SOLENIDADE DE INSTALAÇÃO DA ABALC
PALAVRAS DO REPRESENTANTE DA AMCLAM, ACADÊMICO PERPÉTUO
SEBASTIÃO BISPO LOPES, OCUPANTE DA CADEIRA - 23/09/2021.
Agradeço ao nobre Presidente da AMCLAM, Cel. Carlos Augusto Furtado
Moreira, por haver me designado, juntamente com o acadêmico, Teodoro Peres
Neto, para representá-lo neste evento de posse dos acadêmico efetivos e perpétuos,
da hora criada Academia Buritiense de Artes, Letras e Ciências (ABALC). O nosso
Presidente, Furtado, gostaria de está aqui neste momento, porém, compromissos
outros, assim lhe impediram. Mas, o nosso Presidente, enviou via Whatsapp,
algumas palavras que justificam a sua ausência. Peço que ao cerimonial faça a
leitura. Transcrição das palavras do Presidente: “Diletos e Honrados Confrades do
Baixo Parnaíba. Me sentiria extremamente honrado em estar dividindo
convosco esse momento salutar de encontro Acadêmico, não fosse em razão
da necessária presença em Petrópolis/RJ, cumprindo extensa agenda
(tomando posse no Núcleo Acadêmico Italiano Di Sciense, Lettere e Arti;
Lançamento da minha nova obra: Um Pouco de Mim, Um Muito da Vida
(Poemas e Crônicas) e ser homenageado ao lado de outros poetas do Brasil,
em evento da LITERARTE Internacional.
Estou certo que a instalação da ABALC será um sucesso, tal como o
lançamento da obra desse grande escritor e confrade, Raimundo Ferreira
Marques. Estarei sendo muito bem representado por esses dois Escritores de
Escol da AMCLAM, Acadêmicos Lopes e Teodoro, porque os mesmos
integram um seleto grupo de escritores”. Parabéns a todos. Carlos Augusto
Furtado Moreira. Presidente da AMCLAM
1. PREÂMBULO.
Agradeço primeiramente a DEUS, por haver me dado a vida e a
oportunidade de fazer parte desta mesa nesta noite;
Faço distinção neste momento, a dois Confrades da AMCLAM que fazem
parte desta solenidade, Teodoro Peres Neto, meu companheiro de viagem e
Raimundo Ferreira Marques, ocupante da cadeira nº 10, no nosso sodalício, nativo
desta cidade BURITI.
Senhoras e senhores, confreiras e confrades, das diversas “Academias do
Baixo Parnaíba Maranhense”, presentes nesta cidade de Buriti;
Me dirijo de um modo especial, ao Senhor Prefeito desta importante cidade,
Arnaldo Cardoso;
Ao nobre presidente da ABALC, Aliandro Carter Borges, por assumir nesta
data a presidência de tão importante sodalício;
Ao nobre amigo Presidente da Academia Magalhense de Letras, ALMAG,
Gilberto Wagner Bezerra Gomes;
A todos os membros fundadores e perpétuos da ABALC, a minha palavra de
incentivo e sucesso, nessa nova missão;
A todas as demais autoridades e convidados presentes, boa noite a todos.
Fiquem certos, nobres acadêmicos ora empossados, uma Academia de
Letras, serve para unir as principais personalidades culturais, de uma Cidade, de um
Estado e de um país, com o objetivo de bem representá-los nas questões sobre a

cultura e as letras. É o que fazemos hoje, nesta cidade de Buriti, com a fundação da
ABALC.
Lembro aqui, a fundação da Academia Brasileira Letras , com sede no Rio
de Janeiro, sendo aclamado como seu primeiro presidente, Machado de Assis e
tendo como seu primeiro secretário, o pernambucano, Joaquim Nabuco, isto em
1896.
A “Academia Brasileira de Letras”, é uma referência nacional para as
centenas de Academias que surgiram nos Estados e nos Municípios.
Quero reconhecer o empenho do confrade, Raimundo Ferreira Marques e
do atual presidente da ABALC, Aliandro Borges e todos aqueles que de uma forma
ou de outra, contribuíram, incentivando a criação da ABALC, possibilitando hoje dar
posse a 22 acadêmicos efetivos e perpétuos, escolhidos dentre as principais
personalidades, filhos de Buriti.
Finalizo, pedindo a Deus que ilumine este presidente e a todos os demais
membros, efetivos e perpétuos, ora empossados para que façam um bom trabalho,
elevando o nome deste sodalício. Foco, força e fé.
UMA BOA NOITE A TODOS!...

