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J. C. Alencar Araripe, um dos ultimos grandes leones da imprensa 
cearense, partiu aos 89 anos de vida bern vivida. Bern vivida nao no 
sentido hoje emprestado a expressao. Mas bern vivida a servic;o dos 
seus ideais, da Cultura, da familia e das realizac;oes nao mensuradas 
pelo valor sonante. Jornalista, vencedor do Premio Esso de Jornalis
mo, membro da Academia Cearense de Letras e do Institute Hist6rico, 
Geografico e Antropol6gico, autor de bern contada duzia de livros 
voltados para a terra e sua gente; cultor de uma linguagem escorreita 
e homem de posic;oes claras, mesmo quando contrariava os adeptos 
de ideologias totalitarias, Araripe trazia consigo os genes de seus an
tepassados, com rafzes em D. Barbara de Alencar e Tristao Gonc;alves. 
Muito me orgulhava de pertencer ao seu cfrculo de amigos, torna
do mais forte por lac;os de parentesco, porquanto seu pai Otaviano 
Alencar Araripe era irmao do meu bisav6 materno Antonio Jaime de 
Alencar Araripe, genitor de minha av6 Maria Madalena de Alencar 
Araripe. J. C. Alencar Araripe contava-se entao como o unico neto 
vivente do tambem revolucionario Pedro Jaime de Alencar Araripe, 
filho de Tristao Gonc;alves, cujo bicentenario de nascimento foi come
morado em 17 de outubro do ano passado, com missa celebrada na 
lgreja de Santa Luzia, e com o lanc;amento de selo e correspondente 
carimbo de 1 o dia pelos Correios. Naquela ocasiao, Araripe proferiu 
discurso, agora publicado na Revista do Institute do Ceara, vol. 123, 
onde enaltece a figura do seu avo paterno, enquanto em Salvador era 
afixada placa comemorativa pelo Centenario da Revoluc;ao de 1817, 
da qual participou, alem de Tristao Gonc;alves, o seu filho Pedro Jaime, 
contando entao aproximadamente 14 anos. 0 ato na Bahia se deveu 
a iniciativa do s6cio do Institute Hist6rico, Guarani Valenc;a de Araripe. 

J. C. Alencar Araripe por tudo quanto fez e representou, bern 
merece as homenagens dos cearenses e as lagrimas de saudade dos 

familiares e amigos deste legftimo representante da rac;a alencarina. 
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