Discurso do Presidente José Murilo Martins na sessão solene do
dia 16 de agosto de 2007, comemorativa do 113° aniversário
de fundação da Academia Cearense de Letras.
A Academia Cearense de Letras festeja nesta noite solene 113 anos de
existência. Fundada no dia 15 de agosto de 1894 com o nome de Academia
Cearense, é considerada a mais antiga de todas as congêneres do Brasil. A visão pioneira dos fundadores definiu que os intuitos da nova sociedade não se
restringiam apenas as questões literárias, mas abrangiam também o campo das
ciências, da educação e da arte. Fiel aos objetivos que a nortearam no correr
dos anos, ela tem contribuído de forma decisiva na promoção da cultura no
estado do Ceará.
A Academia Cearense de Letras, neste último ano, desenvolveu uma
grande atividade visando concretizar seus objetivos. As açóes realizadas podem
ser assim sintetizadas:
- Reforma dos estatutos- Foi de fundamental importância para o progresso de nossa instituição a reforma dos estatutos, efetivada em dezembro de 2006.
As novas diretrizes adoradas nos permitirão enfrentar melhor os problemas da
atualidade;
-A Academia Cearense de Letras foi alvo de freqüentes visitas de alunos
dos cursos fundamental, médio, universitário e turistas. O Palácio da Luz,
sede do nosso Sodalício, tem uma história que se confunde com a história do
próprio Ceará. Assim, os que nos visitam podem apreciar melhor a memória
do povo alencarino;
- Foi realizado no último semestre de 2006 um Ciclo de Conferências
intitulado A mulher na literatura: criadora e criatura, destinado aos professores
das escolas públicas e particulares, estudantes e a sociedade em geral. Contribuíram para sua programação os membros do nosso sodalício, professores das
universidades cearenses e os seguintes conferencistas de outros estados: Mary
Del Priore, Nádia Battella Gotlib e Santiago Naud e da Alemanha: RolfNagel.
Atualmente estamos realizando dois novos Ciclos de Conferências: Mito e
Literatura e Literatura Portuguesa e Brasileira;
-Tivemos no mês de novembro de 2006 duas Exposições de livros: 150
anos de Henrich Heine, com a colaboração da Casa de Cultura Alemã e do
Instituto Goete e As primeiras edições das obras de Clarice Lispector e Cecília
Meireles, com a colaboração da Associação Brasileira de Bibliófilos;
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- A Biblioteca da Academia continuou sendo uma fonte perene de consultas e pesquisas por parte dos estudiosos da literatura e da história do Ceará.
Nosso acervo é muito rico pois além da Biblioteca Justiniano de Serpa, conta
de a coleção João Carlos Neto, o Memorial da Academia, a Coleção Martins
Filho, a biblioteca do contista Moreira Campos e a biblioteca Parsifal Barroso da Sociedade Amigas do Livro, perfazendo um total de mais de 40.000
livros;

- A Revista da Academia Cearense de Letras, lançada hoje, foi atualizada
graças ao grande trabalho desenvolvido pela acadêmica Noemi Elisa Aderaldo
e dos membros da Comissão da Revista: os acadêmicos Sânzio Azevedo, Horácio Dídimo, Unhares Filho e Vinicius Leal;
- Finalmente, o ponto alto desenvolvido pela ACL no ano de 2006 foi a
oferta de quatro prêmios literários:
* o tradicional Prêmio Osmundo Pontes de literatura, considerado o mais
importante no nosso meio, certamente, um dos mais conceituados no Brasil;
* Prêmio Maria Martins de Literatura Infantil;
* Prêmio Clovis Rolim de contos e
* Prêmio Nila Soárez para jovens alunos do curso fundamental da rede
pública do Ceará;
Além das atividades já referidas, a Academia Cearense de Letras colaborou ativamente com os programas da Secretaria de Cultura do Estado do
Ceará, com o Instituto de Cultura e Arte - ICA da UFC e com as doze academias culturais que exercem suas ações na nossa sede, transformando nossa
instituição numa verdadeira Casa da Cultura.
Esse ligeiro resumo de nossas atividades efetuadas no último ano, atesta
que, apesar das inúmeras dificuldades que tivemos que enfrentar, continuamos trabalhando pelos objetivos propostos pelos fundadores e os sonhos dos
que nos antecederam no sodalício. Estamos, portanto, transformando em realidade nossos próprios ideais!

*

*

*

De acordo com as normas estatutárias da Academia Cearense de Letras e com o regulamento do Prêmio Osmundo Pontes: declaro abertas as
inscrições do Prêmio Osmundo Pontes de Literatura, nas categorias Poesia e
Conto.
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O Prêmio Osmundo Pontes de Literatura é o mais antigo prêmio administrado pela Academia Cearense de Letras que recebe o patrocínio dos fami liares do saudoso acadêmico. As inscrições estarão abertas na sede da academia
até o dia 16 de setembro do corrente ano e os vencedores serão agraciados no
início de novembro, na data do aniversário do acadêmico Osmundo Pontes.
No corrente ano dois outros prêmios serão administrados pela Academia, quais sejam:
Prêmio Ananias e Maria Castro de Literatura Infantil - instituído pelo
presidente da Academia Cearense de Letras em homenagem aos seus sogros:
Ananias Rego Castro e Maria Pires de Castro, e o
Prêmio Ednilze Soárez Fermanian de Literatura - para alunos do curso
fundamental das escolas públicas do Ceará, oferecido pelo Colégio Sete de
Setembro para a melhor dissertação sobre a vida e a obra de um dos seguintes
escritores: Milton Dias e Graciliano Ramos.
As inscrições dos dois últimos prêmios estarão aberras aos concorrentes
no período de 1o de setembro a 16 de outubro do corrente ano e serão ofertados aos vencedores em solenidade festiva no mês de dezembro de 2007.
Ao concluir desejamos agradecer:
ao Governo do Estado - através da sua Secretária de Cultura, e aos
secretários Auto Filho e Mauro Filho pela grande colaboração dada à nossa
entidade;
ao reitor René Barreira e ao ICA, dirigido pela acadêmica Angela Gutiérrez, da Universidade Federal do Ceará, pelo apoio aos nossos programas
culturais;
ao acadêmico e deputado federal Mauro Benevides pelo permanente
apoio aos nossos Ciclos de Conferências;
aos acadêmicos Dimas Macedo, César Barros Leal e Cid Carvalho, pela
grande contribuição na elaboração do projeto de nossos novos estatutos;
ao acadêmico Napoleão Maia Filho pela colaboração na publicação da
Revista da ACL;
aos professores do Ciclo de Conferências, amigos dessa centenária casa,
pela contribuição deram para o sucesso do curso A mulher na literatura: criadora e criatura:
aos meus amigos: Ednilo Soárez, José Augusto Bezerra e João Soares
Neto, pela grande amizade que dedicam a nosso sodalício;
aos patrocinadores dos prêmios: D. Cybele Pontes e José Carlos Ponte
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(Prêmio Osmundo Pontes) e o Colégio Sete de Setembro (Prêmio Nilze Soárez Fermanian);
ao coral da Universidade Estadual do Ceará, regida pelo maestro Gerardo Júnior, pela sua bela exibição;
finalmente, aos membros da Academia Cearense de Letras e aos funcionários da casa, liderados pela diretora administrativa Regina Fiúza, pelo amor
que sempre demonstram por esse sodalício.
Nossa gratidão à Assembléia Legislativa do Estado do Ceará que, por
iniciativa do deputado Adail Barreto, estará homenageando nossa centenária
instituição na próxima terça feira, dia 21 de agosto, no Palácio Adauto Bezerra
- sede da Assembléia.
Agradecemos a presença de todos aqueles que nos honraram com suas
presenças e convidamos para um coquetel oferecido pela diretoria e amigos da
Academia Cearense de Letras.
Declaro encerrada a presente sessão.
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