10ª Parte
Atas das Sessões

Ata da Sessão de Posse da Nova Diretoria
Para o Biênio 1999/2000
Aos 1 ')dias do mê·s de janeiro de 1999 reuniu-se a Academia
Cearense de Letras em sess:to solene na sua sede, no Pal{tcio da
Luz, a fim de empossar a diretoria para o biénio I <)<)9/ 2000.
Iniciando a solenidade. o Presidente de Honr:1. Dr. Antônio
Martins Filho, deu posse ao presidente eleito, Dr. Artur Eduardo
Benevides, que, em seguida, empossou a diretoria composta dos
seguintes acadêmicos:
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Após a posse, o presidente Artur Eduardo Benevides fez uma
explanação sobre seu trabalho nos três últimos hi0nios, ressal
tando: a reforma do prédio (Palúcio da Luz); a climatizac,:�lo do
auditório e da sala do clü; a recuperação das galerias de retratos
dos Fundadores, dos membros da Padaria Espiritual e da Acade
mia Francesa; a instalaç:'to de uma pinacoteca com obras de
vinte dos maiores artistas plásticos do Cear{t e de uma galeria
com quinze quadros da pintora Angeline Oleas.

cb Real Acade

mia de Madri; a festa do 1'' Centenúrio com a posse da escritora
Rachel de Queiroz; a publicaç�to de uma Antologia comemorati
va do centen:"trio, uma exposição de obras raras c outros livros
do acervo da ACL, na Academia Brasileira de Letras, no Rio de
Janeiro. Outros importantes eventos se realizaram na nossa sede,
tais como a Exposi�·;!o Comemorativa dos SOO Anos dos Desco
brimentos Portugueses c dos 400 Anos da Lírica de Camôes, com
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o apoio direto do Governo Português; o lans:amento do livro
''AustregC:silo de Athayde, o S � cul o de um Liberal'', de Laura
Constan(;a e Cícero Sandroni , e muitos outros.
Há que destacar a informati zas·:to da Bihliotc:ct Justiniano de
Serpa. com a aquisição de computadores, fax. copiadora etc . sob o
patrocínio do empres�trio !vens Dias Branco. incluindo a compra ela
Coleção joào Carlos Neto, totalizando um acervo de quinze mil títulos
Foi criado também um espaço para leitura e pesquisa. a que
foi dado o nome do saudoso acadêmico Mozart Soriano Acleraldo,
rudo isso faz endo parte do Espaço Cultural !vens Dias Branco.
Ressalte-se a regularizas::to da Revista da Actdemia Cearensl'

sem puhlictção desde 1992. v h oj e Sl' acha
em dia, e a con ces s ;l o de Diplomas de Mérito Cultural a \'{trias
JX'rsona I idades cea rens e s.
A convite d a presidência passaram a se reunir no p ré dio da
Ac ademia Cearense de Letras as seguintes instiruie<)es culturais
que não possuem sede: Academia C:earense de lktórica, Socie
dade Ccarense de Geog ra fia e H istóri a, Sociedade Amigas do
Livro, União Brasileira dos Trovadores - Sec(:ào C:<.:ar{t e Acade
mia de Letras e Artes do Nordeste.
O presi dent e de Honra, Dr. Martins Filho. Lliou sobre o
importante papel da Academia e elogiou a ge st :t o da diretoria
de Letras, que estava

nos hiênios passados.
Em segu ida.

foi se rvido um simples coquetel. nada mais ha
vendo, em virtude do recente falecimento do acadêmico Dr. Florival
Seraine.

À solenidade compareceram: Artur Eduardo Benevides, An
tônio Martins Filh o , Pedro Paulo Montenegro, Linhares Filho, Bar

\loemi Elisa
Marly Vascon c e l os , Beatriz Alcântara,
Horácio Dídimo, Ângela G u t ierrez , Regine l.imaverdl', Juarez Lei
tão, Batista de Lima, D ia tahy Bezerra de Menezes, Murilo Martins.
Ribeiro Hamos, Costa Matos.
ros Pinho, Dimas Macêdo. J C. Alencar Araripe.
Aderaldo, Carlos d ' A i g e ,

Sem mais nada a tratar, eu, Regina Pamplon<t Fiúza, lavrei
a presente ata. assinada por

comparecer�un.
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mim e por todos os acadêmicos que

Ata do mês de fevereiro de 1999

Devido �� proximidade do carnaval, a sess�ú> ordinária do
mês de fevereiro nào se realizou por estar a maioria dos acadêmi
cos viajando.
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Ata da sessão do mês de março de 1999
Aos 1 O dias do mês de març·o de 1999. reuniu-se a Academia
Cearense ck Letras, em sua sede no Pal:tcio da Luz, para a sess;l.u
mensal.
O presidente abriu a sessão falando da preocupação com o
problema das salas que a Academia possui no Pabcio Progresso.
Apesar dos esforços para alugar as salas, nenhuma proposta
apareceu em virtude de não possuir direito :1 garagem, o aluguel
torna-se mais difícil. A Academia Cearense de Letras não tem
condiç;l.o financeira para efetuar o pagamento do condomínio

e

do IPTU. Esta dívida vem se acumulando e cada vez fica mais
inviável alugar as referidas salas. Os acadêmicos reiteraram

a

decis;Ü) de vender o conjunto de salas para fazer jus á dívtda
com o condomínio e o IPTU. Ficou, portanto, acertado que seria
providenciada uma avaliação para a venda.
Alguns avisos de eventos culturais foram dados e, nada
mais h avendo a tratar, o presidente declarou encerrada a sessão
e eu, Regina Fiúza, lavrei a presente que vai assinada pelos
seguintes acadêmicos presentes: Artur Eduardo Benevides. Murilo
Martins, Carlos d'Alge, IVIarly Vasconcelos, Noemi Elisa, Angela
Gutierrez, Alberto Oliveira, Lin h ares Fil h o, Alencar Araripe,
Horácio Dídimo, Regine Limaverde, Costa Matos.
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Ata do mês de abril de 1999
Aos dczenove dias do mês ele abril de 1 99l). em ,-;u;t sede no
Pal<ício da Luz, reuniu-se a Academia Ccarcnsc de Letras para ele
ger o novo ocupante da cadeira de no. 23, vaga com a morre do
inesquecível acadêmico Dr. Florival Seraine. Ap<\� o ch{t, o presi
dente Artur Eduardo Bencvides abriu a sessão c c omun i c o u que
apenas um candidato se inscre veu , o Dr. Luciano ;\bia. O parecer
sobre o pretendente;, Cackira foi lido e o presidente. cm seguida.
nomeou escrutinadores os seguintes acadêmicos: lkginl� Lima\·erde
e

Ribeiro Ramos. Foi iniciada a votação.

e

após a �tpur�tc�to dos

votos ( um total de 34 ) o presidente declarou

e l e ito o

escritor

Luciano Maia. Ence rran do a sessão, Artur Eduardo Bcnevides esco
lheu a comissão para participar ao novo acadêmico a sua éleiç·;·,o:
J C de Alencar Araripe, Carlos D'Aige,juarez Leitão, Ângela Cutierrez,
Regina Fiúza, Vera Silveira e o próprio presidente. Nada mais ha
vendo a tratar, eu, Ikgina Fiúza l<ivrei a presente ata que após lida
e aprovada ser;i assinada pelos aca dêm ic o s presentes: Artur Eduar
do Be n evi des , Carlos D Aige Costa Matos, Murilo Martins. l�iheiro
'

,

1\amos, J. C de Alencar Araripe, Eduardo Diatahy, Ângela Cutinrez
c

Vinícius Barros Leal.

"
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Ata do mês de maio de 1999
Aos 12 dias do mc's de maio de 1999, reuniu-se a Academia
C:earense de Letras, no Pai:tcio da Luz, para a sesS:to solene de posse
do nove! acadêmico Dr. Luciano Maia na cadeira n. 2:). cujo patrono
é Juvenal C aleno e o último ocupante o Dr. Florivai Serainc·. Inician
do a solenidade do Presidente Artur Eduardo BetK'\ ides comp(Js a
mesa com as seguintes personalidades: JoJo Ribeiro lbmcJs. vice presidente: Barros Pinho, Presidente da Func.laclo Cultural: Franci.sco
Lopes, Depurado Estadual: Juiz "JapoleJo I'vl:tia, pelo Tribunal de
Justi\·a: Constanca T:tvora. Presidente da Sociedade' Amigas do Livro:
Maurício Benevidcs, Presidente da Academia Cearcnse de Retcírica:
Dr. Ednilo Soarez, diretor do Colégio 7 de Setembro: Cerard Boris,
Cônsul da Franca: Sauvir]en:issati, C:(msul do Líbano: C:l:tudio Perei
ra, diretor do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura e o escritor
cearense radicado no Rio de Janeiro Gerardo de :\leio :\lourão. Em
.seguida o presidente elegeu a comissão para lLti':LT o Dr. Luciano
Maia ao auditório: Linhares Filho, Noemi Elisa Adcr�t!clo c Pedm
Henrique Saraiva Leio. Ao ser introdu;,ido no recinto. o recC·m-eleito
recebeu o Diploma de Acadêmico das mãos do presidente. O sc·cre
tário-geral, Pedro Paulo Montenegro, leu o diplom �t

c,

dando conti

nuidade�� solenidade, convidou a Sra. Ana I'vlariaJereissati Maia para
entregar o colar acadêmico ao seu esposo. O I )r. Artur Edu:tre.lo
Benevides iniciou o discurso de saudação ao novo cok-ga, sendo ao
final aplaudido pela brilhante oração. Após sua Ltla, o prcsicknrc
convocou o Dr. Luciano Maia para a sua

1· perorac'tcJ acadêmica,

tendo feito o elogio elo patrono, .Juvenal C aleno,

c

do seu anreccssor.

o inesquecí\·el J'lorival Seraine, cuja família, presente. ouviu emoci
cmada. /\p(Js. o presidente agradeceu de tão .selcta platéia e convi
dou para o coquetel. Sem mais nada a ser tratado, eu, Regina FiLILt,
lavrei esta ara, que \ at assinada pelos acadc'micos pre s entes apcís ��
,

leitura e aprovaclo da rnesnu. Acadêmico.s presentes: Artur Eduardo
Benevicles. Ribeiro Ramos, Barros Pinho, Batistt de Lim;t, 'Jc Jemi
Elisa Aderaldo. t'vlarly Vasconcelos, Angeb GuticTrL'/. Pedro llenriquc
Saraiva Ldo, J C. Alencar /\raripe. Alberto Oliv eir:t
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c

l inh � t rc s Filho
.

Ata do mês de junho de 1999
Aos 10 dias
mia Cearense

elo mês ele junho de 1999, reuniu-se a Acade

ele Letras em sua sede no Pal�'tcio da Luz.

O presidente, Artur Eduardo Benevides, abriu�� sessào comu

nicando aos acadêmicos o aniverS:trio no dia 11 do colega Francisco
Carvalho. Em seguida falou sobre o problema do vazamento ainda
existente no prédio, constatado durante o período de chuvas. fato já
comunicado ao DERT, e sobre a sua preocupa�·ào d�1 venda ou alu
guel das salas. A situaç�to est{t ficando cada dia mais difícil, pois o
débito com o condomínio do Ed. Pal{tcio Progresso continua aumen
tando. Até agora nào apareceu pretendente.
Foram comunicados também os eventos culturais elo mês e
o presidente mostrou aos acadêmicos presentes a programac·ào para
a solenidade comemorativa dos 10'5 anos da Academia Cearense de
Letras, tendo como principais pontos o convênio uJm o ColC·gio

7 de Setembro para o lanpmento do livro "A Palavra \Jossa de
Cada Dia". com trabalhos dos alunos e professores. A festa será
patrocinada pelo Diretor Ednilo Soarez.
Ser:to entregues também diplomas de Mérito Cultural

e

o

presidente leu a lista com os nomes dos agraciado.-;, que foi apro
vada pelos presentes.
O Dr. Artur Eduardo Benevicles falou ela satisfac:-to de receber

a Coleçào Moreira Campos, doada pela Sra. Maria JosC· Alcicles
Campos e seus filhos,

que será inaugurada tambC·m na solenida

de do dia 1 S.
Após o clü, foi encerrada a sessào. e eu. Regina Cláudia
Pamplona Fiúza, lavrei
presentes.

a presente ata que vai assinada pelos

Ata do mês de julho de 1999

Por estarem muitos acadêmicos em
sessão ordinária do mês não se realizou.
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gozo de

férias, a

Ata da sessão solene comemorativa dos 105 anos
da Academia Cearense de Letras
Aos dezesseis dias do mês de agosto de 1 SJl)l), em sua sede no
Palácio da Luz, reuniu-se a Academia Cearense de Letra.-; para co
memorar seus lOS anos de existência.

O Presidentl·. Anur Eduar

do Benevidcs, apc'Js compor a mesa, abriu a sc.-;.<ul Lt!Jndo ela
tmponantc atuaç;lo da Academia Cearense de Lctr;Is na cultura
cearense ao longo de mais de um século. e fez um pequeno
relatório sobre a sua gestão no último ano. Em seguida convocou
a acadêmica Ângela Cutierrez para falar em nome da AC:L pelos
10') anos da entidade. A profa. Ângela fez um discurso belíssimo
exaltando o fundador, seu bisavô Thomás Pompeu, tendo sido
aplaudidíssima, após o que o presidente iniciou a entrega dos
Diplomas de Mérito Cultural �ts seguintes personalicLtdes: Dcscmh.
Agueda Passos Martins, Prof. Ednilo Gomes Soaw;, Dr Maurício
Cabral Benevic.lcs, Heitor Roberto Cláudio Frota Hc1.crra. Dr. Pio
Rodrigues :'-Jeto, Dr. Dcih Otoch Júnior c Dr. Fernando Faria
Bezerra.

Em seguida.

o

Prof. Ednilo Gomes So arcz falou em

nome dos agraciados, ressaltando a qualidade de cada um

c

agradecendo �� Academia a homenagem recebicl;t. Mencionou o
convênio firmado com a AC:L para o lançamento do livro 11 Fo/{f
ura

gio

Nossa de Cada f)ia, escrito por professores

c

alunos do Colé

7 de Setembro. O presidente encerrou a sess;to convidando

todos os presentes para a inauguração ela Coiceio Moreira Cam
pos. doada pela viúva do grande contista ;'t Academia. O acadl'
mico Hor�tcio Dídimo agradeceu a cloaç:ào

c

a escritora \latércia

Campos falou em nome da família, dizendo da alegria de entre
gar os livros de seu pai, sobre as Literaturas Cearcnsc. Brasileira

c Portuguesa, a esta vencranda lnstituiç�to a qual ele pcrrenceu
e foi vice-presidente. Dando continuidade :1 sokn idack·, o presi
dente convocou os presentes a se dirigirem ao SaLto \!obre para
o lançamento

do livro do Colégio 7 de Setembro, passando a

palavra à sua diretora, Dra. Ednilze Soarez Fennannian, que f�t
lou da imporúncia desse lançtmento, que teve como objetivo

principal incentivar a criação literária de seus alunos e professo
res. Os autores do livro estiveram presentes com seus familiares.
Em seguida, a C:amerata da Unifor, gentilmente cedida por D.
Yolanda Queiroz, incentivou a platéia, após o que foi servido
um coquetel ao qual estavam presentes as mais destacadas auto
ridades. os acadt:micos e as pessoas da sociedade cearense. Foi
uma noite agradabilíssima. Sem mais para o motnento. eu. Ecgi
na Pamplona Fiúza, lavrei a presente ata que v;ti assinada pelos
acadêmicos presentes: \.!oemi Elisa Aderaldo. Linhares Filho. 'vbrh
Vasconcelos. Angcla Cutierrez, Eduardo DiatlLt\' Bezerra ele
Menezes, Jo:lo Eiheiro Ramos, Barros Pinho, Juarez l.eit:lo,
Hor:tcio Dídimo, Pedro Paulo Montenegro, Pedro Henrique Sa
raiva Leão, Carlos cl'Alge, J. C. Alencar Araripe, 1\rtur Eduardo
Benevides. JosC· Batista de Lima, Murilo Martins.
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Ata do mês de setembro de 1999
Aos 1 O dias do mês

d<.: s<.:temhro de !l)l)(J, rcu niu-sc a

Academia Cetrense de Letras para a sua sess�1o ordin:tria.
O presidente Artur Eduardo Benevides congratulou-se com

o

acadC�mico Dimas Macêdo pela passagem do s<.:u anivers:trio no dia
14. Em seguida, o presidente fez a comunica�.·�to dos eventos do

mês e uma avaliacào sobre a f<.:sta de anivers:írio da Ac;tdcmia

e

sobre o excelente convC·nio com o Colégio 7 de Setembro, ou
vindo a opini�'to dos colegas acac!C·micos. Após o que foi sen ido
o ch:'t de confraternizac�lo.
Sem mais nada para o momento, cu, Hegina Pamplona Fiúza.
lavrei a presente ata que vai assinada pelos acadêmicos: Artur Eduar
do Benevides. Costa Matos, Carlos d'Aige, Murilo J'vlartins. Alencar
Araripe, V inícius Barros Leal, Hegine Limaverde. '\loemi Elisa
Aderaldo, Marly Vasconcelos

c

Alberto Oliveira.
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Ata do mês de outubro de 1999
Aos quatorze dias elo mês de outubro de ]<)<)<), reuniu-se a
Academia para a sess:to ordinária em sua sede no Pal{tcio da Luz.
O pn.:sidente abriu os trabalhos comunicando que a sessão de
novembro não haver:"i em virtude da festa de entrega do Prêmio
Osmundo Pontes de Literatura. no Sal:tcl Blue "!ight do Hotel
Caesar Park, quando a Sra. Cybelle Pontes receher:'t os acadêmi
cos, intelectuais e ganhadores para um jantar no di;t 4 de novem
bro. anivers{ll·io do saudoso acadêmico Osmundo Pontes. Falou
também sobre a entrega do Prêmio Moreir;t Campos.
Em seguida, o presidente pediu a opini:to dos acadêmicos
presentes para a homenagem ao Dr. Martins Filho, Presidente de
Honra, que em dezembro estar{t comemorando <)') anos.
Ap6s o que foi setvido o clü. Eu, Ikgina FiCtza. lavrei a presen
te ata que vai assinada pelos acadêmicos: Artur Eduardo Benevides,
Costa Matos, Murilo Mattins, Batista de Lima, Carlos (I'Aige, JC:. Alencar
Araripe, Vinícius Barros Leal, Regine Limaverde,
Marly Vasconcelos e Alberto Oliveira.
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Ângela

Gutiérrez.

Ata da sessão do mês de novembro de 1999
Aos 10 dias mês do mês de novembro de 1999. reuniu-se a
Academia Cearense de Letras em sua sede no Pabcio da Luz. O
Presidente Artur Eduardo Benevides abriu a sessão falando sobre os
aniversariantes do mt'S. acadêmicos Francisco Alves e Rachel de
Queiroz.

Em seguida, comunicou que o anivers:trio do Presiden

te de Honra, Dr. Martins Filho, ser:t cm dezembro, quando de
completar:t 9"i anos, devendo. portanto, receber uma homena
gem,
n:

ficando decidido que a sess;lo de dezembro, na qual ocor

sempre a confraternização natalina, ser;i acrescida da referida

homenagem ao ilustríssimo colega, ocasi�to em que a palavra
será facultada para os acadêmicos que quiserem falar sobrl' o Dr.
Martins. Após estas deliberaç:óes foi servido o chá.

Sem mais

para o momento, eu, Hegina Fiúza, lavrei a presl'nte ara que vai
assinada pelos acadêmicos presentes: Artur Eduardo Benevidl's,
Costa Matos, Murilo Martins. Batista de Lima, Luciano Maia, Alencar
Araripe, V inícius Barros Leal, Marly Vasconcelos. Noemi Elisa
Aderaldo

e

Alberto Oliveira.

2H1

Ata da sessão do mês de dezembro de 1999
Aos 10 dias do mes de dezembro de

I 099. r e uniu se a
-

Academia Cearense de Letras em sua sede no Pabcio da Luz.
O presidente, Artur Eduardo Benevides, abriu a sessào
dizendo aos seus pares da satisfaçào de estarem reunidos para
uma confraterniz�u;ào natalina, na qual ser�í homenageado o Pre
sidente de Honra desta casa, o Dr. Antônio !\Ltrrins Filho. que
far:t anivers:trio no dia 2 2. Cabendo também a comemoraç·ào do
anivers�írio da secrct:tria executiva da Academia. a DLt. Regina
Pamplona Fiúza, no dia 1 1 deste mê·s. amanlü.

O Dr. Martins Filho foi recebido e aplaudido ele pé· por todos
presentes. O presidente, depois de saudar o h omenageado, pas
sou a palavra aos acadêmicos presentes que se manifestaram
elogiosamente ao Dr. Martins, que respondeu com um belíssimo
pronunciamento durante o qual recitou versos, mostrando a vita
lic.lack e a jovialidade dos seus C)') anos.
A seguir o presidente comunicou oficialmente<> Ltlccimento

do querido confrade Joào Jacques Ferreira Lopes, que viaJoU para a
luz. A sua vaga foi declarada oficialmente aberta p clo período
de 60 dias, conforme os estatutos. Avisou tamlx:·m que a missa
c.le 7

dia ser;'t amanhà, ;ts 19 horas, n a C a pela

elas lrm�ts

Mission;'trias. O presidente declarou ter comparecido �t.s exéqui
as juntamente com vários acadêmicos

c

enviad o um�t coroa.

Após o que foi comunicado pelo Dr. :vlartins �� ctn didatura
do presidente Artur Eduardo Benevicles a uma cadeira na Acade
mia Brasileira de Letras, vaga pela morte elo poet�t _lo�to C abral
de Melo Neto: é um poeta do 'Jordeste tentando substituir outro
poeta do Nordeste.
A Dra. Regina Pamplona Fiúza anunciou que o !BEU

-

CF

estará entregando o Prêmio Artur h'duardo 8em't •ides de fJoesio aos
vencedores de I 000. A .'iolcnidade ser:t �ts ll)h:)Omin do dia l"i.
A sessào foi enriquecida com as prcsew·as c.lc presi dent es
c,

ou representantes de entidades cultu rais tais como: Sociedade

de Geografia

e

História, Dr. Elmo Vasconcelos: SociecLtde Ami

gas do Livro, Sra. C:onstanca T:tvora: Uniào Brasikir; t dos TroLt-
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dores. Dr. Fernando C;'tncio; do Instituto do Cear:i, Dr. Osvaldo
Evandro: da Academia de Letras e Artes do Nordeste. Dr. Carlos

cLI\Ige: da Associação de Jornalistas Escritoras do Brasil, Profa.
Gisclda Medeiros. c da Secretaria de Cultura do Es t a do do Cear:t.
Escritora Natércia Campos.
O presidente, Artur Eduardo Benevides, comunicou 4ue

fez uma visita ao Presidente da Federaç-ão cbs l ndC1strias do
Estado do Cear:t. Dr. Jorge Parente. para firmar um convênio de
coop<..Tav;'to

com a Academia C:earens<..' de Lc�!ras. que e nt ra r:i

em vigor no t semestre de 2000.
Em seguida, o presidente da ACL escolheu o vicc-presi<kn!c
da Casa. Prof. Costa Matos, para ser o orador da scss:to de rea 
bertura dos trabalhos do ano 2000 cm IS de janeiro prôximo.
A palavra foi facultada aos presentes e aos a,·;tdêmicos para
algumas comunicaçóes, após o que o prl'sidente encerrou a Sl's.s;'to
ao que se seguiu o clü de confraterniza\·ão.
Nada mais havendo a tratar, eu. lkgina Pamplona FiC1za, lavrei
a presente ata que vai assinada pelos seguintes acadC·micos presen
tes: At1 ur Eduardo Bcne\·ides. Ant(mio Martins filho, JosC· Costa :V! atos.
Pedro Paulo Montenegro, Alberto Oliveira. \lol'mi Elisa Aderaldo.
Carlos d'Algc. Dimas Macêdo, Luciano Maia. Juare;, Lcit:to, Regine
Limaverde. Marly Vasconcelos, Beatriz Alciintara, Vinicius Harros Leal.
Alencar Araripe. Eduardo Diatahy B. de Menezes. Barista de Lima,
Eilx:iro 1\;tmos c Francisco Carvalho.

