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Discurso de Recondução à Presidência da Academia Vianense de Letras –
AVL -   (Biênio 2019-2021)

Excelentíssimo  Senhor  Prefeito  Municipal  de  Viana,  Magrado  Aroucha
Barros;

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente  do Tribunal  de  Justiça  do Estado do
Maranhão, acadêmico Lourival de Jesus Serejo Sousa;

Excelentíssimo Senhor Presidente da Academia Matinhense de Ciências, Artes
e  Letras  –  AMCAL –  Representante  da  FALMA,  acadêmico  Carlos  César
Silva Brito;

Excelentíssimo  Senhor  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Viana,  Valter
Antônio Mendes Serra;

Excelentíssimo Senhor Superintendente  Estadual  dos Correios do Maranhão,
em Exercício, Marco Antônio Marinho Praseres;

Excelentíssimo Senhor  Padre José de Ribamar Costa  – Pároco da Igreja da
Matriz Nossa Senhora da Conceição;

Excelentíssima Senhora Secretária  Municipal  de Educação de Viana,  Arlene
Pereira Barros;

Excelentíssima Senhora 1ª Secretária da Academia Vianense de Letras – AVL,
acadêmica Laurinete Costa Coelho;

Caros Confrades e Confreiras da Academia Vianense de Letras;

Familiares e amigos;

Senhoras e Senhores;
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Discurso de Recondução à Presidência da Academia Vianense de Letras – AVL
(Biênio 2019-2021)

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

Nas brilhantes palavras do imortal José de Alencar: “O sucesso nasce
do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo
não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas
admiráveis”. Assim faço minhas estas palavras, neste momento solene de minha
vida, como Presidente da AVL.

Antes  de  tudo,  quero  agradecer  aos  integrantes  da  Diretoria  e  do
Conselho Fiscal do último biênio, que foram fundamentais para as conquistas
da gestão.  Minha gratidão ao acadêmico  Elves Franco (Vice-Presidente  em
meu 1º mandato), às acadêmicas  Graça Cutrim e  Pollyana Mendonça, que
exerceram as 1ª e 2ª Secretarias com dedicação. Aos confrades Conselheiros
Luiz  Alexandre e  Marcone  Veloso,  pelas  suas  grandes  contribuições  e
empenho nas atividades da Academia. Aos confrades Joaquim Gomes, José de
Ribamar Costa Júnior (1º e 2º Tesoureiros), que foram comigo reconduzidos
para o segundo biênio, meu respeito e admiração pelo companheirismo de quem
não foge da luta.

E em nome dos membros da diretoria empossada (Maria Vitória dos
Santos,  Vice-Presidente;  Laurinete Costa Coelho,  Primeira Secretária;  José
Raimundo  Santos,  Segundo  Secretário;  Joaquim  de  Oliveira  Gomes,
Primeiro  Tesoureiro;  e  José  Ribamar  D’Oliveira  Costa  Júnior,  Segundo
Tesoureiro),  agradeço  a  todos  os  confrades  e  confreiras  pela  confiança
depositada, mais uma vez, para o exercício da gestão da AVL no novo biênio
2019-2021.

A reeleição por aclamação revela que as ações realizadas no primeiro
biênio foram recebidas pelos acadêmicos com aprovação e acerto, o que nos
motiva a trabalhar mais.
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Estamos  cientes  das  responsabilidades  inerentes  aos  cargos  e,
inspirados  no  sentimento  de  união  e  trabalho,  reafirmamos  o  nosso
compromisso  de  continuar  avançando  nas  metas  e  objetivos  para  o
fortalecimento das letras no Município de Viana.

E aqui invoco as palavras da Santa Maria Goretti, celebrada hoje pela
Igreja a virgem e mártir, que encantou e continua enriquecendo os cristãos com
seu testemunho de “sim” a Deus e “não” ao pecado. 

Em súplica, rogai por nós, Santa Maria Goretti! 

Repito aqui  suas puras palavras,  que revelam somente a  vitória  do
bem:

“Sou pequena
Como os inúmeros grãos de areia que compõem o mar
Sou grande
Como as incontáveis provas de amor que Ele me deu,
Ele me enxergou na imensidão
Apesar de eu ser um grão de areia”.

Assim, com muita honra, inauguramos o novo biênio, com esta Sessão
Solene de Posse e Comemorativa dos 17 anos da AVL, bem como dos 262 anos
da Vila de Viana e do Centenário da Bandeira Vianense, além de homenagens às
personalidades vianenses. Portanto somos pequenos como os grãos de areia no
mar; mas somos grandes pelo amor de Deus por nós, que a cada dia nos conduz
na imensidão de caminhos prósperos.

Passados  17  anos  de  fundação  da  Academia  Vianense  de  Letras,
reforçamos a missão de resgatar a memória de Viana. Recordar é essencial e,
para nós, é questão de sobrevivência moral.

Fazendo  um balanço  de  gestão,  reconhecemos  que  trabalhamos  de
forma árdua e consistente, oferecendo ao município a realização de atividades
que contemplaram múltiplas manifestações culturais.

Marcou o início do biênio 2017-2019 a solenidade de comemoração
dos 15 anos de  fundação da Academia Vianense de  Letras,  ocasião em que
foram  lançadas  aqui  em  Viana  as  obras  literárias:  “A Família  Piedade  em
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Viana”,  de  Heitor  Piedade;  “Um  Retrato  de  Viana”,  de  João  Cordeiro;  “A
Caçadora”,  de  Aldir  Ferreira;  “Maria  da  Tempestade”,  de  João Mohana;  “O
Torrão  Maranhense”,  de  Raimundo  Lopes  da  Cunha;  “O  Baile  de  São
Gonçalo”, de Lourival Serejo e “Púcaro Literário”, organizado por Jucey Santos
de Santana e João Carlos Pimentel Cantanhede, da Academia Itapecuruense de
Ciências, Letras e Artes – AICLA. 

Em outros momentos também foram lançadas as obras “Minha Poesia,
Minha  Alma”,  da  Acadêmica  Maria  de  Jesus  Silva  Amorim;  “O  Sobrado
Amarelo”, 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. 

Foram lançadas também as obras “O Jabuti Internauta”, do acadêmico
Joaquim de Oliveira Gomes; “Anos Dourados em Viana”, do acadêmico Luiz
Alexandre Raposo; “Entre a Razão e a Emoção”, da acadêmica Laurinete Costa
Coelho;  “Direitos  Humanos e  Execução Penal:  Estudos  em Homenagem ao
Des.  José  de  Ribamar  Froz  Sobrinho”,  obra  de  autoria  coletiva  de  José  de
Ribamar Froz Sobrinho e outros; “Púcaro Literário II – Itapecuru Mirim, 200
anos – AICLA”, obra de autoria coletiva da qual eu e a acadêmica Maria de
Jesus Amorim participamos,  entre  outros escritores;  “I  Coletânea Poética da
Sociedade de Cultura Latina do Brasil: construindo pontes – SCLB”, obra de
autoria coletiva com minha participação e também da acadêmica Maria de Jesus
Amorim. 

Foram publicadas  cinco edições do “O Jornal  Renascer  Vianense”.
Também promovemos a exposição “Matiz Vianense”, da artista plástica Susana
Pinheiro, aqui em Viana, e na AMEI, em São Luís. 

Outras atividades de destaque: Curso de História de Viana, destinado a
professores  e  alunos;  e  o  Café  Literário,  com  intensa  participação  de
professores e alunos.

Personalidades ilustres de Viana foram homenageadas pelos relevantes
serviços  prestados  ao município em diversas áreas,  sendo agraciadas com o
Diploma de Honra ao Mérito Vianense.
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Participamos,  no dia 7 de setembro de 2017,  do Desfile  Cívico do
Município de Viana, e, na oportunidade, a AVL foi homenageada com o tema:
“Literatura: a escrita é a pintura da voz” (Voltaire).

 
Reconheço e agradeço ao Chefe do Poder Executivo Municipal,  na

pessoa do Prefeito Municipal Magrado Barros, a parceria estabelecida com a
AVL. De igual  modo,  também agradeço ao Poder Legislativo,  cujos ilustres
vereadores sempre foram receptivos  aos anseios da AVL. Selou-se, durante o
primeiro  biênio,  uma  parceria  baseada  no  respeito  mútuo  em  prol  do
desenvolvimento da cultura no Estado do Maranhão. Esperamos contar com a
colaboração de Vossas Excelências neste novo biênio que se inicia.

Para  o  biênio  estão  previstas  diversas  ações,  que  abrangem  o
lançamento de diversas obras literárias. Também serão lançadas a Revista da
AVL  –  Perfis  Acadêmicos  e  a  obra  Vianenses  Brilhantes,  em  que  serão
destacados os vianenses notáveis que contribuíram com o desenvolvimento do
Município de Viana.

Também planejamos oficinas de formação de estudantes escritores e
de estudantes  pesquisadores,  a  fim de despertar  o  interesse  dos  jovens  pela
poesia, com resgate dos poetas e escritores vianenses, do passado e do presente.

Ainda  com  o  propósito  de  estimular  a  produção  literária  pela
juventude de Viana, instituímos a Academia Vianense de Letras Juvenil, e nosso
grande desafio é sensibilizar alunos, com apoio dos professores, para compor a
AVLJ.  Também criamos o prêmio “Edith Nair  Furtado”,  com o objetivo de
homenagear os professores da Língua Portuguesa, Literatura e áreas afins que
executaram projetos relevantes nas escolas de Viana, com a entrega do “Troféu
Professora Edith Nair Furtado”. 

Com o objetivo de  multiplicar  o  conhecimento sobre  a  história  da
cultura de Viana, pretendemos desenvolver o Projeto AVL nas Escolas – Rodas
de Conversas, com destaque para os patronos e acadêmicos.

Com todas  as  dificuldades,  muito  foi  feito.  Mas ainda  há  muito  a
fazer,  há  muito  a  avançar  nestes  17  anos  de  existência.  Prosseguiremos  o
iniciado  e  ampliaremos  ainda  mais  o  alcance  e  a  profundidade  das  ações
culturais. 
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O momento  festivo  permite  que  façamos  um  pequeno  registro  da
história da fundação de Viana e da criação de seu maior símbolo: a bandeira
municipal. 

Viana teve sua origem na aldeia Guajajara de Maracu, em 1683, às
margens  do  Lago  Maracu,  sendo,  posteriormente,  em  8  de  julho  de  1757,
elevada  à  categoria  de  Vila,  a  “Vila  de  Viana”,  em  homenagem  à  cidade
portuguesa de Viana do Castelo.  Quase 100 anos depois,  a “Vila de Viana”
alcançou o status de cidade, através da Lei Provincial nº 377, de 30 de junho de
1855.

Vale registrar que Viana é patrimônio histórico tombado pelo Estado
do Maranhão, por meio do Decreto Estadual nº 10.899, de 17 de outubro de
1988, merecendo a atenção de todos nós vianenses para a preservação de seu
patrimônio  arquitetônico,  que  ainda  resiste  à  ação  do  tempo;  bem  assim,
devemos estar vigilantes para a recuperação desse mesmo patrimônio que há
muito tempo já ruiu.

Merece  registro,  aqui,  a  boa  ação  do  Prefeito  Municipal  Magrado
Barros,  que,  nos  cinco  primeiros  meses  de  nossa  gestão,  após  autorização
legislativa, pela Lei Municipal nº 457, de 29 de junho de 2017, doou à AVL o
terreno  onde  foi  morada  do  Patrono  da  Cadeira  nº  19  da  AVL,  Ozimo  de
Carvalho.  Ali  uma  construção  histórica,  um  patrimônio  tombado  que
desapareceu,  em cujo  terreno  a  AVL se  propôs  a  reconstruir  o  casarão  nos
mesmos moldes arquitetônicos originais.

Com  esse  gesto,  o  Prefeito  Magrado  Barros permitiu  a  todos  nós
sonharmos com a construção da  Casa Anica Ramos, sede da futura instalação
da AVL, que, sem dúvida, será um marco na história da Academia. Acreditamos
que,  em  breve,  este  sonho  será  concretizado  com  o  apoio  inarredável  do
Governo  do  Estado  do  Maranhão,  por  sua  Secretaria  de  Cultura,  e  sob  a
proteção da Lei de Incentivo à Cultura. 

Berço de inúmeras personalidades no âmbito da política e da cultura,
Viana  possui  outro  grande  atrativo:  a  sua  linda  paisagem,  que  contempla
planície  de  campos,  espelhos  de  água  cristalinas  de  lagos,  enseadas,  rios,
igarapés, além de morros, ilhas e ilhotas. 
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As  riquezas  naturais  de  Viana  foram  enaltecidas  em sua  Bandeira
Municipal, criada através da Lei Municipal nº 112, de 7 de fevereiro de 1919,
nas cores azul,  branca e vede, com a estrela que guia os nossos destinos (a
brilhar sobre o lago e os campos verdejantes vianenses). 

Também é enorme a nossa satisfação em vivenciarmos, daqui a pouco,
nesta  Sessão Solene,  a  obliteração de  Selo  Personalizado Comemorativo  ao
Centenário da Bandeira Vianense.

Parabéns aos acadêmicos que fizeram parte da Academia Vianense de
Letras nesses 17 anos. Parabéns à sociedade vianense pelos 262 anos de nosso
Município  e  pelo  centenário  do  maior  símbolo  da  nossa  terra.  Parabéns  ao
Prefeito  Municipal,  que  tem demonstrado  compromisso  e  respeito  à  cultura
local, sempre incentivando a diversidade cultural de nossa gente. Parabéns aos
Vereadores de nossa Câmara Municipal, sempre irmanados com a AVL, para o
aprimoramento da legislação municipal.

E  com  esse  sentimento  de  celebração,  emerge  da  minha  alma
poeticamente:

“Viana 262 anos.

Noite memorável
Viana faz aniversário
262 anos de Vila
Sua Bandeira fez centenário.

Em defesa da cultura
E da valorização de nossa história
A Academia Vianense de Letras
Escreve nossa memória.

Bandeira de Viana
Símbolo maior
A AVL hoje homenageia 
Viana e sua Bandeira
Patrimônio histórico
Cidade altaneira”.

Muito obrigada.


