
apenas dois votos. A reunião foi encerrada com um convite por parte 

do eleito para uma reunião de comemoração em seu apartamento, na 

Praia de Iracema. O presidente, então, encerrou a reunião, e eu, Regine 

Limaverde, lavro esta ata que, depois de lida e discutida, será assinada 

por todos os presentes à reunião. 

Reunião da Academia Cearense de Letras do dia 10 

de abril de 2008 

Às 17 horas do dia 10 de abril de 2008 teve início mais uma reunião 

dos membros da Academia Cearense de Letras. Inicialmente, o presi

dente, Dr. Murilo Martins, pediu-me que fizesse a leitura da Ata da úl

tima reunião. Esta foi discutida e aprovada por todos os presentes: Car

los Augusto Viana, Angela Gutiérrez, Pedro Paulo Montenegro, Pedro 

Henrique Saraiva Leão, Linhares Filho, Genuíno Sales, Horácio Dídimo, 

Regine Limaverde, Giselda Medeiros e o presidente da Casa, Dr. Murilo 

Martins. Em seguida, Dr. Murilo sugeriu a criação de uma medalha que 

levaria o nome de "Medalha Justiniano de Serpa". Sendo este seu último 

ano à frente da Academia, comentou, gostaria de entregar essa meda

lha ao acadêmico Abelardo Montenegro por seus 57 anos de Academia. 

Tanto a criação da medalha como a outorga desta a Abelardo Montene

gro foram aprovadas pelos presentes. A acadêmica Amgela Gutiérrez 

achou a homenagem muito justa e ressaltou a importância dos estudos 

do referido acadêmico sobre Canudos. Pedro Paulo Montenegro se ofe

receu, imediatamente, para saudá-lo, uma vez que sua mãe foi a pessoa 

que alfabetizou Abelardo. O nome de Pedro Paulo foi acolhido e acei

to por todos os presentes. Em seguida, foram feitos alguns comunica

dos: Dr. Murilo falou sobre a posse do César Asfor que acontecerá em 

junho;eu, Regine Limaverde, referi-me a uma palestra que proferi no 

"Rotary Centenário" sobre "O Hábito da Leitura"; Amgela Gutiérrez nos 

falou sobre uma reunião enfocando a leitura, com representantes da SE

CULT, SE DU C, sendo ela a representante da UFC e tendo proferido uma 

palestra sobre Teoria da Literatura e a lista de livros para o vestibular; 

Horácio Dídimo comentou a palestra de Linhares Filho na última reu-
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nião da ALANE,no Ideal Clube, sobre um livro de Lêdo Ivo tendo, por 

assunto principal, Calabar. Finalmente, segundo a programação elabo

rada por nossa diretora cultural Angela Gutiérrez, sendo a qual, todos os 

meses, um dos acadêmicos deveria falar sobre assunto referente à ACL, 

resgatando assim nossa memória cultural. Linhares Filho em cumpri

mento a essa programação, fez uso da palavra sobre Joel Linhares, cuja 

posse em nossa Academia se deu em 1931. Após a palestra, nada mais 

tendo a ser discutido, eu, Regine Limaverde, lavro esta ata que, depois 

de lida e aprovada, será assinada pelos presentes à reunião. 

Reunião da Academia Cearense de Letras do dia 16 

de junho de 2oo8 

A reunião dos acadêmicos da ACL teve início às 16 horas do dia 16 

de junho de 2008. O Presidente, Dr. Murilo Martins, abriu a sessão e so

licitou à secretária Regine Limaverde a leitura da Ata da última reunião. 

Após a aprovação, a ata foi assinada pelos acadêmicos presentes: Gisel

da Medeiros, Pedro Paulo Montenegro, Angela Gutiérrez, Noemi Elisa 

Soriano Aderaldo, Regine Limaverde, Genuíno Sales, Horácio Dídimo 

e o presidente da casa, Murilo Martins. Este pediu que se retificasse o 

nome da medalha com que pretende agraciar Abelardo Montenegro, as

sunto já discutido na última reunião dos acadêmicos. Segundo Murilo, 

a medalha tem o nome "Thomaz Pompeu". Como já ficara acertado, o 

acadêmico Pedro Paulo Montenegro será o orador da ocasião, e a data 

seria no dia n de setembro. A Academia entregará a medalha a Abelardo 

Montenegro, por ser o mais antigo acadêmico vivo da Academia. Noemi 

Elisa sugeriu que se agraciasse também Artur Eduardo Benevides, por 

ele ser nosso presidente de honra e um grande poeta. Todos nós con

cordamos com a opinião da acadêmica. Nessa ocasião, Pedro Paulo, já 

escolhido como orador da solenidade, pediu que fosse providenciado 

um currículo atualizado dos dois escritores para que ele o pudesse ler. 

Esgotado o assunto, Murilo Martins falou a respeito do Iº Curso sobre 

Machado de Assis, que seria oferecido na ACL, em comemoração aos 


	ACL_2008_268
	ACL_2008_269

