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DISCURSO DO PRESIDENTE DA AMCLAM NA SESSÃO SOLENE DE POSSE DE 
ACADÊMICOS EM 23/08/2019. 
 
Senhoras e Senhores, boa noite! 
Cumprimentar e nominar e autoridades da mesa. 
Cumprimentar e nominar Acadêmicos. 
Cumprimentar e nominar autoridades e personalidades presentes. 
Cumprimentar e nominar Sra. Fabiane dos Santos Santana Moreira, para em seu 
nome cumprimentar todas as Consortes dos Acadêmicos. 

 
Nesta Sessão Solene cumprimos o nosso Estatuto e Regimento Interno, 

recebendo e dando posse a 03 (três) novos Acadêmicos Efetivos e Perpétuos da 
Academia Maranhense de Ciências, Letras e Artes Militares (AMCLAM), eleitos no 
último dia 06 de maio de 2019. 

 
Homens de alargadas experiências com uma folha de relevantes serviços 

prestados à sociedade maranhense e que agora juntam-se a um seleto grupo de 
cientistas sociais – mestres universitários, escritores e pesquisadores historiadores e 
hábeis e talentosos artistas. 

 
Este jovem sodalício, tem se destacado em meio às suas congêneres 

maranhenses, em razão de em pouco mais de 01 ano, ter alcançado significativos 
resultados, portanto, é de cunho altamente satisfatório mostrar em tão pouco tempo, 
resultados auspiciosos. 

. 
Permitam dividir com vocês que nos prestigiam nessa oportunidade alguns 

avanços que a AMCLAM tem experimentado desde a sua criação em 31/05/2018: 
 
- Legalização em todos os órgãos públicos estatais: em nível federal, 

estadual e municipal, estando em dias com todos os seus impostos; 
 
- Associou-se à Associação Maranhense dos Escritores Independentes 

(AMEI), entidade esta que vem criando alternativas para fortalecer as entidades e 
sodalícios culturais maranhenses; 

 
- Presença constante de seus Acadêmicos, representando a entidade em 

solenidades, atividades acadêmicas, em São Luís e outros Estados; 
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- Convidada para integrar a Academia de Letras Militares do Brasil 
(ALMEBRAS), sediada em Brasília (DF), com três assentos, cuja solenidade ocorrerá 
no próximo dia 09/10/2019 na capital federal; 

 
- Convidada, integrou-se à Federação das Academias de Letras do 

Maranhão (FALMA); 
 
- Assinatura de Protocolo de Intenções com a Universidade Federal do 

Maranhão, para desenvolvimento em conjunto de atividades acadêmicas e impressão 
das obras de seus Acadêmicos; 

 
- Convidada, integrou-se à União Brasileira de Escritores (UBES); 
 
- Lançamento da Revista Comemorativa O BRIGADIANO, a qual será 

impressa anualmente por ocasião de seu Aniversário e de igual sorte científica de 
forma eletrônica, hospedada em seu site; 

 
- Apoio ao lançamento de livros de seus integrantes, onde aproveito para 

convidar a todos para nos prestigiarem no Lançamento do Livro SEGURANÇA 
PÚBLICA NO BRASIL – História – Sugestão Atual – Sugestões do Confrade Sebastião 
Bispo Lopes que ocorrerá no Salão Verde do Grêmio Lítero Recreativo Português 
(Praça João Lisboa), amanhã, dia 24 às 19h00; 

 
- Participará através de seus Artistas do Festival Internacional das Tulhas; 
 
- Participará pela 2ª vez da 13ª Feira de Livros de São Luís (FeliS); 
 
- Desenvolve mensalmente nas últimas quarta feiras de cada mês – Ciclo 

de Palestras, onde seus Acadêmicos através de palestras difundem conhecimentos 
sobre a vida e obra de seus patronos. 

 
Assim nobres e ilustres convidados, nos sentimos extremamente honrados 

com as vossa presenças, testemunhando esse momento solene e histórico que ficará 
gravado nos anais culturais dessa terra abençoada de Antônio Gonçalves Dias e 
inúmeros destaques das letras maranhenses. 

 
Sejam bem vindos Confrades José Maria Honório de Carvalho Filho, 

Manoel de Jesus Moreira Bastos e Teodomiro de Jesus Diniz Moraes, a AMCLAM 
passa a contar com vocês e suas produções.  

 
Muito obrigado. 

 

Carlos Augusto Furtado Moreira 

Presidente da AMCLAM 
 

 


