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Atas da ACL do ano 2004 

Ata da sessão da Academia Cearense de Letras 
do dia 1 O de março de 2005 

O acadêmico Murilo Martins - Presidente da Academia Cearense de 
Letras - abriu a sessão infórmando aos acadêmicos presentes ( Ângela Guti
érrez, Beatriz Alcântara, Giselda Medeiros, Marly Vasconcelos, Noemi Elisa 

Aderaldo, J. C. Alencar Araripe, Horácio Dídimo, Manfredo Oliveira, Pedro 
Paulo Montenegro) que, a partir de sua gestão, haverá duas reuniões da Aca
demia a cada mês: aberra a rodos os membros- tradicionalmente realizada no 
dia 10- e uma outra, restrita aos membros da Oiretoria. 

Em seguida, apresenrou o Programa para o exercício de seu mandato 
de 2005/2006: 

1. Informatização da Academia Cearense de Letras: aquisição de novos 
computadores; atualização do site na Internet; necessidade de totali
zar a informatização da biblioteca; 

2. Ciclo de conferências: considerando a importância que tal evento 

ganhou na vida cultural da cidade, é mister a aquisição de equipa
mentos auxiliares de transmissão de ensino, tais como: laptop com 
darashow e telão; vídeo cassete (dvd) para reapresentação de confe
rências; televisão; retroprojeror; 

3. Galeria de retratos dos acadêmicos: muitos estudantes visitam, ami
úde, a Academia e, muitas vezes, mostram-se interessados em co
nhecer tantos os membros do passado quanto os da atualidade; 

4. Publicações da Academia Cearense de Letras: necessidade de reto
mar a "Antologia", como uma forma de expor, de modo coletivo, 
um retraro da produção dos acadêmicos; compor um livro, mesmo 
que pequeno, contando a História dessa instituição; publicação de 
um livro contendo o ciclo de conferências; quanto à Revista da Aca
demia, o arraso de sua publicação se deve a dificuldades financeiras. 
(A acadêmica Ângela Guriérrez, num aparte, esclareceu que o Reitor 
da Universidade federal do Ceará, Professor René Barreira, com
prometeu-se a sanar o problema, liberando o papel da impressão 
desse periódico); 

5. Prêmios administrados pela Academia Cearense de Letras: Prêmio 
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Osmundo Pontes (categorias poesia e conto); Prêmio Martins Filho 
- patrocinado pelo próprio Presidente da ACL. José Murilo Martins, 
visando à premiação do melhor livro de poesias para jovens de até 
30 anos; Prêmio Fran Martins - patrocinado pela firma LM para o 
melhor livro de contos para jovens de até 40 anos; Prêmio Edilson 
Brasil Soárez- para alunos do curso fundamental das escolas públi
cas de Fortaleza, sobre a biografia de personalidades ilustres, sendo, 
neste ano, homenageados, u Maestro Eleazar de Carvalho e a Escri
tora Rachel de Queiroz; 

6 . Convênio com a Universidade Federal do Ceará; professores uni
versitários e acadêmicos deverão estabelecer um diálogo, com o fim 
de incrementar a transmissão da cultura em nosso Estado, a partir, 
por exemplo, da experiência de troca de conferências; considerando 
a importância da Biblioteca da ACL, é preciso um convênio com a 
UFC, no sentido de que esra Universidade disponibilize um estagi
ário para cuidar desse importante departamento de nossa Casa; 

7. Mudança nos Estatutos e Regimento: alguns itens desta Carta mere
cem revisão, sendo esta fruto, evidentemente, de discussão e acordo 
entre rodos; 

8. Ação da ACL no inrerior do Estado: a Academia foi convidada a 
participar do Projero Coleçáo dos Municípios da UFC I Imprensa 
Universitária: ciclo de palestras e conferências, tendo, como produ
to final, a ediroraçáo de livros. 

Exposta a palavra do Presidente. a secretária-executiva da ACL, Regina 
Fiúza, falou acerca do Panorama Literário, isto é, o Ciclo de Conferências, 
anualmente realizado nesta Casa: 

1. O acadêmico e deputado federal Mauro Benevides está trabalhando 
o patrocínio junto à Caixa Econômica Federal, com documento 
oficial já enviado ao Superintendente desse Órgão Federal; 

2. Quanto ao livro que reúne as conferências do ano de 2004, ainda 
não está pronto, uma vez que um dos conferencistas ainda não en
tregou o texto referente à sua participação nesse evento. 

Depois, a acadêmica Beatriz Alcântara deu ciência sobre o evento 
cultural que, anualmente, reúne escritores de Língua Portuguesa, deno
minado "Diáspora", a realizar-se, ne::ste ano, de 26 a 27 de abril, em nossa 
capital, com a presença de intelectuais consagrados, tais como: Teresa 
Rita Lopes, Maria Beatriz Rocha Trindade, António Lopes Machado, 
dentre outros. 
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Por fim, a acadêmica Ângela Gutiérrez fez uma comunicação sobre as 
comemorações dos 140 anos de publicação do romance "Iracema", de José 
de Alencar: a Universidade Federal do Ceará, através de um convênio com o 
Banco do Brasil, já iniciou as reformas na "Casa José de Alencar", cujo espaço, 
em breve, será devolvido à comunidade. 

Findos os trabalhos, o Presidente José Murilo Martins encerrou a sessão. 

Fortaleza, 1 O de março de 2005. 
Carlos Augusto Viana (Primeiro Secretário) 

Ata da sessão da Academia Cearense de Letras 
do dia 11 de abril de 2005. 

Às 16:30h do dia 11 de abril de 2005, o prof. Dr. Murilo Martins, 
presidente da Academia Cearense de Letras, deu início à reunião mensal com 

os seguintes acadêmicos: Carlos D 'Álge, Pedro Paulo Montenegro, Cid Car
valho, Noemi Elisa Aderaldo, Costa Matos e Regine Limaverde. Também 
participou da reunião, a Oiretora Admisuativa da Academia Regina Pam
plona Fiúza. 

O presidente Murilo Martins fez os seguintes comunicados: 
1. Retificou a categoria do concurso "Prêmio Fran Martins ", de ro

mance para contos . 
2. Pediu aos presentes que preenchessem uma ficha com dados para 

atualização da homepage da Academia. Esclareceu que quem qui
sesse e achasse que seus dados já estavam devidamente bons poderia 
declinar do pedido para esta modificação. 

3. Avisou que o Ciclo de Conferências, que estava planejado para abril, 
deveria ser adiado devido à espera do financiamento da Caixa Eco
nômica, que ainda não definiu o valor final da doação. 

Em seguida, o presidcnre passou a palavra para o acadêmico que qui
sesse fazer qualquer comunicado. A acadêmica Noemi Elisa Aderaldo falou 
então que a revista de 2003 estava parada na Imprensa Universitária e que 
a de 2004 não havia sido iniciada porque o computador da Academia está 
quebrado. A Oiretora AdministrJ.tiva Regina Pamplona Fiúza esclareceu 
que estavam à espera de um computador novo para a biblioteca. O aca-
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dêmico Carlos d'Alge comunicou aos presentes que o presidente havia lhe 
pedido para organizar uma nova Antologia da Academia, uma vez que a 
última havia sido preparada em 1994. portanto, há 11 anos. Houve uma 
série de intervenções e o assunto ficou para ser rediscutido numa outra reu
nião. O presidente já havia me designado para escrever a ata uma vez que 
não havia nenhum registro da última reunião e, segundo os comentários da 
acadêmica Noemi Elisa, as aras são importantes, pois enriquecem a Revista 
da Academia. A palavra foi então passada a Regina Pamplona Fiuza que, em 
nome da acadêmica Beatriz Alcântara. comunicou a abertura do XI Encon
tro Cultural dos Países de Língua Portuguesa no dia 26 de abril, no prédio 
da Academia Cearense de Letras. 

Por último, comuniquei aos acadêmicos uma palestra que daria na Asso
ciação dos Docentes da Universidade Federal do Ceará (ADUFC) no próximo 
dia 14 de abril, sobre minha área de atuação na Universidade: bacteriologia 
do pescado. Como costumo unir minha literatura à minha ciência, coloquei 

o nome da palestra de" Bacteriosia''. Ofereci-me então para levar esta palestra 
para a próxima reunião, o que ficou combinado. Nada mais restando, eu, Re
gine Limaverde lavro esta ata que depois de lida e aprovada será assinada por 
todos os presentes à reunião. 

Regine Limaverde 

Ata da sessão da ACL do dia 1 O de junho de 2005 
Na sessão ordinária da Academia Cearense de letras, realizada em dez 

de junho de dois mil e cinco, o seu presidente, acadêmico José Murilo Mar
tins, expôs aos confrades presentes: José Batista de Lima, Giselda Medeiros, 
Horácio Dídimo, Napoleão Nunes Maia Filho, Cid Sabóia de Carvalho, Mar
ly Vasconcelos e Noemi Elisa Aderaldo, os seguintes assuntos: 
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L a não-leitura da ata da sessão anterior, em razão da ausência do se
cretário; 

2. realização de Seminário (às terças e sextas-feiras, dezessete horas), 
com mais de 300 inscritos, em sua maioria jovens estudantes. Aca
dêmicos, professores, ensaístas e críticos perfazem o total de trinta e 
dois conferencistas; 

3. concursos literários sob a coordenação da Academia: "Prêmio Fran 



Martins" (contos); "Prêmio Martins Filho" (poesia); "Prêmio Edíl
son Brasil Soarez" (biografia). Os dois primeiros patrocinados por 
Dr. Murilo Martins e o segundo por Ednilo Soárez; 

4. galeria de foros dos acadêmicos, com inauguração prevista para o 
dia 15 de agosto desre ano, por ocasião da festa de aniversário da 
Academia, na sala que levará o nome de Artur Eduardo Benevides; 

5. aprovação por unanimidade dos acadêmicos presentes do projeto do 
confrade Napoleão Nunes Maia Filho da realização de um concurso 
literário na área jurídica, no qual a Academia participará com seu 
apoio, indicando uma comissão julgadora formada do seu quadro 
de sócios efetivos; 

6. no que se refere à nossa revista, disse o presidente estar com dois 
números atrasados, em virrude da falta de papel na UFC. Diante 
desta dificuldade, o acadêmico Napoleão Nunes Maia Filho pronti
ficou-se em doar a importància de cinco mil reais para a tiragem da 
revista correspondente ao ano em curso (2005). 

Nada mais havendo de que tratar, o presidente José Murilo Martins 
agradeceu a presença dos acadêmicos e os convidou para a sua palestra, dentro 
do Seminário, a dar-se àquela hora (17h), no nosso auditório, sob o tema 

"Medicina e Literatura". Dando-a por encerrada, eu, Giselda Medeiros, secre
tária ad hoc, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por 
quem de direito. 

Fortaleza, 1 O de junho de 2005. 
Cise/da Medeiros 
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