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R

ecentemente Viana foi o foco de uma
reportagem do programa Fantástico, surpreendendo os vianenses de
todo o Brasil, que pararam para ver de
que se tratava. Infelizmente a notícia veiculada não era satisfatória. Tratava-se de
mais uma denúncia sobre problemas na
educação vianense, num contexto que
abrange todo o Estado.
Na linha desse tema, é preciso que se
questione a qualidade da educação no
município de Viana, em colégios da rede
estadual e municipal. Sem incentivos pedagógicos e a pesquisa orientada não se
pode alcançar um nível satisfatório de educação. Muitas escolas de municípios maranhenses têm alcançado destaque na
avaliação do ENEM. É preciso tomar conhecimentos desses modelos para implantá-los em Viana. Sem investimento em
educação nunca se alcançará um bom
nível de desenvolvimento.
Quando se fala em educação devese partir de uma visão geral, que alcance
o aluno de forma multidisciplinar. São
vários os ângulos que a moderna educação alcança. Desde os gregos, a preocupação com a formação do jovem atingia
o lado intelectual e o lado físico, por isso
diziam com sabedoria: Mens sana in corpore sano (mente sã em um corpo sadio).
Esse conceito de educação abrange as
atividades espirituais, esportivas, artísticas,
literárias, etc.
Pela história de Viana, a música se
destaca como uma opção que sempre
esteve ao alcance do jovem vianense.
Quase todas as famílias antigas da cidade contavam com um músico, tanto
que Viana ficou conhecida como “a cidade dos músicos”. Em todas as bandas
de São Luís encontravam-se vianenses.
A banda da Polícia e a do Exército eram
compostas por vários vianenses. Os filhos do maestro Ozias Mendonça fizeram parte da banda do 24º Batalhão de
Caçadores por muitos anos. Uma das
bandas mais importantes de Brasília era
comandada pelo vianense Zuza, filho do
senhor Benedito Lima.
E agora, em que situação encontra-se
a música vianense? Tem-se conhecimento de uma escola municipal, caindo aos
pedaços, com poucos alunos por falta de
motivação, apesar de contar com professores competentes.
A aquisição de instrumentos tornou-se
mais fácil hoje através de ONGS e do próprio Ministério da Educação. Basta haver
interesse da gestão municipal e o propósito de cuidar efetivamente da educação
musical da juventude vianense, oferecendo meios de desenvolver seus talentos.
Sem educação de qualidade ninguém
consegue superar os obstáculos e alcançar algum ideal positivo na vida.
Estudantes e professores, os pais, todas as famílias vianenses devem unir-se
para reivindicar melhoria na educação.
Em ano de eleições, é também conveniente lembrar-se da educação da consciência do eleitor para, livremente, sem
interferência alheia e sem troca de favores, eleger candidatos comprometidos
com o município de Viana e não meros
caçadores de votos.

H

á muito que esta pequena
casa, situada à Rua Antônio
Lopes, mantém a fachada
pintada de rosa e por isso mesmo tornou-se conhecida como a “casa cor
de rosa” da cidade.
De acordo com informações
orais, a cor teve sua origem na década de 30, quando duelavam pela
conquista do poder municipal os partidos Liberal e Conservador, conhecidos em Viana como “Partido Rosa” e
“Partido do Pau Roxo”, respectivamente. Nessa época, residia ali um ferrenho militante rosa, o qual teria mandado pintar a casa com a cor de seu
partido político.
Talvez por não deixar dúvidas sobre a filiação partidária do morador,
o imóvel teria sido, inclusive, palco
de algumas reuniões das lideranças
locais do partido Liberal.
Com o passar do tempo, diversas famílias passariam pela casa, a
essas alturas já pertencente ao empresário José Mendes Pinheiro. Fiel

às tradições da cidade, o novo proprietário teve o cuidado de manter a
mesma cor da fachada do imóvel,
cuja história reúne fatos interessantes como o de ter hospedado, em
1957, o então jovem político José
Sarney, período em que a casa era
ocupada pela família do futuro prefeito Batista Luzardo.
Naquele ano de 1957, a disputa pelo poder municipal entre Antônio da Rocha Barros e José Mendes
Pinheiro estendeu-se por meses a
fio, envolvendo tramas e artimanhas
dignas de uma novela global. Por
causa de uma urna mal apurada do
Ibacazinho, nas eleições do ano anterior (1956), os dois candidatos se
alternaram no poder até o dia 7 de
setembro de 1957, quando finalmente a posse definitiva da prefeitura de Viana foi dada a Antônio
Barros, por decisão do Tribunal Regional Eleitoral.
O futuro senador José Sarney veio
especialmente para prestigiar a pos-

se do candidato vitorioso, hospedando-se por três dias na casa cor de
rosa, para depois acompanhar os
anfitriões até a fazenda Boa Vista, de
propriedade da família Barros, para
mais dois dias de festas.
Entre tantos ocupantes do imóvel,
além de Batista Luzardo e Vanice, destacam-se Mundoca e Capão Pereira
(que tinha fama de virar porco); Belarmino e Rosa Maria Gomes (enquanto a casa deles passava por uma
reforma); os então recém-casados
Costinha e Maria Gomes Costa (tendo nascido ali o primogênito do casal, o atual médico-cirurgião, Roland
Montenegro Costa); Vicente Castelo
e família e vários outros inquilinos.
Atual propriedade de Manoel Pinheiro, atualmente esta meia morada tipicamente colonial é uma das
poucas que restou de pé, em Viana, para mostrar às novas gerações
a beleza, aliada à simplicidade, da
arquitetura luso-brasileira no Maranhão.

Novo bispo da Diocese de Viana

U

ma semana após sua sagração como bispo, que se realizará em Carutapera,
Dom Sebastião Lima Duarte (46
anos) estará tomando posse na
Diocese de Viana, no dia 25 de
setembro vindouro.
Nomeado pelo santo padre
para substituir Dom Xavier, que renunciou ao cargo ao completar 75
anos de idade (conforme prevê o
cânon 401 § 1º do Código de Direito Canônico), o atual Monsenhor Sebastião Lima Duarte é o
vigário geral da Diocese de Zé
Doca, além de ser responsável
pela paróquia de São Sebastião,
em sua cidade natal, Carutapera.
O novo bispo de Viana nasceu
no dia 3 de abril de 1964 e foi
ordenado padre em 30 de novembro de 1991, aos 27 anos de idade. Cursou Filosofia e Teologia no
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Centro Teológico do Maranhão,
hoje, Instituto de Estudos Superiores do Maranhão (IESMA). Em
Roma (Itália), cursou Teologia e Ciências Patrísticas no Instituto Patrístico Augustinianum.
No currículo do religioso constam ainda os seguintes cargos ou
funções: coordenador de pastoral
e administrador diocesano; coordenador diocesano de liturgia;
membro do Colégio de Consultores e professor de História da Igreja
Antiga e Patrística no IESMA.
A AVL dá as boas vindas ao 1º
bispo genuinamente maranhense
(e 5° na escala temporal) que chefiará o rebanho católico desta diocese, fazendo votos que seu bispado possa pautar-se na fé, na coerência e, sobretudo, no trabalho
abnegado pela promoção da dignidade humana.
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Fátima Travassos é reconduzida ao comando do MP
DIVULGAÇÃO/CCOM

E

m sessão solene realizada no
Teatro Arthur Azevedo, na noite do dia 14 de junho do corrente ano, a acadêmica Fátima Travassos foi reconduzida ao cargo de
procuradora-geral de Justiça para
o biênio 2010/2012.
A cerimônia de posse contou
com a presença de autoridades representativas de diversos segmentos da sociedade maranhense, além
de procuradores-gerais de outros
Estados da Federação. O vice-governador, João Alberto, que representou a governadora Roseana Sarney, destacou a importância do Ministério Público do Maranhão para
a sociedade e referiu-se à confiança depositada na procuradora-geral pela certeza de que Fátima Travassos vai continuar desenvolvendo
um excelente trabalho à frente do
MPMA, pois desde o início de sua
carreira vem deixando a marca de
uma jurista combatente e eficiente.
O representante do Conselho
Nacional dos Procuradores-Gerais
(CNPG), Eduardo Tavares Mendes,
também lembrou a trajetória vencedora da procuradora-geral de
Justiça, enfatizando que Vossa Excelência tem uma história que se
confunde com a própria evolução
do MP, instituição que tem um papel primordial diante de uma realidade de corrupção e improbidade
administrativa. Sabemos que vossa
recondução manifesta a certeza de
uma administração cada vez mais

Carta
recebida
Luiz, caro amigo,
Fiquei muito feliz
quando li no último Renascer sobre a Casa da
Cultura de Viana, um velho sonho que eu e muitas pessoas da Cultura já
havíamos falado várias
vezes. Cheguei a sugerir, inclusive, que fosse no
sobrado dos Gaspar.
Mas, acho linda a casa
do Seu Ananias Castro.
Tenho umas coisinhas de meus avós, que
guardo com o objetivo
de fazerem parte do
acervo do museu.
Grande abraço,
Maria de Jesus
Bezerra Meireles
Professora
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Aspecto da cerimônia no teatro Arthur Azevedo

Fátima Travassos quando
fazia o discurso de posse

eficiente e mais combativa.
Fátima Travassos, ao final da
solenidade, agradeceu aos membros e servidores do MPMA, aos
amigos que ali se encontravam
prestigiando sua posse, aos familiares e às autoridades presentes.
Emocionada, a procuradora-geral
concluiu seu discurso com as seguintes palavras: Dedico este mo-

mento singular da minha existência
à memória de minha mãe, referência de mulher, de esposa e de cristã. Agradeço também ao meu pai,
Manoel de Jesus, e às minhas filhas
Faberi e Tarsila. Agradeço sobretudo a Deus, em cuja luz depositamos
nossas esperanças, nos mantemos
no caminho da sabedoria e assim
realizamos obras maravilhosas.

D. Xavier recebe título de cidadão maranhense
No dia 10 de julho passado,
antes de deixar oficialmente a Diocese de Viana, Dom Xavier Gilles recebeu o título de cidadão maranhense, outorgado pela Assembleia Legislativa do Estado.
Em seu discurso, o deputado
Francisco Gomes, autor do projeto, declarou que tal homenagem
“é uma honraria merecida a um
homem que escreveu a maior parte de sua história em terras maranhenses. É um reconhecimento de
seu trabalho abnegado em quase
cinco décadas de serviços prestados ao Estado.”
Além de autoridades políticas,
a solenidade contou com a participação de representantes de movimentos eclesiais de base e de amigos e admiradores do religioso.
Segundo o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Tavares, “Dom Xavier é um exemplo
de dedicação não apenas na ação
religiosa, mas também contra as
injustiças sociais. Nós ganhamos
um cidadão da maior qualidade,
com grande comprometimento
com o nosso Estado e o nosso
povo”.
Depois de receber o título, Dom
Xavier disse que se sentia verdadeiramente agradecido. “Um gesto que quase sanciona oficialmente
a minha história de estrangeiro
acolhido e adotado por este povo
amado”.
Dom Xavier lembrou que cidadania é sinônimo de compromisso. “Entendida em meros termos
jurídicos, seria compromisso com
a Nação e com o Estado. É pouco! Se for entendida como aliança
com quem mais sofre com a desigualdade, torna-se compromisso
com os pobres, pela conquista da
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Os deputados Marcelo Tavares e Francisco Gomes fazem a entrega
do título de cidadania a D. Xavier

Ao agradecer a homenagem, o bispo reafirmou seu compromisso com
o povo maranhense

dignidade, direitos e capacidade
política, superando as lógicas da
opressão, dos apadrinhamentos e
dos clientelismos”.
Para concluir, o bispo enfatizou
que a visão social ainda não completa o verdadeiro sentido da palavra. “Hoje em dia cidadania é
muito mais que um compromisso
social, é um compromisso árduo
e desafiador com a vida. É a vida

dos homens e mulheres, da terra,
das águas e do ar e de toda biodiversidade da floresta e do cerrado, dos nossos rios e mananciais.
E de seus povos”.
A AVL se congratula com o
novo cidadão maranhense pela
merecida homenagem. Parabéns,
Dom Xavier. E obrigado, uma vez
mais, pelos doze anos de dedicação evangélica ao povo vianense.
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COSTA JÚNIOR TOMA POSSE NA AVL
J
BIANCA COSTA/CLEINALDO LOPES



O novo acadêmico entre alguns de seus pares

Costa Júnior ao elogiar
seu patrono

Lourival Serejo saudando o
novo confrade

Felicidade em família: o empossado com a esposa Lena, os filhos Filipe e
Arthur, a genitora D. Terezinha Pereira Costa e a tia Tereza Costa Ribeiro

Nascido a 30 de maio de
1964, José de Ribamar
d’Oliveira Costa Júnior fez o antigo curso primário no Grupo
Escolar Estevam Carvalho e o
curso ginasial na Unidade Escolar D. Hamleto de Angelis e no
Centro Educacional Cenecista
Prof. Antonio Lopes. Ainda nesta
cidade, iniciou seus estudos do
segundo grau na Escola Nossa
Senhora da Conceição, onde
cursou o primeiro ano básico,
passando depois novamente
para o curso técnico de Contabilidade do Antônio Lopes, concluindo o último ano na Escola
Técnica de Comércio Centro
Caixeiral, em São Luís.
Em 1987, Costa Júnior
(como é mais conhecido) concluiu o curso de Direito, na Universidade Federal do Maranhão,
depois de passar dois anos estudando Adminstração de Empresas, na Universidade Estadual do
Maranhão.
Posteriormente, foi aprovado
em concurso público para Delegado da Polícia Civil do Estado
do Maranhão, em cuja atividade demorou-se dois anos, servindo nos municípios de Tutóia e Alcântara.
Em 1993, ingressou na magistratura maranhense, aprovado por concurso público de provas e títulos, passando, como juiz
de direito, pelas comarcas de Cururupu, Poção de Pedras, Barreirinhas, São José de Ribamar, Imperatriz e, agora em São Luís,
desde o ano passado.
Costa Júnior é pós-graduado em Direito Processual Civil,
autor de artigos jurídicos publicados em revistas especializadas, além de algumas crônicas
publicadas em jornais de Imperatriz. Hoje é juiz auxiliar da Comarca de São Luís e Coordenador dos cursos de formação da
Escola Superior da Magistratura do Maranhão.
Filho de José Ribamar
d'Oliveira Costa (Zezico) e Teresinha de Jesus Pereira Costa, o
novo acadêmico casou-se com
a também vianense Luisa Helena, aos 26 anos de idade, com
a qual teve dois filhos: Filipe e
Arthur.

LUIZ ALEXANDRE

Na manhã do dia 22, dois outros eventos marcaram a oficialização do
nome de padre Eider Silva como patrono da Academia Vianense de Letras
GERALDO COSTA

osé de Ribamar d’Oliveira
Costa Júnior, aos 45 anos, tornou-se o novo imortal da
“Cidade dos Lagos” ao tomar assento na Cadeira de n° 29, patroneada pelo padre Eider Furtado da
Silva, um dos membros fundadores da AVL.
Realizada na noite do último
vinte e dois de maio, na Igreja
Matriz de Viana, a cerimônia solene contou com a presença de significativo público, onde se destacavam os familiares, amigos e admiradores da trajetória de vida deste filho da terra que nunca esqueceu suas origens.
Entre as autoridades presentes,
o vice-prefeito da cidade, Benito
Coelho, a secretária de Estado adjunta da Cultura, Marlilde Mendonça de Abreu, os juízes de Direito
da Comarca de São Luís, Francisco de Assis de Sousa e José Brígido da Silva Lages, e o Sr. José Soeiro foram convidados a compor a
mesa de honra, presidida pelo jornalista Luiz Alexandre Raposo.
Sob calorosos aplausos e conduzido pelos acadêmicos José Antonio Castro e Joaquim de Oliveira
Gomes, Costa Júnior adentrou a
nave da igreja para a oficialização
de sua posse. Após a execução do
hino nacional, executado pela banda Maestro José Piteira, o novo acadêmico proferiu o discurso de elogio ao seu patrono, no qual destacou o exemplo de autenticidade,
abnegação e amor do padre Eider
pela causa cristã, em Viana.
Novamente os acordes da banda de música se fizeram ouvir na
execução do hino vianense, antes
que o desembargador Lourival Serejo fizesse a saudação ao novo integrante desta agremiação cultural.
Além de elogiar as qualidades intelectuais e o currículo do jovem
confrade, Lourival destacou também, em sua fala, a missão da AVL
no incentivo à busca do saber pelas novas gerações de estudantes
da terra.
Depois de assinar o termo de
posse, receber o capelo e o diploma da AVL, Costa Júnior posou
com os demais acadêmicos para a
foto oficial da AVL. Em seguida,
antes do encerramento da cerimônia e quebrando o protocolo, o
presidente da casa cedeu a palavra à secretária adjunta da Cultura
para a entrega à comunidade, ali
reunida, da imagem restaurada de
N. S. de Nazaré, relíquia de grande valor histórico e sentimental
para o povo católico vianense.
Em discurso sucinto, Marlilde
Mendonça reportou-se à tradicional e extinta festa de Nazaré, em
Viana, e reafirmou a disposição do
governo do Estado, através da secretaria de Cultura, em resgatar e
preservar os monumentos históricos importantes para memória coletiva maranhense.
Para encerrar a cerimônia, o
cantor Toninho Rabelo interpretou
três de suas mais belas composições, intercaladas com algumas
pérolas da MPB.
Após receber os cumprimentos
ainda na Igreja Matriz, Costa Júnior
e família recepcionaram seus convidados com um coquetel, regado a
música, que teve como palco o sítio
do casal Levi e Sueli Veloso.

O descerramento da placa comemorativa, pela
professora Conceição Silva Angelim, à entrada da antiga residência do sacerdote...

...e a aposição de sua fotografia, entre a galeria dos patronos no salão da Biblioteca Municipal, pelo juiz de Direito Costa Júnior
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A grande música
vianense
FOTOS: LUIZ ALEXANDRE/REPRODUÇÃO

Luiz Alexandre Raposo

T

Raimundo Nogueira (1866-1941):
maestro e autor de peças sacras
de rara harmonia

Miguel Dias (1871-1925): maestro que
tocava todos os instrumentos. Mantinha
uma escola de música no velho sobrado
da Praça da Matriz, onde formou
dezenas de novos profissionais

alvez por influência jesuítica, a
música sempre pontuou como
ex-pressão cultural significativa
do povo vianense desde os primórdios da cidade. E durante quase dois
séculos foi assim. Basta citar o Almanak do Maranhão de 1866: naquele ano, no setor de artes e ofícios, Viana dispunha de 9 alfaiates, 9
carpinteiros, 2 ferreiros, 11 ourives,
4 marceneiros, 7 sapateiros e 21
músicos. Este registro prova que há
quase 150 anos atrás, a profissão
de músico já se firmara como a mais
atraente para os vianenses.
Com o desenvolvimento do município e o aumento populacional,
o interesse pela música cresceu, fazendo aumentar cada vez mais o número de jovens que abraçavam a
carreira musical. Nessa esteira, surgiriam naturalmente compositores e
maestros talentosos que se encarregariam de formar novas gerações de
profissionais, perpetuando assim por
muitas décadas a vocação musical
da cidade.
O maestro Miguel Dias, por
exemplo, chegou a ensinar música
para mais de cem alunos em sua escola domiciliar, sem cobrar um centavo pelas horas pacientemente empregadas no laborioso ofício. Entre
seus discípulos mais famosos figuram Dilú Mello, Onofre Fernandes
e o popularíssimo Zé Piteira, este último igualmente responsável pela
formação de outros tantos músicos,
alguns dos quais até hoje abrilhantando as festas locais.
Cidade dos músicos – No alvorecer do século passado, Viana já
se tornara conhecida em todo o Maranhão como “Cidade dos Músicos”,
segundo registros na imprensa da
época. O município, além de produzir música de alta qualidade, exportava músicos às dezenas . Era daqui que partiam levas e mais levas
de profissionais para São Luís ou
outros centros mais desenvolvidos
em busca de melhores oportunidades de trabalho. Nas décadas de 40

Em 1937, a orquestra Jazz Maranhão dominava os salões musicais de
São Luís. Entre seus integrantes, dois profissionais vianenses (no
destaque): Júlio Neves no trombone e Pedro Neves no sax alto.
Apesar do mesmo sobrenome, eles não eram parentes

e 50, quase todas as bandas ou orquestras da capital possuíam entre
seus integrantes músicos vianenses.
A banda do 24° Batalhão de Caçadores, formada exclusivamente por
oficiais do Exército, foi a que mais
se banqueteou desse êxodo de jovens talentos musicais, recrutandoos para os quadros de suas corporações. A banda da Polícia Militar
do Estado também não ficava atrás.
O subtenente da reserva remunerada, Felipe Garcez Aquino, relacionou cerca de vinte conterrâneos que, como ele, durante algum
tempo, fizeram parte da banda do
24° Batalhão, enquanto o 1° sargento, Juruceir Mendonça Cutrim (Juruta), elencou vinte e cinco companheiros vianenses que também tocaram na banda da Polícia Militar.
A tradição cultural da música, em
Viana, alcançara tamanha disseminação que era comum encontraremse, entre as famílias antigas daqueles idos, vários irmãos que tocavam
algum tipo de instrumento. Em alguns casos, a tradição musical era
passada de pai para filho, alcançando dessa maneira seguidas gerações. Um dos exemplos mais notórios disso foi o caso dos Lima, famí-

lia esta composta pelo avô (Raimundo), o filho Temístocles e o neto, Luís.
Os três foram excelentes maestros e
instrumentistas, tendo sido um deles, Temístocles Lima, o autor da
melodia do hino vianense.
Acervo musical – No livro A
Grande Música do Maranhão, o padre João Mohana, após vinte e três
anos de pesquisas, confirma que a
cidade de Viana foi a maior oficina
de música do interior do Estado, no
período compreendido entre a segunda metade do século XIX e o início do século XX, tendo como páreo
em projeção musical apenas a secular Alcântara.
E para endossar sua afirmativa,
o religioso ainda registra, naquela
obra, o seguinte depoimento: Nem
todos sabem que passei em Viana
minha infância e a primeira fase da
adolescência. Foi em Viana que ouvi,
pela primeira vez, a missa de Faustino Rabelo. Também foi em Viana que
escutei a Ladaínha de Bazílio Serra
e o Tantum Ergo de Temístocles Lima,
dois outros compositores vianenses.
Naqueles tempos, em Viana,
produzia-se música, pura e simplesmente para o consumo local. Os

Onofre Fernandes (1906-1977):
músico exímio e compositor de
vasto repertório

Zé Piteira (1913-1978):
instrumentista inigualável que
ajudou a formar muitos músicos
vianenses. Seu nome verdadeiro
era José Ribamar Costa

Banda Maestro José Piteira: profissionais que, heroicamente, resistem...
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Dillú Mello: campeã vianense na Internet

P

assados 10 anos de seu
desaparecimento, ocorrido em abril de 2000,
cada vez mais Dilú Mello ganha destaque, tanto na Internet como na bibliografia musical impressa, como um dos
expoentes da música popular
brasileira.
Basta acessar o site do
Google e digitar “Dilú Mello”
para se comprovar o peso do
nome de nossa ilustre conterrânea: mais de trinta e três mil
resultados aparecem na tela
do computador. São aproximadamente quinze páginas
com dados sobre a vida e obra
da musicista vianense, nas
quais estão registradas desde
as inúmeras gravações e regravações de suas composições e parcerias até os encontros fortuitos acontecidos na
vida dessa artista que, nas décadas de 30, 40 e 50, percorria o Brasil e o exterior, difundindo seu trabalho.

compositores vianenses empenhavam-se numa saudável e prodigiosa competitividade que gerava, no
final, música de alta qualidade. Todos os anos surgiam novas produções e já que não se dispunha de
um teatro com boa acústica, a igreja se tornava o único espaço adequado e disponível para apresentação de tais trabalhos. Daí a grande
quantidade de música sacra produzida nesse período.
Além dos ritos religiosos como
os novenários ou ladainhas, que
inspiravam composições de estruturas complexas, cada momento da
missa exigia uma composição específica. Desse modo, alguns músicos compunham Kiries ou Entreactos. Outros compunham Glórias,
Ave Marias, Tantum Ergos e assim
por diante. Havia, entretanto, compositores como Raimundo Nogueira e o citado Faustino Rabello que
criaram missas completas (algumas
destas obras integram o Acervo
João Mohana, à disposição dos interessados no Arquivo Público, localizado à Rua de Nazaré, nº 218,
em São Luís).
A produção musical vianense,
entretanto, não se restringia somente ao repertório religioso. Eclética,
abrangia praticamente todos os gêneros musicais como polcas, valsas,

Ali também podem ser encontrados fatos interessantes ou
curiosos como, por exemplo, a
referência a uma obra biográfica do famoso ator Grande
Otelo, onde ele menciona uma
temporada de apresentações
pelas capitais nordestinas,
acompanhado de Dilú; ou o
depoimento de um veterano radialista rondoniense que diz ter
iniciado a profissão “quando
aquela menina do acordeom,
a Dilú Mello, fazia sucesso no
rádio”; ou ainda um jornalista
baiano que relembra ter dançado a primeira vez na vida,
aos doze anos de idade, tendo
como par a então famosa cantora Dilú Mello.
Num país considerado de
memória curta como o Brasil, é
extraordinário e até alentador
perceber que nossa estrela maior não foi relegada ao esquecimento e que seu nome entrou,
definitivamente, para a história
da MPB.

dobrados, chorinhos, sambas, marchas etc. Entre os grandes expoentes da música vianense, acrescentese aos já mencionados, os nomes
dos compositores João Balby, João
de Parma, Ladislau Fernandes, Onofre Fernandes, João Raimundo Coelho, Sólon Nunes e Raimundo José
Nunes Mendonça (Seu Nunes), entre outros.
Com tantos méritos, portanto,
não é de estranhar que desse solo
fértil brotasse, um dia, alguém como
Dilú Mello, musicista que obteve
fama e reconhecimento nacional na
chamada época de ouro do rádio.
Saldo negativo – Infelizmente,
como aconteceu com a maioria das
mais ricas tradições vianenses, a música também sofreu os impactos dos
tempos “modernos”. Nos dias atuais, em Viana, restam pouquíssimos
profissionais que lutam bravamente
para não deixar morrer esse valioso
legado cultural de nosso passado recente.
Uma escola de música, mantida
pelo município, que chegou inclusive a ganhar uma sede própria, atualmente sobrevive a duras penas.
Com cerca de apenas vinte alunos
(entre os quais alguns do sexo feminino), os professores João Lobato e
Tarcísio Neves Gaspar se vêem im-

pedidos de aceitar novas matrículas
pela falta de instrumentos. Por esse
motivo, a maioria dos aspirantes à
carreira musical conclui apenas a
etapa do solfejo, frustrando assim
seus planos particulares e o objetivo dos mestres que sonham com
uma Viana repleta de talentos musicais como no passado.
A missionária canadense, Denise Caron, que trabalhou em Viana
nos anos 60, depois de uma visita à
cidade em 2002, sensibilizou-se com
o problema e enviou, posteriormente, alguns instrumentos para a escola. A ajuda foi muito bem recebida, mas não resolveu a carência dos
alunos.
As instalações físicas da escola
também são precaríssimas. As aulas noturnas ficam prejudicas pela
péssima iluminação, pois existe apenas uma lâmpada na sala, pendente do forro que ameaça ruir. De acordo com informações prestadas pelos professores, a prefeitura prometeu providenciar o conserto do teto,
mas não há promessas de aquisição de novos instrumentos.
E assim, fica cada vez mais distante no passado, o tempo que a
cidade (embora com uma população bem menor) possuía duas bandas, várias orquestras e ainda exportava músicos a granel.

...e tentam manter viva a tradição musical da cidade

Instrumentista e compositor,
Seu Nunes, aos 90 anos, é
um remanescente do período
áureo da música vianense.

Cantor e compositor, Rogéryo du
Maranhão é uma das estrelas
da Música Popular Maranhense,
cujo sucesso extrapola as
fronteiras do Estado
CHARLES

Toninho Rabelo: cantor e
compositor que melhor representa
a música vianense da atualidade
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ANTONIO HADADE
Médico vianense de grandes méritos
FOTOS: REPRODUÇÃO

Lourival Serejo

A

o decidir lembrar e divulgar
o nome e os méritos de Antonio Hadade aos vianenses
de hoje, fiquei imaginando a satisfação que meus pais teriam em saber dessa iniciativa, pois eram seus
compadres e amigos. Nesta ligeira
biografia encerra-se, de certa forma,
uma homenagem à sua memória.
Doutor Hadade era frequentemente lembrado, lá em casa, ora
contando-se uma passagem do seu
período em Viana, como médico,
ora lembrando-o como padrinho da
minha irmã caçula.
Uma curiosidade levou-me a
procurar dona Ruth, sua viúva, que
reside em São Luís: saber se realmente ele era vianense. Tanto esclareceu-me ela essa dúvida como
me mostrou sua certidão de nascimento. Ali está escrito que Antonio
Hadade nasceu em Viana, no dia
21 de dezembro de 1925 e era filho de Felippe Hadade e Affife
Brahs Hadade. Esclareceu-me, ainda, dona Ruth, que a verdadeira
grafia do sobrenome era Haddad,
mas o escrivão da época preferiu
aportuguesar o libanês e, por comodidade, acabou ficando mesmo
Hadade.
Outra curiosidade que busquei
satisfazer foi a versão, com ares de
lenda, de que o médico Antonio Hadade, ao chegar em Viana, recémcasado com uma distinta senhora
da sociedade baiana, não encontrou casa para morar. Foi preciso a
intervenção do monsenhor Arouche
para acomodar o casal no Palácio
Episcopal, ainda em fase de acabamento, sem portas e janelas, até
que fosse providenciada uma residência para eles. Toda essa história
me foi confirmada por dona Ruth.
Abordados esses fatos, passo a
enfrentar o homenageado de frente, com a inteireza da sua personalidade e dos seus méritos.
Seus dados pessoais dão conta
de que Antonio Hadade era casado com Ruth Simões Hadade, com
quem teve os seguintes filhos: Maria Ângela, Maria Teresa, Maria
Cristina e Luís Antonio. Graduouse em Medicina, pela Faculdade de
Medicina da Universidade da
Bahia, em 1952. Era um médico
permanentemente preocupado
com seu aprimoramento, tanto que
do seu currículo constata-se a participação em mais de cem cursos
de atualização e extensão cultural.
Dentre suas atividades exercidas,
destacam-se: médico concursado
do antigo INPS; Secretário Regional de Medicina Social do antigo

O médico ao graduar-se, aos 25 anos, pela Faculdade
de Medicina de Salvador e em foto posterior
INAMPS; Superintendente Regional
substituto do INAMPS; membro diretor da Santa Casa de Misericórdia do Maranhão; professor fundador da Escola de Medicina do
Maranhão (Faculdade de Ciências
Médicas) e, posteriormente, professor de Clínica Cirúrgica do curso
de Medicina, da Universidade Federal do Maranhão; professor de
Clínica Médica na Faculdade de
Enfermagem; professor da cadeira
de Fisiologia da Faculdade de Farmácia; presidente do Rotary Clube
Praia Grande; presidente do Sampaio Correia Futebol Clube; Secretário de Saúde do Estado do Maranhão; Secretário de Saúde e Assistência Social do município de
São Luís; diretor do Hospital Presidente Dutra e membro da Associação Americana de Cirurgiões.
Como profissional voltado ao

estudo, Antonio Hadade proferiu
várias palestras e conferências sobre assuntos médicos e teve vários
trabalhos científicos apresentados
no Colégio Brasileiro de Cirurgiões,
inclusive em simpósios médicos realizados na cidade de Buenos Aires. Deve-se a ele, também, a implantação da residência médica no
Maranhão.
Como se percebe pelo resumido quadro do seu longo currículo,
Antonio Hadade não foi só um
médico adstrito ao seu consultório,
a um centro cirúrgico ou à sua mesa
de gabinete. Sua competência dilargou-se em favor da medicina em
todo o Estado do Maranhão, contribuindo para sua modernização e
aprimoramento.
O idealismo do biografado destacou-se, ainda, pela sua participação no ato de criação da Faculda-

de de Ciências Médicas do Maranhão, e ao continuar ali prestando
serviço como professor, até mesmo
depois que a referida faculdade foi
absorvida pela Fundação Universidade do Maranhão e, posteriormente, pela Universidade Federal
do Maranhão, na década de 60.
Em Viana, Antonio Hadade exerceu a medicina com abnegação,
servindo à sua terra com a dedicação que sempre o caracterizou. Recém-formado e recém-casado, veio
para Viana com sua família, onde
passou, na década de 50, aproximadamente sete anos, servindo à
sua terra natal. Estava assim atendendo um apelo de seu pai para
prestar serviço em sua terra, depois
de formado. Trabalhando no hospital municipal que hoje leva o
nome de Dr. José Murad, Antônio
Hadade destacou-se pela competência e responsabilidade, contando com o apoio de uma equipe de
dedicados enfermeiros, como Santinha Nunes, Enedina Raposo e Helmar Bacelar.
Outras características do biografado que não podem ser esquecidas, segundo depoimento de várias pessoas que o conheciam, eram
sua amabilidade no trato com as
pessoas, as amizades que promovia e suas risadas cativantes.
Antonio Hadade faleceu no dia
14 de abril de 1988, com 62 anos
de idade.
O jornal da Academia Vianense
de Letras presta, mais uma vez, uma
contribuição à memória vianense,
ao trazer ao conhecimento da atual geração a história de um médico
ilustre que dignificou nossa terra.
Antonio Hadade, pelos seus méritos e seu idealismo, inscreve-se realmente no rol dos vianenses que
merecem nosso respeito e a perpetuação do seu nome.

Foto 1: Dr. Antonio Hadade (ao centro) cercado por sua equipe de trabalho em Viana: (à esquerda) Senhor
Penha, Santinha Neves e Helmar Bacelar; (à direita) Chico Travassos, Enedina Raposo e Salu Serra.
Foto 2: O médico e a mesma equipe de enfermeiros observam uma paciente recém-operada

CELINA CLARA AZEVEDO BEZERRA
03.10.1908



23.07.2010

Faleceu, em São Luís, no dia 23 de julho próximo passado, a ex-professora Celina Clara Azevedo
Bezerra, quase aos 102 anos de idade.
Professora da rede municipal de ensino, Celina Bezerra lecionou por muitos anos na escola primária que funcionava no próprio prédio da Prefeitura de Viana, durante as décadas de 1940 e
1950. Por suas mãos passaram várias gerações de vianenses, entre os quais o nosso confrade Pedrito Frank Marques Nunes ( Pedro Mendengo Filho).
Católica fervorosa, a professora Celina era casada com Eider Bezerra e mãe de cinco filhos:
Alencar (falecido), Maria de Jesus, Altevir, Maria de Fátima e João José (Doca ).
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Novo Centro Educacional
nasce numa manhã festiva
JOAQUIM GOMES/MILAID COSTA

Joaquim Gomes

N

a manhã do último 5 de junho, o Grêmio Cultural e Recreativo Vianense foi palco
de dois grandes eventos: a oficialização da mudança do nome do antigo
Ginásio Professor Antônio Lopes e o
lançamento do livro “A Viana dos
meus avós e a que vivi”, de autoria
de Rogeryo du Maranhão.
O Ginásio Professor Antônio Lopes foi fundado em 1961, por iniciativa do então promotor de justiça,
Dr. José Pereira Gomes, em parceria com a CNEG – Campanha Nacional de Educandários Gratuitos
(que mais tarde mudaria para CNEC
- Campanha Nacional de Escolas da
Comunidade). Em poucos anos, a
nova instituição que ofertava o curso ginasial aos jovens vianenses angariou respeito e reconhecimento
públicos, pelo ensino que oferecia e
pelo corpo docente, formado por
renomados professores.
Recentemente, em 2004, a
CNEC demonstrou desinteresse em
manter o estabelecimento de ensino
em Viana, o que representaria o fechamento da escola. Por esse motivo, criou-se a Associação Comunitária Educacional Vianense para
mantê-la em atividade, garantindo
sua manutenção. Assim, após quarenta e nove anos de bons serviços
prestados à coletividade, aquele que
foi Ginásio e depois Centro Educacional Cenecista Professor Antônio Lopes, a partir de agora, passa a ser
denominado “Centro Educacional Dr.
José Pereira Gomes,” em homenagem ao seu idealizador e fundador.
Prestigiada por diversas autoridades, além de alunos, ex-alunos e funcionários, a solenidade estendeu-se
por quase toda a manhã. Todos os
oradores elogiaram a iniciativa destemida do então jovem promotor público de Viana na fundação do ginásio, destacando a importância daquela escola para a formação de
várias gerações de jovens vianenses
e mesmo de cidades vizinhas como
Penalva, Matinha, Cajarí, São João
Batista, São Vicente Férrer, Pindaré
e Santa Inês.
Em sua fala emocionada, o fundador relembrou os primeiros contatos com a Diocese de Viana para a
criação da escola, pois “sentia-se na
obrigação de oferecer aos jovens vianenses um bem que pudesse transformar suas vidas”. Foi então que
buscou, com o apoio da sociedade
local, e a parceria com a antiga
CNEG, a concretização daquele sonho. Um sonho prestes a completar
seu jubileu de ouro.
Durante todo esse tempo, o exginásio e agora centro educacional
reuniu grandes mestres como Edith
Nair Furtado Silva, Josefina Cordeiro, as irmãs religiosas Aline, Mônica,
Julieta e Laurence, padre Vitório Luchesi, Walter Coelho, Severiano Mendonça, Luís Carlos Pereira, Rosa Maria Pinheiro Gomes, o próprio José
Pereira Gomes e tantos outros que
vieram, posteriormente, para ajudar
a formar gerações de vianenses que
se destacam por todo o Brasil.
O “Centro Educacional Dr. José
Pereira Gomes” ganhou um hino, de
autoria de Betinho Gomes e Rogeryo
du Maranhão, o qual foi executado
para o público ali presente.

Aos 84 anos, Dr. José Pereira Gomes recebe os louros
pelo trabalho em prol da educação vianense

As duas placas que assinalam
momentos distintos do centro
educacional

À esquerda: O fundador com suas principais colaboradoras, D. Maria Gomes Costa e a diretora Isaura Lopes,
exibem a bandeira da instituição. À direita: Dr. José Pereira Gomes rodeado por várias professoras da casa

Dois flagrantes da mesa de honra, durante a solenidade festiva do novo centro educacional

O

segundo momento da solenidade ficou por conta do lançamento do livro “A Viana de meus avós e a que vivi” de autoria
de Rogeryo du Maranhão. Em seu registro, o autor apresenta um
quadro da sociedade vianense de seu tempo de menino e adolescente, evocando pessoas e fatos curiosos, além de fazer um resgate da
atuação marcante da família Gomes, em Viana.
A narrativa de Rogeryo ainda destaca as distintas personalidades
locais que muito fizeram para a construção do perfil da sociedade
vianense, nas décadas de 60 e 70. Enfim, trata-se do registro de um
tempo histórico que reflete o olhar do autor com a carga emotiva de
quem o viveu. Um tempo que, além de tudo, marcaria o primeiro
contato do escritor com a música, razão maior de sua existência.
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O vianense que era professor
do Príncipe do Brasil
Cartas e bilhetes demonstram relação estreita entre D. Pedro Augusto e Raymundo de Castro Maya
Pollyanna Gouveia Mendonça (*)

C

erta vez Erasmo de Rotterdam
disse que “a primeira fase do
saber é amar os nossos professores”. Isso tem lá seu fundo de
verdade. Afinal, quem não lembra
com carinho de algum mestre do passado? Uma vez professor, para sempre será assim tratado pelos ex-alunos. É como se o ofício precedesse o
próprio nome. “Professor fulano” ao
invés de simplesmente “Fulano”. E
isso acontece para todos os estratos
sociais, em todos os lugares.
Hoje conto a história de um Príncipe e seu professor! Para nós, vianenses, nada mais prazeroso do que
saber que o professor do príncipe em
questão era nosso conterrâneo. Trata-se de Raymundo de Castro Maya
e do Príncipe e seu aluno, D. Pedro
Augusto de Saxe e Coburgo*, neto
mais velho de D. Pedro II. Como já
sabemos, Castro Maya fora escolhido pessoalmente pelo Imperador
para a tarefa de auxiliar nos estudos
de D. Pedro Augusto que, em abril
do ano de 1887, se formaria na mesma profissão de seu mestre, Engenharia Civil.
Raymundo Ottoni de Castro
Maya, filho do nosso vianense, guardou sete cartas e cinco cartões do
Príncipe dirigidos a seu pai, datados
de 1885 a 1889, quando D. Pedro
Augusto tinha entre 19 e 23 anos. O
Príncipe (que tivera outros professores notáveis como Benjamin Constant) demonstra, através desses escritos, uma relação de respeito, carinho e confiança pelo mestre. As missivas tratam basicamente de assuntos referentes aos estudos e aulas particulares de D. Pedro Augusto.
Num dos cartões de visitas escreveu ao mestre: Prometo estudar muito de manhã às 5 horas em diante,
realizando à risca o meu programa.
Assinou apenas D. Pedro, tendo embaixo a sigla S.C.G, de seu sobrenome. E datou: Rio, 11 de novembro
de 1885. Outro interessante “bilhete” do príncipe foi feito em tom jocoso e escrito em papel do escritório
de engenharia de Castro Maya, sito
à Rua do Hospício (atual Buenos Aires), cujo conteúdo é o seguinte:
Dr. Castro Maya
O Imperador deseja que haja explicação hoje. Para fazer-lhe a vontade, resolvi perdir-lhe que vá hoje às
7hs em ponto a S. Cristóvão. Tenho
que sair 8 ½ para teatro.
A explicação in nomine será das
7-8.
Poder-se-á evitar tudo isso, se o
Senhor der alguma desculpa para
não aparecer
Seu Amigo,
D. Pedro Augusto
Rio, 29 de julho de 1886
O mais interessante, entretanto,
é o convite para a “experiência do
fonógrafo”, aparelho destinado a reproduzir sons gravados. O Imperador havia recebido de presente um
fonógrafo de seu próprio inventor,
Thomas Edison. A novidade foi apresentada aos brasileiros em 1889. D.
Pedro Augusto não se esqueceria de
convidar o antigo professor para as-

O meste Raymundo de Castro Maya...
sistir aquele milagre da tecnologia
que aconteceria à sua casa, no Palacete Leopoldina, à Rua Duque de
Saxe (hoje General Canabarro). No
cartão consta:
Amigo Dr. Castro Maya
Amanhã, 5ª feira, às 7 h. da noite, há experiência de fonógrafo em
minha casa. Terei prazer de vê-lo por
aqui, de casaca e gravata preta.
Tomaremos chá, em seguida
Há, entretanto, um cartão e uma
carta, provavelmente escritos durante sua segunda viagem à Europa
(1887-1888), acompanhando o Imperador D. Pedro II e D. Teresa Cristina Na missiva dá suas impressões
sobre as cidades européias e mostra-se curioso de notícias do Brasil.
Logo no início da carta, dirigida de
Ebenthal em 25 de agosto de 1887,
disse: Dr. Castro Maya. Recebi sua
amável carta de 12 de julho. Não respondi logo porque tenho estado num
andar incessante, numa roda viva de
novidades de toda espécie. O tempo
para olhar e ouvir é pouco. Mais adiante complementa: Continuarei sempre a lhe escrever a miúdo, cartas
mais ou menos longas, conforme o
tempo que tiver disponível. E ainda
agradeceu a coleção de pedras que
ganhou do mestre vianense.
Em seguida, o príncipe comentou o que tinha visto no Velho Mundo: Ao deixar o navio, vi Lisboa, que
me agradou bastante; depois Madrid,
que também muito me agradou; e finalmente Paris, que justamente merece o muitíssimo me agradou. Não
deixei de aproveitar o tempo útil e
agradavelmente, visitando museus,
coleções, etc., indo ao teatro, mas
com moderação.
Como escrevia para um amigo
em quem confiava, D. Pedro contou

...e o discípulo, o príncipe D. Pedro Augusto

detalhes sobre a saúde do avô dizendo que: Partimos todos para Baden Badens, pitoresca cidade de banhos na Alemanha. O Imperador,
que vai indo sempre a melhor, felizmente, demorar-se-á lá dois meses,
a partir de 1 de agosto em uso de
duchas. Um leitor mais atento, entretanto, perceberá mensagens cifradas sobre o mesmo assunto quando
disse: Sei que o Sr. é amigo sincero
e discreto. Sob reserva lhe direi que
o estado moral da pessoa que nós
sabemos, não me agrada. Noto-lhe
uma apatia e um estado de nulidade de vontade que não lhe é peculiar. O príncipe encontrara uma maneira discreta de compartilhar com
o amigo vianense sua preocupação
com o Imperador do Brasil.
Finalmente, autoriza Castro Maya
a desmentir os boatos sobre um casamento que lhe tentavam impor. Na
carta o príncipe é claro ao dizer:
Quanto ao tal casamento fabricado,
pode declarar que ele não terá lugar.
Há outras idéias em que eu também
estou, porque me conservei independente, o que convém muito.... Termina a carta assinando Sempre o seu
amigo D. Pedro.
O destino do príncipe seria trágico. Em 1889 tentou assumir a coroa. Com a Proclamação da República, foi detido juntamente com o

restante da família no Paço Imperial.
Quando foram conduzidos ao exílio,
ele teve o seu primeiro surto psicótico. Aos 27 anos tentou suicídio. Solteiro e sem filhos, morreu em um sanatório em Viena, em 1934.
A historiadora Mary Del Priore dedicou-se ao estudo da vida desse príncipe, resultando na publicação de um
livro com o título de “O príncipe Maldito: traição e loucura na família real”
(Rio de Janeiro: Objetiva, 2007). Nessa obra, a citada historiadora referese, em vários trechos, ao nome de
Castro Maya, o que comprova a importância que esse mestre teve no seio
da família imperial.
A trajetória de Castro Maya é verdadeiramente fascinante. Colecionista, bibliófilo, técnico de estradas de
ferro, empresário, engenheiro, professor de príncipe... Muitos mistérios
desse ilustre conterrâneo ainda estão por ser revelados.
* Seu nome completo era Pedro de Alcântara Augusto Luis Maria Miguel Rafael Gonzaga de Bragança Saxe e Coburgo
Pollyanna Gouveia Mendonça é bolsista
da FAPEMA, Mestre e Doutoranda em História
pela Universidade Federal Fluminense e Titular
da cadeira n° 28 da AVL que tem como patrono Raymundo de Castro Maya.
(Artigo baseado em manuscritos do Fundo
Hélio Viana pertencente ao Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro – IHGB)
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