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Para assinalar, como um dos destaques do programa 
comemorativo"' o 1g Centenário da ACADEMIA CEARENSE OE 
LETRAS, a mais antiga do Pars, publica-se a presente Antologia, 
reunindo páginas e informes biobibliográficos de todos os membros 
de veneranda Instituição, que funciona, desde 1989, no secular 
'Palácio de Luz, cedido pelo Governador TASSO JEREISSATI . 

Deve-se o livro à competência intelectual e à seriedade 
crítica do Acadêmico SÂNZ IO DE AZEVEDO, ocupante da Cadeira 
ng 1, Doutor em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 
e Professor do Curso de Pós-Graduação da Faculdade de Letras 
da UFC, com expressiva obra cultural nos gêneros ensaio, poesia e 
história literária. 

Sua publicação constitui uma homenagem da Fundação 
, 

Cultural de Fortaleza, por iniciativa do presidente CLAUDIO 
PEREIRA, que muito vem realizando em favor das Letras e das 
Artes, com o apoio do Prefeito ANTÓNIO CAMBRA/A. 

Aos que colaboraram, direta ou indiretamente, para o 
lançamento da Antologia, que constitui valioso documento literário, 
com a pdrticipação dos mais eminentes nomes da cultura 
cearense, os agradecimentos da Academia. 

E que o livro alcance os objetivos perseguidos por seu nobre 
organizador e por todos os Acadêmicos: levar a todo o Brasil um 
pouco de nossas Letras contemporâneas, nas mais diferentes 
áreas de criação literária, ou da história, da crítica, do ensaio e dos 
estudos, em geral, dentro de uma gloriosa tradição intelectual que 
vai de Alencar a Rache/ de Queiroz, passando por Domingos 
O/ímpio, Franklin Távora, Oliveira Paiva, Adolfo Caminha, Capistrano 

· de Abreu, Barão de Studart, Farias Brito, Araripe Júnior, José 
Albano, Juvenal Galeno e Gustavo Barroso, entre muitos, sem 
esquecer a Padaria Espiritual, a Academia Francesa do Ceará e o -Grupo CLA. 

Honra e glória, pois, à ACADEMIA CEARENSE DE LETRAS, 
em cem anos de existência, por tudo o que fez em favor do nome 
cearense! 

Artur Eduardo Benevides 
Presidente 
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