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Dicionários Comerciais Português-Inglês e Português-Espanhol e um
Léxico Açucareiro.
Nascera �m ltapipoca, aos 9 de Novembro de 1891, sendo filho
de Francisco Gonçalves Cabral
De seu consórcio com D.

e

D. Maria de Lima Cabral.

Matilde Corre;a Cabral,

falecida

há

muitos anos, não deixou descendência.
Pertenceu à Academia Cearense de Letras, como sócio efetivo
e, depois, •a categoria de correspondente.

CASTRO MONTE
Ecoou dolorosamente nos meios intelectuais e soc1a1s a noÚcia
do falecimento, no dia 21 de julho de 1956, nesta Capital, do Dr.
José de Castro Monte.

O extinto, além de provecto causídico, era brilhante escritor.
Radicado em Manáus, ali manteve a mais importante banca de
advogado e, amando

os

assuntos literários e históricos, teve papel

saliente na Academia Amazonense de Letras

·é

nó Instituto.. Histórico

e Geográfico do Amazonas, sodalícios a que pertenceu, havendo sido
presidente efetivo do segundo, funções que desempenhou até morrer.
Era sócio correspondente do Instituto do Ceará e da Academia
Ccarense de Letras.
Na Academia Cearens-e, proferira, em 1955, cintila�te palestr,p.
Deixou viúva a Exma. Senhora D. Marieta Chaves Monte e
vários filhos.
Como bibliófilo e colecionador de objetos artísticos, o sêu patri
mónio, ness� tocante, era opulento.
Neste

registo,

homenageamos

a

memória

do

querido

compa

nheiro.

DR. ALERANO DE BARROS
Dr. Jc.aqulm Alerano Bandeira de B a rr os nasceu em Recife no
dia 21 de Mai o de 1882, filho do Dr. Joaql.tim Cavalcante Leal de
Barros, professor e intelectual de renome e de D. Domitila Teles
Ba n deira de Melo.
Formou-se em Direito pela Faculdade de Recife em 1904 e em
1905 veio residir no Ceará.
IngrEssou na Magistratura.
Foi .Juiz Municipal de Assaré em
1905 e Juiz de Direito de Iguatú de 1905 a 1915, de Viçosa do Ceará
de 1915 a 1931 e de Maranguape de 1931 a 1938, anc. em que se
aposentou.
Consorciou-se a 24 de Novembro de 1907 com D. Maria da Gló
ria Teixei ra
Deixou 3 filhos: General Murilo Teixeira Barros, resi·
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