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REQUERIMENTO Nº 0343/2019  
Em, 03 de dezembro de 2019 

 
 

REQUER OUTORGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS 
À ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DE CABO 
FRIO - ALACAF.  

 
Exmo(a) Sr(a) Presidente(a) da Câmara Municipal de Cabo Frio 

 
O vereador que este subscreve, atendendo tudo mais o que determina o interesse 

público, Requer à Douta Mesa, na forma regimental, outorga de Moção de Aplausos à 
Academia de Letras e Artes de Cabo Frio - ALACAF pelos relevantes serviços 
prestados à sociedade cabo-friense, especialmente no que se refere à afirmação dos 
valores culturais e à defesa dos interesses dos escritores e artistas brasileiros. 

 
 

 
Sala das Sessões, em 03 de dezembro de 2019. 

 
 

RAFAEL PEÇANHA DE MOURA 
Vereador(a) - Autor(a) 

 
JUSTIFICATIVA 
 

A Academia de Letras e Artes de Cabo Frio - ALACAF é uma associação cultural 
sem fins lucrativos que nasceu da inspiração de um projeto amadurecido, há um longo 
tempo e tem a pretensão de planar longos voos. A ALACAF agrega talentos das 
diversas vertentes culturais em seus diversos segmentos. Essa história começa com um 
pequeno grupo de intelectuais, cabo-frienses por nascimento ou adoção, que se uniu 
para criar uma instituição na qual as mais diversas artes possam ser valorizadas e 
divulgadas. O objetivo maior é contribuir com o desenvolvimento da cena cultural de 
Cabo Frio - cidade histórica - terra de Teixeira e Sousa - Primeiro romancista brasileiro, 
cabo-friense e patrono da ALACAF. Cabo Frio é um celeiro de muitos poetas e artistas. 
Assim, nasce, no dia 10 de Novembro de 2017, a Academia de Letras e Artes de Cabo 
Frio - ALACAF. No dia 06 de Abril de 2018, acontece o primeiro evento junto à 
Literarte dando posse aos primeiros Membros Fundadores desta entidade e no dia 09 de 
Novembro de 2018 consolida sua Fundação e Posse de seus Membros. Em Março de 
2019, novos acadêmicos tomaram posse na Academia. O evento aconteceu na abertura 
da Semana Teixeira e Sousa que é o principal evento literário de Cabo Frio e tivemos a 
honra de produzir a abertura junto à Secretaria municipal de cultura de Cabo Frio com o 
evento Celebra Teixeira e Sousa. Em 2019 a ALACAF foi a instituição cultural 
independente que mais realizou projetos socio-culturais em Cabo Frio. Realizamos 
inúmeros eventos em prol do fortalecimento da cultura. Doamos muitos livros, 
visitamos instituições, arrecadamos e doamos kits escolares para crianças de  
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comunidade carente .Fizemos a festa do livro infantil no centro e no segundo distrito. 

Tivemos diretamente envolvidos com a Semana Teixeira e Sousa, fizemos um encontro 

de formação para escritores, realizamos diversas parcerias importantes e conseguimos 

pontos de vendas de livros de autores locais. Celebramos o dia do  escritor em grande 

sarau festivo no coreto da Praça Porto Rocha. Estabelecemos parceria com a Aaraletras 

onde fomos homenageados e  recebemos a honraria Mérito Cultural da Academia 

Araruamense de Letras. Firmamos parceria como Projeto Moça Bonita e juntos 

realizamos uma linda exposição de fotos e poesias de mulheres com câncer celebrando a 

vida que virou um livro com poemas dos nossos acadêmicos. Fizemos saraus, 

celebramos os aniversariantes do mês sempre com muita alegria. Em parceria com o 

IGA realizamos o evento Setembro Amarelo. Estabelecemos uma parceria com a OAB 

em Cabo Frio onde junto ao Projeto Moça Bonita realizamos o Outubro Rosa, bem 

como exposição e lançamento da antologia no Shopping Park Lagos com parceria 

firmada dentre várias outras atividades e eventos como o Festival de Poesia falada em 

São Fidélis, Bienal internacional do livro Rio e muitos eventos, feiras e atividades que 

nossos acadêmicos participam levando o nome de Cabo Frio propagando nossa Cultura. 

E finalizamos esse ano com chave de ouro com o evento: ALACAF Celebra Cabo Frio 

com inúmeras atividades e o lançamento de mais uma antologia literária. Acreditamos 

na força do coletivo! A ALACAF só acontece porque vivemos essa verdade de 

confiança e ajuda mútua com amor em prol da cultura. Nossa presidente Jaqueline, tem 

a máxima satisfação em estar à frente deste grande desafio junto aos acadêmicos. Todos 

na intenção de realizar esse trabalho com muito amor e responsabilidade, de maneira a 

cooperar mais estreitamente na afirmação dos valores culturais e na defesa dos 

interesses do  escritor e artistas brasileiros. A Literatura é arte guardiã da Língua 

Portuguesa, da história, memória, cultura e raízes de um povo.  (Texto Elaborado por 

Jaqueline Brum - Presidente da ALACAF). 
 

 

 

 


