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Editorial 

Assim surgiram as Academias de  
Letras e Artes de Mossoró 

 e Entidades Afins 
 

 

O  que vem a ser 
uma academia? Esse 
termo "academia", sur-
giu com a criação da 
Academia de Platão - 
que foi uma escola fun-
dada pelo célebre filó-
sofo grego nos jardins 
que um dia teriam per-
tencido ao he-
rói Akademus, por esse 

motivo os membros de uma academia são chama-
dos de “acadêmicos”. Naquele lugar, buscava-se, 
pelo método de Sócrates, o saber pelo questiona-
mento e pelo debate. Ao contrário da Escola 
de Isócrates, onde o conhecimento consistia na me-
ra repetição do saber. 

Foi com esta ideia de debates que diversas 
instituições literárias surgiram na França, entre as 
décadas de 1620 a 1630, passando a servir de mo-
delo para todas as academias de letras e artes no 
mundo. 

Há registro de instituições culturais que sur-
giram em Mossoró desde 1902, como é o caso da 
Sociedade Literária “8 de Setembro” fundada por 
um grupo de jovens estudantes de formação inte-
lectual forjada nos bancos escolares do Colégio “7 
de Setembro”. Teve também a Associação  Mosso-
roense de Pensamentos e Cultura, entidade desti-
nada a congraçar o mundo intelectual de Mossoró. 
Essa instituição reunia-se periodicamente no edifí-
cio da União Caixeiral. Era presidida pelo Dr. José 
Augusto Rodrigues, sendo ainda seus fundadores 
Raimundo Nonato da Silva, Mário Negócio de Al-
meida e Silva, Cosme Lemos, Carlos Borges de 
Medeiros, Everton Dantas Cortes, Licurgo Ferreira 
Nunes, Abel Coelho, Antônio de Pádua de Miranda 
Mota, João Damasceno da Silva Oliveira, Renato 
de Araújo Costa, Gerson Dumaresq, Tarcísio de 
Vasconcelos Maia e José Fernandes Vieira. E tinha 
também a Arcádia Lítero-Cívica de Mossoró, que foi 
fundada em 03 de junho de 1923, com o objetivo de 
congregar o que Mossoró possuía de maior proje-
ção intelectual. Dessa última, a sessão inaugural  

foi realizada em um dos salões do então Colégio 
Diocesano Santa Luzia e promovia reuniões cívicas 
em datas históricas, sendo fundadores os jornalis-
tas Quintela Júnior, Martins de Vasconcelos, Mon-
senhor Almeida Barreto, Dr. Eufrásio de Oliveira, 
Dr. Antônio Brasil, Dr. Hemetério Fernandes de 
Queiroz, Dr. Manuel Onofre de Andrade, Cel. Cu-
nha da Mota, Farmacêutico Vicente de Almeida, 
Padre Manuel Gadelha, Prof. Eliseu Viana. Mas to-
das essas instituição tiveram  curta duração.  

Muitas outras instituições culturais foram 
surgindo, algumas com maiores destaques, outras 
com menores, mas todas perseguindo os sonhos 
dos seus fundadores e demais integrantes, de agre-
gar a nata da intelectualidade mossoroense. 

O objetivo dessa revista é apresentar ao 
leitor as mais importantes instituições literárias e 
artísticas da cidade, , não só as academias de le-
tras e artes, mas as associações e comissões cultu-
rais, com um histórico de sua criação, seus acadê-
micos, e o trabalho que é realizado nessas acade-
mias. A ordem de apresentação das instituições es-
tá seguindo a ordem de suas fundações. 

Essa revista foi lançada apenas em versão 
virtual, o que permite a sua circulação de forma ir-
restrita e sem custo para o leitor. Esperamos assim 
alcançar o maior número possível de leitores, divul-
gando, de maneira ampla, o trabalho que é realiza-
do nas instituições culturais de Mossoró. 

O projeto foi possível graças ao apoio da 
Prefeitura Municipal de Mossoró/Secretaria Munici-
pal de Cultura, através da Lei Aldir Blanc, Chama-
mento Público nº 005/2020 - Processo nº 308/2020, 
de 24 de setembro de 2020. 

 

 

Geraldo Maia do Nascimento - Editor  
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O 
 Instituto Cultural do Oeste Potiguar - 
ICOP é a mais antiga instituição cultural 
de Mossoró ainda em atividade. Foi funda-
da em 30 de setembro de 1957 e tem, por 

finalidade, o estudo das ciências, letras e artes do 
Rio Grande do Norte e principalmente da história, 
da geografia e da antropologia da região do Oeste 
potiguar. 

No Artigo 2º do seu Estatuto prevê que para 
conseguir os seus fins o Instituto promoverá inter-
câmbio cultural com instituições congêneres, nacio-
nais e estrangeiras; uma revistas em que se publi-
quem trabalhos de sócios e colaboradores; uma bi-
blioteca e arquivo em que se guardem e selecionem 
os papeis, livros e documentos, cartas geográficas, 
autógrafos, etc., obtidos pela sociedade ou a ela 
oferecidos; o culto dos feitos da nossa história, por 
meio de comemorações; e restauração e a conser-
vação de arquivos públicos e particulares, de sím-
bolos e monumentos de qualquer natureza ligados a 
história da região e o estudo de antigos usos, costu-
mes e tradições regionais. 

O Estatuto também traçava a abrangência 
da instituição, como sendo os municípios de Assu, 
Alexandria, Almino Afonso, Apodi, Areia Branca, Au-
gusto Severo, Caraúbas, Grossos, Itaú, Luiz Go-
mes, Marcelino Vieira, Martins, Mossoró, Pau dos 
Ferros, Patu, Portalegre, São Miguel e Upanema. 
Ou seja, toda a região Oeste do Rio Grande do Nor-
te. Por esse motivo se dizia do Oeste Potiguar. O 
curioso é que essa expressão “Oeste Potiguar” ain-
da não existia no quadro oficial de divisão do Esta-
do naquele período. Essa expressão, enquanto regi-
ão administrativa do Rio Grande do Norte, só foi 
possível em 1975, quando o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) organizou os Esta-
dos brasileiros em mesorregiões. “ 

Os sócios se classificam em cinco categori-
as: Fundadores, Efetivos, Correspondentes, Hono-
rários e Beneméritos, sem limite de número para 
qualquer classe. Os sócios Fundadores são aqueles 
que se associaram a ideia de organização do Insti-
tuto no ato da sua fundação e que assinaram a sua 
Ata de Fundação. Sócios Efetivos são que partici-
pam ativa e assiduamente dos trabalhos do Institu-
to, com poderes para votar e serem votados. Dessa 

forma, todos os Sócios Fundadores também são 
considerados Efetivos. Os Sócios Correspondentes 
são aqueles que residem fora da região Oeste do 
Estado, mas que colaboram com o Instituto para o 
atingimento dos seus fins. Sócio Honorários são 
aqueles que, por distinta posição social ou reconhe-
cido mérito pessoal e ainda que em virtude de rele-
vantes serviços prestados a região, recebem tal dis-
tinção do Instituto. E Sócio Benemérito são aqueles 
que concorram com donativos ou  bens de qualquer 
espécie para a manutenção e organização do ICOP. 

Os Sócios Fundadores do Instituto repre-
sentavam a maior expressão da cultura de Mossoró 
daquela época, que eram João Batista Cascudo Ro-
drigues, Jerônimo Vingt-un Rosado Maia, Dalva 
Stella Nogueira Freire, José Leite, Manoel Leonardo 
Nogueira, Luiz Fausto de Medeiros, Francisco de 
Assis Silva, Francisco de Sales Cavalcanti, José 
Octávio Pereira Lima, José Maria Gonçalves Guer-
ra, Raimundo Gurgel do Amaral, Gilberto Tamyara-
na de Sá Barreto e Moacir de Lucena. Ao longo dos 
seus 63 anos de existência, o Instituto Cultural do 
Oeste Potiguar tem sido a casa da cultura de Mos-
soró. 

A sua primeira diretoria foi assim constituí-
da: João Batista Cascudo Rodrigues (Presidente); 
Cônego Francisco Sales Cavalcanti (Vice-
Presidente); Jerônimo Vingt-un Rosado Maia (1º 
Secretário); José Leite (2º Secretário) e Manuel Le-
onardo Nogueira (Tesoureiro). 

O intelectual Elder Heronildes da Silva, em depoi-
mento para a revista Oeste nº 11 - editada pelo 
ICOP (fevereiro de 2010), disse que “o ICOP nas-
ceu por força do espírito de uma época. Por aquele 
espírito que contaminou muitos advindo da criação 
da Biblioteca Pública e do Museu Municipal, por Dix
-sept Rosado, quando prefeito. E ninguém melhor 
para definir lhe o contorno e dar-lhe o sentido exato 
da sagrada missão a ser cumprida, do que o seu 
instituidor e Presidente Perpétuo, o saudoso icopia-
no, professor João Batista Cascudo Rodrigues: “ 
Concluiu dizendo: “O ICOP é inspiração de homens 
como o Professor João Batista Cascudo Rodrigues, 
Vingt-un Rosado, José Leite, ... 

O  Dr. Milton Marques de Medeiros  disse, 
em   sua   posse  no   ICOP   em  07  de  maio   de   2010,  

A mais antiga Instituição 
Cultural de Mossoró ainda 

em atividade 
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no Teatro Dix-huit Rosado: “Acompanho o ICOP 
desde sua fundação, em 1957, quando já havia 
deixado minha pequena e saudável Upanema, 
para aqui, em Mossoró, vir estudar. Como mero 
espectador, assistia às articulações dos homens 
e mulheres identificados com as letras e a cultura 
da cidade, em prol da criação desse memorável 
Instituto. 

Era-me até mesmo impossível ficar 
alheio a semelhante movimentação, desde que o 
referido grupo mantinha-
se capitaneado pelo meu 
dileto professor João Ba-
tista Cascudo Rodrigues, 
com o qual convivia três 
dias por semana, e dele 
ouvia sempre palavras 
enaltecedoras, em meio 
as aulas, sobre essa mag-
na obra ainda em gesta-
ção. E não ficava restrito 
a sua pessoa, a cidade 
toda lhe ouvia, como a um 
eco, as propagações. E o entusiasmo com que 
esses cidadãos e cidadãs da cultura protagoniza-
vam a fundação do Instituto era, deveras, conta-
giante. “ 

A Diretoria atual é assim constituída: An-
tônio Cláuder Alves Arcanjo (Presidente); Ângela 
Maria Rodrigues de Oliveira Pereira Gurgel (Vice
-Presidente); Vanda Maria Jacinto (Secretária); 
Joana D’arc Fernandes Coelho (2º Secretária); 
José Edilson de Albuquerque Guimarães Segun-

do (Tesoureiro); Sebastião Almeida de Medeiros 
(2º Tesoureiro); João Batista Cascudo Rodrigues 
(in memorian - Presidente Perpétuo) e Wilson 
Bezerra de Moura (Presidente de Honra).  

Nos 63 anos de existência do Instituto 
Cultural do Oeste Potiguar, muitos foram os 
eventos alusivos a datas históricas, principalmen-
te ao “30 de Setembro”, data magna da cidade, 
quando Mossoró pode se declarar “livre da man-
cha negra da escravidão”, 5 anos antes da Lei 

Áurea, que aboliu a es-
cravidão no Brasil. Mas a 
sua maior contribuição 
para a cultura local foi, 
sem dúvida, a publicação 
da Revista Oeste, através 
da qual o Instituto conse-
guiu elaborar um conjunto 
de saberes em torno da 
região Oeste, divulgando 
a história, a geografia e a 
cultura da região. 

Essa revista, que era edi-
tada esporadicamente, 

tendo o seu primeiro número sendo impresso em 
1958, nos últimos anos se modernizou e teve a 
sua publicação com mais frequência e com fôle-
go renovado, de modo que já foram editadas 18 
edições, reunindo de tudo um pouco: contos, crô-
nicas, ensaios e poesias. De visualidade e conte-
údo ricos, se constitui em excelente material de 
pesquisa para todos os que querem conhecer 
mais sobre o Oeste potiguar. 

Vida longa ao ICOP! 

Revista Oeste em sua nova versão 
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Academia Mossoroense 
De Letras - AMOL 

C 
riar em Mossoró uma academia de letras 
era o sonho de muitos intelectuais. Outras 
instituições culturais já existiam, mas fal-
tava uma academia que pudesse agregar 

os escritores e contribuir para o desenvolvimento 
das letras na região. E para que esse sonho se 
tornasse realidade, foi constituído um grupo de 
trabalho presidido pelo professor Benedito Vas-
concelos Mendes, do qual faziam parte o historia-
dor Raimundo Soares de Brito, o Dr. Paulo de Me-
deiros Gastão e o professor Jerônimo Vingt-un 
Rosado Maia. Deveria esse grupo traçar os esta-
tutos da instituição, convidar os primeiros acadê-
micos, programar a solenidade de instalação e 
demais providências, inclusive a escolha da data 
para a instalação.  

E foram muitas as providências tomadas. 
A Academia Mossoroense de Letras foi pensada 
como sendo uma sociedade civil, de direito priva-
do, de natureza cultural, de duração ilimitada, com 
sede e foro na cidade de Mossoró, Estado do Rio 
Grande do Norte, tendo como objetivo contribuir 
para o desenvolvimento das letras da região do 
Oeste potiguar, especialmente da cidade de Mos-
soró. Para compor o seu quadro, foram convida-
dos 40 escritores (seguindo o modelo da Acade-
mia francesa), escolhidos dentre os mais destaca-
dos nas letras da região. Esses escritores assumi-
ram com o título de Sócios Fundadores, e tiveram 
o privilégio de escolherem individualmente o Pa-
trono de suas respectivas cadeiras. As cadeiras 
foram designadas numericamente, de 1 a 40, e 
distribuídas nesta sequência, entre os Sócios 
Fundadores, consoante a ordem alfabética dos 
respectivos sobrenomes. A Academia Mossoroen-
se de Letras – AMOL, ficou composta por: 

Cadeira Nº 01  

Patrono: Jonas Reginaldo da Rocha 

1º Ocupante: Luís Alves Neto 

Cadeira Nº 02 

Patrono: Jorge Freire de Andrade 

1º Ocupante: Dorian Jorge Freire de Andrade 

Cadeira Nº 03 

Patrono: José Martins de Vasconcelos 

1º Ocupante: Gilbamar de Oliveira Bezerra 

Cadeira Nº 04 

Patrono: José Octávio Pereira Lima 

1º Ocupante: Raimundo Soares de Brito 

Cadeira Nº 05 

Patrono: Lavoisier Maia 

1º Ocupante: Monsenhor Huberto Bruening 

Cadeira Nº 06 

Patrono: Aurélio Waldemiro Pinheiro 

1º Ocupante: Américo de Oliveira Costa 

Cadeira Nº 07 

Patrono: Raul Caldas 

1º Ocupante: Emery Jussier Costa 

Cadeira Nº 08 

Patrono: Maria Sylvia de Vasconcelos Câmara 

1º Ocupante: Zenaide Almeida Costa 

Cadeira Nº 09 

Patrono: Jerônimo Rosado 

1º Ocupante: Edna Duarte Dantas 

Cadeira Nº 10 

Patrono: Antônio Pinto de Medeiros 

1º Ocupante: Jaime Hipólito Dantas 

Cadeira Nº 11 

Patrono: Luís Ferreira Cunha Mota 

1º Ocupante: Sátiro Cavalcanti Dantas 

Cadeira Nº 12 

Patrono: Lauro da Escóssia 

1º Ocupante: Lauro da Escóssia Filho 

Cadeira Nº 13 

Patrono: Joaquim Inácio de Carvalho Filho 

1º Ocupante: José Lacerda Alves Felipe 

Cadeira Nº 14 

Patrono: Tibério César Conrado Burlamaqui 

1º Ocupante: Marcos Antônio Filgueira 
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Cadeira Nº 15 

Patrono: Joaquim Ribeira Freire 

1º Ocupante: Dalva Stella Nogueira Freire 

Cadeira Nº 16 

Patrono: Cosme Corcino Lemos 

1º Ocupante: Paulo Medeiros Gastão 

Cadeira Nº 17 

Patrono: Tércio Rosado Maia 

1º Ocupante: José Gomes Neto 

Cadeira Nº 18 

Patrono: Luís da Câmara Cascudo 

1º Ocupante: Deífilo Gurgel 

Cadeira Nº 19 

Patrono: Sebastião Fernandes de Oliveira 

1º Ocupante: Paulo Afonso Linhares 

Cadeira Nº 20 

Patrono: Santa Guerra 

1º Ocupante: América Fernandes Rosado Maia 

Cadeira Nº 21 

Patrono: Alípio Bandeira 

1º Ocupante: Jerônimo Vingt-un Rosado Maia 

Cadeira Nº 22 

Patrono: Adauto Miranda Raposo da Câmara 

1º Ocupante: Carlos Borges de Medeiros 

Cadeira Nº 23 

Patrono: Francisco Fausto de Souza 

1º Ocupante: Luís Fausto de Medeiros 

Cadeira Nº 24 

Patrono: José Leite de Aragão Mendes 

1º Ocupante: Pedro Batista de Melo 

Cadeira Nº 25 

Patrono: Felipe Neri de Brito Guerra 

1º Ocupante: Benedito Vasconcelos Mendes 

Cadeira Nº 26 

Patrono: Inácio Meira Pires 

1º Ocupante: Lauro Monte Filho 

Cadeira Nº 27 

Patrono: Rafael Fernandes Gurjão 

1º Ocupante: Rafael Bruno Fernandes de Negrei-
ros 

Cadeira Nº 28 

Patrono: Paulo Pereira da Luz 

1º Ocupante: Raimundo Nonato Cavalcanti Nu-
nes 

Cadeira Nº 29 

Patrono: João Batista Portocarrero Costa 

1º Ocupante: Raimundo Cavalcanti de Oliveira 
Neto 

Cadeira Nº 30 

Patrono: Jeremias da Rocha Nogueira 

1º Ocupante: Milton de Albuquerque Pedrosa 

Cadeira Nº 31 

Patrono: Manuel Assis 

1º Ocupante: Jomar Ferreira da Costa 

Cadeira Nº 32 

Patrono: Mário Negócio de Almeida e Silva 

1º Ocupante: João Batista Cascudo Rodrigues  

Cadeira Nº 33 

Patrono: Amâncio Ramalho 

1º Ocupante: José Augusto Rodrigues 

Cadeira Nº 34 

Patrono: Abel Freire Coelho 

1º Ocupante: Sebastião Vasconcelos dos Santos 

Cadeira Nº 35 

Patrono: Isauro Nono Rosado Maia 

1º Ocupante: Damião Sabino da Silva 

Cadeira Nº 36 

Patrono: Manuel de Almeida Barreto 

1º Ocupante: Francisco Canindé Queiroz Silva 

Cadeira Nº 37 

Patrono: Raimundo Rubira da Luz 

1º Ocupante: Elder Heronildes da Silva 

Cadeira Nº 38 

Patrono: Walter de Albuquerque Wanderley 

1º Ocupante: Raimundo Nonato da Silva 

Cadeira Nº 39 

Patrono: Alfredo Simonetti 

1º Ocupante: Américo Vespúcio Simonetti 

Cadeira Nº 40 

Patrono: Silvério Soares de Souza 

1º Ocupante: Raimundo Soares de Souza 

E foi assim que no dia 25 de setembro de 
1988, no dia em que o grande intelectual e ben-
feitor da cultura de Mossoró, professor Jerônimo 
Vingt-un Rosado Maia, completava 68 anos de 
idade,  realizou-se,  como  homenagem   ao   seu  



aniversário, a sessão solene de fundação da Aca-
demia Mossoroense de Letras - AMOL.  

Foi uma bonita festa, onde esteve presente 
o Prefeito Municipal de Mossoró, Jerônimo Dix-
huit Rosado Maia, o presidente do Instituto Históri-
co e Geográfico do Rio Grande do Norte, Enélio 
Lima Petrovich, o presidente do Instituto Cultural 
do Oeste Potiguar, professor Elder Heronildes da 
Silva, além dos acadêmicos da AMOL e convida-
dos.  

A primeira diretoria foi constituída por: Pre-
sidente, Jerônimo Vingt-un Rosado Maia; Vice-
Presidente, Raimundo Soares de Brito; 1º Secre-
tário, Benedito Vasconcelos Mendes; 2º Secretá-
rio, Sebastião Vasconcelos dos Santos; 1º Tesou-
reiro, Gilbamar de Oliveira Bezerra; 2º Tesoureiro, 
Jomar Ferreira da Costa Rêgo; Diretor Social, El-
der Heronildes da Silva; Diretor de Patrimônio, 
Paulo de Medeiros Gastão.  

O Conselho Consultivo ficou constituído 
por: Monsenhor Américo Vespúcio Simonetti, Dori-
an Jorge Freire, Jaime Hipólito Dantas, Paulo 
Afonso Linhares e Rafa-
el Bruno Fernandes de 
Negreiros. 

Era unânime o 
otimismo que todos de-
positavam na AMOL, co-
mo entidade que iria ala-
vancar a cultura mosso-
roense. Acreditava-se 
que no futuro seria gran-
de a contribuição que 
ela daria para o soergui-
mento da vida cultural 
local. Mas desde o dia 
de sua criação, a Academia foi legitimamente re-
conhecida pela comunidade e grande foi a sua 
contribuição para o aprimoramento cultural da ci-
dade.  

Apesar da previsão estatutária de que a 
cada dois anos deveria ser realizada uma nova 
eleição, pouquíssimas foram as mudanças de di-
retoria. Em 32 anos de existência, apenas três 
Presidentes assumiram os destinos da Academia: 
Jerônimo Vingt-un Rosado Maia, Raimundo Soa-
res de Brito e Elder Heronildes da Silva.  

Vingt-un, com sua influência, deu visibilida-
de a Academia, promovendo palestras, reuniões 
festivas, usando a Coleção Mossoroense para di-
vulgar os trabalhos dos acadêmicos, consolidou a 
AMOL. Raibrito, como era carinhosamente tratado 
o Presidente seguinte, Raimundo Soares de Brito, 
prosseguiu com o trabalho que Vingt-un vinha fa-
zendo, perpetuou a memória da AMOL através de 
um livro publicado sobre os patronos e acadêmi-
cos, manteve a instituição atuante. Mas um dia, já 
se sentindo velho e doente, pediu para sair. Mui-
tos dos antigos acadêmicos já não estavam mais 

entre nós, inclusive Vingt-un Rosado, um dos fun-
dadores da Academia. E foi assim que em 16 de 
março de 2007 foi realizada uma nova eleição, na 
qual foi eleita e empossada a nova diretoria, enca-
beçada pelo confrade Elder Heronildes da Silva.   

Foi a primeira eleição da AMOL sem a pre-
sença física de Vingt-un Rosado. No seu discurso 
de posse, disse o Presidente Elder Heronildes: 
“Eis-me aqui contemplando o futuro, rebuscando 
forças para que os dois elos não se partam, ou 
deixem de existir. Sem elos, criadores e criativos, 
não se chegaria muito longe, pois quebrando-os, 
deixar-se-ia que o passado não sirva como guia 
do futuro, pelo que foi”. Continuou o Presidente: 
“A AMOL continuará cumprindo a tarefa para a 
qual foi criada, destinada à valorização cultural da 
nossa terra e na projeção dos seus valores huma-
nos, no campo da cultura, das artes, das letras e 
da ciência. Mas também ressalta diante da mente, 
uma casa própria para abrigar o lente que preten-
de ser, desde sua fundação, um instrumento de 
disseminação e projeção cultural.  

E ao fazê-lo, ressalto as 
caminhadas limitativas e 
vexatórias, da Academia 
Brasileira de Letras, que 
teve a redação final dos 
seus estatutos, na sede 
da Revista Brasileira, sua 
sessão inaugural no Pe-
dagogium Ginásio Nacio-
nal, depois no salão real 
do Gabinete Português 
de Literatura, depois, em 
1904 no Soligeu Brasilei-
ro para, só em 1923, re-
ceber a doação do Go-
verno da França, do Pa-

vilhão Francês, uma réplica do “Petit  Trianon”, de 
Versalhes, onde ainda hoje se encontra com as 
naturais ampliações de lá para cá. O fato deve ser 
salientado, porque a sede da Academia Brasileira 
de Letras foi fruto da doação do Governo Francês. 
Quem sabe, enfatizou, se não receberá a Acade-
mia Mossoroense de Letras, uma doação tão ex-
pressiva assim, sendo, naturalmente, do Governo 
Municipal? Tentarei, com a ajuda dos demais con-
frades, ser digno desse legado e dessa missão”. 

Esse foi o maior compromisso assumido 
por essa nova diretoria: adquirir uma sede própria 
para a AMOL. Mas apesar de todos os esforços, a 
AMOL continua sem sua sede própria, dividindo 
espaço com várias outras instituições culturais nu-
ma pequena sala da Biblioteca Pública Ney Pon-
tes Duarte, cedido pelo município. Várias reuniões 
foram marcadas com representantes do Estado e 
do Município, e até sugerido alguns espaços para 
que a AMOL pudesse se instalar por definitivo. 
Mas nenhum espaço oferecido era viável para o 
objetivo que se necessitava. E assim se passou a 
primeira gestão de Elder Heronildes da Silva. 

Página 08 



Vencido o período regimental, procedeu-
se nova eleição, do qual foi consagrada a chapa 
que foi empossada no dia 25 de novembro de 
2011, para o período 2011 a 2015, assim consti-
tuída: Presidente, Elder Heronildes da Silva; Vice
-Presidente, Antonio Filemon Rodrigues Pimenta;  
1º Secretário, Almir Nogueira da Costa; 2º Secre-
tário,  Mário Gerson Fernandes de Oliveira; 1º 
Tesoureiro,  Geraldo Maia do Nascimento; 2º Te-
soureiro, Antônio Clauder Arcanjo; Diretor Social: 
Emery Jussier Costa e Diretor de Patrimônio, Jo-
mar Ferreira da Costa Rego. 

O Conselho Consultivo ficou assim defini-
do: 1º - Wilson Bezerra de Moura; 2º - Benedito 
Vasconcelos Mendes; 3º - Padre Sátiro Caval-
cante Dantas; 4º - Marcos Antônio Filgueira e 5º 
Paulo Afonso Linhares. 

Em sua fala, o presidente Elder Heronil-
des ressaltava que “aquele era um momento de 
celebração, pois apesar de todas as dificuldades, 
a Academia continuava em pleno funcionamento, 
possibilitando o surgimento de novos autores, e 
reverenciando os já existentes. E falava da satis-
fação de estar à frente da Academia com sua di-
retoria, e que estavam desenvolvendo o trabalho 
com muita dedicação, amor e sacrifício, mas que 
pouco a pouco estava conseguido alcançar os 
objetivos. ” 

Disse ainda: “Uma das principais dificul-
dades da AMOL diz respeito à dotação orçamen-
tária. Entidade sem fins lucrativos, a Academia se 
mantém em funcionamento a partir da colabora-
ção de seus integrantes. A ausência de uma se-
de própria também angustia os membros da 
AMOL. Hoje, a instituição está instalada em uma 
sala na Biblioteca Municipal Ney Pontes, espaço 
que também é utilizado por outras três institui-
ções: a Academia Feminina de Letras e Artes 
(Aflam), o Instituto Cultural do Oeste Potiguar 
(Icop) e a Comissão Mossoroense de Folclore e 
Cultura (Comfolc). ” 

Nova gestão, mesmos objetivos: tornar a 
Academia cada vez mais atuante e abriga-la em 
sede própria. Por essa época, vários confrades já 
haviam passado ao Oriente Eterno e precisava 
que se procedesse sessões homenagens aos 
acadêmicos para que se pudesse declarar vacân-

cia das Cadeiras. E várias foram as sessões de 
homenagens procedidas e eleições para ocupa-
ção das respectivas cadeiras. E assim a Acade-
mia foi se renovando, com indicação de escrito-
res tão talentosos quanto os que estavam sendo 
substituídos. E foi também nessa gestão que foi 
criado o  Concurso de Contos e Poesias, que re-
cebeu o nome de João Batista Cascudo Rodri-
gues, em homenagem póstuma, já em sua 4ª edi-
ção.  Foi nessa gestão também que a AMOL re-
cebeu como doação para enriquecer a sua biblio-
teca, o acervo do professor João Batista Cascudo 
Rodrigues, que foi doado pela sua família, com-
posto de sua biblioteca particular, as comendas 
recebidas ao longo de sua gloriosa trajetória e a 
coleção de cartas recebidas por aquele intelectu-
al, de tantos quantos com ele mantinham corres-
pondência. Foi um período de grande visibilidade 
para a Academia, mas a sede própria ainda não 
seria possível nessa gestão. 

Mais um período regimental vencido, no-
va eleição realizada, e mais uma vez se confir-
mou a presença do confrade Elder Heronildes da 
Silva a frente dos destinos da Academia. Segun-
do o dito popular, “em time que está ganhando 
não se mexe...”.  

Acontecia assim mais uma sessão solene 
de posse da nova diretoria, para o período de 
2015 a 2018, com a seguinte formação: Presi-
dente, Elder Heronildes da Silva; Vice-
Presidente, Antônio Filemon Rodrigues Pimenta;  
1º Secretário, Josafá Inácio da Costa; 2º Secretá-
rio,  Mário Gerson Fernandes de Oliveira; 1º Te-
soureiro,  Geraldo Maia do Nascimento; 2º Te-
soureiro, Manoel Vieira Guimarães Neto; Diretor 
Social: Ricardo Alfredo de Souza e Diretor de Pa-
trimônio, João Pessoa Cavalcante. 

O Conselho Consultivo ficou formado por: 
1º - Wilson Bezerra de Moura; 2º - Benedito Vas-
concelos Mendes; 3º - Maria do Socorro Caval-
canti; 4º - Antonio Clauder Alves Arcanjo e 5º - 
Almir Nogueira da Costa. 

Como primeira ação da nova gestão, foi 
prestada uma homenagem ao imortal Benedito 
Vasconcelos Mendes, pelos relevantes serviços 
prestados à Academia Mossoroense de Letras, 
da qual é sócio fundador. Foi feita também a en-
trega dos livros com a coletânea de contos e poe-
sias resultantes do 2º Concurso de Contos e Po-
esias “João Batista Cascudo Rodrigues” aos ven-
cedores, conforme o regulamento, ao mesmo 
tempo que foi feito o lançamento da referida cole-
tânea para o público em geral, além da circula-
ção, via Internet, do “SCRIPTA” – o novo Infor-
mativo da Academia Mossoroense de Letras.  

Trinta e dois anos se passaram da funda-
ção da AMOL. Dos primeiros empossados, al-
guns já não se encontram entre nós, como é o 
caso do Monsenhor Huberto Bruining, Professor 
Américo de Oliveira Costa,  Jaime  Hipólito   Dantas,  
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Jerônimo Vingt-un Rosado Maia, América Fer-
nandes Rosado Maia, Carlos Borges de Medei-
ros, Luís Fausto de Medeiros, Pedro Batista de 
Melo, Rafael Bruno Fernandes Negreiros, An-
tônio Rosado Maia, Raimundo Nunes Caval-
canti Dantas, Milton de Albuquerque Pedrosa, 
José Augusto Rodrigues, Raimundo Nonato da 
Silva,  Raimundo Soares de Brito, Sebastião 
Vasconcelos dos Santos, Deífilo Gurgel, João 
Batista Cascudo Rodrigues, Américo Vespúcio 
Simonetti, entre outros. Foram muitos os en-
cantados, para uma Academia de apenas 32 
anos. Mas, como disse o confrade Américo de 
Oliveira Costa, “o signo da imortalidade para 
os homens de letras, é a permanência de suas 
obras, a que se junta, geralmente, o testemu-
nho de suas vidas”. Esta, a glória que fica, ele-
va e consola, como sentenciou Machado de 
Assis. 

Desde a fundação da Academia Mos-
soroense de Letras - AMOL,  em 1988, foram 
empossados 71 membros efetivos. Cada qual 
identificado com as agruras e inquietações de 
suas respectivas épocas. Todos deixando 
atrás uma esteira de valiosas contribuições cul-

turais. Por isso cabendo-nos indagar o que se-
ria de nós, mossoroenses, se não tivessem 
eles existido, povoado esta cidade de esperan-
ças de virmos a ser um dia a capital da cultu-
ra? Pois como imaginar Mossoró sem eles? O 
futuro da Academia Mossoroense de Letras de 
nada valerá se o coração desta Casa que é de 
de Vingt-un Rosado, João Batista Cascudo Ro-
drigues e outros não bater no compasso herda-
do dos antigos, dos seus patronos, fundadores 
e antecessores. É nesse ritmo, e nesse rito, na 
sequência dos exemplos que receberam dos 
que zelaram pela Casa, que se construirá um 
futuro do qual as gerações sucessoras pode-
rão se orgulhar do que foi feito, da mesma for-
ma que hoje, no presente, seus membros se 
orgulham do passado. Os antigos deixaram 
uma herança preciosa de trabalho por esta Ca-
sa, servindo-a sem dela nada exigir, a não ser 
o conforto do convívio da ilustre companhia. 
Assim continuam, seus membros, com o coração 
forte, voltado para o alto, coração antigo e, à moda 
antiga, brando com os brandos, mas duro com os 
duros, para continuar escrevendo as páginas da mais 
bela história da cultura mossoroense. 
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Sociedade Brasileira 

de Estudos do Cangaço 
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A 
os treze dias do mês de junho, do ano 
de mil novecentos e noventa e três, da 
era Cristã, nesta cidade de Mossoró, no 
Estado do Rio Grande do Norte, reali-

zou-se, no salão nobre do Museu Municipal 
“Lauro da Escóssia”, a sessão solene de funda-
ção da Sociedade Brasileira de Estudos do 
Cangaço - SBEC. 

Assim inicia-se a ata de fundação da 
SBEC, uma instituição cultural, sem fins lucrati-
vos, que tem como objetivo contribuir para as 
pesquisas dos mais importantes setores cultu-
rais, históricos e folclóricos da região Nordeste. 
Os sócios dessa instituição, formados em sua 
grande maioria por pesquisadores e professo-
res, de modo geral, 
levaram a sério os 
objetivos ali propos-
tos e passaram a 
pesquisar, principal-
mente em fontes pri-
márias, o material 
para suas publica-
ções. Passaram a 
viajar, entrevistar per-
sonagens que  parti-
ciparam das diversas 
manifestações pas-
sadas no Nordeste 
brasileiro, principal-
mente relacionadas ao cangaço. 

Assim se passaram 27 anos. E a 
SBEC, que começou com um pequeno grupo 
de estudiosos, foi crescendo e rompendo as 
barreiras do Nordeste, de tal forma que pouco 
são os escritores com livros lançados no Brasil 
sobre o tema cangaço, que não seja sócio da 
SBEC.  Muitas foras as teses apresentadas nas 
universidades locais que tiveram apoio dos 
membros dessa sociedade, que com um enor-
me desprendimento forneceram o material ne-
cessário, material esse muitas vezes adquiridos 
com enorme sacrifício, já que a instituição não 
nenhum  meio de ajuda, obrigando os pesqui-
sadores a viajarem com recursos próprios. 

Mas essa instituição, hoje conhecida e 
respeitada em todo o Nordeste, não surgiu por 
acaso. Ela foi sonhada pelo Dr. Paulo Medeiros 
Gastão, que a tornou realidade quando conhe-
ceu outros sonhadores como o engenheiro 
agrônomo Kydelmir Dantas, o médico Yaperí 
Araújo, que idealizou o seu escudo desenhan-

do com fogo na madeira polida, o pesquisador 
Raimundo Soares de Brito, João Pegado de 
Oliveira Ramalho e muitos outros. O poeta José 
Saldanha de Menezes Sobrinho contou em ver-
sos como surgiu a SBEC. Luiz Felipe Neris es-
creveu seu hino, esse muito pouco conhecido. 
E com a ajuda de todos, a SBEC chega ao 27º 
aniversário. 

E se querem saber por que foi fundada 
no dia 13 de junho, é porque  esse dia é muito 
especial para Mossoró. Foi em 13 de junho de 
1927 que Mossoró reagiu heroicamente a um 
ataque de cangaceiros chefiados por Virgulino 
Ferreira da Silva, o famoso “Lampião”, que por 
sua bravura e ousadia ficou conhecido como o 

“Rei do Cangaço”. 
Esse fato é lembrado 
até os dias atuais 
através de um gran-
de espetáculo teatral 
chamado “Chuva de 
Bala no País de Mos-
soró”, com texto do 
escritor Tarcísio Gur-
gel, que foi encenado 
pela primeira vez em 
1977, no ano do cin-
quentenário da resis-
tência de Mossoró ao 
ataque do famigera-

do cangaceiro. 

Ainda como forma de homenagear os 
corajosos defensores da cidade, a Prefeitura 
Municipal de Mossoró criou o Memorial da Re-
sistência, um museu temático, que expõe de 
maneira bastante didática, a saga dos seus de-
fensores.  Esse museu é de visita obrigatória a 
todos que visitam Mossoró. 

A SBEC criou também um selo editorial 
sob o qual já foram lançados dezenas de livros. 
É a Coleção SBEC, que reúne títulos como 
cangaço, religiosidade nordestina, coronelismo 
e muitos outros temas ligados ao Nordeste. 

Isso é a SBEC. Uma instituição cultural 
criada em Mossoró, que hoje se encontra espa-
lhada por todo o Brasil. E a cada dia novos só-
cios a ela se filiam, novos projetos surgem, no-
vas viagens se realizam e a cada viagem sur-
gem novas informações para futuros trabalhos. 

Sócios-fundadores da SBEC 



Hino Oficial da Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço 

SBEC 

Letra e Música de Luiz Felipe Neris 

A SBEC é parte da gente 

O seu lema é ação cultural 

E Mossoró é seu berço docente 

Esse grito é nacional. 

 

Esse brado surgiu como a aurora 

Orgulhosos são seus cidadãos 

Todo povo revive a história 

Do embate contra Lampião. 

 

Na confraria que tem liberdade 

Ansiedade é o trabalho buscando o saber 

A nossa bandeira é Ordem e Progresso 

E o nosso sucesso é cumprir o dever. 

 

A nossa bandeira é Ordem e Progresso 

E o nosso sucesso é cumprir o dever 

 

Revivendo momentos de glória. 

Nessa terra de Santa Luzia 

Os seus filhos estão sempre atentos 

Na defesa da cidadania. 

 

A SBEC é social alvissareira 

Seus membros são pedras dessa construção 

Derrubam muralhas e vencem fronteiras 

O futuro é agora da educação. 

. 

Na confraria que tem liberdade 

Ansiedade é o trabalho buscando o saber 

A nossa bandeira é Ordem e Progresso 

E o nosso sucesso cumprir o dever. 

 

Acendamos a luz lá no monte 

Sobre os povos deixar na brilhante 

Sendo um membro ativo e valente 

Para que essa chamada não venha a apagar. 

 

O Nordeste sempre está presente 

Nas ações desse imenso Brasil 

As nossas riquezas expressam  

O nosso poder varonil. 

 

Na confraria que tem liberdade 

A ansiedade é o trabalho buscando o saber 

A nossa bandeira é Ordem e Progresso 

E o nosso sucesso cumprir o dever. 

 

A nossa bandeira é Ordem e Progresso 

E o nosso sucesso cumprir o dever. 
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Comissão Mossoroense 

de Folclore - COMFOLC 
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N 
o dia 29 de novembro de 1996, no Sa-
lão Nobre  do Centro Histórico e Cultural 
“Manoel Hemetério”, do Museu Munici-
pal “Lauro da Escóssia”, acontecia a 

posse da primeira diretoria da Comissão Mosso-
roense de Folclore - CONFOLC, com a presença 
do Presidente da Comissão Nacional de Folclo-
re, Dr. Atilo Vilas Boa da Mata, Presidente da 
Comissão Estadual de Folclore, Deífilo Gurgel, 
do Presidente da Academia Mossoroense de Le-
tras, Raimundo Soares de Brito, do Presidente 
da Fundação de Cultura do Município, Felipe Ca-
etano, que também representou a Exma. Prefeita 
de Mossoró, Sandra Maria da Escóssia Rosado, 
do Presidente da Associação Brasileira de Estu-
dos do Cangaço, Paulo Medeiros Gastão, do 
Presidente do Instituto Cultural do Oeste Poti-
guar, Wilson Bezerra de 
Moura e do Presidente da 
Casa do Cantador do 
Oeste Potiguar, Luís Antô-
nio. 

Na ocasião, o his-
toriador Raimundo Soares 
de Brito, na condição de 
articulador da Comissão 
Mossoroense de Folclore, 
deu posse a diretoria que 
ficou assim constituída: 

Diretoria: 

 Antônio Filemon Rodrigues Pimenta - Presi-
dente; 

 Felipe Caetano de Oliveira - Vice-
Presidente; 

 Maria Helena de Carvalho Silva - 1ª Secre-
tária; 

 Maria de Fátima de Castro - 2ª Secretária; 

 Maria Lucineide da Costa - 1ª Tesoureira; 

 José Rodrigues da Costa - 2º Tesoureiro. 

Conselho Fiscal: 

 Raimundo Soares de Brito; 

 Wilson Bezerra de Moura e 

 Antônio Kydelmir Dantas de Oliveira. 

Suplentes: 

 Antônio Jânio Fernandes; 

 Lemuel Rodrigues e 

 Luís Gonzaga da Silva. 

Estava oficializada assim a Comissão 
Mossoroense de Folclore, que passou a organi-
zar eventos, cursos sobre folclore e demais ativi-
dades inerentes a instituição.  

Filemon Rodrigues permaneceu como 
Diretor da COMFOLC até 2013, quando passou 
a direção para outra chapa para o período admi-
nistrativo 2013 a 2017,  formada por: 

Diretoria: 

 Francisco Rogenildo Dantas Silva - Presi-
dente; 

 Herbert Luís de Menezes - Vice-Presidente; 

 Valdemar Ramos Ai-
res - 1º Secretário; 

 Alcimar Eudes de 
Souza - 2º Secretário; 

 Vera Benice Mar-
ques - 1ª Tesoureira; 

 Adauto Caitano de 
Souza Neto - 2º Tesourei-
ro; 

Conselho Fiscal: 

 Almir Nogueira da Costa; 

 Antônio Filemon Rodrigues Pimenta; 

 José Rogério Dias Xavier. 

Suplentes: 

 Maurílio Fernandes dos Santos; 

 José Antônio da Silva; 

 Gualter Alencar do Couto. 

Diretoria Executiva de Comunicação e Eventos: 
Jean Custo. 

A solenidade de posse aconteceu no au-
ditório da Biblioteca Pública “Ney Pontes Duar-
te”, na presença das seguintes autoridades: El-
der Heronildes da Silva, Presidente da Academia 
Mossoroense de Letras; Gutemberg Costa, Pre-
sidente da Comissão Estadual de Folclore do Rio 
Grande do Norte; Francisco José da Silva Neto, 
Presidente da Associação Mossoroense de Es-
critores; Gualter Alencar, Presidente da Acade-
mia Mossoroense de Cordéis,  e Filemon  Pimenta, 
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Presidente de Honra da Comissão Mossoroense de 
Folclore. 

Rogenildo da Silva, na qualidade de agita-
dor cultural, deu novo ânimo a entidade, com apre-
sentações folclóricas, criação de grupos de danças 
infantis, etc., e permaneceu na direção da Comis-
são até o dia 14 de abril de 2018, quando assumiu a 
atual diretoria. 

A Cerimônia de posse da atua diretoria 
aconteceu na noite do dia 14 de abril de 2018, na 
Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte, no Centro 
de Mossoró/RN e contou com a presença do Presi-
dente de Honra da COMFOLC, Filemon Rodrigues 
Pimenta, do Presidente da Comissão Estadual do 
Folclore, Gutemberg Costa, além de Rodrigues Ne-
to, representante correspondente da Comissão Es-
tadual de Folclore. 

O evento ainda foi prestigiado por várias en-
tidades culturais e afins e seus representantes. Vá-
rios artistas, educadores, agentes culturais, jornalis-
tas, escritores e comunidade em geral, também par-
ticiparam deste momento que mostrou ser o primei-
ro passo para fortalecer ainda mais a cultura do 
nosso Estado e da nossa cidade. 

A nova Comissão, a partir desta data, está 
composta com a seguinte formação: 

 Jean Custo - Presidente; 

 Fátima Feitosa - Vice-Presidente; 

 Gorete Alves - 1ªSecretária; 

 Vera Denice - 2ª Secretária; 

 Kellia de Araújo -  Tesoureira. 

 



A 
 POEMA - Poetas e Prosadores de Mossoró, 
nasceu oficialmente em 14 de março de 
1997 (Dia Nacional da Poesia).  Seus Funda-
dores são os poetas: Genildo Costa, Cid Au-

gusto, Marcos Ferreira, Rogério Dias e Caio César 
Muniz. Nasceu pela influência do "Caderno 2" do 
Jornal "O Mossoroense", um suplemento literário 
editado aos domingos, onde eram publicadas poesi-
as de autores locais. 

A POEMA tem como objetivo principal de-
senvolver atividades artísticas e culturais, na sua 
total amplitude, nas mais diversas áreas e localida-
des, fomentando o saber artístico, incentivando e 
viabilizando a produ-
ção cultural. 

E como fina-
lidade: 

Desenvolver 
mecanismos e for-
mas para incentivar a 
livre manifestação 
artística e produção 
cultural; 

Desenvolver 
cursos e oficinas des-
tinado a classe artís-
tica e à comunidade; 

Promover e 
realizar publicações, 
seminários, pales-
tras, e ciclos de de-
bates relacionados à 
cultura, podendo envolver todos os segmentos soci-
ais; 

Desenvolver mecanismos de defesa e in-
centivo a classe artística e movimento cultural; 

Produzir espetáculos, shows, vídeos, cine-
ma, e editar livros e revistas; 

Divulgar através de informativo próprio ou 
de qualquer meio de comunicação os trabalhos, 
eventos e atividades da associação; 

Desenvolver projetos culturais voltados à 
população, com prioridade às comunidades mais 
carentes; 

Prestar serviços e firmar convênios com en-
tidades educacionais culturais ou afins, públicas ou 
privadas; 

Criar, produzir, promover, incentivar traba-
lhos em multimídia contribuindo para a democratiza-
ção dos meios comunicação; 

Representar os interesses coletivos e indivi-
duais de seus associados, representando-os em to-
das instâncias que possuem autoridade administra-
tiva e judiciária; 

Manter assistência jurídica e judiciária para 
os associados, na forma da lei deste Estatuto; 

Apoiar os movimentos populares que visem 
a melhoria da educação e da cultura. 

A POEMA é uma instituição cultural diferen-
te, sem os rigores de uma Academia, onde a versa-
lidade dita a regra. Essa qualidade pode ser obser-
vada através dos projetos que foram surgindo ao 
longo do tempo, como: 

Arte in Trusa: Projeto que consiste na " invasão" 
a bares e restaurantes da cidade onde os poetas 
fazem saraus poéticos num clima de muita irreve-

rência. 

Projeto Poesia Itine-
rante: Todos os me-
ses eram expostos 
nos transportes cole-
tivos da cidade carta-
zes com o trabalho 
de um poeta local. 
Ainda chegaram a 
ser exibidos 5 edi-
ções. Esse projeto 
deixou de ser apre-
sentado por falta de 
apoio. 

Projeto Recitais: 
Uma parte do grupo 
(3 ou 4 membros) 
apresenta há algum 
tempo shows poéti-
cos-musicais, onde 

recitam e cantam poemas "Di Versos".  

Projeto Poema na Escola: Esse, um dos mais 
importantes, por já ter revelado um bom número de 
jovens poetas. O projeto teve início em junho de 
1999, junto com a Fundação Vingt-un Rosado e a  
Coleção Mossoroense. Consiste  em publicar folhe-
tos (30 páginas no máximo) de estudantes das di-
versas escolas de Mossoró, com um custo zero pa-
ra o contemplado que recebem 100 exemplares da 
obra. Esse projeto, depois da morte de Vingt-un Ro-
sado, ficou comprometido, principalmente pela crise 
financeira pela qual a Fundação Vingt-un Rosado 
vem atravessando nos últimos tempos. 

Todas essa instituições culturais aqui apre-
sentadas, sobrevivem a duras penas por falta de 
apoio financeiro, tendo que sobreviver de doações, 
que na maioria dos casos é dos próprios integran-
tes. Esse fato prejudica muito os projeto desenvolvi-
dos, chegando mesmo a inviabilizar alguns.  

Outra atuação que tem sido marcante da 
POEMA é com relação ao Dia da Poesia, onde 
sempre é feito um movimento artístico-cultural, com 
recitais, publicação de cadernos especiais nos jor-
nais locais, e outras atividades, de modo a dar visi-
bilidade a data. 
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POEMA 
Poetas e Prosadores de Mossoró 



Nesse ano de 2020 a comemoração do Dia 
da Poesia aconteceu no dia 14 de março, no Rust 
Café a partir das 9h. Foi, na realidade, a última ma-
nifestação cultural da instituição, pois logo após, por 
conta do Coronavirus, houve a paralização total das 
atividades. 

O momento contou com o III Concurso de 
Poesia em guardanapo de papel, varal poético, Ge-
nildo e Geová Costa, recital livre e distribuição de 
panfleto poético. 

Have homenagens aos agentes culturais 
que contribuíram com o crescimento e fortalecimen-
to da cultura como Clarice Lispector, Silvana Alves, 
Pedro Melo e Vingt-un Rosado. 

Ainda como atração, Yáscara Sâmara lan-
çou seu primeiro livro intitulado “Essência do meu 
amor”. 

O professor Vingt-un Rosado foi homenage-
ado durante evento. A iniciativa da homenagem foi 
de Caio César Muniz através da POEMA. Caio foi, 
por vários anos, o braço direito do professor Vingt-
un Rosado no editorial da Coleção Mossoroense e, 
após a morte dele, em 2005, assumiu a responsabi-
lidade de editor-chefe. Caio César é responsável 
pelo cordel ilustrado e diferenciado sobre a vida de 
Vingt-un Rosado.  

A homenagem “Comenda do Mérito Cultural 
Dagmar da Costa” foi entregue a Raniele Alves, co-
laborador da Fundação Vingt-un Rosado e um dos 
representante da Fundação Vingt-un Rosado no 
evento. Esta comenda é mais uma de tantas que 
reconhece o valor cultural que Vingt-un representou 
e ainda representa através do seu legado. 

O evento aconteceu graças a uma parceria 
entre a POEMA, LETRAS POÉTICAS, POIESIS E 
RUST CAFÉ, com apoio da Cachaça Pátria Amada. 
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DIA DA POESIA 
14 de março de 2020 



Academia Feminina de Letras 
e Artes de Mossoró 
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A 
 Academia Feminina de Letras e Artes de 
Mossoró - AFLAM, foi oficializada no dia 
17 de agosto de 2007, numa bela soleni-
dade realizada no salão nobre da Biblio-

teca Municipal Ney Pontes Duarte, com a pre-
sença das acadêmicas, seus familiares, autorida-
des e representantes das diversas instituições 
culturais da região. No momento, foi dado posse 
a primeira diretoria da AFLAM. Esse foi o primei-
ro evento oficial realizado pela recém criada insti-
tuição acadêmica.  

O segundo evento ocorreu no dia 29 de 
novembro de 2007, no auditório da Estação das 
Artes Elizeu Ventania, quando foram empossa-
das as sócias fundadoras e efetivas. Segundo a 
acadêmica Maria do Socorro Cavalcanti “essa 
festa foi iluminada pelo brilho dos olhos das aca-
dêmicas que não escondiam a satisfação em 
adentrar na academia, para fazer valer o seu va-
lor, enaltecer a sua terra e se tornarem Imortais”.  

Foi a primeira Academia Feminina de Le-
tras e Artes do estado do Rio Grande do Norte, 
de fato e de direito, registrada no V Cartório de 
Mossoró e reconhecida pela Câmara, como Insti-
tuição de utilidade pública através do Projeto de 
Lei 3329, de autoria do Vereador, Francisco Car-
los Carvalho de Melo. Contempla vários segui-
mentos de manifestações culturais, tais como: 
escritoras, poetisas, atrizes de teatro e de cine-
ma, artistas visuais (artistas plásticas, artistas de 
arte musiva, arte paisagismo), musicistas, memo-

rialistas, cantoras, dançarinas, flautista, contado-
ras de histórias, cronistas, pesquisadoras, histori-
adoras, cordelistas, entre tantas outras faces, 
versáteis, peculiares nas mulheres. 

Inspirada na Academia Francesa, a 
AFLAM definiu a sua formação acadêmica com-
posta de 40 cadeiras e suas respectivas patro-
nas. Na sessão de instalação, ocorrida no dia 29 
de novembro, tomaram posse as 33 sócias-
fundadoras, elencadas a seguir pela ordem de 
ocupação das cadeiras e não em sequência alfa-
bética:  

Cadeira 01 

Patrona: Ildérica da Silva Cantídio 

1ª Ocupante: Maria de Fátima de Castro 

Cadeira 02 

Patrona: Roberta Cláudia Bezerra Soares 

1ª Ocupante: Maria da Conceição M. Filgueira 

Cadeira 03 

Patrona: Clara Nunes 

1ª Ocupante: Symara Tâmara Fernandes Carlos 

Cadeira 04 

Patrona: Sandra Jatahy Pesavento 

1ª Ocupante: Maria Gorete M. Filgueira 
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Cadeira 05 

Patrona: Auta de Souza 

1ª Ocupante: Maria Goretti S. de Souza 

Cadeira 06 

Patrona: Maria Alexandrina da Conceição 

1ª Ocupante: Railma Rodrigues Nunes 

Cadeira 07 

Patrona: Eva Maria Dantas da Fonseca 

1ª Ocupante: Helenita Castro Soares 

Cadeira 08 

Patrona: Myriam Coelli 

1ª Ocupante: Izaíra Thalita da Silva Lima 

Cadeira 09 

Patrona: Leila Roque Diniz 

1ª Ocupante: Francisca Lenilda da Silva 

Cadeira 10 

Patrona: Maria Montessori 

1ª Ocupante: Maria do Socorro Fernandes 

Cadeira 11 

Patrona: Carolina Wanderley 

1ª Ocupante: Maria José Araújo M. de Souza 

Cadeira 12 

Patrona: Mariana Neuman  Vidal Costa 

1ª Ocupante: Taniamá Vieira da Silva Barreto 

Cadeira 13 

Patrona: Irmã Inês 

1ª Ocupante: Marieta Lima Medeiros 

Cadeira 14 

Patrona: Tarsila do Amaral 

1ª Ocupante: Maria Freire da Costa 

Cadeira 15 

Patrona: Maria Silvia de Vasconcelos Câmara 

1ª Ocupante: Ivonete Pereira de Paula Barros 

Cadeira 16 

Patrona: Maria Escosilda da Escóssia 

1ª Ocupante: Maria Lúcia Escócia de Castro 

Cadeira 17 

Patrona: Ozelita Cascudo Rodrigues 

1ª Ocupante: Maria Salomé de Moura 

Cadeira 18 

Patrona: Cora Coralina 

Dulcinéia Aguiar Cavalcante e Silva 

Cadeira 19 

Patrona: Rachel de Queiroz 

1ª Ocupante: Silvana Alves da Costa 

Cadeira 20 

Patrona: Maria Elza Fernandes Sena 

1ª Ocupante: Ângela M. C. Fausto de Medeiros 

Cadeira 21 

Patrona: Bárbara Heliodora G. da Silveira 

1ª Ocupante: América Fernandes Rosado 

Cadeira 22 

Patrona: Cordélia Silva 

1ª Ocupante: Susana Goretti Lima Leite 

Cadeira 23 

Patrona: Patrícia Rehder Galvão 

1ª Ocupante: Margareth Freire de Sousa 

Cadeira 24 

Patrona: Zila Mamede 

1ª Ocupante: Joriana de Freitas Pontes 

Cadeira 25 

Patrona: Cássia Eller 

1ª Ocupante: Íris Emanuela C. Nascimento 

Cadeira 26 

Patrona: Dercy Gonçalves 

1ª Ocupante: Antônia Lúcia da Silva 

Cadeira 27 

Patrona: Francisca Edwiges Neves Gonzaga 

1ª Ocupante: Cláudia Maria Azevedo Xavier 

Cadeira 28 

Patrona: Valda Medeiros 

1ª Ocupante: Clézia da Rocha Barreto 

Cadeira 29 

Patrona: Clarice Lispector 

1ª Ocupante: Vanja Lúcia Freitas dos Reis 
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Cadeira 30 

Patrona: Lina Bo Bard 

1ª Ocupante: Vera Cidley Paz L. e Castro Soares 

Cadeira 31 

Patrona: Ivanilda Linhares de Sousa 

1ª Ocupante: Aline de Oliveira Linhares 

Cadeira 32 

Patrona: Cecília Meireles 

1ª Ocupante: Martha Christina Eleotério Maia 

Cadeira 33 

Patrona: Lúcia Helena L. de Medeiros 

1ª Ocupante: Maria Honorata Aires 

Com essa formação se passaram os 
quatro primeiros anos, até que no dia 17 de agos-
to de 2011, a AFLAM instalou a Assembleia Ge-
ral solene para receber oito Acadêmicas eleitas 
(completando as 40 cadeiras), num clima de mui-
ta festa e emoção, no Museu do Sertão. Foram 
elas: 

Cadeira 21 

Patrona: Bárbara Heliodora G. da Silveira 

2ª Ocupante: Joana d´Arc Fernandes Coelho 

Cadeira 34 

Patrona: Elis Regina 

1ª Ocupante: Giselli Ferreira de Lima 

Cadeira 35 

Patrona: Marinês 

1ª Ocupante: Maria Goretti Alves de Araújo 

Cadeira 36 

Patrona: Anita Catarina Mafaltti 

1ª Ocupante: Rosângela Maria Botelho de Souza 

Cadeira 37 

Patrona: Maria Bernadeth de Araújo Costa e Sil-
va 

1ª Ocupante: Margarida Costa de Araújo Bezerra 

Cadeira 38 

Patrona: Helen Ingersoll 

1ª Ocupante: Ângela Maria R. de O. P. Gurgel 

Cadeira 39 

Patrona: Maria Vanda Lima de Andrade 

1ª Ocupante: Albetiza Leite de Souza Melo 

Cadeira 40 

Patrona: Palmyra Guimarães Wanderley 

1ª Ocupante: Simone Sângela Basílio Costa. 

 Nos 13 anos de sua existência, a  
AFLAM tem deixado seu legado através de ações 
diversificadas, como os Elogios às Patronas; rea-
lização de debates; palestras; saraus artísticos e 
culturais; lançamentos de Livros; exposições de 
artes; organização de álbuns de registro fotográfi-
cos; composição do Hino da AFLAM (letra: Tania-
má Barreto e Fátima Castro e música, de Iris 
Emanuela); Lançamentos do 1º, 2º, 3º e 4º volu-
mes do periódico: AFLAM Em Revista, respecti-
vamente, nos anos, 2011, 2012, 2014 e 2019; 
Escolha da Presidente de Honra, Maria do Socor-
ro Cavalcanti, Criação do site, realização do I En-
contro das Academias de Letras e Entidades 
Afins do Rio Grande do Norte, dos eventos anu-
ais AFLAM na Praça, já em sua 5ª edição, que  
durante o período de 2011 a 2013 foi incorporado 
à programação cultural da festa da padroeira 
Santa Luzia e o Lançamento do livro: Biobiblio-
grafias das Acadêmicas, dentre outras. 

A atual diretoria, denominada de 
“Sensibilidade e Inclusão”,   é composta por: Ta-
niamá Vieira da Silva Barreto - Presidente; Mar-
garethe Freire de Souza - Vice-Presidente; Dulci-
néa Aguiar Cavalcante - 1ª Secretária; Ângela 
Maria Rodrigues de Oliveira Pereira Gurgel - 2ª 
Secretária; Albetiza Leite de Souza Melo - 1ª Te-
soureira e Margarida Costa de Araújo - 2ª Tesou-
reira. Oradoras: Symara Tâmara Fernandes Car-
los e Ângela Maria Rodrigues de Oliveira Pereira 
Gurgel. Diretoria de Comunicação: Maria Goreth 
Serra de Souza, Martha Christina Eleotério Maia, 
Suzana Goretti Lima Leite e Vanja Lúcia Freitas 
dos Reis. Diretoria de Eventos: Maria Goretti Al-
ves, Margarethe Freire de Souza,  Gisele Ferreira 
de Lima e Francisca Lenilda da Silva. Conselho 
Fiscal: Maria de Fátima de Castro, Maria Concei-
ção Maciel Filgueira, Joana D’arc Fernandes Co-
elho, Iris Emanuela Castro Nascimento, Simone 
Sângela Basílio Costa e Maria Goretti Medeiros 
Filgueira. 

A sede provisória da AFLAM está locali-
zada na Biblioteca Pública “Ney Ponte Duarte”, 
juntamente com outras instituições culturais.  



Academia Maçônica de Letras 
do Rio Grande do Norte 

N 
o dia 30 de setembro de 2009 era instala-
da a Academia Maçônica de Letras do 
Rio Grande do Norte – AMLERN, em so-
lenidade ocorrida no Plenário da Câmara 
Municipal de Mossoró. 

A finalidade da Academia, pelos seus Es-
tatutos, é de difundir a cultura e as letras maçôni-
cas, congregar os maçons que se dedicam às le-
tras em geral, reivindicar as justas aspirações afe-
tas à cultura, promover pesquisas, conferências, 
palestras, debates, recitais, encontros, congres-
sos, seminários, cursos, concursos literários, pai-
néis e outras manifestações culturais, envolvendo 
a cultura maçônica e a literatura em geral, ampa-
rar e defender os associados em seus direitos au-
torais, produzir literatura maçônica e literatura em 
geral, a fim de atender aos interesses da Institui-
ção Maçônica e colaborar com outras instituições, 
veiculando cultura de interesse da família e da so-
ciedade. 

A AMLERN foi instalada em Mossoró e 
localizada fisicamente no Palácio Maçônico Ado-
nhiramita do Rio Grande do Norte, que estava lo-
calizado a Rua Tibério Burlamaqui, 345, Bairro 
Paredões. Foi formada por 33 cadeiras, tendo ca-
da cadeira o seu respectivo patrono.  

O seu quadro foi constituído pelos seguin-
tes patronos e acadêmicos: 

Sócios Fundadores: 

 Cadeira nº 01 

 Patrono: Jeremias da Rocha Nogueira 

 1º Ocupante: Geraldo Maia do Nascimento 

 Cadeira nº 02  

Patrono: José Damião de Souza Melo 

1º Ocupante: Antônio Clauder  A. Arcanjo 

 Cadeira nº 03  

Patrono: Romualdo Lopes Galvão 

1º Ocupante: José Wellington Barreto 

 Cadeira nº 04  

Patrono: José Octávio Pereira Lima 

1º Ocupante: Fernando Diniz Rocha 

 Cadeira nº 05 

Patrono: Almino  Álvares Afonso 

 1º Ocupante: Francisco Sávio X. Aragão 

 Cadeira nº 06  

Patrono: Francisco Ivo Cavalcanti 

1º Ocupante: Lúcio José Cavalcanti 

 Cadeira nº 07  

Patrono: Nestor dos Santos Lima 

1º Ocupante: Manoel Procópio de M. Júnior 

 Cadeira nº 08 

Patrono: Henrique Mendes 

 1º Ocupante: José Irário de Souza 

 Cadeira nº 09  

Patrono: José Martins Jurado 

1º Ocupante: Marcos José da Silva 

 Cadeira nº 10  

Patrono: Manir Hadad 

1º Ocupante: Ademir Cândido da Silva 

 Cadeira nº 11 

Patrono: Jair Assis Ribeiro 

1º Ocupante: Arquiariano Bites Leão 

 Cadeira nº 12 

Patrono: Manuel de Almeida Barreto 

1º Ocupante: Judas Tadeu de Azevedo 

 Cadeira nº 13  

Patrono: Francisco Fausto de Souza 

1º Ocupante: Wilton de Carvalho Costa 
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 Cadeira nº 14  

Patrono: Ricardo Vieira do Couto 

1º Ocupante: Luiz Gonzaga de Oliveira 

 Cadeira nº 15  

Patrono: José Castellani 

1º Ocupante: Odimilson Alves Pereira 

 Cadeira nº 16  

Patrono: Elípio Brígido de Sá 

1º Ocupante: Francisco W.  Bandeira 

 Cadeira nº 17  

Patrono: Frederico Antônio de Carvalho 

1º Ocupante: Elder Heronildes da Silva 

 Cadeira nº 18  

Patrono: Sebastião Vasconcelos dos Santos 

1º Ocupante: Wilson Bezerra de Moura 

 Cadeira nº 19 

Patrono: Zé Rodrigues 

 1º Ocupante: Arnaldo Sóter Braga Cardoso 

 Cadeira nº 20 

Patrono: Conrado Mayer 

 1º Ocupante: David de Medeiros Leite 

Sócios Efetivos: 

 Cadeira nº 21 

Patrono: Visconde de Inhaúma 

 1º Ocupante: Antônio Teixeira de Medeiros 

 Cadeira nº 22 

Patrono: Mário Villar de Melo 

 1º Ocupante: Domilson Damázio da Silva 

 Cadeira nº 23 

Patrono: Eufran de Oliveira Souza 

1º Ocupante:  Marcus César C. de Morais 

 Cadeira nº 24 

Patrono: Antônio Lopes Filho 

 1º  Ocupante: Josivan Pereira Dantas 

 Cadeira nº 25 

Patrono: Bartolomeu da Rocha Fagundes 

 1º Ocupante: Lúcio Ney de Souza 

 Cadeira nº 26 

Patrono: Luís da Câmara Cascudo 

 1º Ocupante: Roberto de Alencar Fonseca 

 Cadeira nº 27  

Patrono: Padre Miguelinho 

1º Ocupante: George Heronildes da Silva 

 Cadeira nº 28  

Patrono: Genézio Xavier Pereira de Brito 

1º Ócupante: Joel Martins de Macedo Filho 

Cadeira nº 29 

Patrono: Tertuliano Ayres Dias 

1º Ocupante: Ricardo Alfredo de Souza 

 Cadeira nº 30 

Patrono: Joaquim Soares Raposo da Câmara 

1º Ocupante:  Laíre Rosado Filho 

 Cadeira nº 31 

Patrono: Emídio Fagundes 

1º Ocupante: José Marle de Queiroz Lucena 

 Cadeira nº 32  

Patrono: Lauro da Escóssia 

1º Ocupante: Paulo Viana Nunes 

 Cadeira nº 33 

Patrono: Antônio Rodrigues de Carvalho 

1º Ocupante: Antônio Filemon R.  Pimenta 

Sócio Honorário: 

Antônio Jonas Gomes 

Sócio Correspondente 

José Anízio de Araújo 

Aderaldo Pereira de Oliveira 

Waldemar Chaves Coelho 

Quando da instalação da AMLERN foi 
escolhida uma diretoria provisória assim consti-
tuída: 

Geraldo Maia do Nascimento – Presidente 

Francisco Sávio Ximenes Aragão - Secretário 

Judas Tadeu de Azevedo – Tesoureiro e Rela-
ções Públicas. 



Por se tratar de uma instituição cultural 
com abrangência em todo o Estado do Rio 
Grande do Norte, embora tendo sede fixa em 
Mossoró, o seu primeiro Presidente, o acadê-
mico Geraldo Maia, optou por fazer as reuniões 
mensais rotativas, levando a Academia aos 
municípios onde houvesse  um de seus imor-
tais. Dessa forma a AMLERN se fez presente 
nos quatro cantos do Estado nos seus primei-
ros dois anos de existência. Também nesse 
período foi dado início 
a Coleção AMLERN,  
com a publicação de 
plaquetes com os dis-
cursos de todos os 
acadêmicos que de-
fendiam seus patro-
nos, formando assim 
uma fonte de pesqui-
sa sobre aqueles ilus-
tres que tiveram seus 
nomes como Patro-
nos das 33 Cadeiras 
da AMLERN. 

Passados os 
dois primeiros anos, e de acordo com o Estatu-
to, houve eleição para a nova diretoria, que fi-
cou assim constituída: 

José Wellington Barreto – Presidente; 

José Marle de Queiroz Lucena; 

Judas Tadeu de Azevedo – Tesoureiro e Rela-
ções Públicas. 

A posse da nova diretoria se deu no dia 

04 de novembro de 2011, às 19h, no Plenário 
da Câmara Municipal de Mossoró. 

A nova diretoria trouxe para a institui-
ção mais vigor com a posse de novos acadêmi-
cos e dando mais divulgação dos trabalhos re-
alizados pela Academia na Imprensa local. 
Mas com o passar do tempo, as reuniões pas-
saram a ser mais espaçadas, já não havia tan-
to entusiasmo nos encontros acadêmicos, e 

não houve mais elei-
ção para renovação 
da diretoria. 

Diante dessa situa-
ção, o acadêmico Ju-
das Tadeu de Azeve-
do, que tinha sido o 
idealizador da Acade-
mia, resolveu assumir 
a direção da institui-
ção, para que a mes-
ma não viesse a fe-
char suas portas. 
Com o olhar de pai 
da AMLERN, voltou a 

marcar novos eventos, ele mesmo promovendo 
em uma de suas sessões o lançamento de um 
livro de sua autoria, marcando jantares de 
companheirismo depois dos eventos, incenti-
vando assim a presença de um maior número 
de participantes nas reuniões, 

Dessa forma a Academia Maçônica de 
Letras do Rio Grande do Norte – AMLERN está 
consolidada, sendo a primeira instituição no 
Estado dedicado a cultura Maçônica. 
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Academia Mossoroense 
de Literatura de Cordel 

A 
 Academia Mossoroense de Literatura de 
Cordel nasceu no dia 15 de outubro de 
2013 na Estação das Artes poeta “Eliseu 
Ventania”, com a composição de 36 aca-

dêmicos, tendo como objetivo maior valorizar a 
arte, a cultura e a educação do nosso povo. 

Todos os acadêmicos-fundadores estão 
comprometidos na representatividade da cultura 
popular como cordelistas, repentistas, embolado-
res de coco e cancioneiro popular, 
sempre obedecendo a métrica, ri-
ma e oração junto aos seus patro-
nos, pessoas de alto contexto his-
tórico e cultural na nossa cidade de 
Mossoró e além fronteiras. 

Projetos já realizados pela 
AMLC: 

 Projeto Cordelteca na Biblio-
teca. Trata-se da instalação 
de estantes estilizadas pa-
drão, com capacidade de ex-
por até 250 obras, que são 
doadas pela instituição para 
bibliotecas de estabelecimen-
tos de ensino públicos e pri-
vados. A cada estante implan-
tada é atribuída um sócio da 
Academia como Patrono, e na 
ocasião da implantação é fei-
ta uma solenidade, onde se destaca aquele 
acadêmico, de modo a valorizar o trabalho 
poético do mesmo. Essas estantes de cor-
déis são entregues as instituições, sem ne-
nhum custo para as mesmas. 

 Projeto Viola e Repente também acontecem 
nas escolas públicas e privadas, normal-
mente nos dias de sábado, com oficinas de 
literatura de cordel e xilogravura. Nessas 
ocasiões, os responsáveis pelo projeto pro-
curam identificar entre os alunos novos ta-
lentos, expressão dos alunos na arte da es-
crita, do desenho, da pintura e do cantar. 

A Academia Mossoroense de Literatura de Cordel 
está assim constituída: 

Cadeira 01  

Patrono: Eliseu Ventania 

1º Ocupante: Nilson Silva 

Cadeira 02 

Patrono: João Liberalino 

1º Ocupante: Raimundo Lira 

Cadeira 03 

Patrono: Manuel Calixto 

1º Ocupante: Edísio Calixto 

Cadeira 04 

Patrono> Onésimo Maia 

1º Ocupante: Crispiniano Neto 

Cadeira 05 

Patrono: Luís Campos 

1º Ocupante: Aldaci de França 

Cadeira 06 

Patrono: Aldivan Honorato 

1º Ocupante: Geraldo Maia do 
Nascimento 

Cadeira 07 

Patrono: Cícero Laurentino 

1º Ocupante: José Augusto 

Cadeira 08 

Patrono: Severino Ferreira 

1º Ocupante: Kydelmir Dantas 

Cadeira 09 

Patrono: Chico Pedra 

1º Ocupante: Nildo da Pedra Branca 

Cadeira 10 

Patrono: Maria Giselda 

1º Ocupante: Sirlia Lima  

Cadeira 11 

Patrono: José Antônio da Silva 

1º Ocupante: Concriz 

Cadeira 12 

Patrono: Renato Calda 

1º Ocupante: Zé Lima 

Cadeira 13 

Patrono: Chico Traíra 

1º Ocupante: Cida Augusto 

Página 23 



Página 24 

Cadeira 14 

Patrono: Inocêncio Gato 

1º Ocupante: Toinho de Zezé 

Cadeira 15 

Patrono: Hercílio Pinheiro 

1º Ocupante: Lalauzinho de Lalau 

Cadeira 16 

Patrono: Antônio Sobrinho 

1º Ocupante: Marcus Lu-
cenna 

Cadeira 17 

Patrono: Luís Antônio 

1º Ocupante: Valdecir 
Maniçoba 

Cadeira 18 

Patrono: Luiz Sobrinho 

1º Ocupante: Clovis Viei-
ra 

Cadeira 19 

Patrono: José Pereira 

1º Ocupante: Nestor Bandeira 

Cadeira 20 

Patrono: Antônio Lucena 

1º Ocupante: Major Lucena 

Cadeira 21 

Patrono: Luiz da Costa Pinheiro 

1º Ocupante: Josimar Falcão 

Cadeira 22 

Patrono: Boaventura de Brito 

1º Ocupante: Severino Inácio 

Cadeira 23 

Patrono: Fabião das Queimadas 

1º Ocupante: José Di Rosa Maria 

Cadeira 24 

Patrono: Nati Cortez 

1º Ocupante: Maryed  

Cadeira 25 

Patrono: Daniel Ribeiro da Silva 

1º Ocupante: Zé Lucena 

Cadeira 26 

Patrono: Luiz Gonzaga Brasil 

1º Ocupante: Kleber Morais 

Cadeira 27 

Patrono: Bob Mota 

1º Ocupante: Galego do Jucuri 

Cadeira 28 

Patrono: Manuel Tavares 

1º Ocupante: Gualter Alencar do Couto 

Cadeira 29 

Patrono: Zé Praxedi 

1º Ocupante: João Zacarias Neto 

Cadeira 30 

Patrono: Zé Saldanha 

1º Ocupante: Antônio Francisco 

Cadeira 31 

Patrono: João Paraibano 

1º Ocupante: Luiz Benício 

Cadeira 32 

Patrono: Louro Branco 

1º Ocupante: Maurílio Santos 

Cadeira 33 

Patrono: Raimunda Albuquerque 

1º Ocupante: Neci Bezerra 

Cadeira 34 

Patrono: Onofre Araújo de Góis 

1º Ocupante: Onofre Góis 

Cadeira 35 

Patrono: Justo Amorim 

1º Ocupante: Ademar Pedro Alves 

Cadeira 36 

Patrono: José Alves de Andrade 

1º Ocupante: José Alves de Andrade 

A atual diretoria está formada por: 

Presidente: Gualter Alencar do Couto 

Vice-Presidente: Antônio Clóvis Vieira 

Secretário: José Di Rosa Maria 

Diretor Jurídico: Antônio Clóvis Vieira 

Tesoureiro: José Marle de Queiroz Lucena 

Diretor Cultural: Sirlia Lima. 



É 
 mais uma instituição cultural que agrega es-
critores mossoroenses. Foi constituída em 29 
de setembro de 2014 por iniciativa do escritor 
Francisco José da Silva Neto, que para com-

por seu quadro associativo, convidou os principais 
escritores da cidade. Por se tratar de uma associa-
ção, não tem os rigores de uma academia, com re-
lação ao número de cadeiras e a exigência de pa-
tronos. 

Ao contrário das demais instituições cultu-
rais  que concentram suas sedes na Biblioteca Pú-
blica “Ney Pontes Duar-
te”, a Associação dos 
Escritores Mossoroenses 
usa como sede provisó-
ria a residência do seu 
criador, Francisco José 
da Silva Neto, no Bairro 
Abolição I. 

A chapa eleita 
para o biênio 2019-2020 
está formada por: 

Presidente: Francisco 
José da Silva Neto 

Vice-Presidente: Tania-
má Vieira da Silva Barre-
to 

1ª Secretária: Maria Goretti Alves de Araújo 

2º Secretário: Vanda Maria Jacinto 

1º Tesoureiro: Expedito de Assis Silva 

Diretor de Comunicação e Relações Diplomáticas: 
Elder Heronildes da Silva 

Diretor de Acervos: Geraldo Maia do Nascimento 

Diretora de Assuntos Artísticos: Martha Cristina 
Eleutério Maia 

Diretora de Cerimonial e de Eventos: Susana Goret-
ti Lima Leite 

Diretora de Captação de Recursos: Maria Concei-
ção Maciel Filgueira 

Diretor de Assuntos Jurídicos: Lúcio Ney de Souza 

O Conselho Fiscal ficou assim composto: 

Presidente: Wilson Bezerra de Moura 

Vice-Presidente: Manoel Vieira Guimarães Neto 

Secretária: Maria do Socorro de Albuquerque Gur-
gel. 

A ASCRIM tem promovido vários eventos 
de suma importância para a história e a cultura da 
cidade como o “Fórum Marco Zero”, onde um grupo 
de historiadores discutem o local exato do nasci-
mento da cidade de Mossoró, haja vista que há dis-
crepância quanto a esse tema. Outro evento de 

grande importância foi 
a promoção da 
“Semana Cultural Mil-
ton Marques de Me-
deiros”, com palestras 
e entrega de comen-
da ao Reitor da Uni-
versidade do Estado 
do Rio Grande do 
Norte - UERN, Pedro 
Fernandes Ribeiro 
Neto. E muitos outros 
eventos de igual teor. 

Um dos diferenciais 
da Associação, é que 
mesmo sem ter o ri-
gor de uma acade-

mia, mantem a tradição daquelas instituições, quan-
to ao uso de colares e pelerines, pequenas capas 
que vão até o cotovelo, usadas sobre traje formal. 

Como as demais instituições congêneres, a 
Associação de Escritores de Mossoró é uma entida-
de cultural sem fins lucrativos, sobrevivendo do pa-
gamento de mensalidades dos associados, o que 
limita muito as suas ações, pois qualquer evento 
que é organizado demanda custos altos, para paga-
mento do espaço, confecções de comendas, coque-
téis, etc. Por esse motivo as reuniões quase sempre 
acontecem no auditório “América Fernandes Rosa-
do”,  da Biblioteca Pública “Ney Pontes Duarte”, on-
de o espaço é cedido gratuitamente, cabendo aos 
componentes se cotizarem para as demais despe-
sas. 

É assim a luta dessas instituições culturais 
que se esforçam para se manterem ativas e atuan-
tes. 

Associação dos Escritores 
Mossoroenses - ASCRIM 
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Academia de Ciências Jurídicas 
e Sociais de Mossoró 

A 
 Academia de Ciências Jurídicas e Sociais 
de Mossoró – ACJUS - é uma instituição 
cultural e cientifica, sem fins lucrativos, 
com sede e foro na cidade de Mossoró-

RN, mas que tem abrangência em todo estado do 
Rio grande do Norte, além de manter intercâmbio 
com outras academias congêneres no Brasil e em 
outros países.  

 A ACJUS é regida por normas estatutárias 
e tem como objetivo promover as ciências sociais 
e jurídicas através de debates, seminários, painéis, 
conferências, teses, projetos gráficos e editoriais, 
além de outros procedimentos necessários ao en-
grandecimento da cul-
tura mossoroense e 
potiguar, como por 
exemplo, participando 
dos conselhos culturais 
e das ações públicas 
voltadas a emancipa-
ção dos indivíduos 
através da qualificação 
profissional e do co-
nhecimento cultural. A 
ACJUS tem um com-
promisso inarredável 
com a história. 

ACJUS Surgiu 
por interesse de um 
seleto grupo de intelectuais a partir da observação 
da realidade local e estadual quanto ao vaco exis-
tente no debate das ciências jurídicas e sociais em 
Mossoró e até mesmo no Estado potiguar. Assim, 
um grupo de proeminentes cientistas sociais, so-
ciólogos, antropólogos, filósofos, historiadores, es-
critores, teólogos, jornalistas, juristas e outros pro-
fissionais dos mais variados campos da literatura, 
se uniram e após diversos encontros culminou-se 
com a fundação da ACJUS no dia 5 de novembro 
de 2014. 

Após a fundação, passou-se ao processo 
de eleição da diretoria executiva e dos departa-
mentos, fato que se deu em 28/01/15. Eleita a pri-
meira diretoria, o passo seguinte foi o registro em 
cartório da ata de fundação e eleição, assim como 
dos estatutos sociais. Depois veio a inscrição no 
CNPJ 22.546.467/0001-74, posteriormente veio o 
reconhecimento de utilidade pública na Assem-
bleia Legislativa através de Lei Nº 10.047/2016, 
sancionado pelo Governador Robinson Faria.  

Já o processo de reconhecimento no âmbi-
to de Mossoró se deu através do vereador Antônio 

Tomaz Neto que foi o propositor na Câmara Muni-
cipal, sendo a Lei Nº 3.479/2016, sancionada pelo 
então prefeito de Mossoró, Francisco José da Sil-
veira Júnior. 

Além da sua consolidação jurídica e social, 
a ACJUS, vem cumprindo as exigências estatutá-
rias quanto à efetivação da posse dos seus acadê-
micos, sendo que atualmente das 38 cadeiras ocu-
padas, 6 já tiveram a formalização completada, 
quando os titulares procederam com os elogios 
acadêmicos aos respectivos patronos.   

Para efeito de informação, se faz importan-
te registrar, que pelos estatutos a ACJUS é com-

posta de 50 cadeiras. 
Outro registro importan-
te e que merece desta-
que  é com relação ao 
direito estatutário que 
permite aos acadêmi-
cos com 70 ou mais 
anos de idade, ser titu-
lar da cadeira cujo pa-
trono é ele mesmo.   

Atualmente os confra-
des Benedito Vascon-
celos Mendes (cadeira 
nº 18), Wilson Bezerra 
de Moura (cadeira nº 

11), além de Sátiro Cavalcanti Dantas (cadeira nº 
28), estão nessa condição, ou seja, são titulares 
das suas cadeiras e patronos das mesmas, mas 
um diferencial da ACJUS. 

A primeira diretoria da instituição para o 
biênio 2015 a 2016 ficou assim composta:  

Presidente: José Wellington Barreto – ca-
deira nº 01; 

1ª – Vice-presidente: Taniamá Vieira da 
Silva Barreto – cadeira nº 03; 

2º - Vice-presidente: Milton Marques de 
Medeiros – cadeira nº 04; 

Secretário Geral: Lúcio Ney de Souza – 
cadeira 02; 

1ª - Secretária: Ângela Maria Rodrigues de 
O. Pereira Gurgel – cadeira 05; 

2ª - Secretária: Catarina Cordeiro Lima Vi-
torino  – cadeira - 06 

1º - Tesoureiro: Raimundo Antônio de Sou-
za Lopes – cadeira 07;  



Página 27 

2º - Tesoureiro: Ricardo Alfredo de Souza – 
cadeira 08; 

Diretoria de eventos: Joana D’arc Fernan-
des Coelho – cadeira 09; 

Diretoria de relações institucionais: Osivaldo 
M. Cesar de Sá Leitão – cadeira 10; Wilson Bezerra 
de Moura - cadeira  e Elder Heronildes da Silva - 
cadeira 12; 

Membros do Conselho fiscal titulares: Ge-
raldo Maia do Nascimento – cadeira 13, Laire Rosa-
do Filho - cadeira 14 e Carlos Alberto Lima Filgueira 
- cadeira 15; 

Membros do Conselho fiscal suplentes: 
Paulo de Medeiros Fernandes - cadeira 16, Petroni-
lo Hemetério Filho – cadeira 17 e Benedito Vascon-
celos Mendes – cadeira 18 

A segunda diretoria foi eleita em 28 de ja-
neiro de 2017, para comandar a instituição no biê-
nio 2017 a 2018, ficando composta na seguinte or-
dem: 

Presidente: José Wellington Barreto – ca-
deira 01; 

1º Vice-Presidente: Taniamá Vieira da Silva 
Barreto – cadeira 03; 

2º Vice-Presidente: Milton Marques de Me-
deiros – cadeira 04; 

Secretário Geral: Antônio Clovis Vieira – ca-
deira 19; 

1º Secretária: Ludmilla Carvalho Serafim de 
Oliveira – cadeira 37; 

2º Secretário: Carlos Alberto Lima Filgueira 
– cadeira 15; 

1º Tesoureiro: Edilson Gonzaga de Souza 
Júnior – cadeira 22; 

2º Tesoureiro: Disraeli Davi Reinaldo de 
Moura – cadeira 34; 

Departamento de eventos:  Zélia Macedo 
Heronildes – cadeira 31, Ângela Maria Rodrigues 
de O. P. Gurgel – cadeira 06, Catarina Cordeiro Li-
ma Vitorino – cadeira 05, Susana Goretti Lima Leite 
– cadeira 24, Vanda Maria Jacinto – cadeira 38, 
Maria Auxiliadora Tenório P. de Azevedo – cadeira 
35 e Jane Weyne Ferreira de Menezes – cadeira 
36; 

Departamento histórico-cultural: Elder Hero-
nildes da Silva - cadeira 12, Geraldo Maia do Nasci-
mento - cadeira 13, Wilson Bezerra de Moura – ca-
deira 11, Benedito Vasconcelos Mendes – cadeira 
18, Petronilo Hemetério Filho - cadeira 17 e Joana 
D’arc Fernandes Coelho  – cadeira 09; 

Departamento de relações institucionais e 
imprensa: Ricardo Alfredo de Souza – cadeira 08, 
Osivaldo Márcio Cezar de  Sá  Leitão  –  cadeira 10,  

Laire Rosado Filho – cadeira 14 e Sátiro Cavalcanti 
Dantas - cadeira 28. 

Departamento de relações internacionais: Lúcio 
Ney de Souza – cadeira 02, Paulo Lopo Saraiva - 
cadeira 26, Bruno Ernesto Clemente – cadeira 33, 
Francisco Canindé Maia - cadeira 39 e Paulo de 
Medeiros Fernandes – cadeira 16 

Departamento de controle de patrimônio: Sérgio 
Fernandes Coelho – cadeira 40, Disraeli Davi Rei-
naldo de Moura - cadeira 34 e Zélia Macedo Hero-
nildes – cadeira 31; 

Departamento de editoração: Geraldo Maia do Nas-
cimento – cadeira 13, Raimundo Antônio de Souza 
Lopes – cadeira 07 e Taniamá Vieira da Silva Bar-
reto – cadeira 03; 

Consultores jurídicos: Francisco Marcos Araújo – 
cadeira 29, Breno Valério Fausto de Medeiros – ca-
deira 20, Francisco Glauber Pessoa Alves – cadeira 
23 e Welma Maria Ferreira de Menezes – cadeira 
30. 

Membros do Conselho fiscal titulares: Francisco Pé-
ricles Amorim – Cadeira 25, Lúcio Ney de Souza – 
cadeira 02 e Milton Marques de Medeiros – cadeira 
03; 

Membros do Conselho fiscal suplente: Maria Hélderi 
de Queiroz Diógenes Negreiros – cadeira 32 

A ACJUS tem sede provisória à Rua Alame-
da das Oiticicas, nº 17, Bairro Costa e Silva – CEP 
59.625-440, Mossoró-RN, mas num atitude ousada 
e sem precedente na história cultura de Mossoró, 
vem construindo a sua própria. 



própria sede administrativa e social.  

A Diretoria atual é formada por:  

Presidente: José Wellington Barreto;  

1º Vice-Presidente: Taniamá Vieira da Silva Barreto; 

2º Vice-Presidente: Antônio Clóvis Vieira; 

1º Secretário: Ludmilla Carvalho Serafim de Olivei-
ra; 

2º Secretário: Carlos Alberto Lima Filgueira; 

1º Tesoureiro: Edilson Gonzaga de Souza Júnior; 

2º Tesoureiro: Catarina Cordeiro Lima - cadeira 05 

Diretoria do Departamento de Eventos: Vanda Maria 
Jacinto; 

Diretoria do Departamento Histórico-Cultural: Geral-
do Maia do Nascimento; 

Diretoria do Departamento de Relações Institucio-
nais e Imprensa: Osivaldo M. C. de Sá Leitão; 

Diretor do Departamento de Relações Internacio-
nais: Paulo de Medeiros Fernandes; 

Diretor do Departamento de Editoração: Raimundo 
Antônio de Souza Lopes; 

Diretor do Departamento de Controle de Patrimônio: 
Joana D’arc Fernandes Coelho; 

Consultor Jurídico: Francisco Marcos Araújo. 

Conselho Fiscal: Francisco Péricles Amorim, Zélia 
Macedo Heronildes e Everkley Magno Freire Tava-
res. Suplente: Francisco Canindé Maia. 

E nesse ano de 2020, quando comemoran-
do o seu 6º aniversário, a ACJUS está inaugurando 
a sua sede própria, denominada de “Palácio Cultu-
ral Acadêmico Milton Marques de Medeiros”. 

Apesar de ser uma instituição nova, com 
apenas 6 anos de existência, já teve 2 baixas em 
seu quadro de associados: a confreira Maria Helderi 
de Queiroz Diógenes Negreiros e  o confrade Milton 
Marques de Medeiros. Esses se imortalizaram atra-
vés de suas obras e de seus feitos, na memória 
dessa Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de 
Mossoró. 
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Academia Mossoroense 
de Artistas Plásticos 

A 
 Academia Mossoroense de Artistas Plás-
ticos (AMARP), foi idealizada, fundada e 
presidida pela professora, artesã e artista 
plástica Franci Dantas, tendo como patro-

no “João da Escóssia Nogueira”. Consciente que 
a arte está presente no nosso cotidiano e vincula-
da com a concepção do homem em expressar 
ideologias, posicionamentos e reflexões, a referi-
da  entidade surgiu da necessidade do resgate 
dos artistas visuais desconhecidos que ainda não 
estão associados à cultura mossoroense. Através 
da exibição de suas produções artísticas, já que a 
mesma é autodidata, a 
AMARP pretende im-
pulsionar outros profis-
sionais de  vários seg-
mentos artísticos que 
ainda se encontram 
limitados nos seus ate-
liês ou que fazem tra-
balhos avulsos sem o 
devido reconhecimen-
to dos seus talentos. 

   Em 16 de 
setembro de 2017 – às 
09: horas (sábado), 
numa das salas da Es-
cola de Artes de Mos-
soró, Franci Dantas reuniu os artistas Visuais: 
Maria Freire da Costa, Herbert Luís Regis de Me-
nezes, Ednaldo de Oliveira Bezerra,  Maria José 
Guimarães, Francisco Bezerra de Lima Neto e 
Taniamá Vieira da Silva Barreto para a apresenta-
ção e propostas da primeira instituição direciona-
da exclusivamente as Artes Visuais de Mossoró. 
Durante o encontro, os participantes receberam 
esclarecimentos sobre os principais objetivos, cri-
térios e participaram do estudo-debate sobre o 
Estatuto Social, cuja minuta os participantes rece-
beram cópias para eventuais dúvidas. 

A AMARP surgiu com propostas inovado-
ras e arrojadas, desenvolvendo um jeito novo de 
inclusão, visibilidade e valorização dos acadêmi-
cos para a disseminação e fomentação de suas 
produções artísticas. Consciente que todos os 
segmentos da Arte consistem na diversidade de 
qualificações proporcionadas ao ser humano, a 
associação  impulsiona atividades socioculturais 
como forma de integrar, aproximar e unir as insti-
tuições em um núcleo produtivo em prol da cultu-
ra mossoroense. 

   Após a fundação a instituição realizou a 
“Sessão Magna de Posse” dos primeiros acadê-
micos em 07 de dezembro de 2018, criou o 
“Troféu AMARP” para homenagear diversas per-
sonalidades culturais, e a “Comenda Cultural Jo-
ão da Escóssia Nogueira” para agraciar o 
“Presidente de Honra da”, Sr. Asclépius Saraiva 
Cordeiro e a “Patrona da AMARP”, acadêmica 
Maria Freire da Costa. “Realizou diversos eventos 
socioculturais, entre eles: “Primeiro Natal 
AMARP”, Sarau Remember” (jardim interno do 
Museu Histórico Lauro da Escóssia) e o “Lual Ju-

nino AMARP” (jardim 
externo do museu cita-
do acima). No último 
evento aconteceu a 
comemoração de ani-
versário dos acadêmi-
cos. Também foi cele-
brado, em eventos in-
ternos, as principais 
datas comemorativas: 
Dia das Mães, Páscoa, 
Dia Internacional da 
Mulher, etc. 

Quanto a produções 
artísticas, foram reali-
zadas as seguintes ex-

posições coletivas: (02) Exposições Visuais – “I 
Encontro de Autores Mossoroenses” no Museu do 
Sertão (Jornadas Culturais - I Encontro de Auto-
res Mossoroenses), com participação das escrito-
ras Franci Dantas e Maria Freire da Costa - Loja 
Maçônica Jerônimo Rosado (Noite da Cultura – 
Sessão Magna) - duas (02) na Biblioteca Munici-
pal Ney Pontes Duarte (aniversário da entidade – 
evento da Associação dos Escritores Mossoroen-
ses (ASCRIM)) – duas (02) no Museu Histórico 
Lauro da Escóssia, além de uma (01) Exposição 
Individual, realizada no Salão de Festas do Resi-
dencial da acadêmica Maria Freire da Costa.  

Por questões internas da Escola de Artes 
de Mossoró, após a fundação a AMARP realizou  
apenas duas (02) reuniões ordinárias quando foi 
sugerida a transferência para a Biblioteca Munici-
pal Ney Pontes Duarte, para a sala reservada as 
instituições culturais de Mossoró. O espaço, po-
rém, não comportava mais uma instituição. E por 
esse motivo a AMARP instalou sua sede provisó-
ria no Museu Histórico Lauro da Escóssia, encon-
trando ali boa acolhida, tendo sido esse o período 
de maior produtividade da instituição.  
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Em consequência da reforma pela qual 
passa o Museu atualmente, a AMAP foi obrigada 
a uma nova mudança de sede, conseguindo abri-
go para as suas atividades burocráticas e socio-
culturais na Associação Atlética Banco do Brasil 
(AABB), de onde passará a atuar a partir de 2022.  

Sua Diretoria está assim constituída: 

Presidente Executiva:  

Franci Francisca Dantas; 

Conselho Deliberativo:  

Mary Freire da Costa; 

Diretora do Buffet:  

Marlúcia Almeida da Silva; 

Mestre de Cerimônia:  

Fran Araújo da Costa; 

Tesoureira:  

Elidione Silva do Nascimento; 

Expressão Corporal:  

Martha Cristina Eleutério Maia; 

Relações Públicas:  

Júlia Ferreira de Azevedo 

Ocupantes das cadeiras e seus respecti-
vos acadêmicos: 

Cadeira  1  

Patrono: Luís Varela Laurentino 

1º Acadêmico: Franci Francisca Dantas 

Cadeira  2  

Patrono: Tarsila do Amaral 

1º Acadêmico: Mary Freire da Costa 

Cadeira  3  

Patrono: Leopoldo Nelson de Souza Leite 

1º Acadêmica: Marlúcia Almeida da Silva 
Cadeira  4 

Patrono: Manuelito Pereira dos S. M. Benígnos 

1º Acadêmico: Fran Araújo da Costa 

Cadeira  5 

Patrono:  

1º Ocupante: Elidione Silva do Nascimento 

Cadeira  6  

Patrono: Magdalena Carmen Frida K. y Calderón 

1º Acadêmico: Marlúcia Almeida da Silva 

Cadeira  7  

Patrono: Expedito Mariano de Azevedo 

1º Acadêmico: Júlia Pereira de Azevedo 

Cadeira  8  

Patrono: Newton Navarro Bilro 

1º Acadêmico: Maria das Dores Almeida da Silva 

Cadeira  9  

Patrono: Dorian Gray Caldas 

1º Acadêmico: Janilce da Silva Falcão 

Cadeira 10  

Patrono:  

1º Acadêmico: Maria Betânia de Melo Negreiros 

Cadeira 11 

Patrono:  

1º Ocupante: Magaly Gomes de Holanda Martins 

Cadeira 12 

Patrono: José Rodrigues da Costa 

1º Ocupante: Filipe Araújo Costa 

Cadeira 13 

Patrono:  

1º Ocupante: Sandra Maria de Melo C. Lima 

Cadeira 14 

Patrono: 

1º Acadêmico: Salatiel Fernandes 

Cadeira 15 

Patrono: 

1º Ocupante: Isaías Medeiros do Nascimento 

Cadeira 16 

Patrono: 

1º Ocupante: Fábio Gabriel de Souza Dantas 

Cumprindo fielmente os objetivos e pro-

postas apresentados na reunião extraordinária de 

Fundação, a AMARP realiza um trabalho sério 

direcionado aos acadêmicos confiantes que o for-

talecimento da cultura está na UNIFICAÇÃO das 

instituições, visto que todas fazem parte da cultu-

ra mossoroense. 
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