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A ACADEMIA MATINHENSE DE CIÊNCIAS, ARTES E LETRAS – AMCAL, 
“CASA DE ASTOLFO SERRA”

DISCURSO

Maria de Fátima Rodrigues Travassos Cordeiro
Presidente da Academia Vianense de Letras - AVL

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. 

“[…] 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,  incorrupto,  no  seio,  o
músculo da vida e da nobreza e da bondade humana […]”.

É grande a alegria em estar aqui, hoje, presidindo a Sessão Solene de
Posse dos Acadêmicos Titulares, Fundadores e Membros Efetivos da Academia
Matinhense de Ciências, Artes e Letras – AMCAL, e de sua primeira Diretoria.

Outrossim, honrou-me sobremaneira ter presidido, também, a convite
dos intelectuais matinhenses, em 29/07/2017, e na qualidade de Presidente da
Academia  Vianense  de  Letras  –  AVL,  a  Sessão  de  Fundação  da  Academia
Matinhense de Ciências, Artes e Letras – AMCAL, que tem por finalidade a
defesa  e  o  desenvolvimento  cultural,  notadamente  da  Literatura,  Ciências  e
Artes Culturais, na Cidade de Matinha e na Baixada Maranhense.

É mister registrar  que o embrião histórico da gestação da AMCAL
nasceu da vontade dos confrades Arquimedes Sousa Araújo e César Brito, que
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amadureceram  a  ideia  e  buscaram  outros  intelectuais  matinhenses,  que
identificados e irmanados desse mesmo sentimento, tornaram hoje a AMCAL
uma realidade concreta.

Por ocasião da referida Sessão, foi aprovado o seu Estatuto e foram
eleitos os patronos da AMCAL, dentre ilustres personalidades no âmbito da
política, da ciência e da cultura, a exemplo de  Astolfo Henrique de Barros
Serra,  Aderson  Valdivino  da  Costa  Silva;  Afonso  da  Silva  Matos;  Antônio
Augusto  Silva  Costa;  Ana Rita  Amaral  da  Silva;  Aniceto  Mariano  Costa;
Antônio Pedro Brito; Raimundo Benito dos Santos; Demóstenes Soeiro Araújo;
Eldo Rone Amaral; Etelvina Gomes Pinheiro; Flávio Diogo Moraes; Francisco
das Chagas Araújo; João Amaral da Silva; Juarez Silva Costa; Joel Jurandir
Soeiro  Araújo;  José  Conceição  Amaral;  Maria  José  da  Silva  Costa  Leite;
Manoel Antônio da Silva; Melquesedeque Penha Braga; Miguel Penha Brito;
Pedrolina Costa Cantanhede; Raimunda Ferreira da Silva; Raimundo Estevão
Amaral; Raimundo Nonato Costa; Raimundo Silva Costa; Raquima Azevedo
Silva; Valderez Pinheiro Serra; Silvino Cutrim Rodrigues e Zenith Silva Costa.
Na oportunidade, também foram eleitos os membros efetivos fundadores, em
número de 23, de filhos ilustres da Terra das Mangueiras, banhada pelo Lago do
Aquiri, e daqueles outros filhos adotivos que deram a sua contribuição para o
desenvolvimento  do  Município  de  Matinha.  Cumprimento  a  todos  os
acadêmicos na pessoa do acadêmico Dr. João Câmara, titular da cadeira nº 01
(patrono Astolfo Serra).

Testemunhamos,  hoje,  com  a  posse  dos  membros  da  Academia
Matinhense,  o  início  da  construção de  um legado cultural  para  a  cidade  de
Matinha e para a região da Baixada Maranhense, valorizando, assim, a cultura
local e regional, e reafirmando a importância científica, artística e cultural de
personalidades  como  Astolfo  Serra  (patrono  da  cadeira  nº  1,  ocupada  pelo
ilustre acadêmico Dr. João Câmara), e tantos outros homens e mulheres ilustres
que muito fizeram por Matinha e pelo Estado do Maranhão, a exemplo de Ana
Rita  Amaral  da  Silva,  patrona  da  cadeira  de  nº  4,  ocupada  pelo  ilustre
Presidente da AMCAL, Carlos César Silva Brito.

Destaco,  entre  os patronos da  AMCAL, a ilustre  figura  de  Astolfo
Henrique de Barros Serra, filho do professor Joaquim Inácio Serra e de Judite
de  Barros  Serra.  Nascido  em  22  de  maio  de  1900,  no  então  povoado  de
Matinha, no Município de Viana. 

Sem pretender esgotar a vida e a obra do sacerdote, político, jurista,
escritor  e  patrono  da  cadeira  nº  1  da  AMCAL,  Astolfo  Serra,  é  relevante
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destacar que ele aprendeu as sua primeiras letras com o pai; foi estudante do
tradicional  Seminário  de  Santo  Antônio,  em  São  Luís,  sendo  ordenado
sacerdote  em  março  de  1925,  e  nomeado,  nessa  oportunidade,  vigário  de
Mirador. Juntamente com ele foi ordenado o vianense Padre Constantino Vieira,
patrono da cadeira nº 26, da Academia Vianense de Letras, cuja titularidade é
ocupada pelo acadêmico Aldir Penha Ferreira.

Ao se deparar com as injustiças sociais, Astolfo Serra despertou para a
política,  apoiando  a  luta  contra  os  arbítrios  do  Governo.  Dedicou-se  ao
jornalismo combativo e participou de diversos movimentos políticos regionais e
nacionais. 

Em sua vida pública, foi inspetor do Liceu Maranhense, Diretor da
Junta Comercial do Maranhão e exerceu importantes cargos no Ministério do
Trabalho. 

Em 1949, foi nomeado Ministro do Tribunal Superior do Trabalho,
sendo eleito presidente, em 1964, e Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho,
em 1966.  Também foi  sócio  efetivo  do Instituto  Histórico  e  Geográfico  do
Maranhão, foi acadêmico da Academia Maranhense de Letras, na qual ocupou a
cadeira nº 18, e é patrono da cadeira nº 3 da Academia Vianense de Letras,
ocupada pelo acadêmico Heitor Piedade Júnior.

Em  razão  de  sua  liderança  política,  Astolfo  Serra  foi  interventor
federal no Maranhão durante o Governo Provisório de Getúlio Vargas, sendo
empossado em janeiro de 1931, e, à pedido, foi exonerado em agosto do mesmo
ano.

Publicou livros  em diversas  áreas  do conhecimento.  Escreveu para
diversos  periódicos  maranhenses,  além de  colaborar  com jornais  do  Rio  de
Janeiro  e  de  São  Paulo,  onde  escrevia  artigos  sobre  história,  sociologia  e
geografia humana. Faleceu no Rio de Janeiro, no dia 19 de fevereiro de 1978.

Em reconhecimento  à  ilustre  figura  de  Astolfo  Serra,  a  Academia
Matinhense de Ciências, Artes e Letras rende homenagens a este nobre filho da
terra, batizando sua Sede como “Casa de Astolfo Serra”, quando da aprovação
de seu Estatuto na data da fundação.

Encerrando minha participação, agradeço, com emoção, aos confrades
e confreiras da AMCAL e aos acadêmicos da AVL, a oportunidade de contribuir
com  a  AMCAL,  nossa  co-irmã,  nesta  Sessão  Solene  de  Posse.  Este  um
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momento  histórico  em que  todos  os  matinhenses  presenciam,  com júbilo,  a
efervescência cultural no Município de Matinha.

Desejo que, juntos, a AVL, a AMCAL e a FALMA, possamos somar
esforços em prol da valorização da cultura dos nossos municípios e do Estado
do Maranhão.

Parabéns  à  Academia  Matinhense  de  Ciências,  Artes  e  Letras,  nas
pessoas de seus ilustres imortais presentes! 

Parabéns às  autoridades municipais  aqui  representadas pelo notório
apoio dispensado à Academia Matinhense de Ciências, Artes e Letras! Com a
união de todos, em prol da cultura, Matinha nunca mais será a mesma!

Como bem disse o pensador Nildo Lage: “A cultura de um povo é o
seu maior  patrimônio.  Preservá-la  é  resgatar  a  história,  perpetuar  valores,  é
permitir que as novas gerações não vivam sob as trevas do anonimato.”

Avante!

Obrigada.


