais, da Academia Feminina de Letras do Rio
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Grande do Sul e da Associação Cristã Feminina. Participa dos
seguintes livros publicados pela Ala: Naipes (crônicas), 1953;
Trevo de Quatro Folhas (contos), 1955; Mulheres do Brasil (en

saios), 1971;

Antologia Cearense

(H série), 1957, organizada

por esta Academia de Letras, com introdução do historiador
Raimundo Girão.

Figura no Dicionário Literário Brasileiro, de

Raimundo de Menezes, vol. 3, p. 556. Edições Saraiva, S. Paulo,
1969, e na Antologia do Folclore Cearense, de Florival Seraine.

A sua última produção es�á em Quinteto em Ritmo de Crônica
(parceria), 1975.

36
PATRONO
TOMÁS POMPEU DE SOUSA BRASIL (SENADOR POM
PEU). Por certo, a figura mais projetada da política e da Cul
tura no século passado nesta então Província do Ceará. Filho
de Tomás d'Aquino de Sousa e Jeracina Isabel de Sousa, nas
ceu em Santa Quitéria, Ceará, no dia 6 de junho de 1818. Em
fevereiro de 1834 estava na aula de Latim do seu tio Gregó
rio F. Torres, professor público, e em 1836 embarcou para o
Recife a estudar no Seminário e na Academia de Direito de
Olinda, que o fizeram Padre e Doutor. Veio para Fortaleza a
fim de dirigir o Liceu do Ceará, que instalou em 1845. Foi o
primeiro Diretor da Instrução Pública. Deputado à Câmara Ge
ral (1846). Senador do Império (1864). Entrando para a redação
do jornal Cearense, criado em 1846 pelo conselheiro Tristão
de Araripe e por Frederico Pamplona, terminou só na direção
do órgão e dele fez a folha de imprensa mais bem orientada
do Ceará, à sua época. A sua cultura, a sua habilidade política
o transformariam no Chefe do Partido Liberal no Ceará. A po
lítica no entanto não o afastou dos estudos e pesquisas sérias,
e daí a sua enorme influência nos destinos de nossa terra.

O

número de obras valiosas que deixou publicadas comprovam a
sua presença orientadora no exame e divulgação das coisas e
fatos cearenses. "Esse cearense notável - é do Barão de Stu171

