DISCURSO

Senhoras, Senhores,Boa Noite
*Cumprimento autoridades presentes: O senhor Elói Mariano
Rocha, Prefeito Municipal
*Senhor Elói Pedro Geraldo, Presidente desta casa legislativa,
representando pelo vereador Esau Bayer
*Senhora Paula Rosa Secretária de Cultura de Tijucas
*Senhora Neide Reis, Secretária da Educação de Tijucas
*Senhor Tiago Lessa, Museólogo do Museu de Tijucas
*Senhora Cátiahô Alcântara – Escritora correspondente da
nossa Academia de Letras para o Estado do Espírito Santo, e
seu esposo Alcleir Produtor Cultural do ES
*Senhora Maria Francisca Fonseca, Escritora correspondente
da nossa Academia de Letras para o Estado de São Paulo

*Senhor Carlos Uriel Rosso, Cineasta e Pesquisador de
Linguística, Escritor correspondente de nossa Academia de
Letras para a Cidade de Buenos Aires Argentina
*Nossos confrades Senhores Escritores:
Benjamim Heidemann – Odon Luiz da Luz – Jéssica Bertoltti
– Leandro Serpa – Nacir Abdala – Sandra R. Pereira
Agradecer a senhora Rosimere Furtado cerimonialista desta
noite, e em especial aos servidores da Câmara de vereadores
que sempre nos surpreendem com sua hospitalidade.
Agradecer também a Senhora Marilita Michele Gonçalves
responsável por tornar agradabilíssima essa noite que ora
oferecemos a todos, Agradecer aos musicistas do Instituto
Mathilde Bayer abrilhantando nosso evento com suas músicas
ao violino.
Dando sequência aos 10 anos da OFICIAL ACADEMIA TIJUQUENSE DE
LETRAS, denominada OATL, neste cerimonial onde daremos posse

para mais uma escritora de nossa terra, oficializaremos ainda a
posse

de

nossos

escritores

correspondentes,

e

homenagearemos, em conformidade com as prerrogativas de
nosso regimento interno, personalidades com a comenda de
São Sebastião, nossa condecoração maior, por ser o mesmo
Patrono de Nossa Academia de Letras, resgatando com isso
toda trajetória de nossos colonizadores, quando na conquista
de nossa terra, trouxeram de Portugal o ícone sacro religioso
denominando-o padroeiro da cidade de Tijucas.
Nossa Academia de Letras criada no ano de 2006, quando três
escritores: Tonni Lima, Claudio Eduardo Souza e Ademar
Campos, sedentos por literatura, implantam em Tijucas uma
casa de escritores que pudesse resgatar os trabalhos de seus
predecessores na literatura, trazendo à tona a história de
grandes vultos como; Celina Peixoto, Erody Francisca Lima,
Guilherme Varela, os irmãos Harry, Ester, Ruth e Cora Laus,
Manoel dos Anjos, Clélia Carvalho Bayer, Domingos Moresco,

Emerentina da Silva, Marco Aurélio e tantos outros dos quais
corro o risco de ser indelicado por não nominá-los como
merecem, alguns até anônimos porém não menos merecedores
dessa honraria; bem como chancelar o talento dos atuais
escritores.
Nossa Casa das Letras denominada Oficial Academia
Tijuquense de Letras, no decorrer destes dez anos criou selos
comemorativos para que não ficassem no obscuro da história
esses escritores que muito contribuíram para que hoje
tivéssemos o privilégio em mencioná-los. Selos comemorativos
de memoriais como A Cruz de São Sebastião, marco trazido de
Portugal implantado em frente a primeira igreja da cidade no
bairro da praça, e agora estamos dando sequência aos ícones
de Guilherme Varela, os irmãos Laus, Erody Francisca Lima,
Ponte Bulcão Viana e casarios antigos
Criei, nesses 10 anos a Academia Estudantil de Letras com o
visionário Professor e escritor Odom Luiz da Luz. por essa

instituição passaram mais de 80 estudantes que tiveram seus
momentos acadêmico estudantil, nossa

promessa agora é

ampliar o quadro, estendendo-se as escolas não só do
município, mas as estaduais e particular
Foram momentos difíceis, o início de nossa trajetória, quando
setores da mídia local e boa parte da sociedade, previam que
não manteríamos a OATL de pé por 30 dias, e com muita fé,
trabalho e confiança em nossos confrades, completamos em
agosto de 2016, 3.384 dias de história literária em nossa cidade,
ou seja, 10 anos e 5 meses. E, pelo que tudo indica, para o
desespero dos contras, só Deus poderá tirar nosso espaço, força
e coragem para continuar.
“Não tem direito de saborear o mel, aquele que, com medo das
ferroadas não se aproximam das abelhas – celebre frase de
Shakespeare. Não tenham medo, o doce do mel compensa as
ferroadas. Estamos abertos a novos talentos, sugestões e

impulsos para continuar projetando o futuro literário que
almejamos, para nossa Academia de Letras e nossa cidade.

Muito ainda falta. Sonhamos com uma sede própria, onde
possamos confortar melhor nossos confrades, concretizar o
projeto de nossa biblioteca acadêmica, com salas e espaço para
cerimônias e conferências, e oferecer maior comodidade aos
nossos convidados, sala com galeria de nossos escritores e
precursores que nos motivaram a criar este centro de letrados.
Portanto não quremos um palácio, precsams de uma casa para
Escritores
Por isso convido todos vocês, a terem maior compromisso com
nossa instituição, apadrinhando escritores, edições de suas
obras, oferecendo-nos espaços na mídia, seguindo nossos
trabalhos e oportunizando as realizações de nossos eventos,
pois sozinhos até poderemos alcançar mais 10, 20, 30 anos,

porem, se estivermos unidos, Academia e parceiros, poder
público e empresariado, poderemos realizar os próximos 30
anos em cinco anos, e assim colhermos mais cedo, os frutos ora
semeados.
Declaro aberta a sessão extraordinária das festividades de
posse da OATL, pedindo um minuto de silêncio em memória
de nossos saudosos Escritores: Clélia Carvalho Bayer,
Emerentina da Silva e Manoel dos Anjos
E que Deus Seja Louvado
Obrigado

Tonni Lima
Presidente empossado na Oficial Academia Tijuquense de Letras, em seu discurso de
posse aos 18 dias de fevereiro de 2017 – Tijucas - Santa Catarina - Brasil

