
10� PARTE 

Ata das Sessões 



sentação da Orquestra de Sopros da Universidade Estadual do Ceará, 

sob a regência da Maestrina Inez Martins. Em seguida, foi servido um 

coquetel aos presentes. 

Mais nada havendo a relatar, eu, Horácio Dídimo lavrei a pre

sente ata que será assinada por mim e pelos demais acadêmicos que 

compareceram. 

********* 

Ata da Sessão da Academia Cearense de Letras de 
dezembro de 2009 

Aos 10 dias do mês de dezembro de 2009, reuniu-se a Academia Ce

arense de Letras em sua sede no Palácio da Luz, para a confraternização 

natalina. Na oportunidade foi comemorado também o aniversário da 

Diretora Administrativa, Regina Pamplona Fiúza. O Presidente Pedro 

Henrique Saraiva Leão abriu a sessão fazendo uma saudação aos cole

gas acadêmicos e demais convidados, passando a palavra, em seguida, à 

acadêmica Regine Limaverde que leu um conto de sua autoria 

O acadêmico Horácio Dídimo leu um poema seu sobre os Reis 

Magos aludindo à mensagem do Presidente. Logo após, o vice-presi

dente Barros Pinho também leu uma poesia sua sobre o Natal. Esti

veram presentes, além dos acadêmicos Pedro Henrique Saraiva Leão, 

Barros Pinho, Murilo Martins, Noemi Elisa Aderaldo, Horácio Dídimo, 

Regine Limaverde, Unhares Filho, Angela Gutiérrez, Batista de Lima 

e F.S. Nascimento, o presidente do Instituto do Ceará e da Associação 

Brasileira de Bibliófilos, José Augusto Bezerra e senhora; a presidente 

da Sociedade Amigas do Livro, Cybele Pontes; o presidente da Acade

mia Fortalezense de Letras, João Soares Neto; a vice - presidente da 

Academia Cearense da Língua Portuguesa, Revia Herculano; o repre

sentante da Academia Cearense de Retórica, Ednilo Soárez. 

310 



Após a solenidade foi servido um coquetel. Nada mais havendo 

para ser relatado, eu, Horácio Dídimo, lavrei a presente ata que será 

assinada por mim e por todos os acadêmicos que compareceram. 

********* 
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