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Posse na Presidência de Honra da ACL 

Artur Eduardo Benevides 

No momento em que me afasto da presidência administrativa da Aca
demia Cearense de Letras, para ocupar as funções de Presidente de Honra da 
instituição, escolhido que fui por unanimidade de votos, cumpre-me apresen
tar sinceros agradecimentos aos que merecem a minha gratidão. 

Em primeiro lugar, agradeço a Deus, que me deu mais amor à Acade
mia e inspiração para realizar tudo o que pude, como obrigação impostergável 
do cargo que procurei exercer com dedicação e idealismo. 

Sinceros agradecimentos merecem a Secretaria de Cultura do Go
verno Lúcio Alcântara, a Fundação Cultural da Prefeitura de Fortaleza e a 
cinqüentenária e gloriosa Universidade Federal, criada por Martins Filho e 
hoje entregue a competência de René Barreira. Imperdoável seria, por certo, 
não mencionar o nome de Tasso Jereissati, que nos deu, através de Lei, este 
nobre Palácio, bem como o de Ciro Gomes, que tanto nos ajudou, e do Dr. 
Juracy Magalhães. 

Não poderia esquecer o nome do nosso grande benemérito !vens Dias 
Branco, que nos ajudou a modernizar os nossos serviços, dando-nos os equi
pamentos necessários ao funcionamento pleno desta Casa. Da mesma forma, 
lembrado seja o nome do Acadêmico e Deputado Mauro Benevides, que con
seguiu, com os órgãos federais, a verba necessária à realização de Cursos de 
Literatura Cearense, Literatura Brasileira e Literatura Universal, com centenas 

de participantes. 
Meu reconhecimento se amplia para alcançar outros nomes que mui

to fizeram pela Academia. destacando-se Yolanda Queiroz, Cláudio Pereira, 
Edyr Rolim, Petrônio Andrade, Gerard Boris, Beto Studart, João Soares, José 
Augusto Bezerra, e minha querida Constança Távora, que ilumina a minha 
vida. Cabe-me, por igual, agradecer às Sras e aos Srs, Acadêmicos e aos fun
cionários de nossa entidade, estes últimos tendo à frente a figura gentil e 
dinâmica de Regina Fiúza , nossa diretora administrativa. E minha gratidão 
se estende, de modo especial, a todos os membros da Diretoria, os caríssimos 
Colegas Costa Matos, Pedro Paulo Montenegro, Giselda Medeiros, Juarez 
Leitão, Carlos d'Alge e Noemi Elisa Aderaldo, corresponsáveis por nosso 
crescente progresso. 
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Foram doze anos. Achei, portanto, que era chegado o momento de pas
sar a direção a outro colega, capaz de manter a Instituição na mesma direção 
que alcançara. E o escolhido foi o Acadêmico Murilo Martins, herdeiro inte
lectual daquele que um dia chamei de Reitor dos Reitores, Antonio Martins 

Filho, expressão que se consagraria. E estou certo de que fiz excelente escolha, 
aplaudida por todos os Colegas. 

Muito obrigado por tudo. E os céus vos iluminem, caríssimos amigos e 
amigas, para que contemos sempre com o vosso indispensável apoio. 

Sem amor à cultura povo nenhum progredirá. Por isso, glórias sejam 
dadas à Academia, a mais antiga do País, a demonstrar o espírito pioneiro 
do povo cearense, que também foi o primeiro a libertar os escravos e um dia 
conquistou o Acre para o Brasil. 

O nosso Ceará é uma grande luz a brilhar na alma brasileira, com ini
gualável tradição cultural e cívica. E para engrandecê-lo cada vez mais trabalha 
diuturnamente a nossa secular Instituição. 

Com esse pensamento a dirigi por doze anos e hoje a entrego a um dos 
mais ilustres membros desta Casa; o dr. Murilo Martins. 

Seja feliz, presidente! Estaremos rodos a seu lado. E cumprindo os dis
positivos regimentais, declaro-o empossado na presidência da Academia, ca
bendo-lhe empossar os demais diretores. 

Par a freme e para o alto, com as bênçãos de Deus! 
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