
Aniversário de 112 Anos da ACL 

Cid Sabóia de Carvalho 

Escolhido, pela direção dos trabalhos para ser o orador nesta solenidade, 
manifesro, de logo, minha grande honra e alegria diante disso, acentuando 
que me sinro muiro 'à vontade para desempenhar essa função, em face das 
intimas ligações que tenho em mim com relação 'a nossa Arcádia, principal

mente na condição de específico admirador da literatura cearense que chegou 
ao máximo de sua expressão no ano de 1894, exatamente com a fundação, a 
cento e doze anos, de nossa entidade aniversariante. 

Era grande a influencia Francesa em todo o território nacional, quando 

do último quartel do Século XIX. O Ceara não ficava de fora dessa atmos
fera e muito pelo contrário apressava-se na formação de grupos literários de 
inestimável valor. Ném do Centro Literário, cuja publicação "A QUIZENA" 
era das mais brilhantes, nascia na última década do século a extraordinária 

"PADARIA ESPIRITUAL", conjunro de jovens intelectuais de então , entre 
eles o Poeta Antonio Sales, o Padeiro- Mor, inspirado bardo c que iria, igual
mente brilhar na prosa, uma vez que é o autor de "AVES DE ARRIBAÇÃO"; 
Rodolpho "Theóphilo, poeta prosador e cientista, preste a elaborar uma obra 
de máxima expressão; Eduardo Sabóya, autor de "CONTOS DO CEARÁ" e 
que, mais tarde seria professor de DIREITO PENAL da Faculdade Livre de 
Direito do Ceará e Deputado Federal, em cuja função revelou seus grandes 
dotes intelectuais, servidos pelo seu auto dom de orador fluente e de pronun
ciamentos inflamáveis. Muitos outros jovens intelectuais compunham esse 
grêmio literário que repercutiria até em Portugal. 

Eduardo Sabóya, o Padeiro Braz Tubiba, seria, mais tarde pai de minha 
mãe: Margarida Viriaro de Sabóya que, após casar com meu pai Jader de Car
valho passou a assinar-se Margarida Sabóia de Carvalho e se tornaria brilhante 
jornalista cronista e contista, integrando a equipe do Jornal "DIÁRIO DO 
POVO", fundado em 1947. 

Existiu junto ao "CENTRO ESTUDANTAL CEARENSE" uma aca
demia de letras, muito curiosa formada por estudantes, inclusive do COLÉ
GIO ESTADUAL DO CEARÁ, o centenário Liceu do Ceará de tão larga e 
brilhante história. Fui escolhido membro desta entidade. Eduardo sabóya era 
o patrono de minha cadeira e, ainda muito jovem cabia-me escrever uma tese 
sobre sua vida e obra, o que me levou 'a BIBLIOTECA PUBLICA do Ceará, 
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na qual iria pesquisar os jornais do final do século XIX e do começo do Século 
XX. Enquanto devorava a Biblioteca que fora do próprio Eduardo Sabóya e 
lia jornais daquele tempo, entrei no clima em que se deu a criação da Padaria 
Espiri tua! e da Primeira Academia de Letras do Brasil, 'a de 1894; a Academia 
Cearense de Letras, e que expressava, como ainda expressa toda a grandiosida
de da influencia Francesa e das escolas Literárias de então, inclusive a corrente 

SIMBOLISTA de tão larga aceitação pelos padeiros. Ocorre que Eduardo 
Sabóya não vivera apenas no Ceará, tendo passagens por Salvador na Bahia e 
no Rio de Janeiro, onde, ao lado de Valentim Magalhães participou do Jornal 
Literário A SEMANA. Foi lendo este Jornal Carioca, cuja coleção estava na 
Biblioteca preservada por Francisca Viriato de Sabóya minha avó Mimosa Sa
boya, viúva, prematura de Eduardo, O PADEIRO, que viria a ser igualmente 
integrante da ACADEMIA CEARENSE DE LETRAS. 

Outras nuanças são interessantes no que me ligam 'as primeiras forma
ções de nossa sodalício. É curioso notar que os bisavôs de meus filhos constam 
da historia dos primeiros momentos desta entidade. Ambos foram professo
res da FACULDADE LIVRE DE DIREITO DO CEARÁ, da qual, muitos 

anos depois e após integrar a UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 

também fiz parte de seu corpo docente. Antonino Fontenele é avô de minha 
mulher Luce Fontenele de Carvalho e conseqüentemente bisavô de ANTO
NINO I~ONTENELE DE CARVALHO, ROBERIO FONTENELE DE 
CARVALHO E CID SABOIA DE CARVALHO FILHO. Eduardo Saboya 
é o pai de minha mãe, escritora e jornalista Margarida Saboia de Carvalho, 
avó dos meus filhos. EDUARDO é o bisavô dos mesmos. Essas minudências 
podem não ter nenhuma importância, porém são fatais na minha emoção e 
me ligam, de maneira mais Íntima ao grêmio que integro, qual se foram uma 
predestinação que o tempo confirmaria, haja vista que desde 1980 ocupo a 
cadeira cujo patrono é o jurista LIBERATO BARROSO. 

Na minha vida conheci pessoas extraordinária e uma delas era o grande 
CLODOALDO PINTO, meu professor de Direito Penal e, mais tarde, meu 
colega de magistério na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ce
ará. Quando faleceu, na grandiosidade de seu talento, quis o destino que eu 
fosse substituí-lo na assessoria ao Reitor Pedro Teixeira Barroso e na Academia 
Cearense de Letras, pois com sua vaga fui levado a ocupar o seu lugar. Confes
so que não me achava merecedor disso, mas Fran Martins, Cláudio Martins e 
Antonio Martins Filho entenderam de modo contrário e assim, os três irmãos 
deram o impulso inicial a minha candidatura e foram decisivos para a vitória 
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finalmente alcançada, proporcionando que eu fosse recebido na entidade atra
vés de um maravilhoso pronunciamento do Acadêmico ].C. Alencar Araripe, 

emoção que jamais se apagará de meus sentimentos. 

Quando antes de mim o professor Sanzio de Azevedo ingressou neste 

sodalício, teve a emoção de se encontrar com seu pai, acadêmico e poeta, 

artista plástico, Otacílio de Azevedo. Imaginava eu, ao dar a notícia no rádio 

a profundidade do sentimento despertado por esse acontecimento. Mal ima
ginava que o mesmo se repetiria comigo, uma vez que ao ser eleito para subs
tituir Clodoaldo Pinto ainda tive tempo de encontrar aqui a figura enorme 
de meu pai Jader de Carvalho, poeta, romancista, sociólogo, jornalista, tantas 

eram as suas habilidades e a variação de seu talento multiforme. Então pude 
medir a emoção do Sânzio que deve ter como eu arrebentado o peito com as 

emoções positivas de um fato tão espetacular. São assim os meus sentimentos 
com relação a esta casa, marcada pelo saber e pela dedicação de seus integran

tes. Muitos não conheci e com outro tanto convivi. Vários já partiram deste 

mundo cruel, o verdadeiro vale de lágrimas, sendo que a vida foi em frente 

renovando conhecimentos e amizades. Mas, nunca poderei esquecer o talento 

inquieto de um Itamar Espíntola e nem a grandeza teleológica de Antonio 

Martins Filho. Mas nem tentarei falar de cada um citando os nomes desses 
dois como quem indica a totalidade daqueles que, ao longo da vida mantive

ram a existência da Academia de 1894, aliás o tÍtulo de famosa obra de outro 
acadêmico inesquecível, o historiador Raimundo Girão, farto em sua obra e 
no brilho dela. 

Curioso é notar, segundo registra a Historia, que, paralelamente 'a 
ACADEMIA CEARENSE DE LETRAS existiu 'a ACADEMIA DE LE

TRAS DO CEARÁ, em 19 30, tendo na presidência a memorável figura do 

padeiro-Mor ANTÔNIO SALES, a qual era integrada por grandes nomes de 
nossas letras, intelectuais fulgurantes que pelo seu brilho destacavam a nova 
entidade, no paralelismo que poderia ser visto sob o mais diversos ângulos, 
por certo deixando de existir alguns aspectos negativos para tal dualidade. 
Porém já em 1916, de maneira sábia deu-se à fusão das duas academias que 
assim unificaram-se terminando aquilo que poderia ser determinado como 
uma competição intelectual. Durante anos no entanto discutia-se qual das 
duas era a melhor denominação. Intelectuais da época como Josafá Linhares 
entendiam que a melhor denominação era a Academia de Letras do Ceará. Por 
fim prevaleceu a argumentação que respeitava a semelhança de denominação 
das academias de letras existentes no Brasil. Preponderantemente citava-se a 'a 
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ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS que por sinal veio depois da nossa. 

Em todo os Estados 'a as academias eram denominadas como a primeira 
delas: Paulista, Brasileira, Rio Grandense, etc. Hoje é mais pacifico ainda esse 

tipo de denominação, havendo uma variação em Brasília, em face da existên

cia de várias arcádias com semelhantes objetivos. 

Cheguei à esta casa, para substituir o grande intelectual, professor Clo
doaldo Pinto, de quem fui aluno e posteriormente companheiro no corpo 

docente da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. Logo 
que se deu seu passamento, outro colega de magistério, o acadêmico Fran 
Martins veio comunicar-me seu apoio como também de Cláudio Martins e de 

Antonio Martins filho para que eu fosse o substituto do grande penalista no 
quadro acadêmico mais antigo do Brasil. O patrono da cadeira então vaga é 

Liberato Barroso, outro jurista e os que me apoiaram destacavam em mim, na 

minha candidatura, essa condição profissional. Assim, em 1980 saudado por 

]. C. Alencar Araripe cheguei aqui cheio do mesmo entusiasmo e orgulho que 

nesta hora ainda ostento, desse modo no exato momento em que falo sobre a 

academia sou dos mais antigos e mais harmonizados com o espírito que aqui 

labora, ainda mantendo as emoções já referidas, por ter chegado a tempo de 

encontrar meu pai, professor Jáder de Carvalho. 
O último quartel do SÉCULO XIX, no Brasil inteiro mas, de modo 

destacado no Ceará, foi marcado por uma larga influencia Francesa, prin
cipalmente no campo das letras, com especial acento no que diz respeito 'a 

poesia. Tomando-se conhecimento de nossa Historia não há de como deixar 

de encontrar o contágio intelectual da ACADEMIA FRANCESA, presente 'a 

Fundação das primeiras associações do mesmo gênero que acabavam de surgir 

no Brasil. Em 1894 o Ceará já havia ingressado em muitos movimentos lite
rários. Por exemplo já existia a Padaria Espiritual, cujo o jornal O PÃO ainda 
hoje é uma leitura curiosa e salutar. Todos conhecemos a primorosa edição 

elaborada pela imprensa universitária com a reprodução integral de todos os 
exemplares do primeiro ao ultimo do jornal "O PÃO", integrante da 
nossa literatura como também a trajetória de nossa imprensa. É também do 
nosso conhecimento a edição de todos os exemplares de" A QUINZENA" , 
outro item da nossa cultura e da nossa inteligência, constituindo-se em traço 
de luz a marcar a trajetória do CENTRO LITERÁRIO. 

Eram anos iluminados os que marcaram o final do século XIX, e o 

início do século XX. Nesse palco iluminado aconteceram movimentos como 
O CENTRO LITERÁRIO; O GREMIO LITERÁIUO; IRACEMA LITE-
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RÁRIA; PADARIA ESPIRITUAL e em 1894, bem no meio desses aconte

cimentos antes e depois a nossa ACADEMIA CEARENSE DE LET RAS. 

Enquanto isso ia se formando a maior força da nossa imprensa e não tardaria 

o surgimento de jornais que iriam comandar a informação no século que se 
iniciava tão promissor. Um dos pontos mais marcantes seria o aparecimento 
do "UNITARIO" , de João Brígido, o inesquecível historiador e Jornalista e 

sua obra seria o prenuncio do surgimento de outras folhas que iriam movi
mentar o Ceará impoluto e inquieto. 

Comemoramos o centésimo décimo segundo aniversario de nossa enti

dade, no cenário muito parecido com de sua fundação, haja vista que temos 

muitas academias, muitas associações culturais, muitas promoções, muitas de

las ocasionadas pela nossa própria entidade. O Ceará inteligente é ágil, culto 

e promissor. Assim enquanto relembramos a trajetória da ACADEMIA de 

1894, queremos adivinhar tempos ainda mais pródigos, enquanto destaca
mos que a nossa vida editorial é, no momento uma das mais ilustradas de 

um Estado Brasileiro. Deus nos proteja na trajctória de nossa cultura e de 

nossa inteligência. 
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