
LITERATURA E OUTRAS ARTES

Criado durante a gestão do saudoso Poeta Artur Eduardo
Benevides na presidência da Casa, o Ciclo Anual de Conferên-
cias da Academia Cearense de Letras vem-se realizando sempre
sobre temas de relevância literária e cultural, em cumprimento
prazeroso de uma das grandes metas da nossa Academia, que é
sua contribuição à Cultura, através da divulgação das obras de
seus membros e da abertura da instituição à sociedade. Dentro
desse espírito, a Diretoria Cultural, apoiada pelo Presidente da
Casa, Bibliófilo José Augusto Bezerra, e com colaboração da Di-
retoria Administrativa, apresenta a coletânea referente ao Ciclo
de Conferências de 2013. É justo salientar que, além de dar con-
tinuidade às atividades já vigentes na ACL, o presidente vem,
com dedicação e tenacidade, construindo novo tempo para nossa
Academia, liderando projetos de recuperação da Biblioteca e de
restauro do patrimônio histórico e arquitetônico do Palácio da
Luz, empreendendo busca de parcerias e patrocínio para realiza-
ção dessas e de outras metas da instituição, como ações para a va-
lorização do escritor cearense e maior acesso de nossa população
a bens culturais.

Os Ciclos de Conferências, realizados no Palácio da Luz,
sede da ACL, apresentam estudos, pesquisas e depoimentos de
respeitados acadêmicos e de outros intelectuais, escritores e ar-
tistas. O tema de cada ciclo é proposto pela Diretoria Cultural
e submetido, em reunião, à aprovação dosacadêmicos. Com os
textos das conferências pronunciadas em cada ciclo, a ACL publi-
ca a respectiva coletânea, já contando com doze obras do gênero.

Quando a Academia Cearense de Letras comemora, com
gala e orgulho, seus 120 anos de criação, apresentamos a coletâ-
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nea Literatura e Outras Artes que reúne conferências pronunciadas
sobre o instigante tema no Ciclo de Conferências de 2013. Indi-
cados aqui pela ordem alfabética de seus nomes, esta obra abriga
textos dos conferencistas da Casa de Tomás Pompeu, membros da
Academia Cearense de Letras, Angela Gutiérrez e Ednilo Soárez;
e dos conferencistas convidados: Fernanda Coutinho, Fernanda
Quinderé, Gilmar de Carvalho, Maria Inês Pinheiro Cardoso,
Oswald Barroso e Vera Lúcia Albuquerque de Moraes. A todos os
conferencistas agradecemos pela brilhante participação no Ciclo
de Conferências 2013 e pela colaboração nesta publicação.

Entregamos a coletânea Literatura e Outras Artes ao público
leitor, na certeza de que cada artigo e o conjunto de todos os arti-
gos contribuem para o enriquecimento do tema analisado.

Angela Guriérrez, Acadêmica e Diretora Cultural da ACL,

Com colaboração de Regina Fiúza, Diretora Administrativa da ACL
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