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A pesquisa de José Murilo Martins foi exaustiva, minuciosa e 
extremamente meticulosa. Eu diria mesmo verdadeiro trabalho beneditino, de 
paciência e perseverança. Basta uma leitura de sua introdução "Poetas da 
Academia Cearense de Letras", onde descreve a metodologia de seu trabalho, 
para se ter uma noção da extensão da pesquisa em livros, revistas, jornais e 
contatos pessoais com autores, quando vivos, ou parentes e informantes, 
quando falecidos ou ausentes. E isso abrangendo um tempo de mais de um 
século, já que a Academia Cearense de Letras já conta com 115 anos de 
existência. Para tanto, dedicou o Autor da Antologia oito meses de trabalho 
contínuo. 

Quanto ao mérito dos poetas oferecidos, compete a cada leitor usufruir 
e julgar de acordo com a sua sensibilidade e senso crítico. 

A José Murilo Martins cabe o louvor pelo trabalho executado e 

apresentado. 
PEDRO PAULO MONTENEGRO 

Da Academia Cearense de Letras 
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