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ATA  DA  SESSÃO  SOLENE  E  TERMO  DE  POSSE  DA  DIRETORIA  E

CONSELHO FISCAL DA ACADEMIA VIANENSE DE LETRAS – AVL – eleita

em oito de novembro de dois mil e dezesseis,  para o biênio de dois mil e

dezessete a dois mil e dezenove.

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, às vinte
horas, no salão de convenções Ceasers Palace, situado à rua Rio Branco, s/n,
bairro da Barreirinha, na cidade de Viana/MA, presentes os acadêmicos: Maria
de Fátima Rodrigues Travassos Cordeiro, Elvemir Nunes Franco, Maria da Graça
Mendonça Cutrim, Pollyanna Gouveia Mendonça Muniz, José Ribamar D'Oliveira
Costa Júnior, Marcone de Nazaré Veloso e Aldir Penha Costa Ferreira, sob a
Presidência  do  acadêmico  Luiz  Alexandre  Brenha  Raposo,  foram  por  este
empossados nos cargos a que foram eleitos em oito de novembro de dois mil e
dezesseis,  respectivamente:  Maria  de  Fátima  Rodrigues  Travassos  Cordeiro
(Presidente);  Elvemir  Nunes  Franco  (Vice-Presidente); Maria  da  Graça
Mendonça Cutrim (Primeiro Secretário); Pollyanna Gouveia  Mendonça Muniz
(Segunda  Secretária); José  Ribamar  D'Oliveira  Costa  Júnior  (Segundo
Tesoureiro); Luiz Alexandre Brenha Raposo (Conselheiro); Marcone de Nazaré
Veloso (Conselheiro);  e Aldir  Penha Costa Ferreira (Conselheiro).  Estiveram
ausentes:  Joaquim  de  Oliveira  Gomes,  Rosa  Maria  Pinheiro  Gomes,  Heitor
Piedade  Júnior,  João  Mendonça  Cordeiro,  Carlos  Nina  Everton  Cutrim,  José
Pereira Gomes, Pedrito Frank Marques Nunes, por motivo de saúde; bem como
os acadêmicos Carlos Tadeu Pinheiro Gaspar, Júlio Araújo Aires, José Henrique
Nogueira de Carvalho, José Antônio Rosa Castro, Estevão Maya-Maya e Maria
Helena  Castro,  por  motivo  de força  maior.  A  solenidade teve início  com a
entrada solene dos acadêmicos, ao mesmo tempo em que foram nominados
com suas respectivas cadeiras e patronos. Em seguida, houve a composição da
mesa  e,  logo  após,  o  então  Presidente  Luiz  Alexandre  Brenha  Raposo  fez
conduzir  à  mesa  a  Presidente  eleita  Maria  de  Fátima  Rodrigues  Travassos
Cordeiro, pelos acadêmicos José Raimundo Campelo Franco e Maria Vitória dos
Santos.  Deu-se  então  a  interpretação  do  Hino  Nacional  pelo  tenor  Sérgio
Santos. Feito os registros das autoridades presentes, o Excelentíssimo Senhor
Presidente,  usando  da  palavra,  declarou  aberta  a  solenidade  de  posse  da
Diretoria e do Conselho Fiscal da Academia Vianense de Letras e apresentou os
acadêmicos da AVL com os números das cadeiras e respectivos patronos. Em
seguida,  proferiu  sua  saudação,  congratulando-se  com  os  membros  da
Diretoria  e  do  Conselho  Fiscal  recém-empossados  ressaltando  os  trabalhos
desenvolvidos  junto  a  esta  Academia,  nos  seguintes  termos:  “O  termo
‘’academia’’ remonta à distante antiguidade clássica, oriunda da “Academia de
Platão’’,  escola fundada pelo célebre filósofo grego,  nos jardins da velha e
histórica cidade de Atenas, nos anos 387 a.C. Situada nos jardins consagrados
ao herói  ateniense Academo, embora destinada oficialmente ao cultivo das
musas, a escola teve intensa atividade filosófica até depois do século V da
presente era. Com o surgimento do Humanismo (corrente filosófica que coloca
o homem e os valores humanos acima de todos os outros valores), em plena
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era renascentista, os fundamentos da antiguíssima Academia receberam novos
impulsos,  o  que  muito  contribuiu  para  sua  difusão  na  Itália  e  posterior
propagação por toda a Europa. As Academias buscavam os saberes voltados
para a filosofia, a arte, a música, a história, a literatura, bem como diversos
outros ramos das ciências. Desse modo, considerando que a história de Viana,
desde seus mais remotos tempos até os dias atuais, sempre foi marcada por
quase  uma  centena  de  homens  e  mulheres  privilegiados  no  campo  dos
saberes, é natural que surgisse na mente de alguns filhos da terra a ideia de
fundação de uma Academia de Letras. E foi por essa causa que três vianenses
se reuniram, numa tarde de sábado de março de 2002, na cidade de São Luís,
para traçar as linhas mestras da futura Academia Vianense de Letras. Eram
eles:  Lourival  Serejo,  então  Juiz  de  Direito  do  Tribunal  de  Justiça,  Fátima
Travassos, então promotora de Justiça do Estado, e este que vos fala. Pouco
mais de trinta dias daquele encontro, na noite de 4 de maio de 2002, a cidade
de Viana participava da instalação de nossa novel Academia de Letras, com as
presenças de 14 dos 16 membros fundadores, reunidos no Grêmio Recreativo
e Cultural Vianense. O ato solene e histórico foi prestigiado pelo então prefeito
municipal, Messias Costa, pelo bispo diocesano Dom Xavier Gilles, pelo gerente
regional de Viana, Daniel Gomes Filho, pelo secretário municipal de Educação,
Carlos  Augusto  Cidreira  e  pelo  vereador  José Santos,  além de pessoas  da
comunidade local,  entre as quais se destacavam dezenas de estudantes do
Centro  de  Ensino  Professor  Antônio  Lopes,  atual  Dr.  José  Pereira  Gomes.
Desde os primeiros anos de sua constituição, esta Academia buscou mostrar
seus objetivos, não se limitando a uma abstração puramente literária, mas
prestando, igualmente, serviços em favor da sociedade. Sirva de exemplo a
campanha que faz zelando pela preservação do patrimônio histórico da cidade,
ora  orientando,  ora  denunciando,  assim  como  sua  preocupação  ambiental
pelas  agressões  antrópicas  impostas  aos  nossos  campos,  lagos  e  rios  que
compõem o outrora rico ecossistema lacustre vianense. No campo puramente
histórico e literário, a AVL conseguiu republicar célebres obras de escritores
vianenses e ainda promover a publicação de novas e valiosas pesquisas sobre
a história do município, evitando dessa maneira a perda total de fontes de
pesquisas de grande importância não apenas para o resgate da memória de
Viana, como, inclusive, de cidades vizinhas. Desse modo, desde fevereiro de
2004,  quando  assumimos  a  presidência  desta  agremiação  cultural  foram
publicados:  História de um menino pobre de Salvio Mendonça, relançado em
maio de 2004; Minha Vida, minha luta de Travassos Furtado, relançado em
novembro de 2005;  Insurreição de Escravos  em Viana-1867 de autoria da
pesquisadora Mundinha Araújo, relançado em novembro de 2006; Durante as
comemorações dos 10 anos da Academia, em maio de 2012, foi  relançado
Retrato de um município de Ozimo de Carvalho e lançados também o livro
Memórias de América Dias de minha autoria,  e  o Caderno Musical  de Dilú
Mello, contendo as partituras das músicas mais famosas da grande cantora e
compositora  vianense.  Em  janeiro  de  2013,  lançamos  ainda  a  obra
Comentários  Semanais,  de  autoria  de  nosso  saudoso  confrade padre  Eider
Furtado da Silva, hoje patrono da Cadeira n° 29 deste sodalício. A criação do
jornal “O Renascer Vianense” foi outro marco significativo em prol da cultura
vianense. Divulgando e incentivando a consciência cívica da comunidade local
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para  a  redescoberta  dos  grandes  valores  da  terra,  como,  por  exemplo,  a
riqueza de seu folclore, seus filhos ilustres (vivos ou falecidos) e seu glorioso
passado, o jornal desfraldou também a bandeira em favor da preservação do
patrimônio  arquitetônico  colonial  da  cidade,  destruído  gradativamente  pelo
abandono ou mesmo pela falta de sensibilidade de alguns vianenses. Embora,
na prática, esta campanha não tenha alcançado grandes êxitos, de qualquer
modo o jornal cumpre sua missão e serve como canal de denúncia ao deixar
registrado,  para  as  futuras  gerações,  a  preocupação  e  indignação  da  AVL
frente  a  tamanha  insensatez.  Em  contrapartida,  uma  das  atividades  da
Academia Vianense de Letras que lucrou resultado prático foi a empreitada em
busca de recursos financeiros (através de saraus, rifas etc.) em beneficio da
substituição do telhado da Igreja Matriz, ameaçado de desmoronamento. Em
parceria com o Comitê de Defesa do Patrimônio Histórico de Viana, o esforço
conseguiu arrecadar a importância de R$11.000,00 (onze mil reais), dos quais
R$4.775,00 foram usados na compra de treze milheiros de telhas coloniais,
junto à fábrica Barro Forte de Timon, e R$1.000,00 no frete de duas carretas
para o transporte das telhas até Viana. São essas telhas que hoje recobrem a
atual  Catedral  de  Nossa  Senhora  da  Conceição  e  ainda  a  Igreja  de  São
Benedito. Ao assumirmos a direção da AVL, em 2004, de imediato iniciamos
um trabalho de identificação dos imóveis onde nasceram e (ou) residiram os
vianenses  ilustres,  demarcando  tais  prédios  com placas  confeccionadas  às
nossas  expensas.  Tal  iniciativa  objetivava  despertar  na  comunidade,
principalmente junto à classe estudantil, o interesse pelos vultos importantes
da  história  de  Viana.  Na  mesma  direção,  buscamos  recompor  parte  da
memória desses homens e mulheres, organizando um acervo iconográfico que
hoje se encontra em exposição permanente no salão principal da Biblioteca
Municipal de Viana. Em 2007, ano que cidade completava dois séculos e meio
de emancipação política,  promovemos um curso de “História  do Município”
para os professores da rede municipal de educação com o apoio da Prefeitura
de Viana.  Ministrado pelos próprios  acadêmicos,  o  curso objetivava melhor
capacitar os professores locais para transmissão dessa matéria específica em
sala  de aula.  Nesse mesmo ano  de 2007,  conseguimos  resgatar  a  valiosa
imagem de São Bonifácio,  que remonta à fundação de Viana pelos padres
jesuítas. Até então guardada pelo padre Wilson Cordeiro, a histórica relíquia,
depois  de restaurada e tombada pelo IPHAN, encontra-se hoje exposta no
Museu de Arte Sacra do Maranhão, em São Luís, através de um contrato de
comodato  entre  a  Secretaria  de  Estado  da  Cultura  e  a  Diocese  de  Viana.
Durante o governo Jackson Lago, em 2008, conseguimos o patrocínio para a
construção de um campanário  de madeira  para  exposição permanente dos
históricos  sinos  da  Igreja  Matriz  que  se  encontravam  guardados  e  quase
esquecidos  no  Palácio  Episcopal.  Hoje,  qualquer  visitante,  ou  morador  da
cidade,  pode  admirar  os  sinos  no  campanário  erguido  ao  lado  da  referida
igreja. Igualmente buscamos ajuda junto à mesma Secretaria da Cultura do
Estado,  já  no  Governo  Roseana  Sarney,  para  conseguir  a  restauração  da
pequena  imagem de  N.  S.  de  Nazaré  que  tanto  acalentou  a  fé  do  povo
vianense, no século passado, e que já se encontrava bastante deteriorada pelo
tempo.  Conseguido  nosso  intento,  a  imagem  histórica  retornou  a  Viana,
devidamente restaurada, em novembro de 2010. Nesse mesmo ano de 2010,
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entre os dias 26 a 30 de abril, conseguimos trazer para Viana a mostra sobre a
vida e obra do escritor maranhense Josué Montello, também com o apoio da
Secretaria de Estado da Cultura. Durante os cinco dias de palestras, a mostra
foi prestigiada por centenas de estudantes vianenses principalmente do Ensino
Médio.  No  entanto,  nossa  grande  conquista  naquele  ano  de  2010,  foi  a
inauguração da Casa da Cultura de Viana, feito esse que contou com o apoio
de duas vianenses: a Sra. Leopoldina Barros (aqui presente) que conseguiu
junto  à  Secretaria  de  Estado  da  Modernização  (na  época  do  Dr.  Luciano
Moreira) o aluguel de um dos mais belos exemplares da arquitetura colonial de
Viana para sediar a nossa Casa da Cultura. A outra vianense que muito nos
apoiou nessa e em várias outras iniciativas foi a então secretária adjunta da
Cultura,  Marlilde  de  Sousa  Mendonça,  ao  conseguir  junto  ao  Estado,  a
responsabilidade pela limpeza e vigilância do prédio.  A Casa da Cultura de
Viana foi inaugurada, em 19 de novembro de 2010, com uma exposição de
quadros  do  artista  plástico  vianense,  Botelho,  radicado  no  Rio  de  Janeiro,
juntamente  com  trabalhos  dos  artistas  plásticos  locais.  Naquela  mesma
oportunidade,  o  renomado  pintor  vianense,  Botelho,  a  pedido  da  AVL,
ministrou uma oficina aos jovens talentos vianenses, mostrando aos colegas
conterrâneos alguns artifícios que envolvem a técnica da representação visual,
através das cores. E assim foram sediados, nesta mesma Casa da cultura,
vários  eventos  como  lançamentos  de  livros,  a  exposição  fotográfica  do
centenário de nascimento de Dilú Melo, a exposição sobre o folclore vianense
(ambas  em  2011),  a  segunda  exposição  da  Casa  Josué  Montello  e  o
lançamento do selo comemorativo dos 10 anos da AVL, durante as festividades
de aniversário desta Academia, em maio de 2012. Voltando ao ano de 2011,
não poderíamos deixar de registrar, nesta oportunidade, o talvez mais largo
passo  ensaiado  por  esta  agremiação.  Graças  ao  Protocolo  de  Geminação,
assinado pela Prefeitura de Viana e a cidade portuguesa de Viana do Castelo, a
AVL atravessou o oceano Atlântico, para mostrar aos nossos irmãos lusos, o
talento do artista plástico vianense Botêlho, já mencionado anteriormente. A
exposição, que encantou os vianenses de além-mar, contou com 26 telas que
retratavam paisagens de Viana e São Luís. Em julho de 2013, participamos da
1ª Mostra Estadual da Literatura, em São Luís, juntamente com várias outras
academias  do  interior  do  Estado,  mostra  essa  que  se  repetiria  em  2014,
quando novamente marcamos presença nesse evento cultural.  Também em
julho  de  2013,  incentivados  e  cobrados  por  conterrâneos  espalhados  pelo
Brasil  e  pelo  mundo,  criamos  nossa  página  web,  colocando  a  Academia
Vianense de Letras on line e facilitando assim o acesso de todos ao nosso
trabalho. Através do endereço eletrônico avlma.com.br, milhares de consultas
são feitas diariamente em nosso site. Apenas para termos uma ideia, somente
em  2016  foram  441.606  acessos  oriundos  de  143.871  computadores
diferentes, ou seja, 143.871 pessoas visitaram o portal da Academia Vianense
de Letras no ano passado. Quase o triplo da população atual de Viana. Ao
todo, nesses três anos e meio de existência do site, já tivemos um milhão,
cento e cinquenta e nove mil acessos. Pesquisas importantes também foram
efetivadas pelos membros da nossa Academia de Letras, como a descoberta
das verdadeiras cores da bandeira vianense (através dos arquivos do Diário
Oficial do Estado, cuja edição de 1º de março de 1919, publicou a Lei nº 112,
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que instituía a bandeira de Viana); ou ainda dos corretos limites geográficos
do  município,  pesquisa  esta  que  comprovou  que  o  morro  do  Mocoroca
pertence a Viana e não a Cajari, conforme se imaginava. No entanto, o mais
importante de todos esses trabalhos, foi certamente o incentivo proporcionado
pela Academia Vianense de Letras ao lançamento de livros na cidade. Depois
de sua fundação, foram sucessivos lançamentos de obras dos acadêmicos, ou
mesmo  de  não  acadêmicos,  a  exemplo  do  falecido  Sr.  José  Soeiro  e  da
professora Juju Amorim. Enfim, nestes quase 15 anos de existência, a AVL tem
se firmado como uma agremiação que se propõe a trabalhar no incentivo e em
defesa dos valores culturais de sua coletividade. Esperamos e fazemos votos,
portanto, que a nova diretoria, hoje empossada, e presidida pela acadêmica
Fátima Travassos, possa continuar nessa prestação de serviços, que possuem
um único e nobre objetivo:  resgatar definitivamente o destaque que Viana
merece no cenário cultural maranhense.  Obrigado e boa noite a todos!”  Em
seguida convidou para tomar posse e assinar o termo de posse a Presidente
Maria  de  Fátima  Rodrigues  Travassos  Cordeiro  e  os  demais  membros  da
Diretoria já nominados. Logo após, o então Presidente passou a presidência da
solenidade à Presidente empossada, a acadêmica Maria de Fátima Rodrigues
Travassos Cordeiro para dar continuidade à Sessão, tomando assento, junto
aos acadêmicos, o acadêmico Luiz Alexandre Brenha Raposo. Em seguida, a
Presidente  empossada,  Maria  de  Fátima  Rodrigues  Travassos  Cordeiro,  em
continuidade  à  Sessão  Solene,  convidou  o  acadêmico  Almir  Coelho,  da
Academia  Vitoriense-Arariense  de  Letras  para  tomar  assento  à  mesa.  Em
seguida, convidou os membros eleitos do Conselho Fiscal para tomarem posse
e assinarem o respectivo termo: Luiz Alexandre Brenha Raposo, Marcone de
Nazaré  Veloso  e  Aldir  Penha  Costa  Ferreira.  Dando  prosseguimento,  a
Presidente convidou a 1ª Secretária, a acadêmica Maria da Graça Mendonça
Cutrim para fazer a leitura da presente ata da sessão solene e do termo de
posse da Diretoria e do Conselho Fiscal da Academia Vianense de Letras. Ato
contínuo,  foi  executado  o  Hino  Vianense,  interpretado  pelo  tenor  Sérgio
Santos. Em seguida, a Presidente proferiu seu discurso cumprimentando as
autoridades presentes, os acadêmicos, os representantes da sociedade civil e a
sociedade  em geral;  ressaltando  o  reconhecimento  do  trabalho  eficiente  e
diligente  de  seus  antecessores,  Luiz  Alexandre  Brenha  Raposo  e  Lourival
Serejo, bem como evidenciou a importância da AVL para a sociedade vianense,
comprometendo-se  a  atuar  com  zelo  e  dedicação  à  frente  da  Academia
Vianense de Letras, e o fez nos seguintes termos:  “[...] Não é certo, como
corre  mundo, ou, pelo menos, muitas e muitíssimas vezes, não é verdade,
como se espalha fama, que 'longe da vista, longe do coração'. […] O coração
não é tão frívolo, tão exterior, tão carnal quanto se cuida. Há, nele, mais que
um assombro fisiológico:  um prodígio  moral.  É o órgão da fé,  o  órgão da
esperança, o órgão do ideal. Vê, por isso, com os olhos d’alma, o que não
veem os do corpo. Vê ao longe, vê em ausência, vê no invisível,  e até no
infinito vê. Onde pára o cérebro de ver,  outorgou−lhe o Senhor que ainda
veja; e não se sabe até onde. Até onde chegam as vibrações do sentimento,
até onde se perdem os surtos da poesia,  até onde se somem os voos da
crença: até Deus mesmo, inviso como os panoramas íntimos do coração, mas
presente  ao  céu  e  à  terra,  a  todos  nós  presente,  enquanto  nos  palpite,
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incorrupto, no seio, o músculo da vida e da nobreza e da bondade humana
[…]”. Invoco aqui o grande orador e membro fundador da Academia Brasileira
de Letras, Rui Barbosa; em sua “Oração aos moços” nos traz uma profunda e
verdadeira  percepção  poética  e  humana,  revelando  o  alcance  intangível  e
imperceptível aos olhos.  É chegado o momento da assunção do mandato da
nova Diretoria. E é salutar que a Presidente eleita destaque pontos intrínsecos
à Academia e se coloque diante deles. Prometo-lhes ser breve em homenagem
à garantia  de boa acolhida da opinião,  atenta  ao antigo preceito  latino.  A
Academia  Vianense  de  Letras  consolidou  e  segue  consolidando,  há  algum
tempo, no espaço da ação que se propõe, o desenvolvimento de atividades
básicas  e  primordiais  que  defendam a  cultura,  valorizam o  conhecimento.
Assume a coragem de abrir-se para o novo. Orienta-se pelo que é justo. Não
descura da prudência, do equilíbrio e da harmonia. A elas, soma a atuação
gratuita,  desinteressada.  Pensa  a  cultura.  Celebra  a  memória.  Promove  e
incentiva a fazer o belo. É o que a preenche. É o que a singulariza. A Diretoria
empossada  estará  atenta  à  continuidade  e  acrescentamento  do  percurso
histórico percorrido pelos que nos antecederam ao longo de seus gloriosos
mais de 14 anos.  Parafraseando Camões: “as coisas árduas e lustrosas se
constroem com trabalho e com fadiga”. A compensação, o prazer de fazer e
fazer bem feito. E acrescentamos a isso, a inafastabilidade de não ter medo de
inovar,  de  avançar  os  paradigmas  que  aproximem  mais  a  Academia  da
diversidade  da  cultura,  na  sua  inteireza.  Ascendo  à  Presidência  por
generosidade dos acadêmicos. A todos, externo muita gratidão, pela confiança
com que me distinguiram ao me convidarem para presidir a Diretoria, fruto de
uma sólida e fraterna amizade que muito me desvanece. Peço vênia para fazer
um registro inédito e honroso na história da Academia Vianense de Letras, ao
fazer chegar hoje a primeira mulher a ocupar a Presidência da Casa; que, para
meu privilégio, os acadêmicos me acolheram com uma votação por aclamação,
mantendo,  assim,  a  tradição  da  eleição  dos  dois  Presidentes  anteriores.  A
demonstração de amizade solidária, presente a confiança mútua, dedicação,
prevalência da Academia sobre os interesses pessoais, são cláusulas pétreas
cultuadas por todos que ora assumimos, permanecendo fiéis ao Estatuto e aos
princípios que fundamentam esta Casa. A nossa assunção à Presidência da
Academia Vianense de Letras traz um desafio e um dever: o de criar condições
para estar à altura do que já foi feito, prosseguir o iniciado e ampliar ainda
mais  o  alcance  e  a  profundidade  das  ações  culturais.  Buscaremos  dar
continuidade a uma maior presença social da Academia Vianense de Letras,
sobretudo na nossa cidade na qual estamos enraizados. E, voltados para o
futuro e recuperação da cidadania, daremos especial atenção a projetos de
formação de novos leitores e apoio a espaços onde se incentive a literatura
nacional e local. E assim o faremos com critério. É neste conceito que esta
nova  diretoria  baseia  seu  compromisso.  E  nele  pretendemos  fundamentar
nossa ação. A Academia é uma sociedade civil sem fins lucrativos.  Congrega
cultores  de ação  e  pensamento  em defesa  do  desenvolvimento  da  cultura
vianense  e  da  região,  da  literatura  que  nos  identifica  e  que  alimente  o
imaginário.  E atua com independência.  Aos oito acadêmicos de caminhada,
expresso meu profundo agradecimento por terem aceito, e com entusiasmo
em coparticipar da missão tanto na Diretoria como no Conselho Fiscal. O que
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aumenta  em  grande  vulto  a  nossa  responsabilidade.  Em  compensação,
oxigena o estímulo. É importante para a Academia Vianense de Letras ter nos
quadros  da  Diretoria,  Vice-Presidente,  o  acadêmico  Elves  Franco,  pela  sua
ligação natural, afetiva e laboral com a nossa Cidade de Viana.  É escritor de
peças teatrais, compositor, figurinista, diretor de espetáculos e professor de
teatro. Em nossa cidade fundou a COTEV, Companhia Teatral Vianense, com a
qual  representa  dignamente  nossa  gente,  com  espetáculos  de  temáticas
diversas em Teatros do Maranhão, com participação no Festival Maranhense
de Teatro Estudantil. E nessa condição, vamos contar com tamanho talento e
acrescer ainda mais o trabalho da Academia Vianense de Letras. A língua e a
literatura exigem de todos nós o bom combate. Em especial a arte literária.
Faz-se oportuno e pertinente reafirmar a sua importância.  O texto literário
ajuda as pessoas a organizar o seu universo cultural. Possibilita-nos conhecer
a nós mesmo, ao mundo que nos cerca, à nossa relação com o mundo e com o
outro. E mais: que o escritor é testemunha do seu tempo e que a literatura
interpreta o presente, restaura emocionalmente o passado, possibilita projeção
do  futuro,  contribuindo  para  a  formação  da  cidadania.  Portanto  não  nos
esqueçamos de que a Academia são os acadêmicos e as acadêmicas e que a
Casa é para a Cidade de Viana e para a região. E, sobretudo, nos ultrapassa.
Hoje é um dia histórico. Pretendo dirigir a Academia Vianense de Letras com
os ideais da alma e os olhos do coração de que nos fala o inesquecível Águia
de  Haia  na  “Oração  aos  moços”,  ilustrada  na  abertura  desta  saudação.
Consciente  dessa  missão,  construímos  coletivamente  um  plano  de  ações
culturais a serem desenvolvidas no biênio, o qual não se esgota em si mesmo,
mas constitui um início de uma grande jornada de trabalho em prol da cultura
e das nossas tradições. Assumo esta Presidência sob o resguardo da honra, do
trabalho, da vida em sociedade. Recai a responsabilidade sobre mim junto com
a Diretoria, e em estreita aliança com os acadêmicos, o difícil e digno dever de
conduzir um ano em que celebramos os quinze anos de fundação da Academia
Vianense de Letras, uma data de emancipação do nosso espírito, de sabedoria
vianense. A cultura, para a Academia Vianense de Letras, tem sido uma paixão
constante, um grande amor que vem sendo cultivado. Vivemos nesta Casa sob
o regime de memória. Uma memória que não se deixa abater pelas tentações
do esquecimento. Não cede à lenta erosão dos tempos. Recordar é, para nós,
o atributo de sobrevivência moral. As comemorações dos 15 anos da Academia
Vianense de Letras se estenderão por todo o ano de 2017,  oferecendo ao
nosso  Município  a  realização  de  diversas  atividades  que  contemplarão  as
múltiplas manifestações culturais. Todos juntos queremos celebrar os 15 anos
da Academia Vianense de Letras em sintonia com a sociedade, que nos desafia
a realizar ações dentro de um propósito pedagógico, cultural  e político.  Da
Sessão  solene  comemorativa  ao  fomento  de  lançamento  de  novas obras
literárias dos confrades e confreiras. O Plano de ações contempla também a
efetivação de outras atividades: praça literária; curso de história de Viana;
palestras em escolas públicas e privadas sobre os nossos patronos; festival de
música e poesia; instituição e concessão do Prêmio Professora Edith Nair aos
professores da Língua Portuguesa, Literatura e áreas afins que executaram
projetos relevantes nas escolas de Viana; instituição da Academia Vianense
Juvenil de Letras. Ao recebermos a Academia, temos como missão importante
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adquirir a Sede própria. Para isto, a Academia precisa contar com o efetivo
apoio do Município,  na pessoa do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,
Magrado  Barros,  e  dos  Excelentíssimos  Senhores  Vereadores,  a  quem  já
comunicamos esse nosso objetivo; bem como não prescindimos dos munícipes
na  busca  dessa  realização,  que  só  beneficiará  a  Cidade,  escritores,
professores, estudantes, artistas, poetas e todos os demais atores da cultura
vianense e da região. Lembro-me das primeiras conversas para a criação da
Academia Vianense de Letras que ocorreram na minha residência entre  eu,
Lourival Serejo e Luiz Alexandre Raposo. Dessa reunião prosperou a busca de
outros  intelectuais  vianenses,  e,  assim,  no  dia  04  de  maio  de  2002,  a
Academia  Vianense  de  Letras  (a  7ª  Academia  do  interior)  foi  fundada  e
instalada com a posse de 18 acadêmicos fundadores, das 40 cadeiras criadas
(hoje,  com 31  cadeiras  ocupadas),  quando Viana  completara  245  anos  de
existência.  Viana,  a quarta cidade fundada no Estado,  depois  de São Luís,
Alcântara e Icatu. A existência da Academia Vianense de Letras confirma a
forte vocação cultural do povo maranhense. E, assim, em 1945, a sociedade
vianense já se preocupava com o desenvolvimento da educação e cultura local
de  crianças  e  jovens.  Um  grupo  de  cidadãos  vianenses,  reunido,  criou  a
Fundação  Humanitária  Padre  Antônio  Vieira,  com o  objetivo  de  instituir  e
amparar  estabelecimentos  educacionais  da  infância  e  juventude,  uma
biblioteca, e cultivar a memória dos brasileiros notáveis, principalmente dos
filhos do Vale do Pindaré. E, pesquisando a respeito, tive a felicidade de saber
quem fizera  parte  desse  ato  de  cidadania,  ou  seja,  da  1ª  Diretoria  dessa
fundação humanitária,  entre os quais  encontrei  os  seguintes vianenses,  de
saudosa memória: meu avô Benedito Cunha Rodrigues, o tio de meu avô, o
advogado provisionado Trajano Rodrigues, meu sogro Emídio Cordeiro, entre
outros  vianenses  ilustres:  Nozor  Sousa,  Benedito  Gomes,  Ezequiel  Gomes,
José  Pinheiro,  Ângelo  Lauleta,  etc.  E,  em  outro  momento,  nessa  mesma
direção, no desenvolvimento da educação, os vianenses acudiram ao apelo do
confrade  Dr.  José  Pereira  Gomes  para  fundar  o  Ginásio  Professor  Antônio
Lopes, onde quase todos nós cursamos da 6ª a 8ª séries do primeiro grau.
Numa prova de que a sociedade vianense sempre foi comprometida com as
iniciativas  culturais.  Assim como,  hodiernamente,  a  Academia  Vianense  de
Letras tem recebido e dado apoio. Pois é a Academia Vianense de Letras a
academia dos vianenses e por todos deve ser cultivada e apoiada. A nossa
Academia,  seguindo  a  tradição  da  Academia  Francesa  e  da  Brasileira,  é
composta por 40 membros efetivos e respectivos patronos, além de membros
beneméritos,  honorários  e  correspondentes.  Vale  registrar  que a  Academia
Vianense de Letras teve o seu 1º Presidente, o escritor e magistrado Lourival
de Jesus Serejo Sousa e o 2º Presidente, o escritor e jornalista Luiz Alexandre
Brenha Raposo,  a  quem rendo minhas  sinceras  homenagens  pelo  trabalho
desenvolvido  com  afinco,  zelo  e  dedicação,  como  demonstrado  aqui  na
retrospectiva de sua fala.  Agora assumo esta magna incumbência após ter
exercido muito bem a missão os ilustres confrades que me antecederam, o
que  denota  maior  a  minha  responsabilidade  neste  momento.  Como  bem
destacados os nomes dos patronos da Academia, pelo escritor Luiz Alexandre
Raposo,  que  ora  deixa  a  presidência,  Viana  produziu  filhos  ilustres  com
destaque no cenário político e cultural do Maranhão e do Brasil, entre outros, o
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escritor e promotor de justiça Celso Magalhães, a quem tenho o privilégio de
tê-lo patrono, na Cadeira nº 12; Estêvão Carvalho; Travassos Furtado; Manuel
Lopes da Cunha; Ozimo de Carvalho; Raimundo de Castro Maya; Dilu Mello;
Astolfo  Serra;  Raimundo  Lopes  e  Antônio  Lopes.  E  dentro  dessa  tradição
cultural é que a Academia se propõe a defender, fomentar e promover novos
vultos da cultura vianense e da região. E com a coragem e desprendimento de
mulher vianense, que não foge do seu destino e enfrenta todos os desafios que
Deus coloca na sua frente, espero, com a colaboração inestimável dos ilustres
confrades e confreiras, presidir esta Instituição com a serenidade inspirada nos
espíritos  superiores  de  todos  os  seus  membros  e  embalada  pelo  diálogo
democrático, de sorte a empreender esforços para a elevação da cultura no
nosso  município  e  região,  em  todas  as  suas  manifestações,
independentemente de preferências políticas, religiosas ou filosóficas, voltados
única e exclusivamente para o bom debate no saudável campo das ideias e da
elevação  do  saber,  além  do  convívio  fraterno  entre  os  confrades  e  as
confreiras. Finalmente quero agradecer a todas as autoridades que atenderam
ao  nosso  convite,  comparecendo  a  esta  Solenidade,  em  particular  o
Excelentíssimo  Senhor  Prefeito  Municipal,  Magrado  Aroucha  Barros  e  os
Excelentíssimos  Senhores  Edis  da  Câmara  Municipal  de  Viana,  a  todos  os
familiares e amigos, e em especial ao Presidente da Academia Maranhense de
Letras, o escritor e jornalista Benedito Buzar, e ao Presidente da Federação
das Academias, o advogado Dr. Roque Macatrão, bem como aos confrades e
confreiras de outras academias do interior do Estado (Pinheiro,  São Bento,
Arari/Vitória, Anajatuba, Itapecurú-Mirim), a Academia Ludovicense de Letras,
a Academia de Letras Jurídicas, o Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão
e  a  Associação  Maranhense  de  Escritores  Independentes,  tão  bem
representados  por  grandes  homens  e  mulheres,  que  com  suas  presenças
deram maior brilho a esta Sessão Solene de Posse. Na pessoa de meu pai, que
vive comigo este momento, agradeço o estímulo. Às minhas filhas, presente
de Deus em minha vida. Presto tributo à memória de minha mãe, Maria José
Rodrigues Travassos, início de minha trajetória. E como mulher de muito labor,
cidadã brasileira, maranhense e vianense, que hoje, com a ajuda do Criador,
dos conterrâneos vianenses, amantes das causas nobres, dos membros desta
Casa,  que libertos de preconceitos,  confiaram na minha condição feminina,
assumo, emocionada, a Presidência da Academia Vianense de Letras.  Muito
obrigada.” Após o pronunciamento da Presidente empossada Maria de Fátima
Rodrigues  Travassos  Cordeiro,  o  tenor  Sérgio  Santos  interpretou  algumas
canções.  Logo  antes  de  encerrar  a  sessão,  a  Presidente  Fátima  Travassos
convidou os acadêmicos para a foto oficial documental e, em seguida, declarou
encerrada  a  sessão  solene  de  posse  da  diretoria  e  do  conselho  fiscal  da
Academia Vianense de Letras, agradecendo a presença das autoridades e de
todos, anunciando a apresentação do Sarau com a participação especial  do
tenor  Sérgio  Santos  e  dos  seguintes  artistas  e  poetas  vianenses:  Carlos
Denilson Tomé Cunha, Toninho Rabelo, Melisandra Araújo Corrêa, Marinaldo
Santos, Professora Juju Amorim, Rony Brasil, Professor Jediael e Rogéryo Du
Maranhão;  logo  após,  foi  oferecido  um  coquetel  aos  presentes.  Estiveram
presentes à Sessão Solene de Posse da Nova Diretoria e do Novo Conselho
Fiscal, biênio dois mil e dezessete/dois mil e dezenove, os acadêmicos José
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Raimundo Santos, Lourival de Jesus Serejo Sousa, Maria da Conceição Brenha
Raposo, Nozor Lauro Lopes de Sousa Filho, Rogério Castro Gomes (Rogéryo du
Maranhão), Luiz Antonio de Jesus Morais, Maria Vitória dos Santos, Aldir Penha
Costa Ferreira, Maria do Socorro Sousa Cutrim, Geraldo Pereira Costa, José
Raimundo Campelo Franco, bem como, o Presidente da Academia Maranhense
de Letras, o escritor Senhor Benedito Bogéa Buzar, o Presidente da Federação
das  Academias,  Senhor  Roque  Macatrão,  a  Presidente  da  Academia
Itapecuruense  de  Ciências,  Letras  e  Artes,  Senhora  Jucey  Santana,  a
Presidente da Academia Ludovicense de Letras, Senhora Dilercy Aragão Adler,
o  Presidente  da  Academia  Jurídica  de  Letras,  Dr.  João  Batista  Ericeira,  o
acadêmico representante da Academia Arariense-Vitoriense de Letras, Senhor
Almir  Coelho, o  Presidente  da  Academia  Sambentuense  de  Letras,  Senhor
Álvaro  Melo,  a  Presidente  da  Academia  Anajatubense  de  Letras,  Senhora
Cecília  Dutra,  e  demais  confrades  e  confreiras  de  Academias  de Letras  de
municípios do Estado do Maranhão,  entre eles,  o acadêmico professor José
Agnaldo Mota (Academia Pinheirense de Letras,  Artes  e  Ciência),  Francisco
Brito de Carvalho (Academia Barra-Cordense de Letras) e Sharlene Serra e
Irandi Leite, ambos da AMEI. Dentre outras autoridades locais, o Prefeito do
Município  de  Viana,  o  Senhor  Magrado  Aroucha  Barros,  a  Vice-Prefeita,
Senhora Lucimar Gonçalves Morais, o Presidente da Câmara de Vereadores de
Viana, Senhor Valter  Antônio Mendes Serra, os vereadores do Município de
Viana:  Alvaro  Dias  Filho,  Batista  Luzardo  Pinheiro  Barros  Segundo,  Gerson
Padilha, Jefferson José Reis Gomes, João Cutrim Rabelo, Valdinei Duarte, Jose
Carlos Pereira Costa, Jose Valdemar Nascimento, Lairton Silva Cutrim, Lourival
Serra  Cutrim,  Nadson  Muniz  Araujo,  Nelson  Antonio  Moraes  Mendonça  e
Neilson Muniz Gomes; a Prefeita do Município de Matinha, a Senhora Linielda
Nunes Cunha, a Deputada Federal, a Senhora Luana Alves, o Procurador do
Município de Viana, o Senhor Hilberth Lobo, o Juiz de Direito, o Senhor Celso
Serafim Júnior, o Promotor de Justiça, o Senhor Gustavo Bueno; o Secretário
Municipal  de Infraestrutura, Senhor Batista Luzardo Pinheiro Barros Filho e o
Secretário  Municipal  de  Juventude,  o  Senhor  Raimundo  Meireles;  além  de
familiares, amigos, convidados, advogados e representantes de associações e
sindicatos no âmbito do município. Para constar, lavrei a presente ata que, lida
e aprovada, será assinada por mim, eu, Maria da Graça Mendonça Cutrim,
Primeira Secretária _______________________________, pela Presidente e
demais  membros  da  Diretoria  e  Conselho  Fiscal  da  Academia  Vianense  de
Letras – AVL.

DIRETORIA

_______________________________________________________________

Maria de Fátima Rodrigues Travassos Cordeiro (Presidente)

_______________________________________________________________

Elvemir Nunes Franco (Vice-presidente)
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Joaquim de Oliveira Gomes (Primeiro Tesoureiro)
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José Ribamar D'Oliveira Costa Júnior (Segundo Tesoureiro)
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Luiz Alexandre Brenha Raposo (Conselheiro)
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Marcone de Nazaré Veloso (Conselheiro)
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Aldir Penha Costa Ferreira (Conselheiro)


