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O lançamento do Atlas Linguístico do Ceará é uma epopeia que começou no Centro de 

Humanidades, há mais de 30 anos, que passa por este momento feliz da publicação e 

que, a partir de agora, cumpre seu destino, nas mãos dos estudiosos, na mesa de 

trabalho dos pesquisadores. 

A Universidade Federal do Ceará se sente gratificada por ter sido o berço dessa obra 

histórica, em cuja prospecção e feitura se empenhou uma grande e talentosa equipe. 

Nossa satisfação ainda é maior por termos, como aliados, na publicação do ALECE, a 

Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, que tantos laços vem mantendo com nossa 

Instituição, numa interação de forças cujo maior beneficiário é o povo cearense. 

Quero saudar a Academia Cearense da Língua Portuguesa, que teve papel importante na 

publicação do Atlas, e agradecer pela medalha que me foi concedida – a Medalha do 

Mérito Professor Hélio Melo, que se junta, a partir de hoje, a meus troféus mais 

significativos. Agradeço, igualmente, em nome da família do Professor Ícaro Moreira, 

homenageado da mesma forma, pela Academia. Nosso saudoso companheiro foi o 

primeiro a reconhecer a importância do ALECE, tendo assumido compromissos perante a 

equipe responsável pela obra. Ao ser-me dada a subida honra de sucedê-lo na Reitoria, 

reforcei aqueles compromissos e, com o decisivo envolvimento de nossa Coordenadoria 

de Comunicação Social e Marketing Institucional, foi possível conduzir a bom termo o 

projeto da publicação. 

O Atlas Lingüístico do Estado do Ceará é um documento que se agrega à galeria das 

grandes contribuições da UFC ao conhecimento e à cultura. Ao ficar pronto para ser 

manuseado, subsidiando os estudos em diferentes áreas, lavra-se um tento que merece 

o realce deste solene lançamento. Quero agradecer ao Secretário Auto Filho, pelo 

decisivo apoio oferecido, e quero parabenizar todos aqueles que se envolveram na 

preparação do Atlas, através do Coordenador, Prof. Rogério Bessa, e dos demais 

componentes da Equipe Científica: professores José Alves Fernandes, Alexander Caskey, 
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Hamilton Cavalcante, Ignácio Montenegro, José Pinheiro de Souza e José Carlos 

Gonçalves. Rendo, por fim, minha homenagem ao Professor Mário Roberto Zágari, que 

há pouco partiu, deixando entre nós seu contributo intelectual e a saudade de tantos que 

privaram de sua amizade. 


