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ACL divulga nota sobreacervo da Raimundo Cela 

A Diretoria a Academia Cearense de Letras 
(ACL), em nota enviada ao O POVO, procura rabater 
a crítica do titular da Secretaria de Cultura do Esta
do (Secult), Paulo Linhares, de que o Presidente da 
ACL estaria criando "entraves" para devolução de 
obras do acervo da Casa de Cultura Raimundo Cela, 
que estão no Palácio da Luz, sede da Academia. Assi
nam a nota: ACL: Artur Eduardo Benevides (presi
dente), Mozart Soriano Aderaldo (1 o vice-presiden
te), Moreira Campos (2° vice-presidente), Ribeiro 
Ramos (Secretário Geral), Argos Vasconcelos (1 o 
secretáro), Teoberto L andim (2° secretário), 
O smundo Pontes (1 tesoureiro), Costa Matos (2° te
soureiro), Noemi Elisa Aderaldo (diretor de publica
ções). A nota, na Últegra: 

A Academia CearenGe de Letras (ACL), lamentando as declara
ções apressadas e injustas de pessoas ligadas ao episódio de desa
parecimento de obras de arte pertencentes ao Estado, vem a 
público esclarecer o seguinte: 

- O tradicional Palácio da Luz, construído no final do século 
XVlll foi-lhe doado pelo ilustre Governador Tasso Jereissati, 
em virtude de Lei unanimemente aprovada pela Assembléia 
Legislativa;II 

-A ACL sempre manfeve as melhores relações com a Secretaria 
de Cultura do Estado e com todos os órgãos que se identifi
cam com problemas de natureza intelectual, visando ao en
grandecimento do Ceará;III 

- Na gestão de D. Violeta Arraes naquela Secretaria, a Institui
ção maior das letras cearenses recebeu a visita de Sua Exce
lência, que, à guisa de colaboração, solicitou, para recuperar 
e logo devolver ao Palácio, um belo quadro, alguns espelhos 
ovais, dois consolos e outras peças de inestimável valor; 

- Ao revés do que prometera, D. Violeta levou as referidas pe
ças para o Teatro José de Alencar (festa de inauguração), dei
xando ao abandono, naquela Pasta, o quadro famoso, agora 
recolhido, inexplicavelmente, ao Museu de Arte da UFC; 

-A única peça que pertence a ACL, no Palácio, é um piano, que 
será devolvido tão logo sejam entregues, de volta, os objetos 
retirados por D. Violeta; 

-A ACL gostaria que tal ocorresse antes do próximo dia 10, de 
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