SÓtiOS HONORÁRIOS
A êste quadro têm pertencido grandes homens de letras e
cientistas. DeEtacam~se, entre os falecidos:
CONS. ÁLVARO DE OLIVEIRA (correspondente).
AMÉLIA DE FREITAS BEVILÁQUA (Piauí - Rio de
Janeiro). E~critora. Casou~se com Clóvis Beviláqua. Autora de
"Alcione" (contos), "Aspectos", "Instruç ão e Educação da ln~
fância", "Atravé s da Vida" (romance), "Silhuet tes", "Litera~
tura e Direi te·" (em colaboração com Clóvis Beviláqua), "Vesta"
l romance) e "Angúst ia" (romance).
ANTôNIO TOMÁS, Padre (Acaraú, Ceará, 1868- For~
taleza, 1941). O Príncipe dos Poetas Cearenses, eleito em con~
curso promovido pela revista "Ceará Ilustrad o" de Demócrito
Rocha. Autor de inúmeros sonetos e poemas que o Brasil todo
conhece e recita. "Contra ste" é um deles, que se encontra pu~
hlicado em almanaques e antologias.
BARÃO DE STUDART (Principal fundador da Academia
e patrono ).
CAPISTRANO DE ABREU (patrono ).
CLóVIS BEVILÁQUA (patrono ).
JOÃO AUGUSTO DA FROTA, Padre. (Santana do Acaraú,
Ceará, 1849 - Fortaleza, 1942). Teólogo, matemático, orador
Slacro, latinista, filólogo e astrônomo. Foi Diretor ·da Instrução

MANOEL ALBANO AMORA

Pública e profe ssor do Liceu do Ceará. Tomou
parte na campa~
nha aboli cioni sta. Muito modesto, nada deixou
publicado, a não
ser a poesia "Pac atub a Libe rta", no jornal "Lib
ertad or", de 2
de fevereiro de 1883. Foi também sócio efetiv
o da Academia,
e::,colhido por ocasião da reforma de 1922.
JUVENAL GALENO (patr ono) .
MOURA BRASIL (patr ono) .
PEREIRA DA COSTA (correspondente).
TEODORO SAMPAIO (correspondente).
EDUARDO STUDART (fundador e correspon
dente).
Os membros honorário s atuais, são os abaixo menc
ionados;
FRANCJSCO ALVES LIMA (fun dado r).
GUSTAVO BARROSO (Fortaleza, Ceará, 29~1
2~1888).
O Príncipe dos Prosadores Cearenses e uma
das mais insignes
personalidadPs do país. Escritor primoroso e histo
riador abali~
sado. Memhro e antigo presidente da Academia
Brasileira de
Letra s. Dir~tor do Museu Hi8tórico Nacional.
Glorioso autor de
eento e vintf' livros consagrados pela crítica, uentr
e os quais se
:_.;obressaem: "Ter ra de Sol" , "Pra ias e Várz
eas", "Her óis e
Bandidos", "A Ronda dos Séculos", "Ao Som
da Viol a", "A
Guerra do Lopez", "Alm as de Lama e de Aço"
, "Osório, o Cen~
tauro dos PPmpas", "Tam anda ré, o Nelson Bras
ileiro ", "Bra sil
colônia de banqueiros'~ , "His tória Mili tar do Bras
il", "His tória
~ecreta do Bras il" (três volumes), "Coração de
Menino", "Lic eu
rio Cear á". "Consulado da China", "Por tuga l,
semente de im~
pério s" , "Qui nas e Castelos", "Cinza do Tem
po", "As Sete
Vozes do Espí rito" (poesias) e "His tória do Palác
io Itam araty ".
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Pe. Antônio Tom ás

Na sessão solene de 15-8-1954, fala o sócio fundador, Dr. Francisco Alves Lima, recordando
os longínqu os tempos da fundação da ACADEMIA CEARENSE

Grup o de acadê micos que toma ram
parte na sessão de
1° de outub ro de 1952, que recep ciono
terrâ neo Gust avo Barro so. De pé, da u o escri tor condirei ta - José Valdo Ribe iro Ramo esqu erda para a
s, Sidne y Neto ,
Abel ardo Mont eneg ro( Antô nio Mart
queta Gale no, Mano e Alba no Amo ins Filho , Henr iHugo Catu nda, Júlio Maci el e Gastãra, Adon ias Lima ,
o
-And rade Furta do, Dolo r Barre ira, Justa . Senta dos
Gust avo
Ferna ndes Táv ora e Padr e Misa el Gom Barro so,
es

