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VIANA, A CIDADE
DOS LAGOS – UM
POTENCIAL TURÍSTICO
A natureza sempre foi uma
bênção para Viana, desde a
época em que não passava
de uma aldeia, às margens do
Rio Maracu. Em sua Crónica,
Bettendort já se referia a esse
espaço como um “paraíso
terreal”.
Seja no verão ou no inverno, com os campos secos ou
cheios, a paisagem vianense
é uma dádiva divina. A mistura
das águas dos lagos com as
dos campos inundados transforma a visão num verdadeiro
cartão postal que nunca deixa
a memória dos que viveram
essa experiência.
O inverno vem e vai, há
anos, há décadas e décadas,
espera-se dos governos estadual e municipal um olhar voltado para esse potencial turístico da Baixada Maranhense,
um privilégio da natureza
que precisa ser valorizado e
explorado economicamente.
Unir turismo com ecologia é
uma iniciativa de alto efeito
comercial. A criatividade é um
desafio para enfrentar a competitividade do mundo atual.
Com uma paisagem quase semelhante ao Pantanal
matogrossense (reduto de
turistas de todo o mundo),
Viana poderia oferecer uma
estrutura adequada para
receber visitantes nesse período de inverno, com alguns
pequenos investimentos e a
colocação de alguns outdoors
espalhados pela capital e
Baixada Maranhense, com
chamadas do tipo “Vá ver Viana e seus lagos, suas águas
e sua diferença”. Com certeza
a curiosidade despertada geraria emprego e renda, com
frutos para os hotéis, para a
população e para o município.
Para o vianense acostumado com essa beleza
natural, tudo parece comum,
porque todo ano se repete a
mesma paisagem. Mas para o
olhar estrangeiro, os olhares
dos turistas, seria um desconhecido compensador.
Temos à nossa vista e à
nossa disposição um presente da natureza, rejeitado por
não sabermos o que fazer
com ele, como montá-lo para
que seja apreciado por outros
olhares.
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AVL ELEGE NOVOS
MEMBROS EFETIVOS
FOTOS: ARQUIVO

José de Ribamar Froz Sobrinho

A

Laurinete Costa Coelho

membros efetivos.
A Academia Vianense de
Letras – AVL dá as boas vindas
aos novos membros efetivos!
José de Ribamar Froz Sobrinho tornou-se titular da
Cadeira de nº 33, patroneada
por Antônio Hadade; e Lauri-

nete Costa Coelho ocupará a
Cadeira de nº 34, cuja patrona
é Maria Antonia Gomes Costa.
Os novos acadêmicos eleitos tomarão posse no dia 05
de maio, próximo, na cidade
de Viana/MA.

Acadêmica Maria de
Jesus Silva Amorim
tomou posse na AVL

AVL/ARQUIVO

Academia Vianense de
Letras – AVL, na noite
do último dia 02 de
abril, reunida em Assembleia
Geral, elegeu o Magistrado
José de Ribamar Froz Sobrinho
e a Professora Laurinete Costa
Coelho, na categoria de novos

S

ob a Presidência da Acadêmica Maria de Fátima
Rodrigues Travassos Cordeiro, foi realizada no dia 25
de novembro de 2017, às vinte
horas, no Salão de Convenções
Cunaco, situado à Rua Dr. Castro Maria, na cidade de Viana,

Maranhão, a Sessão Solene de
Posse da Acadêmica Maria de
Jesus Silva Amorim, Membro
efetivo, titular da Cadeira n°
17, cujo Patrono é Onofre Fernandes, compositor, músico e
maestro.
PÁGINA 3

PÁGINAS 8 e 9

Maria de Jesus Silva Amorim recebe
o diploma de acadêmica da AVL
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SESSÃO SOLENE

N

I – ENTREGA DA ESCRITURA PÚBLICA DE
DOAÇÃO À AVL – UM MARCO HISTÓRICO

o dia 25 de novembro de
2017, a Academia Vianense de Letras – AVL
recebeu do Município de Viana,
representado pelo Prefeito Municipal Magrado Aroucha Barros,
a Escritura Pública de Doação do
terreno situado na Rua Antônio
Lopes, Matriz, devidamente autorizada pela Lei Municipal nº 457
de 29 de junho de 2017 (Dispõe
sobre a Doação de terreno situado na Rua Professor Antônio
Lopes, esquina com a Rua Cônego Hemetério para construção e
funcionamento do prédio da Academia Vianense de Letras – AVL e
dá outras providências.).
A entrega se deu na ocasião
da Solenidade de Posse de novo
membro, ocorrida em Viana, no
salão de Convenções Cunacus.
Os projetos estruturais e cálculos estão concluídos, viabilizando, assim, a busca por recursos
para a construção da Casa da AVL,
Casa Anica Ramos.
Sem dúvida, é um marco na
história da AVL que, após 15 anos
de sua fundação, conquista um
espaço físico para a construção
da sua sede, na qual grandes e
promissores projetos serão realizados, consoante a finalidade
a que se propõe a Academia no

FOTOS: AVL-DIVULGAÇÃO

Prefeito Municipal de Viana Magrado Aroucha Barros assina escritura pública de doação de terreno à AVL

Projeto da futura sede da AVL-Casa Anica Ramos

AVL-DIVULGAÇÃO

II – FAMÍLIA GASPAR FAZ DOAÇÃO
DO CASARÃO AMARELO AO
MUNICÍPIO DE VIANA – UM RESGATE
DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

N
Raimundo Gaspar faz doação do Casarão Amarelo ao município de Viana

fomento à defesa e ao desenvolvimento cultural, notadamente
da literatura, na cidade de Viana
e na Baixada Maranhense.
A Academia Vianense de Letras reconhece o empenho e a
parceria da Prefeitura Municipal
de Viana e da Câmara de Vereadores que tornaram possível essa
doação, dispensando à sociedade
vianense um olhar voltado para
o desenvolvimento cultural, com
comprometimento e ação.

a ocasião da Solenidade de Posse, do dia 25 de novembro de
2017, o município de Viana recebeu da família Gaspar a Escritura
Pública de doação do Sobrado Amarelo, a antiga fábrica, das
mãos de Raimundo Gaspar, responsável pela Empresa da família,
um resgate do patrimônio histórico e cultural para a cidade e terá
finalidade cultural.
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POSSE

ACADÊMICA MARIA DE JESUS SILVA AMORIM

S

ob a Presidência da Acadêmica
Maria de Fátima Rodrigues
Travassos Cordeiro, foi realizada
no dia 25 de novembro de 2017, às
vinte horas, no Salão de Convenções
Cunaco, situado à Rua Dr. Castro Maria, na cidade de Viana, Maranhão,
a Sessão Solene de Posse da Acadêmica Maria de Jesus Silva Amorim,
Membro efetivo, titular da Cadeira n°
17, cujo Patrono é Onofre Fernandes,
compositor, músico e maestro.
A nova Acadêmica destacou em
seu discurso a vida e a obra do Patrono Onofre Fernandes, bem como
do último ocupante da cadeira n° 17,
Raimundo José Nunes Mendonça,
conhecido por Seu Nunes, compositor, músico e maestro, ressaltando
suas composições musicais. Após
proferir seu discurso, a nova Acadêmica recebeu o capelo, a medalha e
o diploma e foi declarada empossada
pela Presidente.
A Acadêmica Vitória Santos proferiu o discurso de saudação, destacando a biografia da Acadêmica
empossada e suas obras literárias,
entre as quais “Minha Poesia, Minha
Alma”, lançada nesse mesmo dia,
antes da posse.
Ao final, foi feita a leitura do Termo de Posse pela primeira Secretária
Maria da Graça Mendonça Cutrim.
Estiveram presentes, na ocasião,
os Acadêmicos da AVL e de outras
academias de Letras, autoridades
municipais, secretários de governo,
vereadores, familiares dos acadêmicos e da família Gaspar, bem como
a sociedade em geral. A solenidade
contou ainda com a presença do Presidente da Academia Maranhense de
Letras, Benedito Buzar, do acadêmico
da AML, Sebastião Moreira Duarte, da Presidente da AICLA, Jucey
Santana, e do acadêmico da AICLA,
Gonçalo Amador Nonato.

FOTOS: AVL-DIVULGAÇÃO

A nova acadêmica Maria de Jesus Silva Amorim em foto oficial de posse com os acadêmicos da AVL

A nova acadêmica Maria de Jesus profere discurso de posse e recebe a medalha, o capelo e o diploma de acadêmica titular da
Cadeira n° 17 da Academia Vianense de Letras

LANÇAMENTO

N

PERFIL

OBRAS LITERÁRIAS
o mesmo dia, antes da Solenidade de Posse,
ocorreu o lançamento das seguintes publicações: “Minha Poesia, Minha Alma”, da Acadêmica empossada; “O Sobrado Amarelo”,

Minha Poesia, Minha Alma”,
da Acadêmica Maria de
Jesus Silva Amorim

do Acadêmico Carlos Gaspar; “Réus de Batina, Justiça
Eclesiástica e Clero Secular no Bispado do Maranhão
Colonial”, da Acadêmica Pollyana Mendonça; e Raimundo Lopes – “Seleta de dispersos”, AML.
FOTOS: AVL-DIVULGAÇÃO

“O Sobrado Amarelo”, do
Acadêmico Carlos Gaspar

Raimundo Lopes – “Seleta de
dispersos” – AML, Sebastião
Moreira Duarte

“Réus de Batina, Justiça
Eclesiástica e Clero Secular no
Bispado do Maranhão Colonial, da
Acadêmica Pollyana Mendonça

A nova integrante da AVL, atualmente ocupa o cargo de Professora
do Ensino Médio do Centro de Ensino
Nossa Senhora da Conceição “Escola
Normal”, tendo sido aprovada em
concurso público.
Desenvolveu suas habilidades com
a leitura e a escrita desde muito cedo e
produziu as seguintes obras literárias:
Palavras que não falei; Bate Papo dos
Números; e Minha Poesia, Minha
Alma, sua mais recente publicação.
Participou das seguintes Antologias:
I Expressão Artística Contemporânea
em Viana/MA – AVELAC; Mil Poemas
de Gonçalves Dias; Cento e Noventa
Anos de Maria Firmina dos Reis; Púcaro Literário I, dentre outras. Recebeu
as seguintes homenagens: 1º Prêmio
Licinho Campos de Poesias de Amor;
Diploma Panorama Literário Brasileiro
2014/2015; Certidão de Mérito Literário pela CBJE; Comenda e Medalha
de Mérito pelos 25 anos do Jornal de
Itapecuru; Certificado de Mérito Educacional da AICLA. A nova acadêmica
tem uma vida de trabalho dedicado às
letras e à educação no município de
Viana. Portanto merecedora da nova
titulação de imortal da AVL.
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POSSE – AICLA

PRESIDENTE FÁTIMA TRAVASSOS TOMA POSSE
COMO MEMBRO CORRESPONDENTE NA ACADEMIA
ITAPECURUENSE DE CIÊNCIAS, LETRAS E ARTES – AICLA

N

o dia 10 de dezembro de 2017,
em solenidade realizada no
Henrique Eventos, na cidade
de Itapecuru Mirim/MA, a Presidente da Academia Vianense de Letras
– AVL, Maria de Fátima Rodrigues
Travassos Cordeiro, tomou posse
como membro correspondente da
Academia Itapecuruense de Ciências,
Letras e Artes – AICLA.
Durante a sessão comemorativa
dos 6 anos de fundação da Agremiação de Itapecuru Mirim e dos
146 anos de nascimento de Mariana
Luz, foram empossados membros
efetivos, correspondentes e beneméritos e honorários da AICLA, bem
como fora outorgada a Comenda
Mariana Luz a personalidades ilustres
que, desde a fundação da academia,
prestigiaram e apoiaram a cultura
itapecuruense.
Tomaram posse como membros
efetivos os acadêmicos Nicodemos
Bezerra, que passou a ocupar a Cadeira nº 3, patroneada por Apolinário
Fonseca, e Neusilene Núbia Dutra,
que passou a ocupar a Cadeira nº 39,
patroneada por Bertulino Campos.
Também foram empossados
como membros correspondentes os
acadêmicos Dilercy Aragão Adler (Cadeira nº 2, patroneada por Blandina
Santos); Neurivan Sousa (Cadeira nº
3, patroneada por Hermes Rangel);
Felipe Camarão (Cadeira nº 4, patroneada por João Duarte Lisboa
Serra); Mirella Cezar (Cadeira nº 5,
patroneada por Alexandre Vale de
Carvalho); Antônia Mota (Cadeira nº
7, patroneada por Lourenço Belfort);
Nino Dourado (Cadeira nº 8, patroneada por Joaquim de Jesus Dourado);
Francisco das Chagas Frazão (Cadeira
nº 10, patroneada por Sebastião
Pinto Costa); Álvaro Urubatan Melo
(Cadeira nº 12, patroneada pelo
Padre Benedito Chaves); Cecília Cantanhede (Cadeira nº 15, patroneada
por Teresinha Bandeira); Jânio Rocha
(Cadeira nº 16, patroneada por José
Gonçalves da Silva); João Batalha (Cadeira nº 17, patroneada por José Félix
Pereira Burgos); João Carlos Pimentel
(Cadeira nº 18, patroneada por Pedro
Nunes Leal), Márcio Aleandro (Cadeira nº 19, patroneada por Fábio
Carvalho Reis), José Neres (Cadeira
nº 22, patroneada por Abdalla Buzar
Neto); e Moisés Abílio (Cadeira nº 25,
patroneada por Raimundo Nonato
Cardoso).
A Presidente da Academia Vianense de Letras discursou em nome
dos membros correspondentes
empossados. A Acadêmica Fátima
Travassos destacou o aniversário de
146 anos de nascimento de Mariana Luz, patrona nº 1 da Academia
Itapecuruense de Ciências, Letras e
Artes, cuja Casa foi batizada “Casa
de Mariana Luz”, em razão da sua
relevância na promoção da literatura
Itapecuruense em todo o Estado do
Maranhão.
“Mariana Luz dedicou-se ao ma-

FOTOS: AVL-DIVULGAÇÃO

Mesa diretiva da solenidade de posse de membros efetivos, correspondentes e beneméritos e honorários da AICLA

Presidente da AVL, Fátima Travassos recebe medalha e diploma de membro correspondente da AICLA

Presidente da AICLA, Jucey Santana e acadêmicos correspondentes

gistério por quase 80 anos, ajudando
na educação de diversas gerações
maranhenses. Fundou escolas e teatros. Ajudou na construção de igrejas.
Participou de grêmios literários. Foi
uma das figuras mais expressivas da
literatura itapecuruense e maranhense do final do século XIX e meados do
século XX”.
Fátima Travassos ressaltou que
Itapecuru Mirim se orgulha “pela
vida, pela luta e pela obra dessa grande mulher que esteve à frente de seu
tempo, e trouxe para si a responsabilidade de ousar, sendo protagonista
de sua própria história, em um tempo
em que a mulher não era reconhecida
como sujeito de direitos, e, sim, tão
somente um ser inferior”.
A Presidente da AVL também fez
referência à ilustre figura de José Bento Neves, seu patrono na Cadeira nº
14 da AICLA, registrando que durante
sua infância e juventude, Dr. José
Bento Neves “enfrentou desafios que
exigiram de si a superação de seus
próprios limites, a exemplo de uma
cegueira que, aos 23 anos de idade,
nunca o impediu de trabalhar como

Presidente da AICLA e acadêmicas

advogado, da qual se recuperou devido à sua disciplina e autoconfiança”.
Ressaltou as semelhanças de vida
entre acadêmica e patrono: “nasci na
data de 21 de setembro, data de seu

falecimento. Dr. José Bento Neves
também nasceu em setembro, no
dia 10. Seguimos a mesma carreira,
Ministério Público, ambos muito
combatentes como fiscais da lei e
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promotores de justiça; e ainda fomos Presidentes
da nossa entidade classista, a AMPEM. Ele, fundador e 1º Presidente, em 1971. Eu, a 2ª mulher a
ocupar a presidência da AMPEM, de 1999 a 2004”.
Ainda em seu discurso, Fátima Travassos agradeceu à sociedade itapecuruense pelo Título de
Cidadã de Itapecuru Mirim, concedido em Sessão
Solene da Câmara Municipal, em 9 de dezembro de
1994, em reconhecimento a sua trajetória de vida
no município, como cidadã, desde 1989, quando
passou a responder pela Promotoria de Justiça na
Comarca.
Asseverou que sempre defendeu a autonomia
administrativa do Ministério Público na Comarca
de Itapecuru Mirim e que contribuiu para a construção do primeiro prédio de Promotoria de Justiça
construído com recursos próprios da Procuradoria
Geral de Justiça.
Acrescentou que, entre tantos desafios no âmbito da atuação ministerial, um dos fatos vividos em

Itapecuru Mirim marcou sua alma: “Guardo com
muito carinho, na minha biografia profissional, a
atuação em um procedimento administrativo na
defesa do consumidor, de um número grande de
pessoas muito carentes, residentes no conhecido
Bairro das Malvinas”.
Ao final, Fátima Travassos pontuou que foi
em Itapecuru Mirim que sedimentou a inspiração
para a poesia, relatando que, apesar do volume
de trabalho, ainda encontrava inspiração para os
seus escritos, “que brotavam da alma no meio da
noite”. Também lembrou que antes da fundação
da AICLA já participava ativamente de inúmeros
eventos culturais realizados na Casa da Cultura,
bem como registrou que escrevia, semanalmente,
à época, para o Jornal de Itapecuru.
Na solenidade, foram homenageados o senhor
Luís Gaúcho, a Irmã Itelvina Magalhães, os médicos Edmar Bezerra Filho e Francisca Eliana, os
empresários Sebastião Ribamar, Antônio Lages,
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Nonatinho, e a Secretária de Assistência Social
Teresa Lauand.
Ainda durante a sessão, o Presidente da Câmara
Municipal Itapecuruense, Carlos Júnior, e o Prefeito
Municipal de Itapecuru Mirim, Miguel Lauand,
foram empossados como membros honorários e
beneméritos da AICLA. Na ocasião, o Prefeito Municipal assinou o termo de doação do prédio que
sediará a Agremiação Itapecuruense.
O final da solenidade foi marcado pela apresentação artística de alunos da Escola de Música
Joaquim Araújo.
A Academia Itapecuruense de Ciências, Letras
e Artes – AICLA tem por finalidade estimular a
produção e a difusão das manifestações culturais
do Município de Itapecuru Mirim; de manter intercâmbio de ideias com outros centros de atividades
científicas, literárias e artísticas; e de valorizar o
desenvolvimento da ciência, da cultura, da língua
e da literatura itapecuruenses.

POSSE – AMCAL
AVL PRESIDIU SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS MEMBROS FUNDADORES E DA
DIRETORIA DA ACADEMIA MATINHENSE DE CIÊNCIAS, ARTES E LETRAS – AMCAL

F

oi realizada no dia 18 de fevereiro
de 2018, na cidade de Matinha,
a Sessão Solene de Posse dos
Membros titulares, fundadores e efetivos, e da primeira Diretoria da Academia Matinhense de Ciências, Artes
e Letras – AMCAL, sob a Presidência da
Acadêmica Maria de Fátima Rodrigues
Travassos Cordeiro, Presidente da
Academia Vianense de Letras – AVL.
Após convidar os acadêmicos da
AMCAL a adentrarem no recinto e
tomarem assento junto às cadeiras
reservadas, sob a execução do Hino de
Matinha, a Presidente da AVL, Fátima
Travassos, iniciou a solenidade com
a composição da mesa diretiva, que
contou com a presença das seguintes
autoridades: a Prefeita Municipal
de Matinha/MA, a senhora Linielda
Nunes Cunha; o Presidente da Federação das Academias de Letras do
Maranhão – FALMA, o senhor João
Francisco Batalha; o Deputado Federal, Antônio da Cruz Filgueira Júnior; o
Vice-Presidente da Câmara Municipal
de Matinha/MA, o senhor Lenilson
Mendonça Cutrim; o Secretário Municipal de Cultura, o senhor Gerlan
Pereira Alves; o Vereador do Município
de Viana/MA, Batista Luzardo Pinheiro
Barros Segundo; a escritora Regina
Cabral; e o pastor da Assembleia de
Deus, o Sr. Dimas.
A Presidente da AVL, Fátima Travassos, às 20:00 horas, declarou
aberta a Sessão Solene, e convidou as
acadêmicas Edleuza Nere Brito de Souza, Vice-Presidente da AMCAL, e Maria
Zilda Costa Cantanhede, Primeira Secretária da AMCAL, para conduzirem
ao recinto o Primeiro Presidente da
AMCAL, Carlos César Silva Brito, que
tomou assento à mesa.
Em seguida, todos os presentes
acompanharam a execução do Hino
Nacional, interpretado pelo cantor lírico e acadêmico, Simão Pedro Amaral.
Dando continuidade à Solenidade,
a Presidente da AVL, Fátima Travassos,
convidou o Presidente da AMCAL, o
acadêmico Carlos César Silva Brito,
para proferir seu discurso de posse.
Ato contínuo, a Presidente da AVL,
Fátima Travassos, convidou o acadêmico Carlos César Silva Brito para
tomar posse como membro efetivo,
fundador e primeiro Presidente da

AMCAL que, posicionado em frente
à mesa diretiva, foi diplomado como
membro efetivo e imortal, recebeu
o capelo e a medalha e, em seguida,
assinou o termo de posse, passando a
ocupar a cadeira de nº 04, patroneada
por Ana Rita Amaral da Silva.
Após declarar empossado o Presidente da AMCAL, César Brito, a
Presidente da AVL, Fátima Travassos,
proferiu seu discurso saudando os
presentes e destacando a ilustre
figura de Astolfo Henrique de Barros
Serra, patrono geral da AMCAL: (clique aqui e leia a íntegra do discurso)
Em seguida, passou a presidência da
mesa diretiva para o Presidente da
AMCAL empossado, que deu continuidade à solenidade.
O recém-empossado Presidente
da AMCAL, César Brito, deu posse
aos membros titulares, fundadores
e efetivos da AMCAL e aos demais
membros da Diretoria.
Em seguida, o Presidente César
Brito, convidou a Primeira Secretária
da AMCAL, a acadêmica Maria Zilda
Costa Cantanhede, para fazer a leitura
do termo de posse dos acadêmicos e
da primeira diretoria.
Logo depois, o Presidente da
AMCAL convidou o acadêmico João
Meireles Câmara para proferir o discurso de saudação aos acadêmicos
empossados, emocionando a todos.
O cantor lírico Simão Pedro Amaral
interpretou a “Canção Acadêmica”
(uma canção medieval do folclore alemão), de autoria desconhecida e letra
adaptada de autoria do acadêmico
Simão Pedro Amaral.
Ao final, o Presidente da AMCAL,
César Brito, declarou encerrada a
Sessão Solene de Posse dos Membros
e da Diretoria da AMCAL, agradeceu a
presença de todos, convidando os acadêmicos para a foto oficial; e ofereceu
um coquetel aos convidados, ao som
de músicas clássicas, voz e violão, com
a participação dos cantores Toninho
Rabelo, Priscila Carvalho e Luciano.
A AVL parabeniza a AMCAL, nas
pessoas dos seus ilustres imortais, desejando votos de sucesso, manifestando apoio em prol da cultura dos nossos
municípios e, de modo especial, da
Baixada Maranhense.

FOTOS: AVL-DIVULGAÇÃO

Presidente da AVL Fátima Travassos presidiu e empossou o
presidente da AMCAL o acadêmico César Brito

Acadêmicos fundadores da AMCAL

Acadêmica fundadora da AMCAL
Helena Travassos Araújo e esposo
Aristóteles Araújo

Presidente da AVL Fátima Travassos
com os acadêmicos da AMCAL Emanuel
Travassos e Arquimedes Araújo
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O ACADÊMICO JOSÉ RAIMUNDO FRANCO LANÇOU SUA 1ª MOSTRA DO
ATLAS DO MUNICÍPIO DE VIANA NA UFMA DO CAMPUS DE PINHEIRO/MA

A

conteceu entre os dias 06 e
09 de dezembro de 2017 a I
JORNADA INTERNACIONAL
DE CIÊNCIAS HUMANAS – JOINCH na
UFMA do Campus de Pinheiro, onde
o Confrade José Raimundo Campelo Franco realizou sua 1ª Mostra e
Lançamento do Atlas do Município
de Viana para o público acadêmico e
educacional que participou do evento.
A ideia foi um subproduto de um
Projeto de Pesquisa desenvolvido pela
UFMA e fomentado pela FAPAMA
intitulado “Desafios do saber local
geográfico”. Na solenidade de sua exposição, o acadêmico José Raimundo
Campelo Franco fez uma explanação
dialogada do Atlas Municipal de Viana, o 1º atlas didático para o estudo
do lugar com a dimensão espacial do
município.
Atualmente o projeto está sendo
experimentado nas escolas vianenses
através da exposição contínua dos mapas que foram doados para as escolas,

palestras com professores e alunos,
entrevistas com usuários dos mapas e
aplicação de questionários avaliativos.
A Academia Vianense de Letras
– AVL e a Secretaria Municipal de
Educação – SEMED, do Município de
Viana, seguem apoiando esse trabalho
de pesquisa, um importante incentivo
para o desenvolvimento educacional
na cidade de Viana e na Baixada Maranhense.
Na ocasião, o Acadêmico José
Raimundo Campelo Franco ministrou
uma palestra, apresentando resultados científicos já apurados sobre o
projeto intitulado: “A Cronotopia da
Baixada Maranhense no olhar pictórico das infâncias baixadeiras”.
O evento contou com a participação de estudantes da cidade de
Pinheiro, professores e autoridades
locais, agregando conhecimento e
informação a partir do trabalho minucioso de pesquisa apresentado pelo
ilustre confrade.

AVL-DIVULGAÇÃO

Acadêmico José Raimundo Franco realizou sua 1ª Mostra e Lançamento do Atlas do
Município de Viana, na UFMA do Campus de Pinheiro

ACADÊMICA MARIA VITÓRIA SANTOS RECEBE MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO

A

Câmara Municipal de Viana, no dia 12 de
dezembro de 2017, em Sessão Solene, concedeu Moção de Congratulação à professora
e acadêmica Maria Vitória Santos pelos relevantes
serviços prestados ao Município de Viana/MA.
A acadêmica Maria Vitória Santos ocupa a Cadeira nº 21 da Academia Vianense de Letras, patroneada
por Faraíldes Campelo da Silva.
Bisneta do célebre educador vianense Egídio
Rocha e filha do casal Hilton Carlos Santos e Raimunda Amparo Rocha Santos, Maria Vitória Santos,
a primogênita de 13 irmãos, veio ao mundo no dia
16 de fevereiro de 1951. Iniciou ainda muito jovem
a carreira do magistério na Escola Municipal São
Judas Tadeu, então situada no bairro do Moquiço.
Formou-se em 23/11/1970, aos 19 anos de idade.
Em 1971, começou a lecionar português no
Ginásio Professor Antônio Lopes, permanecendo
ali até junho de 2005. Foram 34 anos de serviços
prestados a uma das instituições de ensino mais
tradicionais de Viana. Também trabalhou no extinto
Ginásio Bandeirantes (1972/1976), antes de ingressar

no quadro de servidores do Estado, como professora
do Grupo Escolar São Sebastião.
Cinco anos depois, em 1977, deixou a escola para
exercer a função de Coordenadora Geral do Complexo Escolar Estadual, cargo ocupado até 1983. Nesse
mesmo período, foi credenciada pela Coordenadoria
do Ensino de Segundo Grau para receber, da tutela
do município, a Escola Normal que passava então
para a responsabilidade do Estado.
Sempre preocupada em expandir seus conhecimentos e aperfeiçoar-se profissionalmente, Vitória
graduou-se em Letras (1973) e Pedagogia com Habilitação em Administração Escolar (1983), ambos
de licenciatura curta, pela Faculdade de Educação
de Caxias (hoje UEMA). Com a chegada do Procad
(Programa de Capacitação de Docentes) em Viana, no
final da década de 1990, concluiu Letras Licenciatura
Plena, em 2001. No seu currículo ainda consta especialização em Gestão Escolar pela Facinter (Faculdade
Internacional de Curitiba), feita à distância, em 2006.
A dedicação e experiência da professora lhe
conduziriam ao cargo de Secretária Municipal de

Educação (1983/1987), quando teve a oportunidade
de conhecer melhor o sistema educacional de todo
o município de Viana.
Destacada para a Unidade Escolar Estevam Carvalho desde o final de 1987, Vitória Santos assumiu
a direção da escola três anos depois. Consciente de
sua responsabilidade, juntamente com todo o quadro de funcionários, sempre lutou para oferecer aos
alunos uma educação de qualidade à altura do nome
e tradição desse quase secular estabelecimento de
ensino vianense.
Foi Vereadora da Câmara Legislativa Municipal
de Viana, no período de 2001/2004.
Na ocasião, também foram agraciadas com a honraria as notáveis professoras Vilma dos Reis Gomes,
Lucimar Gonçalves Morais (Vice-Prefeita de Viana)
e Maria da Graça Mendonça Barros, educadoras de
vanguarda de uma geração que resultou em grandes
homens e mulheres vianenses.
Durante a Sessão Solene, destacou-se a contribuição das homenageadas na formação de profissionais
e alunos.
AVL-DIVULGAÇÃO

Acadêmica Maria Vitória Santos recebe moção de congratulação da Câmara Municipal de Viana. A acadêmica com os vereadores sob a presidência de Valter Serra

O RENASCER
VIANENSE
Presidente: Fátima Travassos
e-mail: contato@avlma.com.br
Endereço: Rua Antônio Lopes, 459,
Viana – MA CEP: 65.215-000

ASSINATURA ANUAL
DO RENASCER

Para se tornar assinante deste periódico, basta depositar o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) na
conta corrente da AVL, no Banco do Brasil.
N° da conta: 13.365 – 5
N° da agência: 2972 – 6
Depois envie uma mensagem para contato@avlma.com.br comunicando a data do depósito, o nome e o endereço completos do depositante (sem esquecer o Cep).
Dessa maneira, seu exemplar será enviado, trimestralmente, via correio.
Aos já assinantes que desejem renovar a assinatura, o processo é o mesmo. Não esqueça, porém, de passar a mensagem e anexo do
comprovante comunicando a data do depósito.
No ato da renovação, não é necessário comunicar o endereço do depositante – a não ser que tenha havido alguma mudança.
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MARIA ANTONIA GOMES COSTA
PATRONA DA CADEIRA N° 34

ARQUIVO

Joaquim Gomes
Professor, escritor e membro da AVL, Cadeira n° 05

E

m reunião realizada no dia 18 de agosto de
2017, a Academia Vianense de Letras – AVL
prestou homenagem à professora Maria
Antonia Gomes Costa ao elegê-la como patrona
da Cadeira n° 34. Ser patrono de uma cadeira
significa ser merecedor da mais alta distinção que
uma Academia pode conceder. A Academia tem por
obrigação organizar, zelar e difundir a cultura de seu
povo. Nessas condições, são eleitas as pessoas que
mais se destacaram em vida, atuando em diversos
segmentos da sociedade. Por isso, a senhora Maria
Antonia Gomes Costa foi merecedora de integrar o
quadro de patronos da AVL.
Nascida em Viana, no dia 17 de junho de 1930,
filha de José de Oliveira Gomes e Rakima da Silva
Azevedo Gomes. Era a terceira filha do casal, numa
família numerosa de irmãos e irmãs – Walber,
Valter, Nair, Mariana, Belarmino (Belo), Antonio
(Puxa), Francisco (Chico) e Getúlio. Casada com o
senhor João Damasceno Costa, com quem teve os
seguintes filhos: Fernando, Lisiane e Damasceno
Júnior (falecido). São seus netos: Marco Polo, Davi,
Samuel – filhos de Fernando com Alissandra; Pollyana e Fernanda – filhas de Lisiane e José Ribamar;
e Narayanna e Jullyanna – filhas de Damasceno
Júnior e Gisele. O casamento foi realizado por Pe.
Eider Furtado da Silva, no dia 31 de maio de 1962.
Desde menina se destacava pela capacidade de
se posicionar sobre diversos assuntos e pela eloquência com que se exprimia. Realizou os estudos
primários em Viana, na Escola Agrupada São Sebastião, dirigida pela Professora Zeíla Cunha Lauletta, e
os cursos Ginasial e de Normalista na cidade de São
Luís, retornando a Viana após a conclusão deste.
Em Viana, a patrona da Cadeira n° 34 logo
se destacou por ser uma pessoa com espírito de
liderança e altivez, que compreendia a importância da mulher na sociedade e lutava para que ela
fosse ouvida, respeitada e ocupasse lugares de
destaque, principalmente na vida política. Realizou
diversos cursos de capacitação e aperfeiçoamento,
sempre buscando seu auto crescimento, para po-

der repartir o aprendizado com a sua terra natal.
Dentre os muitos cursos que realizou, listo os de
Didática Geral, Orientação Educacional, Psicologia
da Adolescência e Filosofia da Educação promovidos pela Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão
de Ensino Secundário do Ministério da Educação e
Cultura, todos realizados em São Luís.
A juventude, para a Professora Maria Antonia,
era a solução para o futuro da humanidade. A ela,
dedicava um olhar especial de encorajamento e de
empoderamento, para usar um termo atual, e diante dos jovens, o seu espírito de mulher educadora
e combatente se juntava ao brilho de seus olhos
e às expressões gestuais que compunham a cena.
Como professora, após ter concluído os estudos
em 1954, na Escola Normal do Instituto de Educação de São Luís, lecionou em Viana no Grupo
Escolar Dom José Delgado, pertencente à Diocese
de Viana; no Ginásio Prof. Antônio Lopes, da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade – CNEC

– aqui destaco sua participação como Secretária do
Ato de sua Fundação; na Escola Normal Colegial
“Nossa Senhora da Conceição”, na época, da Igreja
Católica de Viana; no Ginásio Bandeirantes “Dom
Hanleto de Angelis”; e por mais de vinte anos foi
diretora do Colégio São Sebastião, onde estudei
todo o meu primário – primeiro grau menor.
Em frente aos alunos, no pátio do Colégio, todos perfilados, cantávamos sob sua potente voz e
regência feita com as mãos, num bailar de ir e vir,
em movimentos para cima/baixo e para os lados, os
hinos Nacional, da Bandeira, da Independência, da
Marinha e do Maranhão, além de cantos relativos
ao dia festivo do calendário escolar.
Como gestora, foi eleita para ocupar o cargo de
Diretora do Ginásio Prof. Antônio Lopes, na década
de 70, e exerceu a função de Diretora da Escola
Normal Colegial “Nossa Senhora da Conceição”,
ambos em Viana.
Na carreira política, foi membro efetivo do
MDB – Movimento Democrático Brasileiro, partido político de esquerda na época, que rivalizava
com a ARENA, partido da situação, tendo sido
eleita vereadora para a legislatura de 1973 a 1976,
defendendo a educação, a mulher e a juventude.
Também exerceu, com destaque, o papel de Secretária Executiva do Gabinete do Prefeito Walber
Duailibe, criando um espaço organizacional de
fluxo de processos e de agendamento das pautas
do Município.
Prematuramente foi acometida por um problema de saúde, que a fez se afastar da vida pública e
do convívio social, vindo a falecer em São Luís, no
dia 7 março de 2005. Seu corpo foi sepultado em
Viana, como era do seu desejo.
Com a eleição da Professora Laurinete Costa
Coelho para inaugurar o assento da Cadeira n° 34,
patroneada por Maria Antonia Gomes Costa, a AVL
garante o registro da imortalidade dessa mulher
que esteve à frente do seu tempo lutando por
espaços na sociedade antes destinados apenas ao
homem, sem esquecer que seu maior legado foi o
de apoiar e incentivar os jovens na construção de
um caminho mais justo e fraterno.

CATÓLICOS VIANENSES SE DESPEDEM DO
BISPO DOM SEBASTIÃO LIMA DUARTE

A

cidade de Viana/MA se despediu, no dia 24 de fevereiro, do bispo Dom Sebastião
Lima Duarte, transferido, por nomeação do Papa Francisco, anunciada em 20 de dezembro de 2017,
da sede episcopal de Viana para a
diocese de Caxias/MA, tomando
posse no dia 25 de fevereiro.
Dom Sebastião Lima Duarte foi
o quinto bispo de Viana e estava
na diocese desde julho de 2010,
quando foi nomeado. Nasceu
em 1964, em Carutapera (MA) e
iniciou seus estudos eclesiásticos
no Instituto de Estudos Superiores
do Maranhão (1985-1991) e, logo
depois, mudou-se para Roma.
Formou-se no Instituto Patrístico Augustinianum (1995-1998),
ordenando-se padre em 30 de
novembro de 1991, tendo como
lema episcopal: “Fiat voluntas tua”.
O religioso destacou-se na cidade de Viana nos últimos sete anos
e dirigiu, com serenidade e humildade, o pastoreio da Diocese. Em
cerimônia realizada na Catedral de
Nossa Senhora da Conceição, sede

AVL-ARQUIVO

AVL homenageou Dom Sebastião Lima Duarte pelos relevantes serviços na Diocese de Viana

da Diocese de Viana, localizada no
bairro Matriz, foi celebrada a vida
e missão do bispo, em reconhecimento e gratidão ao ministério
episcopal fecundo desempenhado
por Dom Sebastião na comunidade
católica e na Diocese de Viana/MA.
Muitos fiéis vianenses se deslocaram para a cidade de Caxias, a fim
de presenciarem mais esse ato de
fé cristã.
A Academia Vianense de Letras,
em reconhecimento aos relevantes
serviços prestados à Igreja como
pastor da Diocese de Viana, outorgou Homenagem Especial com
a entrega de Diploma de Honra
ao Mérito Vianense ao Bispo Dom
Sebastião, em Solenidade Comemorativa dos 15 anos de sua fundação, realizada na cidade de Viana/
MA, no dia 27 de maio de 2017. E
externa votos de gratidão ao Bispo
Dom Sebastião, desejando que a
comunidade católica de Caxias/
MA o receba com alegria e união
fraterna, e que a missão episcopal
continue a ser desempenhada com
entusiasmo e fé.
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A ACADEMIA VIANENSE DE LETRAS
ELEGE NOVOS MEMBROS EFETIVOS

A

Academia Vianense de Letras – AVL
dá as boas vindas aos novos membros
efetivos. Na noite do último dia 02 de
abril, reunida em Assembleia Geral, elegeu,
por unanimidade, o Desembargador José de
Ribamar Froz Sobrinho e a Professora Laurinete Costa Coelho, na categoria de novos
membros efetivos.
O confrade José de Ribamar Froz Sobrinho tornou-se o titular da cadeira de nº 33,
patroneada por Antônio Hadade, enquanto a
acadêmica Laurinete Costa Coelho ocupará a
cadeira de nº 34, cuja patrona é Maria Antonia
Gomes Costa.
O processo eleitoral teve início com a publicação do Edital Eleitoral nº 001/2018-AVL,
no site da Academia, que tornou pública a
existência de duas vagas na categoria de
membro efetivo, a serem preenchidas mediante a observância das regras dispostas no
referido edital.
Após o período de inscrições (16 de fevereiro a 19 de março), a Academia instituiu uma
Comissão Especial, formada pelos acadêmicos
Lourival de Jesus Serejo Sousa, Joaquim de
Oliveira Gomes e Elvemir Nunes Franco, que
elaborou o Parecer Informativo nº 001/2018CE/AVL, informando as condições de elegibilidade dos candidatos inscritos, o qual foi lido
pela Presidente Fátima Travassos e submetido

à apreciação de todos os acadêmicos presentes na ocasião da Assembleia Geral, sendo
aprovado por unanimidade.
Os novos membros efetivos da AVL tomarão posse em Sessão Solene a ser realizada

no próximo dia 05 de maio, no Salão de
Convenções Ceasears Palace, na cidade de
Viana/MA, e contará com a participação de
acadêmicos, familiares, autoridades locais e
convidados.
AVL-DIVULGAÇÃO

Acadêmicos reunidos em Assembleia Geral do dia 2 de abril elegem dois novos membros efetivos da Academia Vianense de Letras

N

HOMENAGENS

a ocasião da Solenidade de Posse, haverá também, Homenagem
Especial com a outorga do Diploma de Honra ao Mérito Vianense
às personalidades que contribuíram, significativamente, para
o desenvolvimento socioeconômico, político e cultural do Município
de Viana/MA e Região, e às autoridades municipais parceiras da AVL.
São eles: Prefeito Municipal de Viana, Magrado Aroucha Barros;
Secretário Municipal de Educação, Raimundo Benedito Oliveira Júnior;
Câmara Municipal, nas pessoas dos vereadores: Presidente Valter

Antônio Mendes Serra, José Valdemar Nascimento, Jefferson José Reis
Gomes, João Cutrim Rabelo, Nadson Muniz Araujo, Nelson Antônio
Morais Mendonça, Batista Luzardo Pinheiro Barros Segundo, Valdinê
Santos Andrade, José Carlos Pereira Costa (in memorian), Gerson Padilha,
Alvaro Dias Filho, Lourival Serra Cutrim, Lairton Silva Cutrim, Neilson
Muniz Gomes, Lucielma Costa Silva e Wybis Frank Rodrigues Ribeiro; o
Engenheiro Civil Batista Luzardo Pinheiro Barros Filho; e as Professoras
Maria Isaura Santos Lopes e Wilma dos Reis Gomes.
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QUEM SÃO OS NOVOS MEMBROS EFETIVOS DA AVL
DIVULGAÇÃO

José de Ribamar Froz Sobrinho

É

vianense, filho de Jorrimar Lindoso
Froz e Jaci Cutrim Froz, divorciado,
Desembargador do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, professor do curso de Direito da UNICEUMA
e ESMAM, Coordenador da Unidade de
Monitoramento, Acompanhamento,
Aperfeiçoamento e Fiscalização do Sistema Carcerário no Estado do Maranhão,
Membro da Comissão de Trabalho sobre
Audiência de Custódia no Poder Judiciário
do Estado do Maranhão e Presidente da
Terceira Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão.
É membro do Conselho Editorial da
Revista da ESMAM. É autor de diversos
artigos publicados no Jornal “O Estado
do Maranhão” e em Informativos do Ministério Público do Estado do Maranhão.
É Pós-Graduado em Direito Civil e Processo Civil (Monografia: “Aspectos sobre
os Aforamentos na Ilha de São Luís”).
É especialista em Direito Ambiental e
Políticas Públicas e Direito Civil. É Mestre
em Direito Constitucional (Dissertação de
Mestrado em Constituição e Sociedade,
“Eficácia dos Direitos Fundamentais dos
Encarcerados: A Situação Carcerárias no
Brasil e a falência dos mecanismos formais e preservação de direitos”), e ainda,
Doutorando em Ciências Jurídicas.
Foi Promotor de Justiça do Ministério
Público do Estado do Maranhão; Diretor
da Secretaria para Assuntos Institucionais
da Procuradoria Geral de Justiça do Esta-

do do Maranhão; Diretor das Promotorias
de Justiça da Capital (2004-2006); Assessor de Procurador-Geral de Justiça (20062008); Exerceu a função de Promotor de
Justiça Eleitoral; Foi Vice-Presidente e
Corregedor do Tribunal Regional Eleitoral
do Estado do Maranhão e Presidente do
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do
Maranhão.
Foi membro do Conselho Editorial da
Revista do Ministério Público do Estado
do Maranhão – Juris Itinera, dos vol. 05
e 06; e da Comissão Editorial da 2ª Edição
da Coletânea de Leis do Ministério Público
do Estado do Maranhão.
Ministrou palestras e cursos na área
jurídica em diferentes estados brasileiros,
e também, nas cidades de Salamanca
e Madri, na Espanha. Participou de diversos Seminários, Congressos, Fóruns,
Encontros e Reuniões na área jurídica, em
diferentes estados brasileiros, e também,
na cidade de Lisboa, Portugal.
Recebeu diversas Medalhas de Mérito; Títulos de “Cidadão Caxiense” e
“Cidadão Pinheirense”; Medalha de
“Ordem do Mérito Judiciário Militar”, do
Superior Tribunal Militar – STM; Medalha
de “Ordem Timbira do Mérito Judiciário
do Trabalho”, homenagem no grau de
Grande-Oficial, do Tribunal Regional do
Trabalho – TRT.
O novo acadêmico Froz Sobrinho recebeu a notícia da eleição e externou sua
satisfação em integrar a AVL:

DIVULGAÇÃO

Obrigado pelo carinho de todos e todas! Estou
grandemente honrado por fazer parte da Academia Vianense de Letras! Agradeço a cada
confrade e confreira que me agraciaram com
o voto de confiança! Espero corresponder à altura dessa agremiação acadêmica, fazendo jus
à história da nossa querida cidade de Viana!
Froz Sobrinho

Laurinete Costa Coelho

É

vianense, filha de Benito Martins Coelho e Maria Celeste
Costa Coelho, solteira, servidora pública municipal, atualmente
ocupando o cargo de Superintendente de Educação Ambiental da
Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer, do município de Viana/MA, educadora,
Licenciada em História, Especialista
em Ensino de Ciências Humanas,
escritora, poetisa, historiadora, colunista da rádio e TV Maracu, locutora.
Foi Diretora Regional de Educação, Coordenadora Local do Projeto
Santo de Casa faz Milagres (Viana do
Castelo – Portugal) e Griô Aprendiz,
Secretária de Meio Ambiente do
Município de Viana.
Desenvolveu atividades cultu-

rais/literárias na cidade de Viana/
MA, e também o Projeto Educação
para as relações Étnico-Raciais e
para o ensino de História e Cultura
Afro-Brasileira, em Viana do Castelo,
Portugal.
É autora da obra “Cordel de
Lançamento – As Origens de Viana”,
publicada em 2009, com os fins de
incentivar a leitura e a aprendizagem
da História de Viana, de forma mais
dinâmica e lúdica.
Escreveu contos, sambas-enredos, crônicas e poesias, como
“Viane-se, Poeme-se”.
Em processo de edição, a obra
“Entre a Emoção e a Razão”, de sua
autoria, será lançada em breve.
Após notícia de sua eleição, expressou aos acadêmicos:

Quanta honra, quanto mérito fazer parte desta
Academia! O momento agora é oportuno para
agradecer e exaltar os trabalhos que a AVL
realiza. Parabéns ao confrades e confreiras que
fazem parte da Academia Vianense de Letras.
Laurinete Costa Coelho
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AVL homenageia os vianenses que partiram e deixaram saudades em 2017 e 2018
Tudo quanto vive, vive porque muda; muda porque passa; e, porque passa, morre. Tudo quanto
vive perpetuamente se torna outra coisa, constantemente se nega, se furta à vida (FERNANDO PESSOA)
Luiz Antonio Morais
JORNALISTA E TITULAR DA CADEIRA Nº 20 DA ACADEMIA VIANENSE DE LETRAS – AVL

O Jornal Renascer Vianense – órgão de comunicação da AVL registra,
com pesar, os filhos ilustres de Viana que deixaram histórias gravadas na
memória dos vianenses e muita saudade aos seus familiares.
Nossas homenagens:

CEL. CARLOS AUGUSTO CASTRO LOPES
ê28/11/1958

8/4/2017

O ilustre vianense, Coronel Carlos Augusto Castro Lopes,
foi um vianense vencedor. Primogênito do casal Carlos Lopes e
Iraci Marta de Castro Lopes – um mestre de obras e uma dona
de casa –, família estimada e muito querida na Cidade dos Lagos. Nasceu no dia 28/11/1958 e faleceu no dia 07/04/2017.
Depois de muitos estudos, lutas e vitórias na carreira da
Polícia Militar do Maranhão, o Coronel Carlos Augusto, em
2016, foi para a reserva remunerada, depois de inúmeras honrarias obtidas
dentro da PM, entre medalhas de mérito, diplomas e condecorações, além
de ter exercido a subchefia do Estado Maior Geral da PMMA.
Era casado com a vianense Dulcilene Sá e deixou um filho, Carlos Augusto Júnior.
O velório foi realizado na Academia da Polícia Militar Gonçalves Dias,
no Quartel do Comando Geral da PMMA, no bairro do Calhau, onde foram
celebradas missas, proferidos discursos de autoridades, além de muitas
homenagens de colegas da corporação, amigos e conterrâneos vianenses.
De São Luís, o corpo do coronel seguiu para sua terra natal, Viana/MA,
acompanhado de uma grande carreata. Depois de velado em sua residência,
no centro da cidade, foi realizada uma missa de corpo presente, na Igreja
de São Benedito, com a presença do secretário de Segurança, Jeferson
Portela, autoridades militares e soldados da Força Nacional de Segurança.
Foi sepultado no domingo (09/04/2017), pela manhã, com honras militares,
no Cemitério Municipal São Sebastião.
Homem de vasto conhecimento histórico da Instituição, deixou várias
obras de sua autoria. Em seus pronunciamentos sempre incentivava os
policiais a buscarem o conhecimento, a qualificação para acompanhar a
evolução do saber no mundo globalizado. Profissional competente, deixou
como legado a Escolinha de Musica Dó, Ré, Mi, projeto social idealizado por
ele que atende centenas de crianças e jovens carentes de São Luís.

JOÃO BATISTA MELO, O COQUINHO
ê19/1/1942

6/9/2017

João Batista Melo, conhecido como Coquinho, faleceu
aos 65 anos, no dia 6 de setembro de 2017, em Viana/MA.
Nasceu em Viana, em 19 de janeiro de 1942, filho de Pedro
de Assis Melo e Marina Matos Melo. Foi casado com Maria do
Carmo Soeiro Melo e tiveram dois filhos: João Batista Melo e
Marina Carla Soeiro Melo, e dois netos, João Otávio e Miguel.
Era bancário e desportista.
Sua vontade em transformar jovens em cidadãos de bem – por meio do
futebol –, foi uma constante em sua vida e um dos seus maiores legados,
dedicando grande parte do seu lazer e vida pessoal no comando de algumas
agremiações esportivas, entre elas, o Vera Cruz e o Tenório.
Conhecido também como “Manjá”, Coquinho sempre participava de
eventos da cultura popular, principalmente o Carnaval, período no qual
ostentava um imutável chapelão de palha de abas largas, que servia de
disputa com outros amigos foliões para ver qual era o maior. Fundou o
bloco “Amigos da Matriz” (bairro em que residia), cujos integrantes eram
amigos da velha-guarda e garotos treinados por ele nos campinhos de Viana.
Coquinho foi um dos melhores zagueiros do futebol vianense, formando,
com seu irmão Zé Melo (falecido), a melhor dupla de zaga da seleção de
Viana. Foi vice-campeão, campeão e bicampeão dos disputados Torneios
Intermunicipais que marcaram época entre os anos 60 e 70.
No início dos anos 80, já aposentado do serviço público, onde foi servidor
do Banco do Estado do Maranhão (BEM), Coquinho dedicou-se a garimpar
talentos do futebol entre os garotos da Cidade dos Lagos e região.
Em 1981, fundou o lendário Vera Cruz Esporte Clube, equipe formada
por garotos de 16, 17 e 18 anos, que ganhou praticamente todos os torneios
de futebol disputados em Viana e em cidades vizinhas da Baixada.
Em 2000, fundou outra equipe que também marcou história no futebol
vianense: o Tenório Esporte Clube, sempre utilizando jovens talentosos,
que mais tarde integrariam outras equipes de futebol adulto, em Viana ou
em outras cidades.
Em 8 de setembro de 2017 (sexta-feira), depois de uma missa de corpo
presente, celebrada na Catedral de Nossa Senhora da Conceição, onde recebeu as últimas homenagens, o corpo de João Batista Melo seguiu pelas
estreitas ruas de pedra até o Cemitério São Sebastião, em Viana, conduzido
por amigos, ex-jogadores do Vera Cruz e do Tenório, e cidadãos que ele
ajudou a formar por meio do seu trabalho e dedicação.

JUAREZ MENDONÇA CUTRIM, O VAVÁ
ê13/9/1944

19/1/2018

Juarez Mendonça Cutrim, o Vavá, nasceu em 13 de setembro de 1944, era o 4º dos nove irmãos do casal Firmino
Andrade Cutrim e Senhora das Dores Mendonça Cutrim. E
faleceu no dia 19 de janeiro de 2018, na capital maranhense.
Vavá, como era conhecido, foi casado com a professora
Josefina Cordeiro Cutrim, e não deixou filhos desta união.
Josefina Cordeiro Cutrim é patrona da Cadeira nº 27, da AVL, ocupada por
Maria da Graça Mendonça Cutrim
Era empresário do ramo do comércio de material de construção, pecuarista e bancário aposentado, foi um dos grandes craques do passado
da Seleção Vianense de futebol, que atuou até o fim dos anos 80, quando
pendurou as chuteiras e encerrou sua carreira de atleta.
Dono de um futebol elegante e firme atuou como zagueiro titular nas
melhores equipes da Liga Vianense da época.
Em 1975, ainda na ativa, fez parte de uma das melhores seleções da
história de Viana ao lado de outros craques como Dicá, Passarela, Pedro de
Estevam, Marreco, Zé Carlos Costa, Gojoba, Pelé, Chucho, Doval, Jambu,
Waldir, Catarrinho, Ribamar Moraes, Prof. Zé Raimundo, etc.
Foi também professor de Educação Física do antigo Ginásio Professor
Antônio Lopes, atual Centro Educacional José Pereira Gomes e do Ginásio
Bandeirantes – Dom Hamleto de Angelo.
Por último, residiu na vizinha cidade de Cajarí, na Baixada Maranhense,
em união estável com Dolores Costa, da qual deixou dois filhos.
Além da paixão pelo futebol, Vavá também tinha como um dos seus
esportes preferidos, a montaria em cavalos, sempre participando de vaquejadas nos municípios da Baixada Maranhense.

JOSÉ CARLOS PEREIRA COSTA
ê17/10/1952

22/2/2018

José Carlos Pereira Costa, filho de José Ribamar de Oliveira Costa (já falecido) e Terezinha de Jesus Pereira Costa;
era casado com a professora Maria do Socorro Aragão Costa
e deixou três filhos. Era irmão dos confrades da AVL, José
Ribamar de Oliveira Costa Júnior, titular da Cadeira nº 29 e
Geraldo Pereira Costa, titular da Cadeira nº 31.
Zé Carlos Costa, como era popularmente conhecido na
cidade de Viana, tinha formação em Contabilidade e exerceu, por muitos
anos, a profissão de contador. Foi vereador na Câmara Municipal de Viana,
pela terceira vez, tendo sido eleito por duas vezes como o vereador mais
votado do município. E quando do seu falecimento, estava vereador do
terceiro mandato pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB); exerceu, ainda,
os cargos executivos de Secretário de Educação, secretário de Finanças e
coordenador Político, respectivamente nos governos de Batista Luzardo
Pinheiro Barros, Walber Dualibe, Djalma Campos e Messias Costa.
Era esportista e, como tal, grande incentivador do Esporte Amador,
tendo sido Presidente do Esporte Clube Viana (“Leão da Baixada”), que
proporcionou inúmeras alegrias à população Vianense.

OTÁVIA BARROS ERICEIRA
ê14/5/1927

1º/3/2018

Otávia Barros Ericeira nasceu em 14/05/1927 e faleceu em
sua residência, em Viana (MA), no dia 1º de março de 2018.
Dona Otávia era uma das mais estimadas mães de família
da Cidade de Viana. Era casada com Leandro Leite Ericeira
(falecido), e teve 8 filhos: Durval (in memorian), Leniuce,
Heloísa (in memorian), Milton, Ribamar, Marilourdes (Aúda),
José Humberto e Adalberto. Deixou, também, dezenas de
netos, bisnetos e trinetos.
Morava na Rua Cônego Hemetério, ladeada pelas casas de Raimundo
Parma, Maria Antonia Gomes e o famoso Sobrado Amarelo, e pelo canto de
sua residência passavam diariamente várias gerações de vianenses que se
dirigiam à “Praia”, para comprar peixe fresco nas canoas, fazer compra no
comércio do Sr. Feliciano, ou jovens estudantes que seguiam alegremente
ao antigo Colégio Bandeirante, na Praça Duque de Caxias.
Para muitos conterrâneos, amigos e familiares da Sra. Otávia, que visitavam Viana, e não compareciam àquele café vespertino, servido por ela
na copa/cozinha da sua acolhedora residência, acompanhado de deliciosas
bolachinhas de trigo ou bolo de tapioca, em alegres conversas, era como
“ir a Roma e não conhecer o papa”.
Dona Otávia era uma mulher simples, carismática, com um sorriso que
conquistava a todos, alegre e dedicada à família e, ao lado do seu marido
Leandro Ericeira, destacou-se como mulher de fibra na labuta diária de
criar os filhos.
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VIANENSE QUE PARTIU E DEIXOU SAUDADES

JOSÉ PEREIRA GOMES

Um abnegado Procurador de Justiça e um vianense imortal (1926-2018)
AVL-ARQUIVO

Maria de Fátima Rodrigues Travassos Cordeiro
PRESIDENTE DA ACADEMIA VIANENSE DE LETRAS – AVL (CADEIRA N° 12)
PROCURADORA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

J

osé Pereira Gomes, filho de Thomaz de Oliveira
Gomes e Joana Pereira Gomes, nasceu em 09
de março de 1926, na cidade de Viana/MA, e
faleceu no dia 06 de março de 2018, na cidade de
São Luís/MA. Contraiu matrimônio com Leodonora
Castro Gomes com quem teve quatro filhos: Rogério Castro Gomes, José Alberto Castro Gomes,
Roberto Castro Gomes e Rubem Castro Gomes. Em
segundas núpcias, casou-se com Maria José Mendonça, com quem teve um filho, Silvano Mendonça
Gomes, já falecido.
Órfão de mãe aos três anos de idade, foi criado pelos avós e educado pela madrinha Josefa
Dias, conhecida por Nhazita, que lhe ensinou as
primeiras letras. Em 1938, aos doze anos, depois
de concluir o curso primário no Grupo Escolar
Estêvão Carvalho, José Pereira Gomes foi levado
pelo pai para continuar os estudos em São Luís,
onde foi matriculado no Colégio Ateneu Teixeira
Mendes, transferindo-se posteriormente para o
Colégio Maristas.
Concluído o ginasial, fez o 1º e o 2º ano do
curso científico no Colégio São Luís, do conceituado professor Luís Rego. Em 1945, aos 19 anos,
viajou para Fortaleza, matriculando-se no Colégio
São João, onde concluiu o 2º grau. Retornou ao
Maranhão no final de 1946. Ao regressar, José
Pereira Gomes foi contratado como postalista dos
Correios e Telégrafos.
De volta a São Luís, prestou vestibular para o
curso de Direito e, em 1953, concluiu o curso de
Bacharel em Direito. No ano seguinte, prestou
concurso para a Magistratura e para o Ministério
Público. Aprovado em ambos certames, optou pelo
Ministério Público, por aspirar à carreira política, a
qual era incompatível com a Magistratura. Foi nomeado, em 1955, Promotor Público da Comarca de
Mirador, permanecendo ali por três meses, sendo
removido para a Comarca de Viana, de1ª entrância
à época, em 15 de julho de 1955.
Em 18 de maio de 1959, foi promovido para a
mesma Comarca de Viana, já elevada à categoria
de 2ª entrância.
Em Viana, como Promotor de Justiça, iniciou
sua atuação ministerial com dedicação e zelo,
uma trajetória marcada pela defesa da sociedade no âmbito da justiça cível e criminal. Muito
respeitado pela população vianense, após seis
anos de Promotoria de Justiça, foi eleito Prefeito
Municipal de Viana pelo extinto PSD (Partido Social
Democrático). Tomou posse no dia 31 de janeiro
de 1961, tornando-se o 37º Prefeito Municipal de
Viana/MA.
Como gestor municipal, dirigiu suas ações a
partir de políticas públicas voltadas, especialmente, para o desenvolvimento da educação,
cultura, esporte e lazer, destacando-se pela
criação do curso ginasial Centro Educacional
Cenecista, mais tarde denominado Ginásio Professor Antônio Lopes, que preencheu a maior
carência da educação vianense da época. Foi
uma árdua batalha que o dinâmico Promotor
de Justiça (então Prefeito Municipal) enfrentou,
sem desânimo. O mais difícil foi arrecadar, junto
à comunidade local, a alta quantia de quarenta
mil cruzeiros, valor da taxa exigida pela diretoria
da antiga CNEG (Campanha Nacional de Educandários Gratuitos), sediada no Rio de Janeiro. Para
tanto, José Pereira Gomes criou um livro de ouro
com quarenta assinaturas, cada uma equivalente
a mil cruzeiros, permitindo, assim, a instalação e
o funcionamento do ginásio.
Destacou-se, também, pela instalação do Cinema, que foi uma das mais preferidas opção de
diversão dos vianenses, à época, localizado na Rua
Professor Antônio Lopes, próximo ao conhecido
Canto do Galo.
Dois meses depois de eleito como Prefeito Municipal, em 31 de março, ocorreu a aula inaugural
do Ginásio Professor Antônio Lopes, instituição de
ensino que se tornou, ao longo das cinco últimas
décadas, um marco na educação dos jovens de
Viana e das cidades circunvizinhas.

José Pereira Gomes contou com o incentivo
e apoio de algumas personalidades ilustres da
cidade de Viana para iniciar o ginásio e mantê-lo
em funcionamento. Foram eles: Dr. José Ribamar
Seguins, na época Secretário de Educação e Cultura do Governo do Estado do Maranhão; as professoras Edith Nair Furtado da Silva, Zeila Cunha
Lauleta, Maria Antonia Gomes, o professor Pedro
Raitis de Santana, e o Promotor de Justiça José de
Freitas Dutra, que o substituiu por ocasião da sua
licença para ocupar o cargo de Prefeito Municipal
de Viana. Foram estes que constituíram o primeiro
corpo docente do Ginásio Professor Antônio Lopes,
cujo prédio, até hoje ocupado por esta instituição
de ensino, foi doado pelo ex-Prefeito Municipal de
Viana José Mendes Pinheiro.
O Ginásio Professor Antônio Lopes, na época da
sua fundação, serviu praticamente a toda a Baixada
Maranhense, atendendo alunos vindos das cidades
de Matinha, Penalva, Cajari, Arari e muitas outras.
Em 1962, foi instalada a Diocese de Viana sob
os cuidados do saudoso Bispo Dom Hamleto de
Angelis, trazendo em sua equipe padres italianos
e missionárias canadenses, todos comprometidos
com a missão religiosa de caráter educacional.
Em algumas conversas entre José Pereira Gomes e Dom Hamleto de Angelis ficou claro que
como já havia um ginásio em funcionamento em
Viana, seria, portanto, de grande importância à
instituição de uma Escola Normal, onde os concludentes do grau médio pudessem prosseguir
nos seus estudos. E, como colaboração inicial, o
Bispo permitiu que o padre italiano, Vitório Luccesi Viesse, lecionasse Matemática, e as missionárias canadenses, Denise Caron e Gertrudes Pax,
lecionassem Francês e Inglês, respectivamente.
Disciplinas estas ministradas pelo então Promotor de Justiça José Pereira Gomes após estágio
e autorização da aliança Francesa e YAZIG, para
posterior referendo da antiga CADS, pois sem o
cumprimento dessa exigência não era permitido
lecionar.
Em 1964, o Promotor de Justiça José Pereira
Gomes, como Prefeito Municipal de Viana/MA,
assistiu à diplomação da primeira turma de con-

Brasão do Centro Educacional Dr. José Pereira Gomes

cludentes formados por ele mesmo como dirigente
do Centro Educacional Cenecista. No ano seguinte,
alguns alunos ingressavam sua segunda jornada na
Escola Normal, instituída por Dom Hamleto de Angelis com o apoio do Promotor de Justiça e Prefeito
Municipal. Prosseguindo a luta, mesmo depois da
saída do Promotor de Justiça José Pereira Gomes,
do cargo de Prefeito Municipal de Viana, em 1966.
E assim, pode reassumir o cargo de Promotor de
Justiça na cidade de Viana, continuando à frente do
Centro Educacional Cenecista até a sua promoção
para a Comarca da Capital.
O estabelecimento educacional foi dirigido por
várias professoras ex-alunas, a partir de 1980. A
primeira foi Lucimar Gonçalves (atualmente Vice-Prefeita Municipal de Viana), seguida de Dinalva
Guimarães (falecida), Josefina Cordeiro (falecida)
e, atualmente, a professora Isaura Santos Lopes.
Em assembleia do dia 25 de abril de 2005, e nos
mesmos moldes filantrópicos da CNEG, em eleição,
criaram o Centro Educacional Dr. José Pereira Gomes, a mais justa e merecida homenagem ao seu
incansável fundador imortal.
Na carreira do Ministério Público, em 26 de dezembro de 1973, foi promovido, por merecimento,
para a 1ª Promotoria da Comarca de Bacabal, de
3ª entrância, e, em 02 de fevereiro de 1979, promovido para a 4ª entrância (Comarca de São Luís).
Em 16 de março de 1979, foi nomeado para
exercer o cargo de Corregedor Geral do Ministério
Público, permanecendo no cargo até 26 de abril
de 1983, quando assumiu o cargo de Assessor
da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do
Maranhão.
Em 24 de julho de 1979, foi promovido, por
merecimento, para o cargo de Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Maranhão,
vindo a aposentar-se, voluntariamente, em 17 de
março de 1985.
Foi Presidente da Associação do Ministério
Público do Estado do Maranhão – AMPEM, entre
os anos de 1979 e 1982.
Depois de aposentar-se, exerceu a advocacia
com maestria por muitos anos.
Para além do seu legado funcional, José Pereira
Gomes também foi um dos membros fundadores
da Academia Vianense de Letras – AVL, ocupando
a Cadeira de nº 7, patroneada por Frei Antônio
Bernardo da Encarnação e Silva, vianense.
Como imortal da Academia Vianense de Letras,
fundada em 04 de maio de 2002, José Pereira
Gomes contribuiu para a cultura e literatura da
cidade de Viana e região da Baixada Maranhense,
como um grande fomentador da educação e um
exímio entusiasta do esporte e lazer no município.
Além dele, seu primogênito, Rogério Castro
Gomes (Rogéryo Du Maranhão), também integra
a Academia Vianense de Letras – AVL, na qual é
titular da cadeira de nº 16, patroneada por Miguel
Dias.
Até hoje, a cidade de Viana dispõe do Ginásio
Professor Antônio Lopes, obra de sua notável atuação enquanto gestor público municipal e Promotor
de Justiça. Em sua homenagem como fundador,
quando ainda estava entre nós, recebeu aquele
ginásio, de Ensino Fundamental, o nome de Centro
Educacional Dr. José Pereira Gomes.
A Academia Vianense de Letras homenageou o
Procurador de Justiça José Pereira Gomes, durante
seu velório na noite do dia 06 de março, próximo
passado, bem como, aprovou, no dia 02 de abril
de 2018, por unanimidade, a indicação do imortal
para patronear a cadeira de nº 37, em reconhecimento à importância de sua obra para a Academia
e para o município de Viana.
Sem dúvidas, a memória do imortal, Procurador de Justiça José Pereira Gomes, permanecerá
presente na vida de cada Membro e Servidor do
Ministério Público do Estado do Maranhão, da
sociedade maranhense e de Viana, alcançados
que foram pelas lutas deste nobre vianense, que
cumpriu sua missão como Cidadão, Gestor Público
e Membro do Ministério Público do Estado do
Maranhão, deixando um legado de amor e dedicação à Instituição Ministerial, ao Maranhão e a
sua terra natal, Viana, torrão gentil. Um abnegado
Procurador de Justiça e vianense imortal!
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CARNAVAL EM VIANA – MUITA ANIMAÇÃO

C

umprindo a tradição de todos
os anos, mais uma vez o Carnaval em Viana, com o tema “A
Alegria Continua”, foi realizado com
sucesso, levando a cultura popular
e a alegria aos foliões vianenses e
visitantes que prestigiaram seis dias
de festa, que contou com uma vasta
programação cultural.
A Prefeitura Municipal de Viana
organizou as festividades carnavalescas em três circuitos principais
na cidade: Avenida Luís de Almeida
Couto, com uma grande estrutura de
palco e camarotes, Parque Dilú Melo
e Praça São Benedito.
De 09 a 14 de fevereiro, a sociedade vianense participou da folia
momesca, ao som de diversas bandas
como Wesley Dantas, Banda Asa
Show, Wylley Gomes, Kally Fonseca,
Patchanka, Wandim Rey, Andson
Mendonça, Filhinho de Papai, NanaBanda, Banda Cavalo de Aço, Banda
Tagarella, Claudiney, Juliana, Sacode
Elétrico, Café Pitta, Wlad Show, Banda Chicaê, Chicabana e Avine Vinny,
entre outras bandas locais e regionais; além da participação descontraída e alegre dos blocos alternativos,
das escolas de samba, dos paredões
de som e dos arrastões culturais de
blocos nos diversos circuitos.
Atendendo a todos os públicos, o
Carnaval Vianense preparou atrações
para o público infantil, com o Baile
Mirim, realizado na Praça da Bíblia e
conduzido pela Caravana da Alegria;
e para a Jovem Guarda, com o baile
das Marchinhas, que teve a participação do cantor Valfredo Jair, na Praça
São Benedito, resgatando a tradição
dos antigos carnavais.
Dentre os blocos que participaram, o bloco “Maromba Fitness”,
que se apresentou no sábado à
noite, na Avenida Luís de Almeida
Couto, destacou-se como campeão
do grupo de acesso do Carnaval
Vianense, conduzido pelo vereador
Luzardo Segundo, agregando muitos
foliões que participaram com alegria
e diversão.
Também foi campeão dos Blocos
Tradicionais, conquistando seu nono
título, o Bloco Piteuzinho, coordenado pela vianense Luz Marina, com o
tema “Cassino do Chacrinha”.
A AVL, pela sua Presidente, Fátima Travassos (que esteve participando do carnaval), parabeniza a
Administração Pública Municipal, nas
pessoas do Prefeito Municipal Magrado Aroucha Barros, do Secretário
Municipal de Cultura, Angelo Muniz,
e do Assessor de Comunicação,
Wilson Bacana, e toda a equipe de
governo, que juntos, se empenharam
para oferecer à sociedade vianense e
aos visitantes, uma grande festa da
cultura popular, com segurança, registrando um dos maiores e melhores
carnavais da Baixada Maranhense.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Circuito Avenida Luiz Almeida Couto

Prefeito Magrado Barros e a primeira-dama Haydna Amorim

Bloco Piteuzinho, campeão do blocos tradicionais

Bloco Maromba Fitness, campeão do grupo de acesso do Carnaval de Viana

Escola de Samba

Fátima Travassos com Conceição Gomes e Teresa Gomes

ANIVERSARIANTES DA ACADEMIA VIANENSE DE LETRAS
A AVL PARABENIZA OS ACADÊMICOS ANIVERSARIANTES
GERALDO PEREIRA COSTA ......................................................... 03/01
JOSÉ ANTÔNIO ROSA CASTRO ................................................... 29/01
MARIA VITÓRIA DOS SANTOS.................................................... 16/02
MARIA HELENA NUNES CASTRO ................................................ 02/03
POLLYANNA GOUVEIA MENDONÇA MUNIZ ............................... 18/03
JOSÉ RIBAMAR D’OLIVEIRA COSTA JÚNIOR................................ 30/05
CARLOS NINA EVERTON CUTRIM ............................................... 01/06
MARIA DE JESUS SILVA AMORIM ............................................... 12/06

Fátima Travassos com o irmão Dr. Emanuel Travassos e esposa Dra Eliane

AVL ACONTECE
CALENDÁRIO 2018 – AVL
® 05/05: SESSÃO SOLENE DE POSSE DE NOVOS MEMBROS EFETIVOS E
HOMENAGENS
® 06/07: II CAFÉ LITERÁRIO
® 24/11: SESSÃO SOLENE DA AVL
® EDITAL ELEITORAL Nº 001/2018-AVL
A AVL publicou Edital Eleitoral nº 001/2018-AVL no dia 16 de fevereiro de
2018, tornando público o processo eleitoral para preenchimento de duas vagas
na categoria de membro efetivo da Academia, nas cadeiras de números 33 e
34, patroneadas por Antônio Hadade e Maria Antonia Gomes Costa, respectivamente. As inscrições encerraram no dia 19 de março de 2018 e, em Assembleia
Geral do dia 02 de abril de 2018, foram eleitos os novos acadêmicos.
® A AVL fechou o ano de 2017 com muitas atividades culturais na cidade de
Viana, dos quais destacam-se: JAN/2017: Solenidade de Posse da nova Dire-

toria da AVL, sob a Presidência de Fátima Travassos; MAIO/2017: Solenidade
Comemorativa dos 15 anos de fundação da AVL; Homenagens a personalidades vianenses; Lançamento de obras literárias; JUL/2017: participação no
aniversário de Viana – 260 anos, quando a Academia foi homenageada e teve
sancionada a Lei que autorizou o Prefeito Municipal de Viana a doar o terreno
para a construção da futura sede da AVL; OUT/2017: Curso de História de Viana;
I Café Literário; NOV/2017: Solenidade de Posse de novo membro efetivo;
Lançamento de obras literárias; Solenidade de entrega da Escritura Pública
de doação de terreno pelo Município à AVL e entrega da Escritura Pública de
doação do Sobrado Amarelo da família Gaspar ao município de Viana. Além
de participações em eventos da Prefeitura Municipal.
® ENCONTRO DOS SEMPRE AMIGOS VIANENSES – SAV. Dia 30 de junho de
2018 na cidade de Viana. Todos estão convidados a participarem desse grande
Encontro de Amigos Vianenses!!!

