Academia Cearense de Letras
Ata da sessão da Academia Cearense de Letras,
realizada em data de 1 O de janeiro de 1994.
A reunião foi aberta pelo Presidente Arthur Eduardo Benevides,
sendo sequenciada pela leitura e aprovação da Ata da Sessão anteri
or. Ato contínuo, o Acadêmico Mozart Soriano Aderaldo pediu a
palavra, por uma questão de ordem, para solicitar, de conformidade
com os Editores da Revista da Academia Cearense de Letras, uma
outra sintetização no termo de abertura das Atas das reuniões, no
que foi aprovado por unanimidade. No prosseguimento da sessão, o
Acadêmico Arthur Eduardo Benevides prestou as seguintes infor
mações:
- Salientou a presença do prof. Batista Lima (da Academia
Cearense da Língua Portuguesa), bem como dos profesores Falcão e
Otacílio Rodrigues, na presente reunião, enaltecendo suas persona
lidades;
-Evidenciou o cinquentenário de falecimento, este ano, de Cló
vis Beviláqua, Mário Sobreira e Joaquim Alves;
- Informou que o Artista Plástico Roberto Gaivão encontra-se
trabalhando na sua sede da Academia Cearense de Letras ultiman
do detalhes em sua área física;
- Citou os aniversariantes do Mês, nas pessoas dos Acadêmi
cos Moreira Campos, Pedro Paulo Montenegro e Manoel Eduardo
Pinheiro Campos;
- Encerrando sua fala, o Presidente Arthur Eduardo Benevides
comentou as dificuldades financeiras a serem enfrentadas pela Aca
demia neste ano do centenário, solicitando, na medida do possível,
que os senhores Acadêmicos fizessem uma doação, a fim de tomar
exequível, com toda a pompa, a extensa programação a ser cumpri
da. No final, o presidente apresentou o orçamento para aquisição
do Medalhão a ser usado pelo senhores Acadêmicos nas solenidades
da academia.
Durante as comunicações, o acadêmico Mozart Soriano Aderaldo
informou que o pintor José Guedes comprometera-se a fazer um painel
comemorativo do centenário da Academia, afirmando, também, para
breve, a publicação da Revista da Academia Cearense de Letras (anos
91-92), pelo Banco do Nordeste do Brasil, com isto atualizando a publi
cação deste órgão. Ribeiro Ramos, em seguida, destinguiu os acadêmi
cos Vuúcius Barros Leal e Antônio Martins Fillio com Diplomas de Hon
ra ao Mérito concedidos pela Academia Sobralense de Letras.
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Na Ordem do Dia, o acadêmico Mozart Soriano Aderaldo apre
sentou e comentou livro de Jean Pierre Chabloz e teceu mais co
mentários sobre Tristão de Athayde, complementando trabalho apre
sentado em sessão anterior. Encerrando a reunião, o presidente
Arthur Eduardo Benevides agradeceu as presenças dos Professores
Batistas Lima, Rodrigues dos Santos e Ant" Falcão, evidenciando,
também, o livro que o prof. Batista Lima havia ofertado à Biblioteca
da Academia Cearense de Letras. Nada mais havendo, a sessão foi
concluída. Para constar, foi lavrada a presente Ata. Presentes à reu
nião os Acadêmicos Arthur Eduardo Benevides, Mozart Soriano
Aderaldo, José Linhares Filho, Vmícius Barros Leal, Florival Serraine,
José Murilo Martins, Ribeiro Ramos, Geraldo Fontenele e o Secretá
rio Argos Vasconcelos.

Academia Cearense de Letras
Ata da reunião da Academia Cearense de Letras,
realizada em 18 de fevereiro de 1994.
Presidida pelo Acadêmico Arthur Eduardo Benevides, a reu
nião contou com a participação dos seguintes Acadêmicos: Mozart
Soriano Aderaldo, Eduardo Campos, Sânzio de Azevedo, Marly Vas
concelos, Geraldo Fontenele, Dimas Macedo, Newton Gonçalves,
Argos Vasconcelos, Ribeiro Ramos, Carlos d�ge, Horácio Dídimo,
José Costa Matos, Cesar Barros Leal, J. C. de Alencar Araripe e João
Jacques Ferreira Lopes. Na abertura dos trabalhos, o Presidente
Arthur Eduardo Benevides convidou para a Mesa principal Regina
Lima Verde e os Acadêmicos Eduardo Campos, Newton Gonçalves,
Moazart Soriano Aderaldo, Ribeiro Ramos e o Secretário Argos Vas
concelos. Ato continuo, informou que a sessão teria duas fases dis
tintas: inicialmente, os trabalhos da reunião ordinária e, após, um
ato comemorativo do 50° aniversário de falecimento de Mário
Sobreira de Andrade, alí representado por sua sobrinha, a intelectu
al, Regine Lima Verde. Seguiu-se a leitura a aprovação da Ata da
reunião anterior, passando o Presidente as comunicações seguin
tes:- presença, no plenário, de comitiva de alunos do Colégio Felipe
dos Santos, acompanhada dos Profs. Rafael Carlos e Ant". Falcão;
presença honrosa para a Academia de Ferreira Nobre, Fernanda
Benevides, Marilena Browne, Henie Lima Verde, José Arraes, João
Carlos Neto, Marta Badoro, Osvaldo Evandro Martins e Mário Lima
Verde;- anuncio do passamento de Da. Netinha Castelo, esposa do
falecido ex-Governador do Estado e membro da Academia Cearense
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de Letras Plácido Aderaldo Castelo;- comunicação de que brevemente
será recebido o Colar dos Acadêmicos, cuja entrega será feita em
reunião solene da Academia;- presença do Acadêmico Sânzio de
Azevedo, trazendo consigo os originais da Antologia do Centenário,
momento em que este Acadêmico fez entrega deste valoroso traba
lho à Mesa;- informe sobre a programação, para breve, de um Curso
de Literatur a Infantil a cargo dos Acadêmicos Horácio Dídimo e Marly
Vasconcelos;- confirmação de que o Acadêmico Honorário José
Bonifácio Câmara fará realizar no Rio de Janeiro, como parte das
programações do Centenário da Academia Cearense de Letras, uma
Exposição do Livro Cearense, devendo haver também aqui, em For
taleza, na própria Academia, uma Exposição sobre raridades Biblio
gráficas a cargo do bibliógrafo João Carlos Neto.
O presidente Arthur Eduardo Benevides prosseguiu apresen
tando extensa lista de comemorações do centenário de nossa Aca
demia, que seria culminada com a magna Sessão solene do dia 16
de agosto com a presença do Presidente da Academia Brasileira de
Letras - Josué Montelo - e de diversos Presidente de Academia de
outros Estados brasileiros. Neste momento em que o Presidente en
cerrava sua fala, deu entrada no plenário o Acadêmico João Jacques
Ferreira Lopes, o qual foi saudado efusivamente por todos. Transfe
rindo a palavra aos presentes, delas fizeram uso Mozart Soriano
Aderaldo, que abordou o tema da Antologia do Centenário, elogian
do demoradamente o trabalho de Sânzio de Azevedo e informando
que a Fundação Cultural de Fortaleza faria a publicação desta obra;
e Carlos d�ge, informando que no dia 1 O de março próximo seria o
lançamento do livro póstumo de Antônio Girão Barroso, intitulado
"Poesias incompletas" cuja apresentação estaria a cargo do Acadê
mico Mozart Soriano Aderaldo.

Transformada a reunião em Sessão comemorativa do 50° ani
versário de falecimento de Mário Sobreira de Andrade, usou da pa
lavra o Presidente Arthur Eduardo Benevides, que apresentou cir
cunstanciado trabalho sobre o homenageado, tendo, após, Regine
Lima Verde agradecido em nome da família. Nada mais havendo, a
sessão foi encerrada. Para constar, foi lavrada a presente Ata, que
será por todos assinada em seguida a sua aprovação.

Academia Cearense de Letras
Ata de 10 de maio de 1994
Aos dez dias do mês de maio de 1994, às 16 horas, em sua sede
social, no Palácio da Luz, reuniu-se em sessão ordinária a Academia
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Cearense de Letras, sob a presidência de Arthur Eduardo Benevides,
com a presença dos acadêmicos Mozart Soriano Aderaldo, Marly
Sales Vasconcelos, Francisco Osmundo Pontes, João Ribeiro Ramos,
Murilo de Carvalho Martins, Sebastião Teoberto Mourão Landim,
Costa Matos, José Linhares Filho, Geraldo da Silva Fontenele, Carlos
Neves D'Alge e César Barros LeaL
A Ata da sessão anterior não foi lida.
O Presidente Arthur Eduardo Benevides registrou com pesar o
falecimento dos acadêmicos Antônio Argos Ponte de Vasconcelos e
José Maria Moreira Campos, declarando, em obediência a disposi
ção estatutária, oficialmente as vagas.
Ficou acordado que a publicação dos editais, dando ciência da
abertura do prazo para a inscrição de candidatos, seria feita em
dias diferentes, atendendo a sugestão do 1° vice-presidente Mozart
Soriano Aderaldo.
O Presidente comunicou o início da reforma da sede com
vistas à instalação de ar refrigerado em seu auditório, bem como
a realização em breve de uma sessão especial para entrega dos
medalhões e a concessão de diplomas de mérito cultural. Em se
guida, submeteu à aprovação dos presentes os nomes de Geraldo
Silva Fontenele e César Barros Leal para os cargos, respectiva
mente, de 2° Vice-Presidente e 1° Secretário, cuja vacância se deu
com o falecimento de José Maria Moreira Campos e Antônio Argos
Pontes de Vasconcelos. Ambas as indicações foram aprovadas por
unanimidade.
Após o anúncio da missa de 7° dia do acadêmico José Moreira
Campos, precisamente às 19 horas do dia 13 de maio, na Catedral
Metropolitana, foi dada a palavra ao Acadêmico Teobaldo Landim,
que convidou os presentes para uma mesa-redonda na UFC, no dia
11, sobre o pranteado contista cearense.
Prosseguindo, o Presidente leu os nomes dos aniversariantes
do mês, com as respectivas datas: J. C. Alencar Araripe (dia 01),
Noemi Elisa Costa de Soriano Aderaldo (07), Cláudio Martins (10),
Luís Cavalcante Sucupira (11), Luís Cavalcante Sucupira (11), Lúcio
Gonçalo de Alcântara (16), Pedro Henrique Saraiva Leão (25), José
Maria Barros de Pinho (25), Geraldo da Silva Fontenele (28) e
Abelardo Montenegro (30). O Acadêmico Osmundo Pontes pediu
que se consignasse em ata um voto de regozijo pelo aniversário do
ex-Preside nte da Academia Cearense de Letras, Cláudio
Martins. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada. E para
memória, lavrou-se a presente ata.
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Academia Cearense de Letras
Ata de 1O de maio de 1994
Aos dez dias do mês de junho de 1994, reuniu-se em sessão
ordinária, a Academia Cearense de Letras em sua sede social, no
Palácio da Luz, sob a presidência do Dr. Arthur Eduardo Benevides,
presentes os acadêmicos Mozart Soriano Aderaldo, Geraldo da Silva
Fontenele, Costa Matos, Vmicius Antonius Holanda de Barros Leal,
José Unhares Filho, Murilo de Carvalho Martins, Dimas Macedo e
César Barros Leal.
Lida e aprovada a ata da reunião anterior.
O presidente declarou oficialmente a vaga da cadeira n° 16,
aberta com o falecimento do Acadêmico Newton Teófilo Gonçalves,
comunicando que o respectivo edital seria publicado no dia 13.
Referindo-se à festa do Centenário da Academia, em 15.08.94,
destacou que, essa data, em que p rovavelmente tomará posse a es
critora Raquel de Queiroz na cadeira n° 32, comparecerá um núme
ro expressivo de membros da Academia Brasileira de Letras, entre
os quais Josué Montello, ocasião em que se fará o lançamento da
Antologia organizada por Sânzio de Azevedo e, se possível, de mais
um número da revista da ACL. Após o coquetel, na sede oficial, en
cara-se a possibilidade de um jantar, a ser oferecido pelo Governa
dor do Estado.
O Presidente Arthur Eduardo Benevides aduziu que espera con
tar com o apoio integral do Governador do Estado Dr. Ciro Ferreira
Gomes e do Prefeito de Fortaleza Dr. Antônio Cambraia para a reali�
zação exitosa da festa do Centenário.
Deu-se ciência aos presentes que, em data ainda a ser definida,
proceder-se-á, em sessão solene, à inauguração do auditório
climatizado da Academia e à entrega dos medalhões dos acadêmi
cos e diplomas de mérito cultural. No mesmo dia está prevista a
reinauguração da galeria dos fundadores e presidentes da A.C.L. e
dos mebros da Padaria Espiritual e da Academia Francesa, bem como
a abertura de uma Mostra Permanente de Arte Contemporânea, com
contribuições dos artistas plásticos Aldemir Martins, Floriano
Teixeira, Roberto Gaivão, José Guedes, José Mesquita, Eduardo Fro
ta, Carlos Costa, Heloísa Juaçaba, Sebastião de Paula, Eduardo Eloy,
Átila Calvet (Ascal), Patrícia Al'Kary, Márcio Ary, Sérgio Lima e
Heberte Rolim. Quinze (15) quadros da pintora Angeline Olea, doa
dos pelo Acadêmico Osmundo Pontes, serão igualmente expostos.
O
Acadêmico Dimas Macedo sugeriu, a propósito, a exposição perma-
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nente dos originais dos bicos de pena produzidos por Rubens de
Azevedo para a Antologia.
Noites de arte, com a apresentação da cantora Aila Maria, da
Camerata da UFC, do grupo musical Sintagma, entre outros, estão
programadas para o segundo semestre, integrando as comemora
ções do Centenário.
O Vice-Presidente Mozart Soriano Aderaldo informou que a
revista da Academia está quase em dia, faltando apenas, para regu
larizar a periodicidade de sua publicação, o número corresponden
te ao ano de 1993. Comentou, com entusiasmo, que a Academia
poderá patrocinar, no futuro, além da revista, a edição de obras dos
Acadêmicos, em parceria com a Universidade Federal do Ceará.
O
Presidente fez um registro importante e que colheu a felicitação
unânime dos Acadêmicos presentes, a saber: o Conselho Universitá
rio da UFC aprovou a concessão do título de Professor Emérito ao
Dr. Mozart Soriano Aderaldo. A data da solenidade ainda não foi
anunciada.
Por último, comunicou-se o aniversário, no dia 13 de julho do
Acadêmico Fran Martins.
A reunião foi encerrada em seguida e, para memória, eu, César
Barros Leal, 1° Secretário, lavrei a presente ata.

Academia Cearense de Letras
Ata de 12 dejulho de 1994
Aos 12 dias do mês de julho de 1994, em sua sede social, no
Palácio da Luz, sob a presidência do Dr. Arthur Eduardo Benevides,
reuniu-se a Academia Cearense de Letras, com a presença dos aca
dêmicos Mozart Soriano Aderaldo, Noemi Eliza Aderaldo, Costa
Matos, Geraldo Fontenele, Marly Sales Vasconcelos, Horácio Dídimo,
Unhares Filho, Murilo Martins, Pedro Henrique Saraiva Leão, Pedro
Paulo Montenegro, Osmundo Pontes, Dimas Macedo, Padre Sadoc e
César Barros LeaL
Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior.
O Presidente fez, em primeiro lugar o registro dos aniversari
antes do mês, a saber: Marly Sales Vasconcelos, no dia 5; César Bar
ros Leal, no dia 14; Carlos D�ge, no dia 24, e o próprio Arthur
Eduardo Benevides no dia 25. Em seguida, confirmou a inaugura
ção, provavelmente no dia 20, do auditório refrigerado da Acade
mia, com a presença do Governador do Estado, quando serão entre-

269

gues os medalhões aos acadêmicos e doze diplomas de mérito cul
tural, bem como se fará a reinauguração da galeria dos fundadores
e presidentes da A.C.L. e dos membros da Academia Francesa e da
Padaria Espiritual, além da Mostra Permanente de Arte Contempo
rânea e da exposição de quadros da pintora Angeline Olea, doados,
com a respectiva moldura, por Osmundo Pontes, num gesto elogia
do pela Presidência, encerrando-se a sessão com um solo da canto
ra Fátima Goulart.
O Presidente noticiou, ainda, que todas as providências fo
ram tomadas para a festa do Centenário, no dia 15 de agosto,
estando previstos o lançamento da Antologia e um jantar na resi
dência oficial do Governador, com a presença de vários membros
da Academia Brasileira de Letras e, possivelmente, do Presidente
Itamar Franco.
Foram anunciados, igualmente, cursos versantes sobre lite
ratura infantil e o fantástico, ministrados no segundo semestre por
Marly Sales Vasconcelos, Horácio Didimo, Arthur Eduardo Benevides,
Noemi Eliza Aderaldo e Teoberto Landim.
Especial registro foi feito à indicação do nome de Mozart
Soriano Aderaldo para receber, em breve, a Sereia de Ouro, uma
homenagem que se impunha ao intelectual e homem público ocu
pante do cargo de Vice-Presidente da Academia Cearense de Letras.
A acadêmica Noemi Eliza Aderaldo fez questão de observar que,
numa familia de três irmãos, dois fizeram jus a Sereia: Aluysio e
Mozart.
Após as comunicações, o Presidente declarou que transfor
maria a sessão ordinária em Assembléia Eleitoral, com vistas ao
preenchimento da cadeira n° 32, antes ocupada por Moreira Cam
pos. O acadêmico Linhares Filho leu, a seguir, na condição de
relator, um elaborado parecer da Comissão designada para apre
ciar o currículo e a obra da única candidata, a escritora Rachel de
Que iroz. Foram nomeados os acadêmicos Mozart Soriano
Aderaldo, Osmundo Pontes e Geraldo Fontenele, para comporem
a comissão escrutinadora. Realizada a votação e aberta a urna,
os 35 votos recolhidos foram unanimemente favoráveis à
postulante, ficando consignado em ata que os acadêmicos Paulo
Bonavides e F. S. Nascimento não participaram da votação. Pro
clamado o resultado, congratulou-se o Presidente com os demais
acadêmicos pela escolha, absolutamente justa, que enriquece e
dignifica a Academia Cearense de Letras. E nada mais houve e,
para constar, eu, César Barros Leal, 1 o Secretário, lavrei a pre
sente ata.
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Academia Cearense de Letras
Ata de 20 dejulho de 1994
Em sessão solene, a Acadenúa Cearense de Letras reuniu-se,
em 20 de julho de 1994, sob a presidência de Arthur Eduardo
Benevides, para proceder a inauguração do auditório climatizado
de sua sede social, no Palácio da Luz.
Compareceram à reunião os acadêmicos Mozart Soriano
Aderaldo, Cid Carvalho, Lúcio Alcântara, Dimas Macedo, Marly Sales
Vasconcelos, Noemi Eliza Aderaldo, Costa Matos, Pedro Paulo
Montenegro, Murilo Martins, Pedro Henrique Saraiva Leão, Osmundo
Pontes, Barros Pinho, Sânzio de Azevedo, Linhares Filho, Teobaldo
Landim, Ribeiro Ramos, J. C. Alencar Araripe, Horácio Dídimo,
Florival Seraine, João Jacques Ferreira Lopes, Geraldo Fontenele,
Antônio Martins Filho e César Barros Leal.
Integraram a mesa Arthur Eduardo Benevides, o Governa
dor Ciro Ferreira Gomes, Antônio Martins Filho, Mozart Soriano
Aderaldo, Fernando Luiz Ximenes Rocha, João Melo, José Dias
Macedo, Demócrito Rocha Dummar, Geraldo Fontenele e Cláudio
Pereira.
O Presidente agradeceu ao Governador pela reforma do pré
dio e refrigeração do auditório, que recebeu seu nome, em reconheci
mento ao pennanente apoio dado, em sua gestão, à Acadenúa Cearense
de Letras. Ato contínuo, deu por inaugurada a Mostra Permanente de
Arte Contemporânea, a Galeria Osmundo Pontes, a Galeria dos Funda
dores e Presidentes da AC.L. e dos membros da Padaria Espiritual e da
Academia Francesa.
Precedida de uma sucinta referência a cada imor
tal, lida pela Dra. Regina Fiúza, fez a entrega dos colares acadênúcos,
cujo desenho é de autoria de Rubens de Azevedo.
Tendo como mestre de cerimônias Armando Vasconcelos, fo
ram concedidos diplomas de mérito cultural a diversas personalida
des, tendo a sra. Suzana Dias Ribeiro agradecido em nome dos ho
menageados.
Numa primorosa apresentação, acompanhada do violonista
Zivaldo, a cantora Fátima Goulart brindou os presentes com uma
seleção de canções portuguesas.
Encerrando a sessão solene, o Presidente reiterou os agra
decimentos ao Governador do Estado, registrando, por igual, a
sua gratidão ao Vice-Governador Lúcio Alcântara, à diretoria da
A.C.L. e aos seus servidores, inclusive os mais humildes. Desta
cou a posse da escritora Rachel de Queiroz no próximo dia 15 de
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agosto e a dilatada programação comemorativa do Centenário,
convidando a todos para um coquetel nos salões da Academia.
Nada mais houve e, para memória, foi lavrada a presente ata.

Academia Cearense de Letras
Ata de 15 de agosto de 1994
Aos 15 dias do mês de agosto de 1994, a Academia Cearense de
Letras, sob a presidência do Dr. Arthur Eduardo Benevides e com a
presença de um grande número de acadêmicos, reuniu-se no Palá
cio da Luz, em sessão solene, para comemoração de seu centenário
e posse da escritora Rachel de Queiroz na cadeira n° 32.
Com o auditório referto de convidados, integraram a mesa,
além do Presidente da ACL, o Governador Ciro Ferreira Gomes, o
Vice-Governador Lúcio Alcântara, o Presidente da Academia Brasi
leira de Letras, Josué Montello, o Presidente da Academia Brasiliense
de Letras, Antônio Carlos Osório, o Prefeito de Fortaleza, Antonio
Cambria, o Senador Mauro Benevides, o General Domingos Gazzineo,
o ex-Governador Tasso Jereissati, o Reitor Antônio Martins Filho, o
Vice-Presidente da ACL, Mozart Soriano Aderaldo, José Bonifácio
Câmara e Geraldo Fontenele.
O Presidente, Artur Eduardo Benevides, depois de cumprimen
tar os presentes, convidou os acadêmicos Carlos D�ge, Noemi Eliza
Aderaldo, Marly Vasconcelos e Linhares Filho a acompanharem
Rachel de Queiroz até o plenário da Academia.
Após a entrega do diploma de sócia efetiva e do colar acadêmi
co, Arthur Eduardo Benevides fez a saudação oficial à recipiendária,
destacando que o processo de sua investidura foi absolutamente
singular, pois, "ao invés de homenagearmos, trazendo-a, reconheci
dos para o nosso convívio, ela é que nos homenageia, aceitando
participar de nossa secular entidade, que se rejubila com sua vinda,
como ponto culminante das festividades que assinalam cem anos de
trabalho em favor dos ideais humanísticos e dos interesses maiores
do Estado e do País".
Numa breve alocução, falou o escritor Josué Montello, Pre
sidente da Academia Brasileira de Letras e, em seguida, Rachel
de Queiroz pronunciou o seu discurso de posse, no qual fez refe
rência ao Patrono da cadeira n° 32, Cônego Ulisses Penafort, aos
seus sucessores Benedito Augusto Carvalho dos Santos, José Valdo
Ribeiro Ramos e, por último, José Maria Moreira Campos, cuja
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obra, e m sua opinião, "está mais viva do que a de muitos vivos,
eternizada naquela prosa privilegiada que é só dele, de mais
ninguém".
Ao final apresentou-se o Coral "Porta-Voz" e se ofere
ceu um coquetel aos presentes.
Nada mais houve e, para memória, foi lavrada a presente ata.

Academia Cearense de Letras
Ata do dia 12.09.94
Sob a presidência de Artur Eduardo Benevides e com a presen

ça dos acadêmicos Mozart Soriano Aderaldo, Ribeiro Ramos, Vmícius
Barros Leal, Noemi Elisa Aderaldo, Marly Sales Vasconcelos, Costa
M a t o s , G e r a l d o Fon tenele, Osmundo Pontes, Pedro Paulo
Montenegro, Dimas Macedo, Murilo Martins e César Barros Leal,
reuniu-se a Academia Cearense de Letras, em sua sede social, no
Palácio da Luz.
Foi lida e aprovada a ata da reunião de 12 de julho de 1994.
O
presidente fez o registro dos nataliciantes do mês e da recente ho
menagem prestada à Academia Cearense de Letras pelo Náutico Atlé
tico Cearense, assim como do lançamento do livro "Revelações da
Undécima Hora", de Geraldo da Silva Nobre, e, no dia 15, da "Ficção
Reunida" de Durval Aires. Relembrou, ainda, o início em outubro
dos cursos de literatura anteriormente anunciados.
Com a palavra o acadêmico Costa Matos, este comunicou ter
comparecido, em 26.08.94, à homenagem do Centro Acadêmico Cló
vis Beviláqua, Gestão "Cada Coisa a seu Tempo", da Faculdade de
Direito da UFC, à Academia Cearense de Letras, pelo transcurso de
seu aniversário, agregando que foram sorteados na ocasião vários
livros doados pela ACL. A este propósito, Costa Matos sugeriu fosse
enviado ao CACB um ofício de agradecimento.
Após as comunicações, o Presidente fez ver que transformaria
a sessão ordinária em Assembléia Eleitoral, para proceder-se à es
colha dos novos ocupantes das cadeiras n° 35 e n° 16, declaradas
vagas com o falecimento de Argus Vasconcelos e Newton Teófilo
Gonçalves, respectivamente.
Em seguida, Geraldo Fontenele, relator da Comissão designa
da para apreciar o currículo e a obra dos candidatos à cadeira n° 35,
Alberto N epomuceno de Oliveira e Eneas Braga, leu o parecer no
qual se indigitava o 1° como o mais qualificado para o preenchi
mento da vaga, tendo dito parecer sido aprovado por unanimidade.
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Realizada a votação, computaram-se 31 votos favoráveis a Alberto
Nepomuceno de Oliveira e nenhum votos para Eneas Braga.
Num segundo momento, o acadêmico Geraldo Fontenele leu
parecer sobre o currículo e a obra de Beatriz Alcântara, postulante
única à cadeira n° 16. Aprovado igualmente por unanimidade, deu
se início à votação. Logo depois, aberta a uma, os 33 votos recolhi
dos foram favoráveis à candidatura.
Proclamados os eleitos, o Presidente enalteceu a escolha dos
novos acadêmicos e, nada mais havendo, deu-se por encerrada a
sessão. Para constar, eu, César Barros Leal, 1o Secretário, lavrei a
presente ata.

Academia Cearense de Letras
Ata de 11.10.94
Aos onze dias do mês de outubro de 1994, sob a presidência do
Dr. Artur Eduardo Benevides, reuniu-se, em sessão ordinária, n o
Palácio da Luz, a Academia Cearense d e Letras, com a presença dos
acadêmicos Mozart Sariano Aderaldo, Marly Sales Vasconcelos, Costa
Matos, Carlos D�ge, Teoberto Landim, Linhares Filho, Eduardo
Campos e César Barros Leal. Compareceram, igualmente: Sinésio
Cabral, diretor do jornal "Mensageiro da Poesia"; Albe r t o
Nepomuceno d e Oliveira, recém-eleito para a cadeira n ° 35; Oswaldo
Evandro Carneiro Martins, assessor da Secretaria de Cultura do Es
tado; e o acadêmico honorário Antenor Gomes de Barros Leal.
Lidas e aprovadas as atas das reuniões de 20.07 , 15.08 e 12.09
de 1994.
O Presidente anunciou, desde logo, que se iniciaria às 17h30min
o curso "0 Fantástico na Literatura", comemorativo do Centenário
da Academia Cearense de Letras, sob a a coordenação do Prof.
Teoberto Landim e o apoio do BNB.
Registrou, também, a realização em novembro de curso sobre
literatura infantil, sob a coordenação de Marly Sales Vasconcelos, e
a homenagem prestada à ACL pelo Náutico Atlético Cearense e Ideal
Club, enfatizando que neste último foi aposta placa de bronze em
uma de suas colunas, alusiva ao Centenário da Academia.
Artur Eduardo Benevides lembrou os aniversariantes do mês:
E S. Nascimento, 14; V inicius Barros Leal, 16; e Costa Matos, 19, e

deu ciência aos presentes que dentro de aproximadamente dez dias
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será lançada em noite festiva a Antologia da ACL, ocasião em que se
homenageará o Prefeito Municipal Antônio Cambraia, a quem será
concedido diploma de mérito cultural.
O poeta Rogério Fernandes, presente à sessão, convidou os
acadêmicos para o lançamento, no dia 15 de outubro, de seu li
vro, "Paisagens e Sonhos".
O acadêmico Carlos D�ge pediu a
palavra para esclarecer que não poderia asssistir à aula inaugu
ral do curso, proferida pelo Prof. Artur Eduardo Benevides, pois
fora chamado a participar de debates na televisão, naquele mes
mo horário.
O Presidente assinalou as dificuldades de manutenção das sete
salas do Edifício Palácio Progresso, que sediaram anteriormente a
Academia. A este propósito, designou Comissão, composta por
Mozart Sariano Aderaldo, Geraldo Fontenele e Costa Matos, com o
objetivo de examinar o destino a ser dado a referidas salas, cum
prindo-lhe apresentar relatório na próxima sessão, em novembro.
Eduardo Campos, manifestando-se a respeito, ressaltou a conveni
ência da venda dos imóveis, sugerindo a criação posterior de um
fundo de manutenção da ACL.
Por último, comunicou o presidente que a posse da escritora
Beatriz Alcântara está marcada para o dia 30 de novembro, deven
do a saudação ser feita por Marly Sales Vasconcelos, e que Alberto
Nepomuceno de Oliveira tomará posse em 16 de dezembro, sauda
do por Geraldo Fontenele.
Com a palavra o Vice-Presidente Mozart Sariano Aderaldo, este
agradeceu a presença dos acadêmicos na solenidade de concessão
do título de Professor Emérito da UFC, assim como da Sereia de
Ouro, troféu que lhe foi entregue pessoalmente pelo amigo Artur
Eduardo Benevides.
Nada mais houve e, para memória, eu César
Barros Leal, 1 ° Secretário, lavrei a presente ata.

Academia Cearense de Letras
Ata de 17.11.94
Aos dezessete dias do mês de novembro de 1994, no Palácio da
Luz, sob a presidência de Artur Eduardo Benevides, reuniu-se a Aca
demia Cearense de Letras, com a presença dos acadêmicos Mozart
Sariano Aderaldo (acompanhado de sua esposa, Ana Cartaxo
Aderaldo, "Nanza"), Geraldo Fontenele, Noemi Elisa Aderaldo, Marly
Sales Vasconcelos, Vmicius Barros Leal, João Ribeiro Ramos, Horácio
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Dídimo, Murilo Martins, Osmundo Pontes e César Barros Leal.
e aprovada a ata de reunião de 11.10.94.

Uda

Como de praxe, noticiou-se a data dos aniversariantes do mês:
dia 4, Osmundo Pontes; 17, Rachel de Queirós; e 21, Francisco Alves
de Andrade.
O presidente registrou a homenagem recentemente feita à ACL
pela Fundação Cultural de Fortaleza, no antigo Palácio do Bispo,
ocasião em que foi inaugurada sala de leitura com o nome do escri
tor Moreira Campos. Fez referência, também, à concessão do título
de sócio honorário, pelo Instituto do Ceará, à Academia Cearense
de Letras.
Da antologia, aguardada com ansiedade, fez ver alguns óbices
na editoração, acenando para a possibilidade de lançamento em
dezembro .
Lembrou o presidente a posse de Beatriz Alcântara, no dia 30
do corrente mês, assim como a publicação do livro Maioridade II, de
Antônio Martins Filho, Presidente de Honra da Academia, exemplo
de operosidade, a quem se pediu um voto de louvor, aprovado por
unanimidade.
Comunicou-se, ainda que o curso sobre literatura infantil, co
ordenado por Marly Sales Vasconcelos, foi transferido para o início
do próximo ano.
O Presidente propôs o título de sócio correspondente ao Dr.
Francisco Silva Nobre, Presidente da Casa do Ceará, tendo a propos
ta colhido a aprovação de todos os presentes .
Nas comunicações, consignou-se um voto de pesar pelo faleci
mento do Dr. José Carlos Ribeiro e de João Jaime Ferreira Gomes,
cunhado do Dr. João Ribeiro Ramos.
O acadêmico Horácio Dídimo comunicou que no dia 11 deste
mês defendeu na Universidade Federal de Minas Gerais a tese
intitulada Ficções Lobatianas: Dona Aranha e as seis aranhinhas no
Sítio do Picapau Amarela, atribuindo-se-lhe o grau de Doutor em
Letras-literatura Comparada.
Na Ordem do Dia, o acadêmico Geraldo Fontenele leu o relató
rio da Comissão designada para estudar a situação e o destino a ser
dado às salas pertencentes à Academia, localizadas no Edifício Palá
cio Progresso. A Comissão concluiu que se deveria efetuar a venda
de apenas duas salas e que se impõe uma avaliação prévia dos imó
veis. A decisão foi aprovada por unanimidade. O Presidente, aduzindo
que o preço vil de mercado talvez não compense a venda, dispôs-se
a manter contacto com os locatários, com vistas a majoração dos
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aluguéis. De qualquer modo, decidiu-se por suspender qualquer
decisão sobre o assunto até o próximo mês.
Artur Eduardo Benevides registrou a publicação do Relatório
das Atividades do Centro de Estudos e Treinamento - CET REI - da
Procuradoria Geral do Estado. Além disso, informou que foram con
feccionados cinco novos colares acadêmicos.
Por último, foi proposta homenagem especial a Roberto Gaivão,
pelos trinta anos de atividades profissionais e pela ajuda estimável
que prestou à ACL em seu Centenário.
Nada mais houve, para memória, eu, César Barros Leal, 1° Se
cretário, lavrei a presente ata.

Academia Cearense de Letras
Ata de 30.11.94
Aos trinta dias do mês de novembro de 1994, sob a presidência
de Artur Eduardo Benevides e com a presença de um elevado núme
ro de acadêmicos, reuniu-se a Academia Cearense de Letras, em ses
são solene, no Palácio da Luz, para a posse da escritora Beatriz
Alcãntara, na cadeira n° 16.
Integraram a mesa, além do Presidente da ACL, entre outros,
Mozart Soriano Aderaldo, Geraldo Fontenele, Lúcio Alcãntara, José
Dias de Macedo, Osvaldo Evandro Carneiro Martins e Cláudio
Pereira. Após cumprimentar os presentes, Artur Eduardo Benevides
convidou os acadêmicos Lúcio Alcãntara, Carlos D�ge e Marly Vas
concelos a acompanharem Beatriz Alcântara até o plenário da Aca
demia.
Feita a entrega do diploma e do colar acadêmico, a saudação
oficial coube à romancista e poetisa Marly Vasconcelos, que referiu
o privilégio da incumbência recebida e destacou os méritos da
empossada, sobre cuja obra, tingida de uma vigorosa cultura
humanística, debruçou-se em percucientes comentários.

'

Em nome da sociedade "Amigas do Livro", Cibele Pontes entre
gou a recipiendária um ramalhete de flores.
Em seguida, Beatriz Alcãntara fez o discurso de posse, no qual
expôs seu percurso literário, iniciado em 1973 com a publicação de
ensaio crítico acerca de Simone de Beauvoir, dando ênfase aos dife
rentes autores que exerceram influência em sua formação intelectu
al. No mesmo passo, discorreu sobre o patrono da cadeira n° 16,
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Franklin T ávora, e seu último ocupante, Newton Teófilo Gonçalves,
encerrando com um registro de gratidão a quantos contribuíram,
direta ou indiretamente, para seu ingresso na Academia Cearense
de Letras.
Ao final, foi oferecido um coquetel aos presentes.
Nada mais houve e, para memória, eu, César Barros Leal, 1°
Secretário, lavrei a presente ata.

Academia Cearense de Letras
Ata do dia 14.12.94
Sob a presidência de Artur Eduardo Benevides e com a presen

ça de inúmeros acadêmicos, reuniu-se aos 14 dias do mês de dezem
bro de 1994 a Academia Cearense de Letras, em sua sede social, no
Palácio da Luz.
Lida e aprovada a ata da sessão de 17.11.94.
Após fazer o registro dos aniversariantes do mês (Regina Fiuza,
dia 11; Antonio Martins Filho, 12; Padre Sadoc, 17; Paulo Bonavides,
22), Artur Eduardo Benevides relembrou a posse de Alberto Oliveira
no dia 16, às 20 horas, com saudação de Geraldo Fontenele, e convi
dou os presentes para o lançamento do livro de memórias "Maiori
dade II", de Antônio Martins Filho, bem como da coletânea de poe
sias "Estrela de Pedra" de autoria de Dimas Macedo. O presidente
fez também o registro dos 40 anos da Universidade Federal do
Ceará e pediu um voto de louvor a Cláudio Pereira, tendo sua
proposta sido aprovada por unanimidade. O acadêmico Ribeiro
Ramos, por sua vez recomendou o título de sócio-correspondente
para José Adirson de Vasconcelos, historiador, Presidente do Ins
tituto Histórico e Geográfico de Brasília, com mais de 30 livros
publicados. Submetida ao crivo dos demais, a sugestão obteve
concordância unânime.
Menção especial foi feita a recente encontro da Sociedade
Amigas do Livro, na residência do acadêmico Osmundo Pontes.
Nas comunicações, Vmicius Barros Leal pediu que se encaminhasse
a Carlito Benevides um voto de felicitações pela passagem do seu 900
aniversário. Noemi Elisa Aderaldo elogiou o livro de Dimas Macedo e
Costa Matos comunicou que ao Prêmio Ceará de Literatura, promoção
da Secretaria de Cultura do Estado, fizeram jus: ele próprio, na catego
ria de contos, e Sânzio de Azevedo, na categoria de ensaios.
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Com a palavra o Presidente, este advertiu que transformaria
em seguida a sessão ordinária em Assembléia Eleitoral para proce
der-se à eleição da diretoria, fazendo ver, de logo, que apenas uma
chapa estava a concorrer, com a seguinte composição: Presidente
de Honra, Antônio Martins Filho; Presidente; Artur Eduardo
Benevides; 1° Vice-Presidente, Mozart Soriano Aderaldo; 2° Vice
Presidente, Geraldo Fontenele; Secretário-Geral, João Ribeiro Ra
mos; 1° Secretário, César Barros Leal; 2° Secretário, Teoberto Landim;
1o Tesoureiro, Osmundo Pontes; 2° Tesoureiro, Costa Matos; Direto
ra de Publicações, Noemi Elisa Aderaldo. Com o nome de Antonio
Martins Filho, a chapa única colheu 28 votos, proclamando-se elei
tos seus membros para um novo biênio. Após o que, Artur Eduardo
Benevides agradeceu em nome de todos, assegurando que daria con
tinuidade aos esforços desenvolvidos no sentido de dinamizar a Aca
demia Cearense de Letras, através da promoção de diferentes ativi
dades culturais.
E nada mais houve e, para memória, eu, César Barros Leal, 1o
Secretário, lavrei a presente ata.
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