OCUPAN1E ATUAL
JOEL de Lima LINHARES, filho de Firmino Gonçalves U
nhares e Ana Ubaldina de Lima Unhares, nasceu em Lavras da
Mangabeira, aos 3 de agosto de 1895. Iniciou seu curso primá
rio, aos cinco anos de idade, em sua terra natal e terminou-o,
a contar de 1907, no Colégio de São Francisco de Canindé,
então sob a direção dos

Frades Capuchinhos, onde iniciou o

seu curso de humanidades, ali permanecendo até o fim do 29
ano. Transferiu-se, depois, em 1910, para o Seminário Arquidio
cesano de Fortaleza, onde concluiu o seu curso de humanida
des e, ingressando no Curso Teológico, continuou ainda durante
dois anos. Saindo do Seminário, em 1916, abraçou a carreira
do magis�ério particular, que já tentara exercer, no ano ante
rior, como professor de música e canto gregoriano. Tem sido
professor em diversos estabelecimentos de instrução da capital
cearense, catedrático de Filologia Românica na Faculdade de
Filosofia da Universidade do Ceará. Em 1929 matriculou-se na
Faculdade de Direito do Ceará, donde saiu, em 1933, bacharel
em Ciências Jurídicas e Sociais.

Exerceu o cargo de Diretor

Geral da Secretaria de Estado dos Negócios do

Interior e da

Justiça. 1:": filólogo e orador. Tem publicado discursos e algu
mas poesias e, a publicar, uma Gramática Portuguesa, Pontos
de Filologia

Românica, um romance,

algumas monografias a

respeito de questões filológicas, discursos e conferências.

17
PATRONO
JOAQUIM de Oliveira CATUNDA. Filho de Antônio Pompeu
de Sousa Catunda e Inocência Pinto de Mesquita Catunda.
ceu em Sta. Quitéria, no dia 2 de dezembro de 1834.

� as

Em 1849,

veio para Fortaleza e, no Liceu do Ceará, obteve os preparató
rios. Destinando-se à carreira militar, em 1853 embarcou para
o Rio de Janeiro. Matriculou-se na Escola Militar em 1857, mas
deu baixa em 1860.

Esteve em Alagoas e, já funcionário da
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