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Secretário Geral Adjunto: Horácio Dfdimo 
Secr taria da Diretoria: Cláudia Queiroz 

O Presidente Pedro Henrique Saraiva Lea- d , . 
. . o eu posse a d1reto-

. 1moe1ro o Norte 
Pres1dente de Honra -Artur Eduardo Benevides 

· 

Presidente - Pedro Henrique Saraiva Leão 
Vice-Presidente -Jose Maria Barros Pinho 
Secretario Geral - Virgílio Maia 

Secretário Geral-Adjunto - Horácio Dídimo 

Diretor de Finanças - Giselda Medeiros 

Diretor Cultural -Angela Gutiérrez 

Diretor de Patrimônio- José Augusto Bezerra 

Diretor de Publicações - Noemi Elisa Aderaldo 

Conselho Fiscal - Genuíno Sales, Dimas Macedo e José Dias de 

Macedo. 

O Presidente deu notícias sobre o estado de saúde da Diretora 

Administrativa da AC L, Regina, que está se recuperando de um AVC 

que sofreu em dezembro de 201 O. 
Abordou um acordo feito com o governador através dos mi-

nistros acadêmicos para um repasse de verba através de uma Lei . Dr. 

Napoleão está redigindo o projeto de lei.Profa. Noemi pediu mais uma 

vez trabalhos para a Revista 201 O. Comentários sobre aumento das 

mensal1dade das outras academias, mas alguns acadêmicos não con-

cordaram. 

Acadêmicos Presentes: Pedro Henrique, Pedro Paulo, Ednilo 

rac1o D1d1mo e Noemi Elisa 
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Posse do or. Ednilo Soárez Saudação feita pelo Acadêmico Pe
dro Paulo Montenegro Tomou posse como titular da cadeira 10. ante

cessor Abelardo Montenegro - Patrono Padre Mororó. 
Acadêmicos presentes: Pedro Henrique Saraiva Leão, Pedro Pau

lo Montenegro, Mauro Benevides, Genuíno Sales, Juarez Leitão, José 
Augusto Bezerra, Angela Gutiérrez, Alberto Oliveira, Carlos Augusto 
Viana, Virgílio Maia, Sânzio de Azevedo, Regine Limaverde, José Tel
les, Lúcio Alcântara, José Alves Fernandes, Eduardo Diatahy, Batista de 
Lima, Barros Pinho, Linhares Filho. 

Composição da mesa: 
Pedro Henrique - Presidente ACL Cybele Pontes- Presidente da 

Sociedade Amigas do Livro Flávio Leitão - Presidente da SOBRAMES 
José Augusto Bezerra - Presidente do Instituto do Ceará Artur Bruno 
- representante da Assembléia Marcelo Gurgel - representante da Aca
demia Cearense de Medicina Dr. Ednilo recebeu o diploma de Acadê
mico Titular do presidente Pedro Henrique e o colar acadêmico de sua 
esposa Fani Soárez.Uma noite brilhante com a casa cheia. 

Sessão ordinária do dia 1 O de fevereiro,  às 16 horas. 

Dr. Barros Pinho, vice- presidente, presidiu a reunião. 
Discutiram mais uma vez os problemas financeiros da ACL.Con

vidadas as instituições que aqui se reúnem para verificar os custos 
' 

mensa1s. 

O Ciclo de Conferencias foi aprovado: LITERATURA E VIAGEM. 
Feita uma comissão para o marketing do ciclo: Angela Gutierrez, 

Ednilo Soárez, Cid Carvalho e Pedro Paulo Montenegro. Dr. Cid falou 
sobre a propaganda no rádio; Prof. José Alves pediu o comparecimen
tos dos colegas acadêmicos às conferencias. 

Dr. Barros Pinho comentou e agradeceu a boa participação dos 
colegas acadêmicos. 
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Dr. Tell s v i trazer na próxima reu . _  

. n1ao um proJeto . 
formativo da ACLI um Boletim. 

para um ln-

, , I nge a Gutlerrez José Telles 
• • 

I arva o Jose Au 
I r 1ns e orac1o Díd1mo. 

, , que pres1 1u a ACL 

. . , em ro a ca-
demla Cearense de Retónca, Academia Fortalezense de Letras e Aca-
demia Cearense da Língua Portuguesa. 

lio Maia. 
Tivemos a presença também de: Vicente Alencar, presidente 

UBT-Ce, da família de Raimundo Girão, Maria Luisa Bonfim, presiden
te da AJEB-Ce,Aristides Braga, membro da Associação Brasileira de 
8 i b I i ó fi I os e da f a m í I i a do Robert o R i beiro. 

Sessão ordinária do dia 10 de abril, às 16 horas. 

O presidente Pedro Henrique Saraiva Leão começou a reuni:ão 
falando sobre mais uma breve parceria com o BNB. Depois avisou aos 
presentes que o editor da Revista Singular, Eliezer Rodrigues, o procu
rou para falar sobre uma mudança de nome de uma escola municipal, 
a qual levava o nome de Eduardo Campos e passou a se chamar Paulo 
Peroba. A Prof a. Angela Gutiérrez pediu que o fato fosse comunicado 

à Fundação Eduardo Campos. 

Todos foram c onvidados para a palestra do acadêmico José Alves 

Fernandes: Negritude na Cultura Brasileira" no Ideal Clube- ALANE. 
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Convidou os acadêmicos para o lançamento do l1vro de contos 
Palavra por aí - à Ventura, da escritora lnez Figueredo, no dia 14 de 
abril, na livraria Cultura. 

A acadêmica Noemi Elisa solicitou que todas as publicações da 
ACL passassem pelo conselho editorial da Diretoria de Publicações . 
Anunciou que a Revista da ACL de 201 O terá numa nova seção intitu
lada Literatur lntercontextual, com trabalhos que relacionam a litera-
tura com as outras artes. 

o acadêmico Murilo Martins pediu para que todos mandassem 
seus currículos atualizados e ajudassem no material do Memorial (fo
tos de acadêmicos falecidos). 

Acadêmicos presentes: Pedro Henrique, Angela Gutiérrez, Noemi 
Elisa, Murilo Martins, Horácio Dídimo, José Augusto Bezerra, Ednilo Soá
rez, Barros Pinho e Cid Carvalho e Regina Fiúza ( Diretora Administrativa). 

Reunião de Diretoria de 27 de abril de 2011, às ·16 horas 

Esta reunião contou com a presença do presidente da Acade
mia Limoeirense de Letras, Dr. José Maria Nunes Guerreiro, que convi
dou a ACL para uma sessão conjunta em Limoeiro do Norte, ocasião 
em que será relançado o livro A viúva do vestido encarnado de autoria 
do vice- presidente da ACL, Dr. José Maria Barros Pinho. 

Dr. Pedro Henrique comentou que o projeto de reforma e requa
lificação da Academia está no lphan. 

Noemi Elisa falou sobre a Revista de 201 O. 
Pedro Henrique confirmou a aprovação da lei pela Assembléia 

referente ao repasse repasse para ACL no valor de R$150.000,00, 
através da SECULT. 

A acadêmica Giselda Medeiros apresentará no B N B  o livro Pre
lúdio Holístico, do Dr. Mauricio Benevides, presidente da Academia 
Cearense de Retórica. 

Confirmada parceria com o B N B  para eventos e restauro de 
obras de arte. 
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Ac dêmicos presentes : Pedro Henrique José A . . . . . , . , ugusto Bezerra, 

. 
d 

. ras, 
no d1a 6 e ma1o 

No último dia 6 de maio de 2011, na sede da Academia Limo-

grama de lntenonzaçao. Os acadêmicos Pedro Henrique Saraiva Leão, 
Barros Pinho, Virgilio Maia, Luciano Maia e José Telles, deslocaram-se 
até Limoeiro do Norte para uma sessão conjunta da ACL com sua 
congênere naquele município. Na ocasião o acadêmico Barros Pinho 
lançou a 2a edição do seu livro de contos A Viúva do vestido encarna
do. Nossa comitiva foi regiamente recebida pelo presidente daquela 
agremiação literária, Prof . José Maria Guerreiro, e pelo Prefeito daque-
1 a cidade, D r. João Di I ma r. 

Logo após o evento, o acadêmico Barros Pinho propôs ao nosso 
grupo um ofício de agradecimento ao Senhor Prefeito e a concessão 
do título de - Acadêmico Honorário - ao Professor Guerreiro. 

Sessão ordinária do dia 10 de maio, às 16 horas. 

O Presidente Pedro Henrique Saraiva Leão começou a reunião 

falando sobre o sucesso da sessão conjunta com a Academia Limoei

rense de Letras e do reelançamento do livro A Viúva do Vestido Encar
nado - de autoria doVice-Presidente Barros Pinho. 

O Presidente falou sobre a Lei 7432/2011 -repasse de verba do 

governo pela SECULT para a ACL. 
A • , 

Causas- UVA . 
. _ I' 

Museu da Indústria. 

. 
· ao de ltvros 
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A acadêmica Angela Gutiérrez comunicou que fará uma pales
tra no dia 29 de junho sobre Rachel de Queiroz no VI Salão Municipal 

do Artesanato. 
Acadêmicos presentes: Pedro Henrique, Barros Pinho, Ednilo So-

árez, Angela Gutiérrez, Virgilio Maia, Pedro Paulo Montenegro. 

Reunião da Diretoria do dia 25 de maio de 20 1 1  ,às 16 horas 

Foi aprovado ao aumento da contribuição acadêmica a partir 
de julho/2011 parta R$1 OO, OO(cem reais) e da inscrição de candidatos 
para as vagas da ACL para R$500, 00 (quinhentos reais). 

Foi discutida a possibilidade de doações dos acadêmicos para 
ACL e anunciadas as doações dos acadêmicos José Augusto Bezerra e 
Noemi Elisa Aderaldo. 

A acadêmica. Noemi Elisa, diretora de publicações, anunciou o 
envio para o Jornal O POVO a Revista da ACL-201 O para formatação. e 
aproveitou a oportunidade para parabenizar o Presidente . Pedro Hen
rique e o Vice-Presidente Barros Pinho pelo seus esforços para superar 
as dificuldades financeiras da ACL. 

O Presidente Pedro Henrique anunciou o relançamento da 3a. 
Edição do livro A CASA de Natércia Campos aqui na ACL no dia 2 de 
junho, sétimo aniversário de seu falecimento. 

Acadêmico presentes: Pedro Henrique, Noemi Elisa, Giselda Me
deiros, Virgilio Maia, José Augusto e Horácio Dídimo. 

Reunião da Diretoria do dia 22 de junho de 20 1 1,às 16 horas 

O presidente salientou o lançamento, ontem, dia 21 de junho, 
no Centro Cultural Oboé, da importante obra A Academia Cearense 

de Letras e o Palácio da Luz de autoria do Acadêmico Murilo Martins 
e da Diretora Administrativa Regina Fiúza. 

A comemoração do aniversário de 117 anos da ACL será no dia 
16 de agosto próximo. Receberão o diploma de mérito cultural: o 
teatrólogo Ricardo Guilherme, Gildácio Sá, sr. Zé de Fátima, Francisco 
Lima Freitas, presidente da ALMECE e o escritor Gilmar de Carvalho. 
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. . . o concurso de poe-
. . , o . com1ssao Julga-

A acadêmica Ângela Gutierrez Diretora Cultural . . 

. . , , anunc1ou que 

ciclos antenores. Ressaltou a disposição do acadêmico Ednilo Soárez 
de acompanhá-la nessa divulgação. Lembrou que os conferencistas 
reivindicam um pró-labore e pediu que no próximo ciclo fosse elabo
rado um projeto nesse sentido. Informou ainda que está fazendo um 
trabalho para a Fundação Oswaldo Cruz e a contrapartida será uma 
assinatura da revista da entidade mencionada para a ACL. 

Alguns acadêmicos sugeriram que a ACL não cobre mensalida
des das entidades que aqui se reúnem por não terem sede própria, 
quando a AC L conseguir resolver sua situação financeira. 

O presidente Pedro Henrique comunicou que no dia 26/06 a 
acadêmica Angela Gutiérrez fará uma conferência sobre Rachel de 
Queiroz para os artesãos inscritos no VI Salão Municipal de Fortaleza, 
cujo tema do concurso será Rachel de Queiroz. 

Acadêmicos presentes: Pedro Henrique, Barros Pinho, Angela 
Gutiérrez, Virgílio Maia, José Augusto e Horácio Dídimo. 

Sessão ordinária do dia 27 de junho, àS 16 horas 

O presidente Pedro Henrique começou a reunião lendo o ofício 
da reunião do dia 25/05 sobre o aumento da mensalidade acadêmica. 

Acrísio Sena aos cuidados do acadêmico Ednilo Soárez sobre a mudança 

· 
� let refe-
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de verba para a AC L pelo vice-governador em exercícios Domingues 
Filho. Como a SECULT é a fonte pagadora, já foi agendada uma audi
ência com o Secretário de Cultura, Prof. Francisco Pinheiro . .  

o acadêmico José Murilo Martins, ex-presidente da ACL, está or
ganizando a atualização das Falas Acadêmicas, que não têm sido publi
cadas desde 1975. A atualização constaria de três volumes, com 16 dis
cursos acadêmicos em cada volume- 1 o volume (15/08/78- 15/08/86), 
2° volume (19/1 0/89- 26/04/96) e o 3o volume (09/05/97- 27/01/11). 
As Falas Acadêmicas seriam coordenadas por Noemi Elisa (1° volume), 
Linhares Filho (2° volume) e Horácio Dídimo(3° volume). 

A acadêmica Nomi Elisa, Diretora de Publicações, informou que a 
Revista da ACL-201 Om já está no jornal O Povo para publicação e soli
citou que os artigos para a Revista 2011 não ultrapassassem 1 O laudas. 

O acadêmico Horácio Dídimo tomará posse na Academia de Ciên
cias Sociais do Ceará, no dia 30 de junho, tendo escolhido como patriono 
de sua cadeira o escritor Eduardo Campos, ex-presidente da ACL. 

Acadêmico presentes: Pedro Henrique, Cid Carvalho, Noemi Elisa, 
Murilo Martins, Barros Pinho, Marly Vasconcelos e Horácio Dídimo. 

Sessão solene, comemorativa do 1 17° aniversário da ALC, 
no dia 16 de agosto, às 19.30h. 

Abertura e saudação inicial pelo presidente Pedro Henrique Sa
raiva Lão, que delarou. abertas as inscrições para o Prêmio Osmun do 
Pontes - 2011, para as categorias de Poesia, Conto e Ensaio. 

A solenidade teve como orador oficial o acadêmico Ednilo Soárez. 
Receberam o Diploma de Mérito Cultural as seguintes persona· 

I idades: 
- Francisco Lima Freitas, Presidente da Academia de Letras dos 

Municípiosdo Estado do Ceará. 
- Gildácio Sá 
- Gilmar de Carvalho, escritor. 
- Ricardo Guilherme, teatrólogo 
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O t trólogo Ricardo Guilherme agradeceu 
d 

, em nome dos ho-
menagea os 

. , . . , ugus o ezerra, 

, . " r o, e a nz -

Barros P1nho, L1nhares Filho, Giselda Medeiros. 

Sessão ordinária do dia 10 de outubro, às 16 horas 

O presidente Pedro Henrique Saraiva Leão agradeceu o empenho 
dos acadêmicos Barros Pinho, vice-presidente e José Augusto Bezerra 
para o recebimento da verba prevista pela lei n.1 4.905 de 25/04/2011. 

O acadêmico Ednilo Soarez informou sobre a visita feita ao Dr. 
Roberto Macedo e a possibilidade dei convênio com a FI EC para 2012. 

O prediente Pedro Henrique anunciou a criação da Associação dos 
Amigos da ACL entre os quais citou o Dr. Tasso Jereissati e a UNIMED. 

O acadêmico José Murilo Martins, ex-presidente, parabenizou a 

administração pela vitória da Lei e sugeriu que a Academia enviasse 

nossos livros para o Governo e para os Amigos da ACL, como forma 

de agradecimento. Lembrou a todos que a Academia constantemente 

está sendo visitada por escolas da Prefeitura e do Estado 

A acadêmica Ângela Gutiérrez, Diretora Cultural, informou que 

o Ciclo de C onferências Viagem e Literatura está sendo realizado com 

muito sucesso. Pediu ao presidente que enviasse um telegrama de 

congratulações para o Plínio Bortoletti, do jornal O Povo, pelo título 

de cidadão cearense. 
O acadêmico Ednilo Soárez sugeriu que a Academia tivesse um 

calendário cultural e que fosse representada em todos os event�s. 
. 

árez, Luciano Maia e Cid Carvalho. 
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confraternização de Natal, no dia 12 de dezembro, às 16 horas 
com a presença de acadêmicos da ACL e de outras agremia

ções literárias que se reúnem no Palácio da Luz, o presidente Pedro 
Henrique Saraiva Leão cumprimentou os presentes e passou a pala
vra ao acadêmico Ednilo Soárez, designado para a apresentação da 
mensagem natalina em nome da ACL O presidente também leu sua 
mensagem pessoal e passou a palavra ao vice-presidente Barros Pinho 

, 

que leu seu poema de Natal 2011, intitulado a liturgia do sertão 
no natal da espera. Convidado por Barros Pinho o acadêmico 
Horácio Dídimo leu o poema Ano Novo, que inicia o livrinho Me
ditação com o Pai-Nosso para o Natal e o Ano Novo, 2011/2012, que 
foi depois distribuído aos presentes. 

Nessa reunião de confraternização foi também comemorado 0 

aniversário da diretora administrativa da ACL, Regina Fiúza. 
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