
Paulo Montenegro falou em nome de todos os acadêmicos, saudan

do os homenageados. Dando prosseguimento aos trabalhos, Regina 

passou a palavra a Murilo Martins para que ele procedesse a entrega 

da Medalha aos homenageados. Logo após, os agraciados agradece

ram: primeiro Abelardo, falando de sua obra, que tem como centro seu 

grande amor devotado ao Ceará e, a seguir, Artur Eduardo Benevides, 

agradecendo a distinção com que fora honrado e elogiando o trabalho 

cultural que a Academia Cearense de Letras vem desenvolvendo em 

prol do Ceará. O Príncipe findou suas palavras dizendo: "para os que 

amam e sonham a vida é um claro amanhecer". Murilo Martins, então, 

cumprida a pauta, encerrou a reunião solene e convidou o público pre

sente para o coquetel oferecido nas dependências da ACL. Sem nada 

mais a registrar, eu, Regine Limaverde, lavrei a presente ata que, após 

lida e assinada, levará a assinatura de quem de direito. Fortaleza, n de 

setembro de 2008. 

Ata da reunião da ACL, dia 7 de outubro de 2008 

A reunião mensal da Academia Cearense de Letras teve início às 

dezesseis horas e trinta minutos do dia 7 de outubro de 2008. O Presi

dente, Dr. Murilo Martins, ao abrir a sessão, solicitou à secretária Regi

ne Limaverde a leitura da Ata da última reunião. Após lida e aprovada, 

a Ata foi assinada pelos acadêmicos presentes: Pedro Henrique Saraiva 

Leão, Genuíno Sales, José Maria Barros Pinho, Pedro Paulo Montene

gro, Noemi Elisa Soriano Aderaldo, Regine Limaverde, Genuíno Sales, 
Regina Pamplona Fiúza (Diretora Administrativa da Academia), e pelo 

presidente da Casa, Murilo Martins. Com a palavra, o presidente nos 

informou que a diretoria havia estado presente à homenagem presta

da pelo ICA, órgão da Universidade Federal do Ceará, ao Grupo Clã, 

que, neste 2008, comemora seu sexagésimo ano de fundação. Regina 

Fiúza falou sobre os diversos concursos que a ACL está promovendo: 

"Prêmio Osmundo Pontes", que neste ano premiará o melhor romance 



e o melhor livro de crônicas; "Prêmio Milton Martins" para o melhor 

livro inédito de contos e "Prêmio Lúcia Fernandes Martins" para o me

lhor livro inédito de poesia. Explicou também aos presentes o Convê

nio que a ACL assinou com o Jornal O Povo, através do qual a diretoria 

do Jornal se responsabilizará pela publicação anual da nossa Revista. 

A acadêmica Noemi Elisa acrescentou que a Comissão de Publicação 

da revista ficará responsável pelo Convênio e que sua duração será de 

10 anos, sendo exigência do Jornal, na assinatura do documento, que, 

em cada publicação, haja uma página de responsabilidade do Jornal. 

Durante a sessão da ACL, foi muito elogiada a conduta da jornalista 

Luciana Dummar que, ao oficializar o Convênio, disse honrar o desejo 

de seu pai. Regina Fiúza acrescentou que o Jornalista Fábio Campos 

havia comparecido à Academia e teria afirmado que, doravante, o lan

çamento da revista teria que ser comemorado como um dos Eventos 

festivos e que, em anos ímpares, poderiam ser organizadas conferên

cias com atrações culturais nacionais e/ou internacionais, patrocina

das pelo Jornal. Foi então sugerido um aditivo ao Convênio em que 

a ACL se comprometeria, em contrapartida, com a organização dos 

eventos e com a responsabilidade cultural de escolher qual o princi

pal assunto das festividades. Assunto encerrado, o presidente Murilo 

Martins comunicou que, dentro dos planos da atual diretoria, estaria 

a publicação de um livro sobre os Patronos da ACL. Murilo Martins 

falou, também, sobre um projeto de sua diretoria, que seria a maior 

utilização da área da ACL. Disse que, comentando o assunto com o 

Ministro Ubiratan Aguiar, este sugeriu um projeto sobre a restauração 

do prédio. Regina pediu a palavra novamente para falar de um encon

tro que tiveram (o presidente, Napoleão Maia, César Asfor e ela) com 

o Governador do Estado do Ceará, Cid Gomes, o qual liberou a quan

tia de R$ 6o.ooo,oo (sessenta mil reais) para a ACL, relativa aos seis 

meses de atraso das verbas mensais que o governo se comprometera 

a dar para manutenção da Casa. Outro assunto ventilado na reunião, 

de grande importância, foi a possibilidade de que sejam conseguidas 

verbas através da Lei Rouanet para a reforma da Academia, mas, nesse 



caso, existe uma dificuldade: é que a Lei exige um proprietário, e o 

prédio da Academia é um bem tombado e não uma doação. Apesar dos 

entraves, foi feito, às carreiras, um grande projeto a cargo da Arquite

ta Andréa Alencar, ajudado pela Empresa do Sr. Júlio Marques e com 

as participações de Luciano Pamplona e de Eduardo Fiúza. Segundo 

Regina, tudo havia sido pensado e previsto profissionalmente. Para 

tornar realidade o projeto, a diretoria conta com a ajuda preciosa dos 

Ministros Ubiratan Aguiar e César Asfor, como também de Napoleão 

Maia. Noemi Elisa pediu um voto de louvor pelo excelente trabalho que 

Regina Fiúza tem desempenhado diante das diferentes dificuldades 

que a ACL enfrenta. Logo após a discussão desse megaprojeto, Murilo 

Martins esclareceu que a eleição da diretoria para o próximo biênio 

teria que ser feita até a primeira quinzena de dezembro, ficando a data 

marcada para o dia 10 do citado mês . Ficou decidido que aqueles que 

quisessem se inscrever teriam que fazê-lo até o dia 28 de novembro. 

O presidente Murilo Martins apresentou o livro que está organizando 

sobre os poetas da Academia, até agora 89, e que é prefaciado por Pe

dro Paulo Montenegro. Ele pediu que todos checassem a exatidão das 

datas, a fim de que sejam evitados erros na publicação. A palavra foi, 

então, facultada, e Genuíno Sales elogiou uma palestra a que assistiu, 

no Tribunal de Justiça, proferida pelo Acadêmico Linhares Filho sobre 

o centenário de Machado de Assis. Ao final, Noemi Elisa felicitou Mu

rilo pelo exaustivo trabalho à frente da ACL, por 4 anos, e pediu um 

voto de pesar pelo recente falecimento de Irmã Maria Montenegro, 

irmã de nosso confrade, acadêmico Pedro Paulo Montenegro. Após o 

encerramento da reunião, eu, Regine Limaverde, lavrei esta Ata que 

será lida por mim e, depois de aprovada, será assinada pelos presentes 

à reunião. Fortaleza, 7 de outubro de 2008. Regine Limaverde. 
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