
Reunião da Academia Cearense de Letras do dia 22 de 
novembro de 2007 

Às 17 horas do dia 22 de novembro de 2007 teve início mais uma 
reunião dos membros da Academia Cearense de Letras. Inicialmente, o pre
sidente Dr. Murilo Martins pediu à Acadêmica Giselda Medeiros que fizesse 
a leitura da Ata da última reunião. Esta foi aprovada por todos os presentes: 
Angela Gutiérrez, Horácio Dídimo, Regine Limaverde, Cid Saboya, Genuíno 
Sales, Costa Matos, Pedro Paulo Montenegro, Giselda Medeiros e o presi
dente da casa, Dr. Murilo Martins. Em seguida, Dr. Murilo declarou aberta a 
vaga da cadeira no 22 que pertencia ao saudoso Eduardo Campos. Informou 
o presidente que, no dia seguinte, segundo reza o Estatuto da Academia, seria 
publicado o edital no "Diário do Nordeste", jornal de circulação na cidade. A 
partir dessa data, os candidatos à vaga poderiam se inscrever. O encerramento 
das inscrições, disse, dar-se-á no dia 21 de janeiro de 2008, portanto, 60 dias 
após a abertura da vaga. Depois dessa data será, então, marcada a eleição do 
novo membro da Academia. Após as palavras do presidente, a Acadêmica 
Angela Gutiérrez agradeceu o comparecimento em massa dos acadêmicos à 
festa de lançamento do seu último livro "Luzes de Paris e o Fogo de Canudos", 
acontecido no dia 13 de novembro de 2007, no Ideal Clube. Em seguida, Gi
selda Medeiros convidou para o lançamento da Antologia da AJEB, a aconte
cer no Centro Cultural OBOÉ, dia 28 de novembro, com a apresentação da 
Acadêmica Angela Gutierrez. Após essas considerações, o presidente falou que 
se havia encontrado com o jornalista Demócrito Dummar, e ele lhe pergun
tara sobre as programações da Academia para a comemoração dos 80 anos do 
Jornal "O Povo". Segundo o presidente, seria interessante se nós prestássemos, 
na reunião da Academia, do mês de janeiro, uma homenagem a João Jacques 
e a Demócrito Rocha fundadores do jornal, uma vez que ambos pertenceram 
à Academia. Finalmente a Acadêmica Angela Gutierrez, na condição de Di
retora Cultural da ACL, falou aos presentes que gostaria de que, nas reuniões 
do próximo ano, 2008, cada um de nós falássemos de algum acadêmico já 
desaparecido ou sobre qualquer outro assunto relacionado com a memória da 
ACL. Na ocasião, os presentes se comprometeram com Angela, e ficou certo 
que Giselda, Horácio, Pedro Paulo, Costa Matos, Cid e Genuíno, afora a pró
pria Angela e eu, falaríamos nas reuniões de 2008. Angela pediu que, depois, 
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cada um lhe passasse o assunto, a fim de que possa ser feita a programação 
em uma próxima reunião. O presidente, então, encerrou a reunião, uma vez 
que estava marcada uma homenagem, às 18h, ao Acadêmico que nos deixou 
no mês de setembro, Eduardo Campos. Ao final, eu, Regine Limaverde, lavro 
esta ata que, depois de lida e discutida, será assinada por todos os presentes à 
reunião. 
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