
ATA DA SESSÃO DA ACADEMIA CEARENSE DE LETRAS 
DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2007 

Às dezesseis horas do dia dez de setembro de dois mil e sete, realizou-se 
mais uma sessão ordinária da Academia Cearense de Letras. Ao iniciar a sessão, 
o presidente, Dr. Murilo Martins, deu boas-vindas aos acadêmicos presentes: 
Angela Gutierrez, Beatriz Alcântara, Giselda Medeiros, Genuíno Sales, Ho
rácio Dídimo e à diretora administrativa da Academia, senhora Regina Fiúza. 
Em seguida, designou a acadêmica Giselda Medeiros para secretariar a sessão. 
Com a palavra, Regina Fiúza leu a mensagem do confrade Unhares Filho, na 
qual ele se justificava pela ausência, em virtude de estar, no horário, em aula na 
Universidade, e dizendo estar enviando a ata da sessão anterior, a qual foi lida, 
conforme seu pedido, por Regina Fiúza. Posta em discussão, Regina Fiúza es
clareceu que o livro que será publicado com recursos do Banco do Nordeste é 
o vencedor do Prêmio "Artur Eduardo Benevides", promovido pela Academia 
Fortalezense de Letras e pela ACL, e não o do seminário corno consta da ata, 
o que foi devidamente corrigido. O presidente Murilo Martins enfatizou o 
desejo de que, a cada reunião, houvesse um palestrante, conforme ocorre em 
outras entidades congêneres, mesmo que para um pequeno número de aca
dêmicos. Seqüenciando, a acadêmica Angela Gutiérrez, Diretora de Cultura 
da Academia Cearense de Letras, relatou sua preocupação referente à tarefa 
de programação das palestras, uma vez que tem se comunicado com muitos 
colegas, não encontrando, porém, nenhum que esteja com tempo disponível. 
Na ocasião, apelou para os acadêmicos presentes que já se fossem organizando 
no sentido de inscreverem-se como palestrantes do próximo ano. Enfatizou 
a Diretora de Cultura que o assunto dessas palestras poderia girar em torno 
do Patrono ou mesmo da própria Academia, pois dessa maneira poder-se-ia 
manter a memória não só da Academia como também das palestras que pode
riam ser publicadas, sob um patrocínio, e fazer a nossa história. Ainda com a 
palavra, Angela Gutierrez relembrou que mudara de função, na Universidade, 
sendo atualmente a Diretora da Casa de José de Alencar. Nessa função, disse 
ter passado a fazer pesquisas sobre Alencar, os núcleos de estudos alencarianos 
e sobre a própria Casa, no sentido de torná-la um centro de referências de es
tudos e formar o arquivo do escritor cearense. Para tal, já no próximo dia 2 de 
outubro, realizará, às 19 horas, o lançamento do "Tributo a Moreira Campos 
e à Natércia Campos, com exposição do acervo desses dois insignes escrito-
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res cearenses. Disse também estar fazendo levantamento de todo o acervo da 
Casa e programando o encontro de todas as Casas de autores com a finalidade 
de formar uma futura rede nacional, cuja missão principal é a de preservar a 
memória desses autores, principalmente no nosso caso, a de José de Alencar e 
de suas obras, bem como dos escritores cearenses. Prosseguindo, Regina Fiúza 
relatou as dificuldades com relação à realização do Seminário para o qual con
seguiu apenas um quinto dos custos, pela Lei Rouanet até agora inviabilizada 
pela falta de recursos. Inquiriu, em seguida, à Diretora de Cultura quanto à 
concessão de passagem e hospedagem para o escritor Santiago Naud, ao que 
Angela retrucou dizendo estar muito difícil conseguir as passagens; quanto 
à hospedagem, falou que a UFC concederia. A acadêmica Beatriz Alcântara 
confirmou seu compromisso de proporcionar ao escritor Santiago Naud um 
passeio a Guaramiranga, quando de sua estada em Fortaleza. Ao reaver a pa
lavra, o presidente Murilo Martins mostrou-se bastante preocupado com a 
situação financeira da Academia, cujos numerários não estão sendo suficientes 
para as despesas mensais. Disse ser forçoso, aumentar o valor da mensalidade 
dos acadêmicos, lamentando que muitos deles, infelizmente, não cumpram 
esse dispositivo estatutário. Regina Fiúza confidenciou que, para tentar con
tornar a situação, o presidente Murilo Martins tem participado de comis
sões de julgamento dos concursos para doar à Academia o seu pro labore. 
O acadêmico Horácio Dídimo apresentou ao presidente um Anteprojeto do 
Seminário de Autores & Livros, que elaborou para a Academia Cearense da 
Língua Portuguesa, o qual bem se aplicaria, também, à Academia Cearense de 
Letras. Beatriz Alcântara também sugeriu que se poderia vender aos colégios 
pacotes culturais com mesas redondas, um no primeiro semestre e outro no 
segundo, e citou os Colégios 7 de Setembro, Farias Brito e Christus. Isso 
poderia ajudar a Academia em suas despesas. Dr. Murilo ainda ressaltou que 
se comprometeu em colaborar na preparação de um livro sobre os poetas da 
Academia, a ser lançado pelo Colégio Lourenço Filho, e, conforme acordado, 
a renda do lançamento será destinada à Academia. Horácio Dídimo também 
sugeriu que os acadêmicos poderiam promover relançamento de suas obras e 
doar à Academia o que fosse apurado. Após essas considerações, o presidente 
Murilo Martins participou aos acadêmicos que a reunião do próximo mês dar
se-ia a quatro de outubro, em razão de estar em viagem na data costumeira. 
E, agradecendo a presença de todos, declarou encerrada a sessão. Para constar, 
eu, Giselda Medeiros, secretária ad hoc, lavrei a presente ata que, após lida e 
aprovada, levará a assinatura de todos. Fortaleza, 1 O de setembro de 2007. 
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