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.- - ·Alfredo Peixoro, edição unica, publicada cm Fortaleza
a :-> de Junho de lkT2 pela Padaria E s piritual. T yp. do
Operaria.
A lbmn (0), jornalzinho publicado cm 1893, cm Baturité,
por Quintino Cunha.
Alnta llrtck (OJ, pJblicajo em Fortalez'l. a 2;) de Agosto
de 1807 eimpresso na Typ.dal11ffOra CearensP porFran·
cisco Vieira da Silva.
Al'vorrtdrr. (.-\), jornal d2 it11nun cios da casa commercial
Estrclla do O riente, de Fortalc;,a . Sahiu seu primei ro c unico numero a:{ ele .Tun h l d~ 18 J J. • 1m1~rcsso na T yp. Un iversal.
.!L 1!leri m (A), publicada em Fo rt aleza a 17 de Abril de
J 1-:h 1. Ern proi~r i cd<.de do Dr. Manoel 'oarcs da SilvR Bt:-

zcrra c imprimia-se na Typ. Social, de Odorico Colás. Sahia ás quarta-feiras. Tinha por cpigraph e as palavras do
:\Tarqucz de Valde.samas: «As sociedades modernas têm
con ferido a todos o poderem er jornalis tas c aos jornalistas
o terri\'cl encargo de ensinar ns nações, is to é, o mesmo encargo que Jes us Christo confiou a seus apostolas. ,,
Aracaty, jornal politico, commercial c noticioso. Sabia
aos sab bados c s ubsc revia-se na l(ua da Cadeia, Typ. Aracatyensc, onde era imrresso. Redactores J osé Libcrato Barroso e Hypolytc Cassiano Pamplona . E ' de H:l,)<) .
.A racoyaba (0), jo1 na! de pequeno formato, de Baturité-.
.\pparcceu c desappar cceu em J 868. Seus ultimas numeras foram impressos nas officinas de P edro II, de Fortalezn.
ArartjJe (0) , jornal liberal, publicado no Crato, na Typ.
de l\lonte & C.", casa do Pisa. Preço da assignatura ,)$000
a nnuacs . Impressor :\1 . Brigicb dos Santos Sobrinho. O
1: n. é de 7 de Julh o de l H.-)5.
ArJ:~·os Cem'ellse, jornal politico liberal, publicado cm
Fortaleza na Typ. Fidclissima de F . L. de Vasconccllos . E'
de lt:l50.
Artilheiro (0 ), publicado. cm F or taleza, a l í de Julho
de 1863 e s ub.:;cripto na Typ. da Liberdade ú Rua Formosa. Era impresso por Suitberto Padilha.
Artista (0), publicado em Fortaleza a 7 d e Março de
186:.? na Typ . Brazileira de Paiva c C. a. ~ ah i a uma vez por
semana, ás scxta .fciras, a ~$OCO por trimestre. Impressor
J oão Evangelista.
Artista (O), orgão do partido Operario do Crato. O 1. ·
n: sahiu a 13 de Dezembro de 1891.
Atalaia (0), jornal publicado em Fortaleza cm li-l6..f. na
Typ . Americana por Thcotonio Esteves de Almeida e depois
na Typ. do Pedro H per R. de Paura Lima.
Atltleta (O), jornalzinho publicado em Baturité cm 1883.
A lhleta (O), orgam dos alumnos da Escola ;\Iilitar e depois da classe caixeiral de F ortaleza. Passou a ter o nome de
P It em~~: ra1::r:eiral.
Aurora Cearense, jornal littcrario em 8 pags . publicado
em Fortaleza a '27 de l\Iaio de 1866.
-'l 7:e11idrt (A), jormll littcrmio funcla do cm F c 1talo fi 1 n
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Antonio Salles, Virgílio l~ ri gido, José Carlos c Papi Junior,
cm J8f..() .
B

llarn/e Pltrygio-Pcriodico publicado na cidade do :\racaty, cm 1869, tendo por unico c exclu sivo redactor Juli o
Cczar da F onseca Filho. Era impresso cm papel ver melho
c se dizia monitor da revolução c da Republica. O seu ! . 0
numero, unico que \·eio á luz, continha os seguintes artigo s
-Paramos a revoluçr7o. F óra o 1'ei O qtte é a R epu blica O tyramticidio éj1tsti(icado jJOJ' S. Tlt oma -:,· rlc
/l r;ui1lo. Cuidado com o e_'\:ercito ,· 011de Plte predomina,
a liberdade é uma m e11lira ,· Pro·v as lzist oricas . .J.f:3,mll o
.,.e·volncionario, (poesia). Grilos de dcsesfJero , 1poes ia).
O hymno revolucionario tinh<1 por cst ri biln o uma quadra,

cujos primeiros versos eram os seguintes :
' ·(~uebre<e

o sccptro do r<' i !
na:::gue-se o manto real 1 "

O Grilos de desespero tinham a seguinte quadra originalissimn:
'· Convertam-se os r egios manto,.:
P.m andrajos de pobr('sa,
Rir- vant as taboas elo t h1·o no

P 'ra esquife da realc:<a ' "

:\ policia apprehendeu quasi todos os numeros, por occasião da distribuição, di lacerando-os incontinente. O seu r edactor viu-se perseguido, p rocurando·o a policia para enviai-o como recruta para a guerra do Paraguay. Salvou-o o
Dr. Hyppolito Cassiano Pamplona, cuja inf1uencia nesse
tempo era prestigiosa em politica.
Julio Gezar era uma crcança, quando emprehendeu a publicação do Barrete P hrygio.
Bacallufo, jornalzinho critico, publicado em F o rtaleza a
17 ele Maio de 1891.
Barbeiro (0), publicado cm Fortaleza na aclmin i tração
1anoel Felizardo.

Jiarquinho (0), publicado cm r\racaty.
Batet (0), jornalzinho critico c litterario, publicado cm
Fortaleza uma vez por semana. O 1. 0 n. 0 sahiu a 17 de Setembro de 1882. Redactores Alvaro l\Iartins e Gulpio.
Batet (0), jornalzinho critico publicado em Granja por
Felino Laurindo da Silveira.
Battwité (0), jornal neutro entre os partidos politico ·,
publicado aos domingos. Impressor Raymundo Pinto de
Vasconcellos. Foi seu primeiro redactor o Bacharel Domingos Carlos Gerson de Saboia. Appareceu em meados de
I'- 76 e desapparcceu em 187H, quando sob a direcção do
Bacharel Amaro Cavalcante, que cm suas officinas publicou
um livro de tinado ao ensino primaria, sob o titulo de T.-i1HO
Popular . Foi a primeira typ. que existiu cm Baturité.
Bnturitee11se (0), hebdomadario, neutro entre os partidos, sob a direcção de Auxencio Rodrigues l\Iartins e :\.
Brigido. Por causa da publicação da Tarn~{a, foi empastc!Iaclo e cessou. E' de 1 82.
Bemtevi (0), publicado cm Fortaleza em 1892.
Be30IWO (0), publicado em Fortaleza. 'ahia das officinas do Nor te.
1Jü.:ld1tlzo (0), jornal de rapazes publicado em 18<)1 em
Baturité.
Bond (0), puolicado cm Fortaleza a 30 de Julho de
1884.
Bond (O), publicado cm Fortaleza a l <J de i\1aio de 1ti90,
Propriedade de Rocha, Santos & Brito.
Brazit (A), Foi esse o nome, que adoptou o Pedro J[,
apoz a queda da monarchia.
Brisa (A.), jornal littera rio, recreativo e noticioso, publicado aos domingos em Fortaleza. Typ. Imperial. Impre sor Francisco Perdig<io. E' de H:l75.

f:
Cala!Jrole, impresso na typ. da Orr:-:-Pirt de Sohral. Ficou
no I. 0 n. 0 , que é de :.!5 de t\ gosto de 18.S3.
Canp;!tSS it - Publicado cm Fortaleza . l~cdactor c proprictario L-'rancisco Luiz de Vasconccl los.
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Crmml o (O), jornal?-inho publicado cm Forta leza a :2() Jc
:\ I aio Jc UN:.!. Redactor J os C: dos Santos.

rar~tallnúa, jornalzir.ho publ icado cm Fortaleza a 8 de
J unh o de 1884.
Carcará IO I, jornalzinho publicado cm Fortaleza a 9 de
,Julho de 18R l. f'icou no l. · nu mero.
Careca ( 0), jornal critico publicado cm Fortaleza scmana lm ::-ntc na Typ. Americana de Thcotonio Esteves.
Cartola (,-\), jornalzinho publicado cm Fortaleza a l. · de
Janeiro ·.:!e 1802.
CrnJrt?lliJtho, jornalzinh o publicado em 18<)0 na Typ.
Popular, Fortaleza.
Ceard, puiJiicado cm Fortaleza a:.! de Sctc,nbro Jc JR8H.
l~ cJ~tclorcs . \ntonio Bezerra de :\I cnczc;:;, <..: uilhcrme StuJart,
.\ nlonio .\ugusto dt.! \ ' asconcellos c Fra·1cisco Ferreira do
Valle. lmprcssu na Typ. Un i\·crsal,dc Gu t~h a F erro c C.". O
;.litigo de apresentação é da penna do Dr. Studart.
Ceard flln st rado, rcü:,ta a rtí stica, :ittcraria c scicnlitica,
publicada em Fortaleza 2 ,·ezes por mez. O 1: n: sahiu a
:.!0 de J anciro de 189-1-. O serv iço de gravuras era fe ito na
L ithographia Ccarensc do<.; irmãos Costa Souza. A principio sob a re:dacção c direcção de Papi J unior, Pedro :\lo·
n iz c José Olympio, passou depo is á direcção de José
Olympio c Dr Arthur Amaral.
Canu1o, publicado em Baturité por ~lanocl Bezerra. Era
ornado de caricaturas abertas cm cajózcira.
CenreJtse (O), orgam liberal publicado cm Fortaleza. O
1. · n. sahiu a .J. de Outubro de 18-J.(). Cesso u a publicaç'io
com o advento da Republica. Entre seus redactores figur ram o Senadcr Thomaz Pompeu, José Pompe u, Cons. 0 Ro
drigucs J unior c Dr. P aula Pessoa.
Ce(lreJtse .Jaccuí 11a, publi cado cm Fortaleza cm :2:> de
:\lai o de 1831 e do qu1\l era redactor o Capitão José Ferreira
Lima Sucupira.
Charut o (0), jornalzinho publicado cm Fortale;r,a. Redactor José dos Santos.
Clari111 da Liúerdadu (O), publicado cm Ara~al · pur
.l ua JUÍI11 Emilio .\ yrc:,, antes .lo ,t<illitn lg naci<> \Va tJd tl c.\ .
E ' de 1~ . ll.

IH. I"IST .\

Co ·1/w (U 1, publicado e·11 l•'drla!cz.t n:l Typ. Patrintica .
E' de 18.->~
('ofiúry, j ornal:~. inh o publicado em Baturité em loH~.
C olibry, jornal littcrario c crüi co, cujo J . n . sahiu em
J.'ortaleza a 9 de Junho de 1B8-L
( 'oliú ry, jornalzinho publ icado no . \racaty cm J Ní37.
Co!o.:;s11L (0) . orgatn .l~ Ullla ac;-:ociayão t_vpn g raphicc~,
public:-tdo cm For taleza em I HIR .\ typ. do Colossal era ú
J~ ua do :\I ajo r Facundo n. 3 I.
( 'o múat e (O), publicado cm 13atu rit é em lHH:3.
Comúal e LO), orgam d) Partido Opera rio de Fortalc:~.a.
l~ cdactores .\ dcrson Ferro c Capitão Antonio Dwntc 13c7.Crra . Pu bli cado J vcws por sema na. Preço 1:2Sooo annuacs. () l. n. sah iu a:-> de Abri l de lk91.
( 'c111et11 í,U), jornalzinho publi cado cm Bat urité em 1Rt<.! .
.\Ilu são ao cometa apparccido naqucllc anno.
Co !ldor (U), orgam da Sociedade Litteraria União Ccarensc, de Baturité. Apparcccu c dcsappa rc;ceu em 188 7.
Commercio (0) . hebdomadario neutro, publicado cm
Batu:·ité sob a direcção do Dr. l~aymundo F rancisco 1-{ibciro
Filho, em 18S..J-.
Co mmercio, publicado cm Fortalc:~.a. 'ubstituio·o o Dirt·
ri o do Cearri.
Commercial (O), orgam dos interesses com mcrciacs,
iagricolas c indu stria cs, propriedade de F . L. de Vasco nce los. Sabia ás quintas-rciras c a 6$000 por an no. Impresso na
T yp. !3rasili-::nse rua Formoza casa n. Teve por algum tempo
como redactor principal o Padre Carlos Augusto Peixoto
d'. \l cncar. E' de :\!aio de lk:> ~~ Co !lsciellcia (. A), pcri od ico littcrario e critico, pub li caJo
cm Sobral na typ . .:\liragaia. Fundado cm Janeiro de 1867,
cessou a publi cação em Nctcmbro do mesmo anno.
Co ~tslituiçr7o , orgarn do partido conservado r, publicado
cm Fortaleza a ~+ de t5ctcmb ro de 1863. Começou publicando-se um a vez por semana, passando no ::! . o anno a ser
diario Cessou dois dias depois da proclamação da 1\epublica,sendo seu redactor o Dr. ,Jus tinian o de Serpa, c gerente
.\ nton!o :\b re ira de Sou:~.a . .:--J'cs.;c jornal, representante das
i Jcia~ do part ido çonsctTador adiantado, r.:m opposiçiíu ús
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ideias pregaJas pelo PPdro J 1, u outro orgam conseiTador
de Fortaleza, escreveram, ent re 011tros, os Urs. Doming:)s
.laguaribe, seu fundador, Man ocl Soare~, P a ulino Nogueira .
. \ nton io Pinto. Praxedes.Thcodolo, Frederico Borge~ .
Cor veio da "1 ssembt/a Provillcial, publicad o ao!:> !:> ab1 ados c ·~ Fortaleza, na Typ. ~'atriotica. 1$000 r·. p()l' trimestl'e. E ' de 18:l(J. Tinha por epigr<lphe o ~cguint" \ c rSil
lc Camõe~:
(~UPlll pudt·r<'t do ma! llparelhadu
l.i\t'ar ·- ~l' dú petigo ,; ab iamonte.
:')i lá de cima a Guat•rln SobPt'culn
\Tito acndit· 8 frae~ f"r ,'[' lt un• ana :

Carreio Oj}tcütl , publicado em F o rtall.!za 1 ~a adm1ntstra
çào José Clarindo. Era imp;~"~o na Tyl' · Ju Hs/m:o do
Cear ri c depois na do Libertador. 'l'e 'e como redactor-gerente i\lanocl de Ol iveira Pr,i\·.:t .
Cursaria lllar i el!sla, o rg:J.m critico c litterario, ~·ub li ca
do cm Fortale za c m Dez embro d~ 18bJ.
('or11ja, jornal;;: i nilu public:1do no . racaty em i R4-l.
Cri-Cri, publicado em Fortaleza. O 1. n: sahiu a :n de
Julho de 188:! . PropriedaJc da socivdade-Cavalciros negros .
Editor- prop l'ictario Antonio de L~~rayetc .
C'rw::eiro (0), hcbdomadari o, t)rgam dos interesses do
município, o b a redacção e gercncia de Cypriano de i\li randa c l' cdro ~ombra. 'ahiu da Typ. do Latu ritée11sc cm
:2, de Setembro de l '8-J. c VI\'CU até I oSI2. Foi c jornal de
mais longa cxistcncia do m ,: nici pio, até cnt ão,con,en andose sempre neutro.
P o r fallccimento de Cypriano de í\liranda. que em suas
u l'ticina;; publicou s:o·rs this livrus de vc,·sos-Lyrios e Coi·c•os 0 f>oeuws e Versos, assumiu a redacção seu irmão
.lorgc de ).1hln-ia, que, posteriormente mudando-se para o
.\mazonas, entregou -a a F'ranci-:co Silverio, em cuja dircc:,:ã,) desapparcceu.
r '1::-c11.: (0), ,iornalzinllP }'LlblicaL:u ~u b rcd;l(~·ão anonyma nas oftlcinrs da Orde m de Scbral. DUl o u r ouco tlm ç:o, tendo ccmcçado a 21) t'c ~.'ctur.trodc Jf,CJ~.
CyriNPO (O) . perÍ ''di co co n:;~ n 9do ~ t' S i!1lere,::t · Ja rt! i

già<) e publicadoe'11 Fortaleza de 15 e m 15 dias. O l: nu
s. tni!t ' l I H de Junh·) d~ L85 · . l11primi a-sc a principio na
Ty:J. J3r,tzilie ·13e d e Francisco L .1iz, d epo is na Typ. d o P etf ...·.[ ;•J.iJo tm p:essoc J oaq uim ' tJ;é,~e Oliveira, na Typ .
Hrazilci ra. d e Paiva c C a '3 ali•l::tl 111. T ; p . . \nwricana de
r. -:-~ . d e Alm eida á I~ ·.1 a d0 ,: n :;o . Tinha por cpigraph::.! a s
pa ta\ :·1s : Di1·ige , S ~nhor , 1 110s.sa penna , e os ím pios se rão
con fundi · 1 )S . Hedact0r P. ~ José F erreira Linl't Bucupira.
J)

/J. ~esei<; de Pe<Y'reiro, publi.::ado cm '"ortaleza pnr Jo é
Ca roli-, n.

Dé.::eseis d 2 D e.::e;1láro . O J"g-tm do partido conservador
da Pro vínci a , fundacto para commemorar a posse do prcsidenk Manoel Felizardo de 81'17-::t c Mell o (1837). iira seu
prin ·~ipa l rJ I'·1:Jrict,1ri o e r.J.hct .,. o Dr. :\1igucl F'enandes Vieira [rnpr<;s<;o p )." C .tl di 1 > .\f L· .JliCS d~ Carvalh0 na Typ.
Co nstitu ·;in.J::tl l.<: m UHO, co·n a c!e,,açl > ct0 :2. 0 rmper<~
dor, o De;::;,;sei.- de De::em )ro passou a ter o no ne de PP-

dro li.
D e:enove de Otünúro, orgam Ja socied ade desse nome .

O 1. 0 n. 0 sahiu a 18 de .Jul ho de lt\01.
i.Y'lúi;tlw ~0), publicado em B a turité de U;sr> a t 8S~
Sah ' L ao.;; dom ingos. Redactor J-,'rancisc0 A . de Miranda.
Dirtbo (O) , j o rrnlz inln p c.tb lic ado c n F'ortalez1 cm J anciro rle J Sq:).
I.Jiario (O), publicado em P'ortalcza O J 11 n. s1 '1iu a [()
ct-: M rtio J -3 i 892 . Reja<.:tores \dvlpho {jaminha e O li vei ra c
Si!\' a.

Dirlrio do Cear f, pJb!icado e.n Fortab::a . Ccss0u J e pu-

b li -:.::.~ r-c; e e m Agosto de J f-!Oó,q ua ndo c;0b a redacçilo de Bomfim .Soorini1o. Era propriectad~ de Th.::0d•) n!ro de Brito &
C. a. Hedacto re:; Drs. J 1stinia!10 de Serpa . .To ;i Li no da Justa, Aln .. o .'.le1des e R0be:to de Al e:-~::v . O l. n . .;ahiu a de
Novembro de 1 ~ o 1. F ni u rna CO;ltin ua cãn do COfltllt 'r:: lo.

Diario do Consettw G?ral ria P ;ovilt;ia do Ce.t rd .
Dublicado cm FC\rtaleza a 19 ele Dezembro d e 1820.
Dirt.rio rio {;r)l;enw rio Certrri. publicado em Fortaleza

DA ACADEMir. CE: RE 'SE

28CJ

Redactor o P.e Gonç;.lo Jgnacio de il:buqucrque Mor·oró.
Fci o primeiro jornal que tc\·c a Provincia. O 1. 0 n. 0 !3ahiu a
I Je Abril de 1F:24.
I o i o presidente da Confederação do Equad0r Manoel de
Carvalho Paes de Andrade qutm rara elle remettcu o materi:\! typographico, sendo o impressor Franci ., co José de Sal les o director elos trabalhos.
SA.lles fez parte da revolução PO Ceará, foi preso e perseguido, pagando com o martyrio as ideias, que ptofessava .
Seu nnme figura na « Helação das pessoas que mais se desem ol\ eram no mal\·ado systcma republicano na capital da
província Jp Ceará, feita na Secretaria do Estad(l d us negocios da Ju!3tiça em 12 de Janeiro de 182[) e assignada por
João CarnE'iro c e Campos.»
Dilu7:io, j0rnal;. ·nho publicado em Fortale7a.
Domingo (O). fc ! l~n litter<1ria. critica e scientifca publicada e:11 Fortaleza em !8H). I<ectactores J o~é ~~l artir.:, Papi
Junior, J o rge l'vliranda e José Olimpio (este re(:actor gerente) . ( 'olla borMam no Drnningo varias pCDnas entre as
quaes Paulino Nogueira. Juaqu'r1 01:-, wpio ,Juven~! ' Galero.
João Lopes, Hodolpho Theorhilo, Guilherme [.tl<lf.q·t, José
Carlos ,Junior e Antonio Salle .

E

l!-(;clesiastico, publiv1<io cm l7o rtaleza.
Eclto do Povo O!'Jcln1 da 0pi 1iào publica. nublicado cm
Fo•taleza. R~Lh;;t-.::rec; :Jr. A 1tonio José ne \l ello, João Cord.:!Irn .3 Vicent'3 L 11l1 t~'e ;; . [ 11 '· ~ ; ;:) 111. T;,J. Im;J:trci::ll rua
J'). hjor F ·tcundo n. -~6 por .•'cancis:.:o Pet"jigclo T d<.! ~ l
dcJunln de 1870 seu!.· n .\c;sig;utma m:msal l:i)OOJ .
Echo E5tuda•t/.al. . public1.d ·) em Forta:eza em Ju::10 d;
IS9l. Rt;!dactores \'10tn 1 ~<il ! : 'l , G . .-\'.t~ 1 ;' , , '1 Vi·~ira , h'r.t;1cis.;' 1 16Ci l ~ .; _Hl'hóJ c Joc;é L•1!z l! S :)uz,l. .
E.'eitor (Ol, jornal de e~o~ha, eleitor d publicado cm l•'o rtaleza em Oc~tubro de 1RS!.
Epoclla, publicado em Aracaty e~li 18üO.
Epoclza. publicado em A rt:C'tty cm ! 862.
l!-quarlor (0), jornnlzinho publicado em l\íarangurtpc ú
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rua Major Agostinho n. 38, sob a direcção de Alfredo de
Oliveira c gerencia de Rayrnundo Herbstcr. O 1. n .· é de I:-,
de Março de I:- 96Equilibrio (O), publicado em Fortaleza .
Escola (A j, jornal, manuscripto, que com eçou a ser des ·
tribuido cm Fo,·til.leza a :23 de Nov 2mb ,·o de 189+. Redactores J oan na Rodrigues, Maria de Mello, Josepha Freire,
Stella Castro, Sara Rossas, RaymunJa Abreu e Alexandrin a
:\f achado, todas crcanças de menos de 12 annos. Pass'lu depois a ser impresso.
~!-:-;fado d o ('e ará (0), orgam politico, publicado em F ') rta leza em substituição á Ga.seta do Norte. T yp e Escr.ptorio á ru a do Senador Pompeu n. · l ÜÜ. Fun dindo-se com o
Li!•ertador, produsiu A R epublica .
Estrel/a do Norte (A 1 jornal recreativo, litterario e critico, pu blicado em Fortaleza em Ago"t0 de 186:). Sa hia I
vc;-: por semana e subscrevia-se na Typ. (' on, m er~ial , a :-JOO
réis fJ Or trimestre . Impresso r Fran cis..:o Seba~tião da Silva.
Estudante, periodico critico e littcrario , sabido das ofilcinas do S ~ brnldtse. Era semanal.
Es: ,·rf.o (O), nrg<n1 dct :-)o ~ ieJade Ensaios Litterari os,
de Ji'ortaleza. O 1. n. · oublicou-se a ~ 3 de Julho de 18b7 .
.1:!-strella, fundado em 1857 por Antonio Bezerra e José
de Barcellos.
Evoluçllo , periodico litterario, Ct!..:t\~ati\ ' 0, noticioso, publi cado em fi'<Hta leza em i8S2. R<.:dactores L~tiz V . Perdi r,J.o.
,J . B. Figueira Lim :t e A Olympio da Rocha. Sahia ja Typ.
do Cearertse.
Evolução (A), jorn ·1l !itterario, pu blicado em Fortaleza
relo Cap itão Antonio D~1ar:e Bezerra.
{i}voluçr7o, revista litteraria, scientifica e critica. O 1. n. · é
de iJ{) r ulh('\ d' ' \0'3. Red.,"n •·nq L•Jic .\gassiz, Fhvi•> Bclle:.:a, Vianna J ~ ·';atTalho, Leite de Bcrr ~d o, Francisco Barretto, Cô,t cs Gúimw':es, Eut~· ~hio Gaivão e .Tosé da Penha.
Impressa na Typ. Univc:· ;al Rua Formoza 11. 0 3:1, de Cunha
Ferro e C.a, For ta lcza.
F

Ficrari11o (0) . pcriodíco humorístico, s ahido ú luz em
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Fortaleza a 1 de i'vJaio de 189:) Propriedade e redacção de
Carlos Severo e 1\"icephoro :\Toreira, sendo este o gravador
cm madeira.
FrJrtale::m (A), publicação aos sabbados sob os auspícios
dn B ispo O. Luiz f\ntor.io dos Santos. O J. n.· sahiu a 17
de :\1aio de 1862. Tinha pJr epigraphe as pala.vms ele Pin
IX ,, Podemos dizer com verdade que ag0-'l é a hora do po ·
der elas trevas para joeirar como trigo os ti lhos ela eleição .,
Impresso na Typ. Social por Israel Br7crra de Menezes.
Fortaleza, rutlicado a 16 de Maic de 1887.
Fortaleza. Dizia-8c orgam do catholicismo e do po,·o
confederado do Estado Gcarell sc. Propriedade e redacção
-:~c Aleixo .-\na'-tacio Ge mes. E ' de 11:90
F'ratPruirlade, publicado ~m Fortaleza. Dizia- se orgam
dedicado:\ causa da humanidade e de prnpriedade da Aug . ·.
Loj . · . Frat. · . Cearense. Tinha por motto as palavras
<< Ordo ab chao»
)ublic:wa-se ás terç~. s feiras . r\nno de publicação 187-1-. lmJ:>resso na Typ . Brazileira por Francisco
Perdigão . Hedactores principa es 'l'homaz Pompeu Filho,
Araripe Junio r, João Lopes l erreira Fili~o c Jo :-w Brigido
dos Santos.
Frivolilé, j0rnnl publicado cm F rtalcza a 1 de Agosto
de 1887.
F1tu7o, publicado em Fcrta;eza em 1852. Redactor Gustavo Gurgulino de Souza. Impresso na Typ. do Pedro 1!.
Fut1t1~o (0), jornal politico publicado em Fortaleza soh
a redacção dos Drs. José Avelino e Augusto Gurgel do
Amara l. O J.o n. 0 é de 1 de Agosto de 1 7'2. .

&'aleria Cearense, publicação mensal, sahida ú luz cm
Fortnlcza cm Outubro de 189;:) sob a redacção do Dr. L\ntotOnio .-\ugusto de Vasconcellos, e collaboração dos Drs. Tho maz Pompeu, Guilherme Studart, Hildebrando Pompeu, Pedro de Queiroz,. José Lino, Antonio Theodorico F.o, Lopes
RiL ~ iro e Enéas Pires. Seu serviço typographico é feito na
Typographia Universal , e o de gra vuras na Litbo_g raphia dos
Irmãos Co ta ouza.
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Garôto (0), orgam das moças, publicado em Fortaleza
cm :26 de JuiíJO de 1896.
Gaspar da Terra (0) , periodico em verso, publicado em
Aracaty em ! 860 . Tinha por epigraphe as palavras « Ridendo castigat mores ». Im presso por Francisco X avi er dos Santos na Typ. Social.
Ga.<.·etinha (A', publi cação litteraria sahid a á lu z em Fortaleza a 10 de J ulho de lkk7. Redactores Eduardo Nogueira,
Lopes Filho, Antonio Ram os, Antonio Ayres, J<ibciro Cuimaràes e J orge Studart.
Gazeta d e Baturité, neutro nac:; lutas politicas. Director
Aleixo /,nasta.:io Gomes . Impresso r Jorg') Ayres de 1\li r;,;nda .
GC1.'::eta Ceat'euse. oublicada em Fortaleza em I 29. Sahia 2 vezes pe>r m ez 'é subscrev ia- se na casa dn correio gera l e agencias. Preço 480 por trirr c s~rc . Tmzi.1 <1 Coroa Im pnrial entre os dous nomes du titulo. lm p. essa na Typ.
Nacional.
Gazeta de Sobral (. \ ),publicada sob a g erencia de i\l anoel Arthur da Frota O l. n. é de Jj de .Junh .• de P)<~l.
ahia as quintas feiras. Ces ou a publicação em l 8.
Ga.s·eta de Sant'Anua.
Gazeta do Norte, orgam poli tico da frac ção liberal conhecida na provincia pelo nome de pompeus. Funccionava
sua Typ. á ru a l~O 'enador Pompeu n. 1vO Com o adver 1to
Ja rcpublicn; tn:·s já com o nome de Astado do Cear!., passnu a ser orgar 1 rep u blic1;1no fcckral, e mais t· ·•·ie f!J ndirJclose com o Libur tatlor teve o nome de Repuúlfc a.
Cc1 :;- 'la Foreuse, publ icada em Fortaleza em !1-.76. Impressa na Ty p. Cearense (t :- raça o o Ferreira n. :3-1 Re,!actores Bachareis \ 'irgilio Auausto de :\J oraes e P ergcntino
da Costa L obo.
Ga,s:eta Ojicial. Esse jornal que substituiu ao Commerrial e p:1ssnll d0p()is a deno rni,Jar-se Ga3da Ojficial do
Ceard. ap;>areceu em :''üt'<<lleza a 16 de Julho de 1862. ?u·
blicava-se á~ ·1 uartas feiras e sabbados . Era propriedade Je
Frnncisco Lt.:.7. de Vasco ncellos. 8$000 por nnno .
Grveta Of!icial do Cear.ci., pro priedade de Fran~isco
Luiz de \'as concellos. Subs tituiu a Gazeta 0/ficia!.

'

Ceririca (A], publicada etn Fo rtaleza cm de I qC)4.
Cr anjense, r- ublicado cm G rar.j a pelo Dr. Ant ' li ' Augusto de Vasconcellos q uan do promotor da t:om,trca.
Gratis (0), d iario com u1ercia l, p ublicado em Fo rtale:~,a
em J ulho de '859. Proprietario Joaquim J osé Ferna'l,ies d••
Carvalho c impressor l'vl. F. Nogueira.
Greve (A ), publicada em Fortaleza em J unho de ltlí--? .
Typ. á Rua do Caj ueiro n . 22.
Crillo (0) , jornal de creanças de Baturité, publicado cm

1891.
Cuttem berg (O), jornalzinho publicado em Brtlurité em
1 K</\. l~ra impresso :1u m peq•te:l ') prelo de cctrtu8s. que
pata aquclla ciJ ,t::le levara rosé Carolin·1 Llc .\quin u. O I. n.
é de:) de Novembro.

11
lleroe i/os Mártyre., sob a redacção e direcção de
U lysses Al ·~.,andrc Castello B ran~o. [Jubli cação de I'dí 4.
E rd impre~s o por Odorico Colús Curios•) spccimen d} jornal bc.,;tialogic<l .

lcoense, pu b licado em Jco no anno Je l'dí()
ldéa (r\), orgam da c.·ociedadc 2.) de :viarço,dc J;'ortaleza,
Sal~ida

da Typ. ctc OJo rico Colás em 18S7 .
I dert •, A). jort •al litterario pub!ic1.do em Viço.;a, red igido, composto 8 itcl 1' rcsso por :\rthur Theophilo .
O p··eJo;inho de madLira foi construido pelo redactor.
J..ieal (0 ). jnrnall itlcrario e ~cientifico, orgam dos alumnos do Instituto Je H umanidades, cujo 1. n. appareceu a :~
de Maio de 1~'1-1. Ti·1ha po r ep ig raphe as palavras de Victor
H ugo: :.·! ais ii est perm is même au plus fa iblc d'avoir une
bonne intention et de la dire.
fn d e,IX':tdell/e (O), jrwnal p ublicado em Fortaleza pelo
Co ronel J o::;~ N unes de Mell o em opposição a ad ministração
José J ulio . Typ. lndustr iHl. Tmpre -sor loíi0 Alves de Va:-:
' (lll ('f'llpc.;
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/ujancin, jornalzinho pub l i~aclo e m Fortaleza a 2b de
Ago ·to de 188'L
Iracem a (0) , o rgam da s,cit..:,ladc litleraria Je Follalcza
cienom inada Centro Lit terar i o,~ob a J irccção de Pedro l\1 on iz
c Ju li o Olymp io. O 1 n. é de :2 de Abril de 18(1.->. No 2 o. jú
-,ão ~c u s redactores HuJ riguc de Carva lho c Pedro Moniz. O artigo de aprc,.;entação é do Dr. José Lino. Transformou- ·c mais ta rde numa Rc,· isla trimensal sob a redaccão
--;cien tifica dos Drs. Guilherme Studart c J .. 'crpa e redac~ão
liltemria ele P edro Muniz, Alvaro ,\l a rtins e !-{odrigucs de
C, rvalho .
Iracema, JOrnalzinh\) publicado em Granja. Redaclo .>-\ nton ro Rau lino

·'
./amlaia (A 1, revista da classe es tudan tal, puolicac'a cm
For alcza. T inha como di rector Joaquim C. Fcnlenellc e
1 oaquiP1 Carneiro, Octavio :\lendcs e
c :ervasio i\"ogueira. Exh ibia <"i primei ra pagina uma gravura rep resen tando a JanJaia sobre nma carnahúba e tinha o
1no LLo :
~o rr.o redactores

~

....... min ha tcn·ra natal unuc cant:J
Jandaia na f r·ondr rla earnah(Jba.
lO~ i·: Dr..Ir

:\ \ .\ !:,

r~ra publicada uma ,·cz por n:cz, sendo impre::sa na
U1Jiver~al,

Tyr.

de Cunha Ferro & C."
J tt,l!,'ltaribe, orgam do Gabinete Aracatycnse de Leitura.
Publ icado cm 1d:O. Tendo cessado a publicação, rcappa reccu em 1-l- de J ulho de 1893 .
.Tonta! da Gral!jtt. Passou depois a denominar-s~ N cform a . Proprietario e redilctor /\rthur Theoph ilo .
.7 on w l da lrtrdP., public,;Jo em Forta leza a () de Julho
,i e 189.->. Propriedade de José Olympio e redacção de Tiburcio de d liveira. Di?-ia-se orgam lo commcrcio, da indus tria e da lavoura. Durou pouco tempo. Seu material typogra phico era o do Cearc1t.c:c.
Iorllal do Ara,;aty, publicado m !871
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Jantai da Fortale:::.a, folha politica, cujns redacl oreo;
principaes r. rmn üs Bacharcis Lkm1·indo Gurgel do .-\maral
c Gonçalo de Almeida Souto. Impresso na Typ. União.
J ornal do Cearrí, publ icado cm Fortal eza ú r<ua F ormo::;a n. 89 na typ . de Odorico Co lús.
Jor11at do Domiugo, publicado cm Fortn leza a ~ de
A gosto de 1867 na Typ ú l<ua da Cadeia n. -1-S. Era de k
paginas. Redactor José de Barccllos, que co nsta, era lnmbem o compos itor do j ornal. Sahiram ~ -~ numero::; .
.Torllals inlw, pcriod icn publtcaáo cm Fo1ta lcza, cm lHH~.
Editor- prop rietario Antoni o ,i e Laffayettc .
.Toruals inlzo (0), j ornal lilterario c sal yr ico, publicado
cm Fortaleza, co m co ll abo raçà0 de ,João Lnpc c X m·ier de
Castro .
.Josef de Ale11crtr, pcriodic o lilte tari o, vindo a lu7. cm F ortaleza, em honra do grande romanci sta ceare nse. Orgam
da classe ]•,studantal. J(edactores :\ . C. Que iroz hict'•, An tonio Bcn i cio, Frota I >essoa c J. Coe lho :\I i1 an da. O 1. · numero sahiu a 18 de Setembro ck 1H< i:! .
J/fda s Lçcariol es, pttblicado no :\racaty, no :-,abbado de
Alleluia de 186-1 .
.!tti.::. rto Po·v o, pub li cado cm Fortaleza cm 18:30.
Jtt·ventude (.c\ ), pe ri odico criti co c litlerari o, pu blicado na
T yp . do ' obra le11se. Sabia uma 1·c7. por se mana. U I. · nu mero é de Jj de Novembro d0 1877 .
.Juvell!ude (A), j ornal littcrario, critico c not iciOSll publicado cm Fortaleza cm H'h I. Sahia aos D omingos c era impresso por \ 'era no -' . \'irin 0. f~ edactor principal i\ rec li no
( ;auJino (.i<.; Que iroz .
I.
l~a fJis

(0), jornal criticcl illustrado. E ' de I ~q.->. ll11]1re:-,-

~<' nas officinas do

Ccarrí.

/_e/Iras (. \ s), orgam do Cungrc::;so Estudantal de Vur-

([l ]cza. O l. · nt11T1cro sahiu cm Junho de I 8()(1.
f-ibNat, 01 gam po li tico, pul)iicndo cm Fortaler,a p·ct r a
combater o progr esso . Imp re sso por V. K N ogueira.
LiiJetdmtc L·J, ), .i•.mnl politico publicad') eltl l·'orlalczê:\ a

l de Julho de 1863 . Redactor o P. " Alexandre Fran~isco
Ccrbelon Verdeixa. Trazia por epigraphe as palavras. « A tites os espinhos da li berdade que as fl ores ela escravidão »
Typ. á rua Formosa. Impresso r Frar.ci<sco de Moura.
Liberrlrtde (A), publicada no Aracaty cm 1881.
Libertador , orgam ela Sociedade Cearcnsc: Libertadora,
cuj o 1. 0 n ° sahiu a 1 de Jan eiro de l 881. Redactores An ·
ton io Bezerra de l\l cnezes, t\nton io :\Iartin::; c T ell cs i\ larrocos . Trazia a segu in te cf)ig ra]Jhc. ". \ ma a leu proximo
como a ti mesmo .;>
Lirio , publicação recreativa dedicada ao bc:Jlo ::;exo Ccarcnsc e collaboraela por algumas sen horas. Impresso na T yp.
Popular, rua F orm osa n. 0 WJ, em Foraleza . Editor Suitber·
to Padilha.
Li.::, jornalzinho publi cado cm Aracaly em 1860 por estudantes ele latim .
L 1ta ( A), fnndada cm Fortale:za por J oão Gamara c T elcmaco Lima V erdc.
Lucia (A) , publicado cm Baturité em substitui ção á
Po11ta. E~edacto r José Carolino. Sahiu da Typ. do Guttem -

úerg.
1./t.:,· ( A), publicado cm Granja por .\n tonio Hau lino.
/,y uce, jornalzinho publicado cm Aracaty em 1 ~60 .

,\1

Jk!rtniva, publicado em Fortaleza.
Jfo11ivr1o, publicado cm Fortaleza a tl de Agosto ele
li'HlJ .

.llarrtllgttapellse, jornallittcrario, commercial c noti cioso,
publi cado em 187-1- na Typ . lndustrial de J oão de Oliveira
Conde.
fi !rtrtim Soares, publicado cm Fortaleza aJO de Setembro de 1800. 1 ntitulava-se jor/tal para tudo e p ara lodos. impresso por J osé Pereira Ramos. Redactor principal
João Erig ido dos Santos.
liTrttlllO (0), publicado em Sobral na T yp . do olwa t ePtse,
O 1. n. 0 é ele J ;) de l\Iaio de ~ 881 . Durou () mc?;eo; S:thi:l
uma '<.:!. J'Ur ..;<.:marra.

Jl1atuto (0), jorns.lzinho publicado em Fortaleza cm F evereiro de 1895.
Jlfei1-iltho (O), jornal critico c litterario publi cado em
Fortaleza. Impresso na typ. Americana por Theotonio E.
de Alm eida. Escreveu nelle por muito tempo Antonio Lafayette. Data de 1874.
Jl!fer ca11til (0), publicado em Fortaleza em 1&72. Hcdactores Alexandre Gadelha, l\lanoel Joaquim Ferreira Junior
e Antonio Gyrillo Freire, e empresario Odorico Co!ás .
.Wfercantil (0), orgam dos interesses indu striaes, publi cado em F'ortaleza sob a direccão de José Li no de P. Barros.
Redactor principal Dr. J ose Pompeu de Albuquerque Cavalcante. E' de 1876 .
J11etratlladora (A) , jorna l saty!·ico publ icado em F ortaleza. O 1. 0 n. o é de 13 del\1aio de 1877. Snhiada typ. 1mparcial. Impressor Antonio ,Jnsé de l\·lello.
Jlocirlade, jornallitterario c rccrcati\'0 publ icado cm Fortaleza em 1 ' 76 . Ednor Henriq ue Fercira de .A.vi la . Tinha
por lcmma a phrase de Buchncr: Sans Iumicrc point ele vic .
Redactores Antonio l\Jartins c Rodolpiano Padi lh a.
111ocidade r'earense, publicado em Fortaleza por Juvenal Caleno e J oaq uim Catun~la.
llf ocuim (0), impresso na Typ. do Diario do Ceard,
em 1885.
JI!Ioleqtte ro), jornalzin ho publicado em Fortaleza em

1890.

Jlfonge [O), publi cado em F ortaleza a 1 de Agosto de

1861. Sahia 4 vezes por mez e subscrevia -se na Typ. do
Perlro II: Impressor Joaquim Jose d'Üiiveira.
j Jfonitor, jorn:1l de moços de Baturité. Appareccu e desappareccu em 1888.
MoJtta Jtlza, publicado no Aracaty em L863 .
jJ.:forcego (O), jornal pornographico publicajo cm F ortaleza em 1\'o\·embro de !89..J..
il107.'imerzto (0), publi caâo cm Baturité na Typ. do C:ltl emúerg. Apparcccu em Outubro de lS<J-1 c desnpparcccu
pouco depois.
Municip io, publicado em Fortaleza em 1 de J unho de
l R/<). Tinh a por lemmn ns palavrns: Liherd!'lde. Ordem.,
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l'rogrcsso . Typ. ú Ru a F •x mosa 11. -11. Ed itor J osé 1.. 1' .
Barros. E ram se us redactores Ju lio ('c ar Lk P'onscca, Jo?iu
I "o pcs c J oão Cordeiro.

Jl!l u ll ir·ipio de S ani'A11JI(t.

N ilzilisla (0), publicado cm Baturité. I~cdaclores João
Francisco Dias . José \ ' ic1rn., ~u intir1o, Leopoldo Cabrnl c
Auxencio l~ o d rigucs. Succcdw -lhc . 1 Ca.: eta de Baturitf,
hebdomaclario so b a redacção c!c c\lcixo Anastacio Go mes .
1\ ·arte (O}, l)iario da ta rde. Politi co. Hedaclo rcs ~I artinho
Rodrigues, Go nçülo de Lagos, Ju stiniano de Serpa, Al\·es
Lima, Drumond da Costa e gerente Ca ndido Acacio. O 1 °
n. sahiu a 14 de Abril de 18CJ 1, das officinas da Typ . E co nomica, de Raymundo de Pau la Lima, passa ndo- se depois
para a rua For mosa ú casa n. t2l). Começou como jornal uo governo, publicando seu expediente, c depois passo u a se r orgam opposicionisla. S uspendeu, por duas vezes, a publicação, sendo a ultima a J O de Outubro de 1B9J,
por ter sido na noite a nterior a rrombado o cd itlcio e destrui·
do parte do seu material typographico .
.Vortis la (0), gazeta politica c mora l publicada cm Fortaleza na Typ. Cearcnse. E ' de 18:)0 .
Noliriador Catholico. publicado cm Fortnlcza.

Observado; (0), jornal critico, publicado em Fortaleza
cm 1867 c impresso na '.Pyp. Ccarcnse por Antonio Francisco Pereira.
Oite11ta e nove. orgam republicano, publicado em Baturité. O 1. 0 n. 0 ~a hiu a 22 de !VIaio de 189:2. Redactores Antonio Arthur, Candido Thaumaturgo e Pedro Catão Nelle se
fundiram as 2 'J'ypographias então existentes em Baturité .
Ourta (A), jornal critico, publicado em Baturité. Apparcceu em lHR2 para desappareccr no a nno seguinte. Escreviam nelle .J oão Sallcs c Jorge de Miranda.
nperario (0), orgam da classe operaria, publicado em

Fortaleza, sol> a redacção de João da J<ochn e J ofto Ben..:vieles. Seu 1_o numero sa hiu a 28 ele Fevereiro ele 189:!.
Trazia por epigr·aphe as palavras: « A alliança da r<>zão
com o coração é nccessaria e inelispensavcl na peleja c rcsistcn cia contra as paixões. »
Opposição Conslituciollrr! (A) , publicada cm 1836 cm
Fortaleza para combater a admini tracção Alencar. I<cdactores J eronymo M artiniano l' igueira de i\1e11o, José .1\ntonio
Pereira Ibiapina, p _c .\ntonio Pinto de :\Iendonça c Manocl
.José de Albuquerque. Impressor c typographo Aurelinno
:\larcol ino de l\lello. :\l orreu no 7.o n. 0 porque o presidente
Alencar recrutou o impressor c enviou-o para o Pará .
Ordeiro, jornal de f ição conscrYadora, publicado cm
.-\ racaty cm I H6:!.
01~dtJ.m (A), orgam conscrvauor, publicado em Baturité
em 1879. Era redigido pelo Racharei Antonio Pinto de Mendonça. Desappareceu cm 1880.
Ordem (A), publicada cm Sobral a JS de Setemb1 o de
1 87 , sob a direcção c redacção de José Vicente Franca
Cavalcante. Sabia aos Domingos.
Orsi11e. Sahiu um unico numero. Dizia-se impresso no
ccmiterio ele Fortaleza, por D. Juan Cacique. Redactor João
Cordeiro.
Orvalho (OL publicado cm Fortaleza, aos Domingos.
Seu 1." numero é de+ ele Fevereiro de 189+. Sob a redacção c collaboração de gentilissimas jovens de Fortaleza. R cdactoras principaes M.rrc> Celia c Noemi. (pseudonymos)
))

Pacotilha, periodico sahido á luz em Fortaleza a 15 de
Abril de 1885. Proprietario Odorico Colás. Assignatura
1$000 por mez.
Palestra (A), jornalzinho critico, publicado em Fortaleza a 8 de l\'Iarço de 1896. rl'inha como principal redactor
Fernando da Costa Weyne e como impressor e proprietario
João Leal. Sabia da Typ. Universal, ele Cunha Ferro & C."'.
Pr7o (0), orgam da Padaria Espiritual, associação litteraria, cm [·'· rtaleza. O l. o numero sahiu a 1O de Julho de

29b
1892. Tendo interrompido a publicação, reappareccu a 1. 0
Janeiro de 1895, sob a redacção de Antonio Salles e gercncia de Sabino Baptista.
Palhaço (0), periodico publicado cm Maranguape c;n
Junho de 1877.
Papagaio (0), jornal critico, caricato e noticioso, publicado em Maranguape em 1896. Redacção anonyma. Tiragem 200 exemplares.
Parafus'J, jornalzinho publicado cm Fortaleza a 14 de
::-.1 arço de ISR3.
Pa1'araio (0), jornalzinho publicado em Fortaleza, na
Typ. de Odorico Colás. Era se u redactor J osé Flamino
e proprietario Francisco Barroso.
Patria (A), perioclico litterario c democrata, publicado
em Fortaleza a 5 ele \Jutubro de 1879, e pertencente i Sociedade «28 de Setembro» . Sabia aos Domingos e era im presso na Typ. do Jl!fú~ticipio, por J osé L. P. Barr os.
Patria (A), jornal politico, publ icado em F orta!eza , sob
a redacção dos Drs . Barbosa Lima, Ferreira Santiago c Ju stiniano de Serpa.
Pa /11sco (0), jornalzinho publicado em Fortaleza a 1-1
de Dezembro de: 1890. Intitulava-se jornal serio-molequc.
P edro JJ, jomal da politica conservadora, pu! lic ado em
F ortaleza em I 840. Era o antigo De::eseis de D e·::t!11lÚ1'0.
Sabia a principio ás quartas e sabbados, passando depois a
ser diario. Tinha por e pi~raphe o verso de Camões:
Os mais experimentados Jevantae-os,
'e com a oxpol'iencia tem bondade
Par a vos o conselho, poi s qne sabem
O romo, o quando o onde as cousas cabem.

Impresso na Typ . Cearense de J. P . Machado, á Praça
Carolina n.0 29 e depois á Praça do Ferreira n. 0 34. O preço era a principio b~ annuacs e 125 depois. Converteu-se
em Bra:::il com o advento da Republica, para desapparecer
pouco depois. Entre seus redactores figuraram Gustavo
Gurgulino de Souza, T orres P ortugal , Lui z de I'lliranda,
Pau ·tio Fernandes Bastos e Go nçalo de Lagos. Joaquim José
de Oliveira c Raymundo de Paula Lima foram seus imprcs~ores.
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Penna [AJ, jornal litterario publicado cm Fortaleza a 15
de Outubro de 189:-> Redactores Marcolino Fagundes, Graccho CarJoso e Mattos Guerra. Sahia las officinas Studart, á
rua Formosa n. 46.
Peregriuo (0), jornallitterario, Jc propriedade e redacção de Juvcnal Galeno. Impresso na Typ. Cearense, por
J. J. ele O liveira. O primeiro nu~ero sahiu a 9 de Fevereiro de 1862.
f->eriq1tilu, jornal cari..:ato c satyri ~o, publicado cm Fur
talcza por P edro Pereira Guimarães.
f >crse'ueroura e Porvir, edição unica, commcmorando
o dia~.) de l\larço de 18 4. Em 8 pags. Publicado cm Fortaleza.
Pescador (O), jornalzinho publicado em Fortaleza, na
Typ do Diario do Cearri em 1895, sob a redacção de G:-tssiano Maia.
P lzilolitera, periodico instructivo, recreativo e critico,
publicado em Fortaleza em Abril de 1862.
Plwnal (0), publicado em F ortaleza. O 1. · numero
sabitr a -1- de Setembro de 1892 . Impresso na 'l'yp . do Combate.
P!uwol, jornalzinbo publicado em 1888, no Amcaty.

P!10sphoro (0), jornal critico, publicado cm Fortaleza
em lSClR. Redactor Sebastião Sidou c proprictario ,J os~ P.
:VJartin s.
Pimpcio, _iornalzinho publicado cm Fortaleza em I kl) l.
Diz:a-se orgam do bcllo sexo .
P1[ paf; jornalzinho publicado cm Fortaleza a 28 de J ulho de 18CJ.J. Hedactor Cassiano Maia c proprietario l~ay
mundo Pinto Ba ndeira. Era impres o no Diario do

Cearei.
Portador (O) , jornal critico e littcrario, de Fortaleza. O
1. 0 numero sahiu a I 7 de Marco de 1879.
Po1tta (A), jorn alzinho de 'Baturité, sob a redacção de

Ulysses Lopes c José Raulino. E' de 1883. Sahia da 'ryp.
do OuttP11tberg.
Presttj!;irrdor (0), jornalzinho politico, noticioso c critico. publicad0 cm I"ortnln?:n rm !RI) 1 r imprcc.:;so ]'"" .fn?i< •
l~ \ · angelista.

HEVISTA

Pro·v iuâa do Ceard. J ornal publicado cm Fortaleza a
JJ de Fevereiro de 1885. cm s ubstituicão ao Libertador.
Prop;ressista (0), j~rnal fundad o cm Fort~!eza para
sustenta r a adm ini stração do Dr. João de :\l cll o ''ouza c.-\ lvim.
Por·vir (O), jornalzinh o satyrico, publicado na,_, utlic inas ·
da Ga.zetrt do 1Vorte. Começou a 2.-l de :\!aio de lH'-'-J. c
cessou cm Novembro.
P 1tblicarlor CParell ·e, de Fortaleza, s u bstilui dv pc lo
C or reio d' .Assemblért, cm homenagem ú installação da
primeira sessão da Assembléa Legislati,·a do Ccarú a 7 de
Abr il de 1835.
P 11rlor (0), jo rn alzinh o p ubli cado no .\racaty cm l c ó:1.

Quin.:-ena (A), propr icdadc do Club Li llcrario, de Fortalc:::a. O 1 ·n um ero salliu a 13 ele J aneiro J c !887. l\cdactores J oão Lo!Jes, Antonio :\Iartins, .\ be l Garcia, J. de Bar
ccllos c José Olympio. Conta\·a di versos cullaborr.don.:s,
entre os quaes Ju ve nal Galeno, Fari as Britto, Paulino 1 'og ueira, Antonio Bezerra, Rodolpho Theophi lo, Guilherme
Studart e Xavi er de Castrn Era seu gerente :\Jnnocl ele Ol iveira Pa iva.

Naú eca (r\ ), pcriodico cr· itico c litter a rio, publ icado c111
Sobral. Sahia das offl cinas do • oúrrt!ensr. Comecou cm
.-, de Junh o de I k8:l c dcixn·J de existir cm Abril c\:) ann o
scguin te.
Rallf.al!t et e (0;,· jornal critico c littcrario, publicado ern
Fortaleza a 6 de i\I arço dz: i t-87, sob a redacção de F crnando da Costa \rVcyn ~ , sendo de propriedade exclusiva ele
J osé P. i\'I artin ~ .
R ecoj;ilador Cea rense (O), publi çaJo cm Fo rtaleza.
Ne[orma (A ), publi cado cm Granja, cm s ub tituição ati
.!orua! de Grauja.
N e!amprtgo (0), publicado em Fortaleza cm 1890. Rcdnc.tot re.:;p,..'n·a,'r:> l H o··t ncin .lu nit'' . l' r·or 'ielario João dt·

- --- -n~

. \ Ci\ !Jf..\11 .1 l'f.. ARENSE

Bar~·elJos. Tiniu por epigraphl! as palavras de ll t·gl> :
''Uma republic.1 é uma naç:'lo. que se declarou maior. >i
. DesApparC'ceu, con fi scado ~'ela policia
R ejJuúlica (.\ 1, publicado <.:m Fortaleza. Pertence a uma
sociedctde anonyma denom i nad t Cecmi -Libertador. Prin cipiou a publicar-se ;i I<ua d 1) \l ajor F'Acundo, passando-se
depois para a f(u a do SetJadot· .'\L:ncnr, de onde mudou-se
p:tra a l<ua da Bôa ViHa ou Flnriano Peixoto n. :>.).
RejJuúlicrmo (0), orgam do C'lub Flori::1no Peixoto, de
Fortaleza. Traz os Sef:uintes mottos : e E' prec:so dizer ao
povo o que clles são. Tudo p::!la 1\epublica e pela Patria. •
0
Revi la 1. de ll'laio. publicada a !. 0 Jei\Jai o de J8 tJJ.
Hedactores
Thiago Ri bas, Ayrcs de i\firanda, Eugenio Bran1
dão, C scar Fe:tal, l~nd olpho 13rigido c Xm·ier de Oliveirn,
alumnos da Escoln .:\lilitnt· do C'cnr;i
Nevisla , ptlblicada cm 1.-,> ,·taleza por .fonquim Olympio.
Nevista do Co11set110 Ce11/rol tio Cr. arrí, pub li cação
mensnl, mantida pela Sociedade de S. Vicente de Paulo dL)
Cearú, desde 1888. A publicação del'e-se á ii;iciativa do Dr.
C:uilhcrme Studart, quando rn embro do Conselho . Publicase nas officinas Studart, ú Rua Formosa n. -l(J.
R evista C ottlem jJorrt~tea, publicada em Fortalci~a. Era
dedicada ás famílias Cearenscs. O J. o n. ~ahiu a :!0 de 0-'o ·
\·cmbro de l.S~ -L

Ne·vista da /1 cade11úrr Cer trel! ....·e. org<-:m da . \~suci<t
ção desse nome, publicada ern ForUtlc%a sob a n.:dacçàu dos
Urs. Pedro de Queiro/., I k!nrique 'I'hcbet·gc e Gui!he;rmc
Studart. e impressa nas ofl1cinas Studart, <Í. rua Formosa 11.
..J-6. E' de 181.J6.
R e·i."isla rio Fôro ( A l, publicada em Fortale%a dua s
\'ezes por mez. O 1.') n. sahiu a I de Julho de I ti(>Ü.
Ne·v ista ll!ercrl!lti/ . pub'ic1da em l'ortal~za a Iii de tlanciro de 187:!.
Neuista llla :lernrr, l'unJada cm

Caminh~ ..

Fort;~l~í::a

po r .\d olpho

h'n>/s/a Trim c11srrt tlu l lls/t/11/o do (árrri , cujo I ."
l'oi di lribuidu il lO .lc .lulhu de I U-!7 .. \ rrincipio ~l iJ :t
redacção dos :::ocio!::> Hach<trcis P:wlino i\'ogueira Borges da
Fonseca, Virgí lio . \ug usto de Moraes c . \ ntonio A ugu!::>t ,
11
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de Vascr) nccllos, passou depois, em IH<J2, a ser dirigida
pelo !Jr. Guilherme Studart. Publicou-se na Typ. Economica até o pcnultimo n. d~ P39-.J., passando depois a sah ir das
officinas Studart.
Revolta (A), jcrnalzinho publicado cm B ~tturité cm 1Htn .
Ncvollf(:rto, orgam hebJomadario do partido republicano c proprieclade do Club Democracia Ccarcnsc, de Fortaleza. Tinha admtnistração c rcJacção á rua das Flôrec;; n. :~ .->.
E' do anno de 1872. Impressor ,J oão F. de P-Iendonça.
N ouxiJtol (0), pequeno jornal critico. publica.:o ás t c rçns-fciras, na s officin as da Go.21eta de Sobral. O 1." nu ·
mero é de 18 de ;\)arço de 18'34. Dur,)U a té s~tembro
~

Srt!fllrtrellla (O). Publicado cm Fortaleza ás quinta-feiras , na Typ. Brazilicnsc, de Francisco Luiz de V. Preço da
assignatura 6'3000 annuacs. E' de 18_)3.
Seculo (0), orgam da 13ibliothcca 16 de Nü\'embro, de
Baturité. Redactores Dr. i\lanoel Estcllita Gm•alcante Pessoa, Cand ido Thaun1aturgo c P edro Gatão A ppareccu a :!,)
d~ i\Iarço de 18<)1 para desapp,treccr cm Fevereiro de lS!J:.l.
Senumrt (A), jornallitterario, industrial, noticioso c comm~rcial, publicado cm [i\xtaleza a :.!:2 de .Janeiro de lB:/J.
Sahia d;t Typ. Commcrcial , aos sabbados.
Seutiuella (0), jornal critico c noticioso, publicado cm
Fortaleza a I. 7 de N O\·em bro de I H() 7. lm pressor L. I~ da
Silva .
~elltiJt e/lrt , jornalzinho pu blicadu em Fortaleza a :! de
,\ gosto de l8 8:J .

Se11tinetlrt Ceare1tse lut Pollltt de JVIucuripe (0),
cujo t. o n. sahiu em Fortaleza a LI de Outttbro de 1838 .
. Era ,.,(~LI redactor principal o Dr. José Lourenço de Castro
Silva, e seu principal objectivo combater a administraçftq
,\ ]anue! l'cliz:-trLlO. Sah!a da rl'yp. Patriotica de J\ccurs io 1\ .
I >ircit<.t ]) . n. ~ l, e s ubscrevia-se: na tra'Jessa da praça da Carolina, na loja de João l' rancisco Barbosa a IRO r6is por tri mestre, pagos adi:mtados, vendendo-se os ns. avulsos a -.J.O
réis Sc r\·ia-lhc de cpigraphe o seguinte vcr~o de C:am(,cs :
U ma

Sobre

llttvem lJUC os arc:s cscm·eeP
no~S~as eabc ·a::; apparcee.
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S ete de Sr-lembro, publica do e m F o rtaleza á s terças e
s exta- feiras. Sa h iu o I ." n . a 7 de S ete mbro de 18-1.8 . Ti nh a po r motto as palavra s .. -<<Jnd ependen cia o u mo rt e ;> .
Imp resso na T y p. de J>ai va & C. " ru a da Pal ma n 4(J.
S r!mrwario C ons titucio uot , pu bli ca do a os s a b bados c m
F o rta leza, na Typ. N ac io nal , se ndo o preço das assig nat urn s 7:) 0 réis po r trim es t1·e. T inha por cp ig ra ph e as pa lana:;: - illdep ende11cirr. T!niiio. .ImpPrad or . Co ~ts li·
llliçr7o c 11 \ ' Crc;o de Gamí)cs. Cnnt. 00, E st. <lO·
La1n in ho da \ ir tlHl C' ;tifo ,. fra~o ;;o
li as no tlm , rl iieP, a. lr).!:n· c dol ~ i to<~ •.

() J. n n sahiu a cl de Setembro de 1830.

S ilv a .Tm-dim, fol ha sc icnti Aca, littcra ria e c riti ca, propri edade da as. oc inção do mcs m L) nome. O 1." n. sa hiu a l O

de ~ m·embro de 189~. T endo c.lesapparecido, rcn2sceu c111
J8()ó no Ri o G ra nde do S ul , pam onde se hav ja m tl\ tnspo r -

tado mu itos dos seus rcdnctorcs , nlu m nos da E sco la i\ lilitar
do Cearô.
Sobral (O), he bdomaua rio im presso nas offi cinns da
Grc:el a de ·sobra / . l<cc!acto r :\TanoC'l de Castro P a i,·a.
O i .'' n é de ~n de J aneiro de 18fl7.
So bralense, pub li cado aos Domingos . Po r um semes tre
3$noo. A typ. do Soúrateuse e ra no L a rgo da i\lntriz.
:\ ppa rece u a J de i\l a io de 187-t. sob a d irecçã o de José Hodrig ucs dos Santos, pnssa ndo cm J unho á d irecção do Rvd. "
P aJ rc J oão Ra mos. F o ram a in .la s ; us redacto res J osé Ro Jri g ues do,; San tcs (Agosto de 1H74), Zacha ri as Th o maz da
Costa Go n J im (l\1a io de 187:->), J osé Ferreira L emos (Abril
de l 1;76) e .f osé Vi cente Fra nca Cavalcante ( 1886). Dcsa ppa rcceu em i\Jarço de 1887. Foi a p rincipio impresso na
T yp. ~li ragaya .
Sol (O), j ornal littcra ri o, politi co e criti co, publicado em
F o rt a leza pelo Bacha rel P edro P ereira da S ilva Gui ma rães.
Sabi a um a vez po r se ma na , da T yp. Brazileira de Pa iva e
C." á ru a Ame!i a. 'P raz i ~t o motto: «Non bene pro to to libe rtas venditu r a uro. H oc celeste bon u m prreterit o rbis o pe.
co m a tra du cção- !Jo cidadã o a liberdade. E s te ce les te th eso uro. ~ ào us ur pão os mandões. Não s e ve nde a peso do
ouro. »

. ol ~O), jornal politrco e Lntrco, :;ahrdo da Typ. de Odorico Colás cm 1H76.
-">~\'11/ bol o (O), orgam do -\postolado Li tlcrario de Baturité. Começou a publ icar-se a'..!.-> I\ larço de 189(). E' quinzenal.
T

Tabyra (0), pcriodic•J pol itico liberal, puhl icadt) na T_vp.
Con5tituc iona l, n primeira que houve na cidade de :-;ohrn l
e ft>ra trazida de Thcrczina, , ·ia /\ carahl!, por :\ l anoe l ela :.;il,·a I\ liragaya, seu proprieta.rio .
. \ essa typographia seguium-sc mais duas , uma chcgnda em 18t-\ 1 cm qu e publico u -se a r;a zP/ (1 tf p Sobro ! c outra chegada em 18k7, cm que pub licou-se /1 Urdem.
To.grrrc!la (0), iornallivrc, critico c noticioso. publicado
cm Fortal eza em F evereiro de 186:""). Sah ia duas ,·czes pc,r
'il'mana a 4$000 annua cs da rf yp. Industrial. Impresso por
J osé da Cunha Bczena.
Tarm(a (:-\), publica•~a em !3aturité por . yres de :\1iranda.
TPlPfJl! Oil e, jornalzinho critico, publicado cm Fortaleza.
'l '!'mp o (O), hcbdomadario publicado cm Baturité pelo
pharmaceutico Pedro Sombra.
Teutmne11 , publicação quinzenal, sabida á luz em Fortacza cm 189 1. Redactores Antonio Freitas, i\ 1aya Conde c
Vasconcell os Araujo. Impresso na Typ do Libel l rt dor. O
1 o n sahiu a 20 de Outubro de 189 1.
Tll esoura, jornal critico e litterario, publicado em ForlaJe~a e.11 I t:l/9. Cada série .:ustava t $000.
Triútt Jtrt. Catll olica, orgam da .-'\ssociação de Instrucção
ReligioScl, de Fortaleza Impresso r F rancisco Manoel de Lima. Seu J.o n. sahiu a 8 de Abril de 1866. Era semanal.
Ne 1le collaboraram, entre o·Jtr,)S, os Drs. Manoel Soares,
Gonçal,) Souto e o Rvdm. José Lourenço, actualmente l. o
bispo do Amazonia.
Tribuna Comrnercial, cujo 1.0 n. é de :31 de Janeiro de
1889. Redactores Manoel Simões e João ,Joaquim Simões,
negociantes em Fortaleza .
Tri bu na d o PO'l'O , publicado em Fortaleza em 2:)
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Je i\larço de l "~ i Imrr~sso por HermirlJ .\lagno, na Typ.
Gcarensc.
Tribuua do Po'uo, jomal de propaganda republicana, publicado por Julio Cezar cm Aracaty em I F69.
Tribuna do l!o710. publicada em Fortaleza. Impressorproprictario Henrique de A vila.
Tnf>arr7 o (A). jornalzinhn pornographico, rubl icado Clll
Fnrta~eza por alguns alumnos da Escola Militar. O 1." 11.
snhitl a L! ele Novembro de I S()J.
Trovr7o (U) . Publicado em Fortaleza a R de .r unho de
I 88-l. Dizia-~L' orgão da pilheria c distracção.
(

.

Uniria Arlistica, publicada

C'11

Fortaleza cm :?3 de J li-

lho de l86J. Tinha por cpigrrtphe as palavras «.'\ união f!tz
a força. A pcrsc\·crança tudo alcança.» Sahia ús quintn -fci r.'\ ~, ,. <; J ti .scrc\·ia-sc no cscriptorio da Typ. de Fmn cisco

Luiz Je Vasconccllos, á ptaça da :\Tunicipalidaclc, a .)O!J réis
mensacs.
Urtt:~a (:-\), publicada na Typ. do Pedro fi. de Fortaleza.

Vaccrt IA I, jornalzinho crict co, publicado em Fortalczn
cm 27 de Maio de IS<JI.
Vag·re (A), jornal critico , publicado em Baturité cm IRS:!.
Vagabundo lO], que se dizia orgam da pilheria, publicndo cm Fortaleza a l 3 de Julho de H:l88.
Vauguarda, jornal neutro, publicado no Crato, ú pmçn
da Matriz. Era semanal. E' de 1887. Impressor J. !\f. A.
Façanha.
Verbo (0), jornal de propaganda protestante, vindo á luz
em Baturité em Novembro de lWJ..l.. Redactores Auxencio
Rodrigues e José Pinto Pereira.
Verdude (A), orgam catholico, publicado em Fortaleza
cm 27 de .Julho de 1890. Sahe aos Domingos. Tem tido
por gerentes Aleixo Anastacio Gomes, Laurindo de Castro
Natalense, Francisco Barroso e Antonio Firmino Goyana,
send0 . eu rednctor gerente desde o começo o Rvdn Padre

Prnncisco Pinheiro. Sahe da Typ. Uni \·ersal, de Cunha ferro & C .". Entre seus redactores contani-se os nomes de
Monsenhor Graça, Desembargador Paulino Nogueira e
P adre Valdevino Nogueira.
Viajante (0), periodico publicado na Typographin do So{Jrrt l ense. Começou ,1 I .0 ele .lu lho de I RS(i, durando npenac;
um an nn.
Viu /e rle Jnulto. edição tmica, homenagem da Cnlcnia
lngleza llc Fnrtnlcza :'1 S. 1\lagc ~-tadc Victorin !, l ~ainha da ln
glatcrrct e Imperatriz das Jndias. I kt-~ 7 .
Viu /e t' tres til' ./lllft o, orgam politico, l't111<ladn em 1'·11·
trllczn para commemorar a qscençãcJ elos li bcracs ao poder
I P--J.O 1. Ty p. Patriotic::t, ele •\ntonio Eloy. Foi substitu ído
pela /<'ide/idade, que dou s an nos depois transformou-se cm
( 'earel/ se, sob a redacção e direcção de Frederi co Palnplonil c Pompeu.
Va t o (0), publicado em Fortaleza cm opposiçãn nu
/~'leit or . ,Jo r na! de cpocha eleitoral.
Vo; ti'Anzrrica, publicado em Aracaty cm 187:!.
r·a.:: Publica, publ1cado em :\1a rnnguape em 1816. lnl presso !-'Or L. F . Xavier. Nclla escrevera ,J osé Sombra e
:\1 artinho Rodrigues.
V ulcr7a (0), _j ornal criti co c noticioso, publicado cm l;mtale:m em 186-J.. Im pressor :\lanocl José \ 'irin o.
\'

J.pirauga, orgam conservado r, publicado em Ba turité cm
188L. Redactor o Bacharel i\lanoel Joaquim Cava lcante de
.1\lbuquerque ccd itorJoaquim .l osé Cardoso . F oi a ~a t_vp.
que chego u a Baturité c mandou-a vir a fracçãq r,oJiti ca opposta aos que dirigiam a Ca.::el a de Baturit.:.

z
Zepllyro, jornalzinho publicado cm Fortaleza. Reda..:tor
/I. nton io Laffayette.
Zé Povinlio. Dizia-se orgam do C lub da Rua. Impresso em Fortaleza. ú rua do ivlajor Facundo n. 2-J..
Zigue-z(gue, jornalzinho criti co, que sahia aos Domingos
da typ. do SobralelfSP. Seu primeiro numero é de 12 de
~o\'e mbro

de

181~).
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Abelhudo (O), pub licado na Typ. de Joaquim ele Souza, cm Fortaleza.
Argos, sahido cm Fortaleza da Typ. de Odorico Colás.
Artluer Oscar, po lyanthéa do Nepttb!icrtiiO, cm homenagem ao general desse nome. ij'oi publicado nas ufficinas
lypogr[lphicas do Dr. StuJart, ú Rua Formosa n. IC1, len do siJo l'eito seu trabalho de gravura na typo-lilhugraphia
Ccarcnsc dos irmãos Costa Souza.
·
!Jatr1o (O), jornalzinho publicado cm l'ortaleza na Typ.
de José Lino de Paula Barros. Sahia a o tempo cm que era
publicado o Lyuce.
Barqttillha de C/wro11te, sahiJa da Typ. Jo Pedro
.II. Redactores Gustavo Curgulino de Souza c Gonçalo de
Lagos.
Berinrúrío , jurnalzinho publicado em Baturité.
Bumba-meu-boi, jornalzinho publ icado em Fortaleza nas
officinas typographicas de Antonio Eloy.
Ce({rrí, orgarr, do partido republicano-democrata do Estado. Seu 1. 0 n. é de :!o de ~ovcmbro de 9:L Redactores principacs Conselheiro Rodrigues Junior, Drs \ 1artinh o Rodrigues, :\.!varo de Alencar, Othon e Pedro Rocha . l~edactor
Cerente Tiburcio de O!ive!ra. Seu escriptorio é á l<ua Formc,sa n . 130.
Ct:l(a ll a (..-\ ), publicada cm Fortaleza na Typ do Pf' tlro II
Correio de A lt llt t ll cios, publicado cm Fortaleza na Typ.
de Odorico Co!ás .

Correio tfo Po·v o , publicado cm Fortaleza na T~r p. de
Theotonio Esteves.
Corlt jrt, publicado cm Fortaleza nas officinas do Pr>d ro 11.
l':stre!L!l (, \ ), l' llblicada etn FrJrlalcza 11a Typ . Ja
lllrora Ccrlrelt::o c. ltnpressur ,) u~é · Lin o de Paula Barru.:;
l dért , publicada em Fortaleza na Typ. da Consl iluiçr"lu .
!ris , pubiicado cm Fortaleza na ' L'yp. de Odori co Co l;is .
f_wt êta (:\), publicado em l''ortalcza na T yp. da _/1/ rom
CPorense.
Lu.s (!\) , publicadçt cn1 l'orlaleza . Impressor T I J~u~oni()
Estev~s .

Lyuce, publicado em Fortaleza na Typ . do J}fercrtllf i! .
Seu 1. 0 n. sahiu a 2l de Janci:·o d~ 18í7.
111equetrefe , publi;:,ado cm Fo rtaleza na Typ . do Colos sal. Re .lactor ."\. de Lafayette.
Ordem (A), PL'blicada ria Typ. do F'uturo ú Ru a das
Fl o res. Substituiu-a a R evol11çcio
F/1e111·.\.. Cm:c·eiral, orga m da .\ssoci:tção desse nom e.
Começou a imprimi r-se na T yp. Economica, passando-se
do n. 5J cm diante para as officinas Studart. São seus
principacs redactores Hod rigucs de C.trvalh o, P edro :'1 I oniz
c Antonio lvo c secretario .1 osé Perdi g ão Bastos . E' a continuação do Atlt!ela.
Proj'essor (0), jorn alzi nho public 1do cm f o rtaleza na
T yp . de Odorico Colás
Pygmeu . publicado c m Fort<dcza em l~H I na Typ. de
Odorico Cc lás sob a redacção ele J oaquim Fabricio c i\h~r
condes Pereira, então a lumn o.· do Lyccu Ccarcnsc.

