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QUADRO ACADÊMICO: A AGL iniciou 
suas atividades com oito membros 
e, progressivamente, admitirá novos 
acadêmicos em seu quadro, até integralizar 
quarenta membros efetivos e vinte 
correspondentes. Atualmente, 
seu quadro é composto de 19 membros 
efetivos, quatro membros correspondentes 
e dois membros honorários.

FICHA TÉCNICA:

Diagramação e Arte

Origem e atuação da AGL

Imbuídos da ideia de atuar no 
estímulo a práticas de letramento 
que culminem no desenvolvimento 
de uma tradição literária na 

localidade, um grupo de poetas, músicos 
e promotores culturais, com relativa 
expressividade na comunidade gloriense, 
decidiu criar, em Nossa Senhora da Glória, 
a Academia Gloriense de Letras (AGL). 

A instituição criada, pioneira 
do gênero no interior de Sergipe, 
entrou em ação imediatamente e vem 
desenvolvendo desde dezembro de 2012 
atividades de estímulo à leitura e à escrita, 
criando uma atmosfera salutar de práticas 
propícias ao amadurecimento de um 
público leitor e ao surgimento de novos 
escritores na região. Isso representou um 
passo relevante não só para o fomento 
da cultura local, mas também do sertão 
sergipano, dada a importância que Nossa 
Senhora da Glória ocupa no cenário 
regional.

A criação da AGL estimulou o 
surgimento de outras academias no 
interior de Sergipe, que hoje conta 
com mais de 14 entidades congêneres, 
impulsionou o mercado editorial da 
região e provocou uma significativa 
diversificação de oferta de eventos no 
âmbito da cultura, o que vem propiciando 
a elevação gradativa dos índices de 
qualidade de vida da população, por 
meio da oferta de bens culturais variados, 
enriquecendo as opções de atividades de 
cultura e lazer.
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Tributo ao Padre Gregório

Criada a AGL, cabia aos seus 
fundadores elegerem o 
Patrono-mor do Sodalício, bem 
como os patronos das primeiras 

cadeiras ocupadas. A figura memorável 
do Padre Léon Lambert Joseph Grégoire 
foi unanimemente aclamada por toda 
Comissão Provisória como Patrono da 
agremiação literária recém-fundada.

A história do sacerdote belga da 
região de Barchon e o nosso sertão 
sergipano se inicia a mais ou menos 
quatro décadas e meia, quando o já 
ordenado missionário redentorista, em 
seus 40 anos de idade, parte das terras 
propriaenses para o sertão sergipano, 
por problemas de saúde decorrentes 
da não adaptação ao clima do litoral 
(onde serviu por seis anos). Um motivo 
indesejado, porém considero a “linha 
torta para a escrita certa”, já que, em 21 
de março de 1971, Padre Léon Grégoire 
assumia a paróquia de Nossa Senhora 
da Glória (naquele tempo se estendia até 
Canindé de São Francisco), onde atuou 
por quase três décadas como pároco, 
tornando-se, em 2000, Pároco Emérito. 
Em setembro de 2010, completou seu 

57º aniversário de sacerdócio, dos quais 
40 foram dedicados ao nosso sertão. 
Quatro meses depois, aos oitenta e 
cinco anos, sua viagem terrena, que teve 
início nas paisagens rurais de Barchon, 
fecha o ciclo nas caatingas glorienses. 
Em janeiro de 2011, o missionário é 
aclamado pela população gloriense e 
visitantes de várias partes do Estado de 
Sergipe e do Brasil, além de sua família 
biológica, que acompanhou da Bélgica 
a cerimônia do sepultamento.

Sua obra é gigantesca e multivariada, 
pois ele atuou, através da realização de 
projetos nas áreas de educação, cultura, 
nutrição e saúde, habitação, agricultura, 
agroecologia e meio ambiente, 
artesanato, dentre outras. E até os dias 
atuais, a obra geral revela sinais e frutos, 
através de testemunhos e depoimentos 
de centenas de famílias, beneficiárias 
desses projetos, que mudaram o rumo 
de suas vidas a partir da convivência 
com o missionário. Léon Grégoire, “Don 
Léon”, Monsenhor ou, simplesmente, 
“Padre Gregório”, carinhosamente 
aportuguesado pela população 
gloriense e sertaneja, entranhou sua 

história à história do desenvolvimento 
humano e cidadão dos sertanejos, no 
campo e nas cidades, expressando 
sabedoria em forma de humildade, 
simplicidade e entrega, atributos 
quiméricos para muitos de nós, mas 
bem reais para os que já reúnem a 
coragem e a fé de abraçar a práxis do 
“ama a teu próximo como a ti mesmo”. 
Notabilizou-se por sua persistência na 
luta em favor de educação, da cultura 
e da cidadania, sobretudo para a 
população socialmente marginalizada 
pelo poder político, econômico e 
prestígio social.

Como sempre acreditou que a 
educação, em todas as suas dimensões, 
é a pedra fundamental para uma 
sociedade verdadeiramente fraterna, 
formada por cidadãos cônscios de seus 
direitos e responsabilidades, toda ação 
na qual Gregório se envolvia, era sempre 
uma ação educativa, de formação de 
caráter e desenvolvimento humano. 
O professor sempre acompanhou o 
sacerdote e o administrador, e por 
esta razão, sua pedagogia sempre foi 
centrada na abertura ou ampliação dos 
horizontes das pessoas. Foi assim como 
o modelo de escola implantado, com 
os ensinos sobre planejamento familiar 
em comunidades onde a tradição 
vigente ia totalmente na contramão 
de um equilíbrio a ser buscado entre 
a extensão da prole a disponibilidade 
de oferecer bases materiais para uma 
criação digna dos familiares. Foi assim 
com a saúde preventiva, com a música 
erudita, com a agroecologia, com a 
reforma agrária, em um tempo onde 
a estrutura fundiária ainda refletia alta 
concentração de terras. Foi assim até 
mesmo quando Gregório nos ensinou, 
pela via da resignação, da indulgência 
e do silêncio, que bondade não é 
sinônimo de tolice ou de ingenuidade.

Pela expressividade e profundidade 
de sua atuação no município gloriense, 
e em todo Alto Sertão Sergipano, a 
AGL orgulha-se de tê-lo como Patrono 
e de ter celebrado a Sessão Solene de 
Instalação do Sodalício no Colégio Pe. 
Leon Gregório, antigo “Jardim Pequeno 
Príncipe”, casa de educação e cultura, 
que foi uma das primeiras obras 
edificadas por ele. 

Edson Magalhães
Membro Fundador
Cadeira nº 05
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reflexão e o desenvolvimento da cultura 
das letras em sua região de atuação e 
para divulgar as atividades realizadas pela 
entidade;

X - organizar, desenvolver e 
engrandecer o acervo documental da 
AGL: livros, banco de dados, artigos, 
trabalhos, pesquisas, ensaios, publicações, 
filmes, cordéis, fotografias, peças musicais, 
roteiros teatrais e outros documentos de 
interesse acadêmico, tais como discursos, 
portarias, mensagens de homenagens e 
manifestos;

XI - homenagear personalidades, 
membros ou não, que tenham prestado 
relevantes serviços à cultura das letras de 
Nossa Senhora da Glória, de Sergipe e do 
Brasil ou à AGL.

Para atingir suas finalidades 
estatutárias e regimentais, a AGL se 
propõe a:

I - desenvolver atividades que 
valorizem e estimulem o interesse pela 
língua e literatura nacionais;

II - realizar atos que concorram 
para a preservação da memória de 
seus patronos, de seus membros e de 
escritores, membros ou não, que tenham 
colaborado significativamente para o 
desenvolvimento da cultura das letras em 
Nossa Senhora da Glória, Sergipe;

III - buscar o congraçamento e a 
aproximação com representantes da 
cultura municipal, estadual e nacional;

IV - realizar estudos de questões 
linguísticas, estéticas, literárias e culturais 
de interesse contemporâneo e dos 
acadêmicos;

AD GLORIAM PER LITTERAS (À Glória pelas letras). O lema 
da AGL foi proposto pelo acadêmico Francisco das Chagas 
Vasconcelos e acatado por todos os membros fundadores.

O projeto do Brasão foi criado e desenvolvido pelo acadêmico 
JORGE HENRIQUE VIEIRA SANTOS, depois aperfeiçoado 
segundo sugestões do coletivo de membros fundadores.

LEITURA HERÁLDICA feita pelo acadêmico Edson Magalhães 
Bastos Júnior em seu discurso Memória dos Atos de Criação, 
proferido na Solenidade de Fundação da AGL:

“A síntese da trajetória da AGL tem seu simbolismo cunhado 
no lema e no brasão da academia. Seus elementos permitem 
compreender a formação da AGL no contexto social em que 
se insere. Escudo oval, protegido por uma grinalda de louros 
verde, simbolizando a tradição literária que se pretende valorizar 
e preservar. A esfera dourada ao fundo representa o Sol, que 
caracteriza o sertão sergipano na maior parte do ano. O livro aberto, 
em tom de cinza,suplantado na extremidade superior do escudo, e 
a pena, em par,levemente assentada em um círculo na extremidade 
inferior, representam a cultura literária. A lira superposta entre as 
penas denota a presença expressiva de poetas e músicos, entre 
os membros fundadores da AGL. Encimando a coroa, cunha-se o 
ano de sua criação. No centro desse conjunto, sob o livro aberto, o 
lema AD GLORIAN PER LITTERAS, repleto de salutar duplo sentido, 
uma vez que se propõe Alcançar a Glória pelas Letras. Por fim, mas 
não menos importante, o brasão é circundado na metade superior 
pela expressão: Academia Gloriense de Letr@s, cujo símbolo 
@ (arroba), mundialmente associado à comunicação na Rede 
Mundial de Computadores (Internet), representa o encontro entre 
a tradição literária e a revolução tecnológica contemporânea, na 
qual a literatura se reinventa e se perpetua.”

Metas institucionais

Lema:

Brasão:

V - estabelecer e manter relações de 
intercâmbio com entidades literárias e 
culturais do Estado e do país;

VI - promover ou participar de 
congressos, simpósios, seminários, 
conferências e palestras ligados a suas 
finalidades;

VII - publicar ou auxiliar a publicação 
de antologias, ou de obras literárias, 
impressas ou digitais, individuais ou 
coletivas, de seus membros;

VIII - incentivar a publicação, impressa 
ou digital, de livros de autores glorienses, 
individualmente ou coletivamente, 
fomentando o desenvolvimento da 
cultura das letras, em qualquer das suas 
diversas manifestações literárias;

IX - criar e desenvolver mídias 
impressas ou eletrônicas de caráter 
cultural e informativo, para estimular a 

1º Solução 2º Solução

3º Solução 4º Solução

Brasão Atual
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Natural de São Miguel do Aleixo (SE). Jornalista, Publicitária e Interior Designer pela UNIT, Especialista 
em Marketing pela UFS e em Didática do Ensino Superior pela UFJF (MG), em parceria com a Faculdade 
Pio Décimo (SE). Desde a sua juventude na cidade de Feira Nova (SE) tem se dedicado à valorização das 
artes visuais e cultura em geral, fundando grupos de teatros e incentivando artistas locais. Possui artigos e 
matérias publicadas nos principais jornais de Sergipe. Colaborou com artigos para o Caderno Municípios 
(Jornal Cinform). Como gestora da Área de Comunicação do Banese, foi responsável pelo Jornal Minuto 
Banese (2003/2006). Atualmente, exerce a função de Diretora Administrativa e Financeira do Instituto Banese 
e do Museu da Gente Sergipana, onde tem contribuído com a difusão da cultura e da arte em Sergipe.

Natural de Sousa (PB). Graduado em Letras português/francês e Mestrando pela UFS, poeta, comendador 
da Academia de Artes de Cabo Frio (RJ), editor da revista eletrônica “Impressões” e agente cultural da 
Associação Cultural Sertão na Arte. Tem textos publicados em diversos jornais de Sergipe, como O Correio 
de Sergipe, Jornal da Cidade e Folha da Praia e é ex-colaborador do jornal Folha do Iguaçu (PR). Integrou as 
antologias Retalhos (2011), Versos soprados pelos ventos de outono (2012), da Big Time Editora (SP), a Toc 
140, antologia realizada pela FLIPORTO (Festa Literária Internacional de Pernambuco). É autor dos livros de 
poemas “Viagem Rasa” (2013), “O Avesso da Noite” (2015) e “Argamassa do Silêncio” (2016).

Natural do Povoado Tanque de Pedra, em N. Sra. da Glória (SE). Graduado em História pela UNIT, Pós-
graduado em História do Brasil, pela UCAM, músico profissional OMB/SE, compositor, professor de música 
e poeta. Integra as antologias poéticas: Retalhos (2011), Unidos na Fé (2011), Olhares Diversos (2013), Um 
Sertão de Escritores, Uma Glória de Leitores (2015), 3º Encontro Sergipano de Escritores (2015), 1º Encontro 
Sertanejo de Escritores – Sertão Leitor (2016) e 3º Encontro de Escritores Canindeenses e Convidados (2016). 
É membro do Conselho Municipal de Meio Ambiente/Glória (CMMA), pesquisador, membro da Associação 
Cultural Sertão na Arte e colaborador da Revista Mais Glória. Atua no desenvolvimento e descoberta de 
novos talentos musicais, ministrando aulas de teoria musical, violão erudito e popular e flauta doce.

GILEIDE BARBOSA DE SOUZA SANTOS - Cadeira nº 01
PATRONO: Alcino Alves Costa

RAMON DIEGO CÂMARA ROCHA - Cadeira nº 03
PATRONO: Augusto dos Anjos

 JOSÉ ALCELMO ARAGÃO - Cadeira nº 02
PATRONO: Luiz Antônio Barreto

Natural de N. Sra. da Glória (SE). Mestre em Letras (UFS), professor, poeta e membro correspondente 
da Academia de Letras de Teófilo Otoni (MG). Tem duas obras literárias individuais publicadas: Mutante in 
Sanidade (poemas, 2001) e “Glória” Cantada em Versos (Cordel, 2008). Integra diversas antologias literárias 
e acadêmicas, dentre as quais se destacam o I Prêmio Banese de Literatura (2004) e a II Antologia de Poetas 
Lusófonos (2009), publicada na cidade de Leiria, em Portugal. Em 2016, lançou pela Editorial Paco seu mais 
recente trabalho acadêmico A Polidez no Discurso Sobre a Inclusão da Pessoa Com Deficiência na Escola. Boa 
parte de sua obra está em diversos sites na rede mundial de computadores. 

JORGE HENRIQUE VIEIRA SANTOS - Cadeira nº 04
PATRONESSE: Iara Santos Vieira 

Natural de Aracaju (SE). Licenciado e Graduado em Geografia pela UFS, Especialista em Geotecnologias 
pelo IFS de Sergipe. Atuou na área de Cartografia e Geoinformação aplicados à Gestão Pública, como Técnico 
em Reforma e Desenvolvimento Agrário no INCRA, em Sergipe. Em 2011, participou da criação do projeto 
Observatório de Sergipe, respondendo pela Diretoria Geral de Geografia e Cartografia da Superintendência 
de Estudos e Pesquisas, vinculada à Secretaria de Estado do Planejamento Orçamento e Gestão. Músico, 
participou da SecBanda, estudou no Conservatório de Música de Sergipe. Integrou, entre outras antologias: 
Um Sopro em Versos: Memória e Poesia (2009), Unidos na Fé (2011) e Um Sertão de Escritores, Uma Glória 
de Leitores (2015). Sua poesia, de inclinação espiritualista e filosófica, aborda aspectos da vida familiar e do 
ser no mundo. É colaborador da Revista Mais Glória.

EDSON MAGALHÃES BASTOS JÚNIOR - Cadeira nº 05
PATRONESSE: Laura Amazonas

Quadro Acadêmico - Efetivos
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Natural de Feira Nova (SE). Estudante de Letras Português/Espanhol pela UNIT, comerciante e poeta. 
Estreou na literatura aos 21 anos, com Conversão de um Jovem Ateu (cordel). Entre suas obras poéticas mais 
destacadas estão: Herói sem Titulo, Gotinha de Luz e Zé. Vencedor do concurso de poesia da Federação 
Espírita de Sergipe em 2008 e 2010. Integrou diversas antologias poéticas, entre elas: Um sopro em Verso: 
Memória e Poesia (2009), Retalhos (2011) e Unidos na Fé (2011). Em 2012, classificou quatro das cinco 
poesias que inscreveu no concurso nacional da Gráfica e Editora Veloso, integrando a Antologia Veloso 
(2012). Idealizou e tornou-se Editor-chefe da Revista Mais Glória, empresa do grupo Enium Interativa, Portal 
e Revista Mais Glória. Em 2016, lançou seu mais recente trabalho poético Um presente Secreto, cordel que 
narra a trajetória de vida de Almir do Picolé.

Natural de N. Sra. da Glória (SE). Mestranda em Ciências da Educação pela Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologia (Portugal), especialista em Educação Desenvolvimento e Politicas Educativas pelo 
Centro Integrado de Tecnologia e Pesquisa - Faculdade Nossa Senhora de Lurdes (Paraíba), Psicopedagoga 
Institucional pela Faculdade Atlântico e licenciada em Letras Português/Inglês pela Universidade Federal de 
Sergipe. É professora da rede pública municipal, onde atua desde 1996. Realiza incursões pela poesia de 
estilo intimista, escreve contos em que tematiza dramas existenciais e faz alguns experimentos com o gênero 
memorialista. Integrou as antologias Olhares Diversos (2013) e A Glória das Letras no Sertão das Palavras 
(2016).

Natural de Groaíras, CE. Formado em Direito, pela Unifor, pós-graduado em Gestão de Pessoas, atuou 
como advogado, professor, radialista e servidor do TRT/SE, onde foi diretor da secretaria da 3ª junta. 
Aposentado, passou a se dedicar à literatura. Fundou o jornal O Ceará e foi correspondente da Tribuna do 
Ceará, O Povo e do Diário do Nordeste, além de articulista da revista Perfil e do portal Infonet. Entre suas 
obras, destaca-se Experimente Mudar (2008). Organizador das seletas do Encontro Sergipano de Escritores 
e das antologias literárias da Loja Maçônica Cotinguiba. Sócio efetivo do IHGS, da Associação Cearense de 
Escritores, da Associação Cearense de Jornalistas do Interior, da Associação Sergipana de Imprensa, sócio 
honorário da Academia Arapiraquense de Letras e Artes, diretor cultural da Sociedade Amigos da Marinha 
e membro efetivo da Academia Sergipana de Letras, cadeira de nº. 17. Iniciou o processo de criação das 
academias de letras no interior de Sergipe, tornando-se seu grande articulador. 

Natural de Santana do Acaraú (Ceará). Graduado em Direito, especialista em Administração de Pequenas 
e Médias Empresas, Didática do Ensino Superior, Gestão Escolar e Língua Portuguesa. Funcionário aposentado 
do Banco do Brasil, Advogado (OAB-SE 2412), jornalista (DRT-SE 956), radialista (DRT-BA 4869), revisor, 
colunista, palestrante, consultor gramatical e membro do MAC da Academia Sergipana de Letras, cadeira 
nº 13. Durante sua permanência em N. Sra. da Glória (de 1968 a 1976), exerceu o magistério e, em 1969, fez 
parte do grupo de professores que fundou o Ginásio Comunitário Dom José Vicente Távora, do qual foi o 
primeiro Coordenador. Em 2001, apresentou o programa Educação & Cultura na TV Cidade, em Aracaju. Em 
2007, lecionou Ética e Direito Constitucional, na Faculdade de Ciências Jurídicas de Alagoas. É fundador e 
presidente da Academia Literária do Amplo Sertão.

Natural da Baixa Limpa, N. Sra. da Glória (SE). Alfabetizado pelos seus irmãos, ainda adolescente escreve 
seu primeiro cordel: “A luta de Sebastião pelo amor de Sauvelina”, em que narra a trajetória de vida de seus 
pais. Teve folhetos revisados pelo poeta Manoel d’Almeida Filho e manteve um estreito laço de amizade com 
o poeta sergipano João Firmino, seu Patrono. Tem 26 títulos publicados e 4 títulos ainda em processo de 
conclusão. Teve obras publicadas pela Editora Luzeiro , de São Paulo, outras pela Editora Tupynanquim, de 
Fortaleza. Destacam-se em sua obra: “A volta de Camões e as novas perguntas do Rei”, “As proezas de seu 
Lunga: o rei da ignorância”, “Encontro de Frei Damião com Pe. Cícero no céu”, “O itabaianense valente” e “O 
romance do rei que voltou a palavra atrás”.

EUVALDO LIMA DOS REIS - Cadeira nº 06
PATRONO: Patativa do Assaré

MARIA VERÔNICA SANTANA SALES - Cadeira nº 08
PATRONO: Tobias Barreto de Menezes 

DOMINGOS PASCOAL DE MELO - Cadeira nº 10
PATRONESSE: Maria Lígia Madureira Pina

 FRANSICO DAS CHAGAS VASCONCELOS - Cadeira nº 07
PATRONO: Malba Tahan

 LUIZ ALVES DA SILVA - Cadeira nº 09
PATRONO: João Firmino Cabral

Quadro Acadêmico - Efetivos
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Natural de Aracaju (SE). Formado em Letras Neolatinas pela Faculdade Católica de Filosofia. Especializou-se 
em Filologia Românica, na Alemanha. Fez atualização em Língua Espanhola na Espanha, a convite da Embaixada. 
Fluente em Alemão, Francês, Espanhol, Inglês e Italiano e estudioso do Hebraico, Latim, Galego e Grego, fundou 
o Instituto Sergipano de Idiomas. Professor da Faculdade Católica de Filosofia e, posteriormente, da UFS. Dirigiu o 
CODAP, integrou o Conselho Universitário e o Conselho de Ensino e Pesquisa, fundou o Núcleo de Cultura Alemã na 
UFS, foi membro do Conselho Estadual de Cultura, do núcleo criador da ADUFS, administrador estadual da CNEC, 
representou Sergipe como membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente de 1995 a 1997. Foi condecorado 
com a Ordem do Mérito Aperipê. Foi professor da Faculdade Ages e, atualmente, é professor na Faculdade Atlântico, 
na Faculdade Tobias Barreto e no Seminário Nossa Senhora da Conceição da Arquidiocese de Aracaju e Assessor 
da Presidência da Câmara Municipal de Aracaju. Recentemente, recebeu o título de Professor Emérito da UFS e foi 
nomeado representante da Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo de Sergipe. Traduziu 
“Reflexões místicas, espirituais”, de Jean de Saint-Samson, escritor francês do século XVII e “La pratique essentielle 
de l’amour”. É também autor do livro “Língua Portuguesa: Sintaxe”.

Natural de Aquidabã, SE. Graduado em Letras Português/Inglês pela UNIT e Mestre em Letras pela UFS. 
Fez ainda especialização em Letras e Educação à Distância. Atualmente, é efetivo da rede estadual e leciona 
no Colégio Estadual 28 de Janeiro, em Monte Alegre. Trabalha com pesquisa na área de Língua Portuguesa 
com ênfase em Análise do Discurso. É membro efetivo da Academia Literária do Amplo Sertão Sergipano 
(ALAS), organizador do I Concurso de poesia do Colégio Estadual 28 de Janeiro (2014), coordenador do 
grupo de estudo “Poetas Modernos”, que desenvolve o projeto “A Poesia indo à Escola” com alunos do 
Ensino Fundamental e Médio e integrou o projeto “Jovens Cronistas do Sertão” e é um dos idealizadores do 
Encontro de Escritores Monte-Alegrenses e Convidados e organizador da 1ª antologia, fruto desse encontro, 
e do I Concurso Literário do EEMC (2016). 

Natural de N. Sra. da Glória (SE). Fez Licenciatura Curta em Estudos Sociais pela UFS e Licenciatura Plena 
em Pedagogia pela Faculdade Pio X. É pós-graduado em Planejamento Educacional pela USO/RJ. Professor 
aposentado da SEED de Sergipe, foi supervisor do Movimento de Educação de Base e atuou efetivamente 
nos movimentos das Comunidades Eclesiásticas de Base, na Diocese de Propriá, durante a década de 1980. 
Publicou artesanalmente o livro “Histórias que ouvi e escrevi” (1984). Teve poemas publicados no Jornal 
Mundo Jovem, em Porto Alegre/RS e foi homenageado, em 2006, no projeto “O poeta, o vinho e o violão”, 
do Sesc/Centro, em Aracaju. Em 2015, lançou na III Bienal do Livro de Itabaiana e na I Festa Literária de 
Sergipe - FLISE - seu livro “Das Cinzas, Um Grito de Liberdade” e integrou a Antologia Poética de Sergipe, 
lançada pela ASL. Integrou ainda a Antologia do I Encontro Sertanejo de Escritores (2016).

JOSÉ ARAÚJO FILHO - Cadeira nº 11
PATRONESSE: Ofenísia Soares Freire

CARLOS ALEXANDRE NASCIMENTO ARAGÃO - Cadeira nº 13
PATRONESSE: Maria Etelvina Nunes Ferreira 

JOELINO DE OLIVEIRA DANTAS - Cadeira nº 15
PATRONO: Hermes Fontes

Natural de Nossa Senhora da Glória. Licenciou-se em Pedagogia e História, pela UNIT, especializou-se 
em Psicopedagogia Clínica e Institucional, pela FSLF, e Docência e Tutoria em Ensino à Distância, pela UNIT 
e, em 2014, concluiu o mestrado em Educação, também pela UNIT. Entre suas publicações acadêmicas, 
destacam-se “A contribuição da Escola Estadual Cícero Bezerra para a sociedade gloriense (1963 a 1990) ” e 
“Um grito no sertão: o cotidiano e arte de Véio”, produzido em co-autoria com as colegas Shaquele Santos 
Barros e Fernanda dos Santos. Atualmente, participa de dois Grupos de Pesquisa: “Sociedade, Educação, 
História e Memória” e Políticas Públicas, Gestão Socioeducacional e Formação de Professor”. Seu objeto de 
estudo é sempre o sertão, tema de sua paixão e pesquisa.

Natural de N. Sra. da Glória (SE). Licenciado em Letras/Português, Bacharel em Administração, Pós-
graduado em Literatura Brasileira e Portuguesa, Mestrando em Ciências da Educação, Professor de Língua 
Portuguesa, Locutor na FM Boca da Mata, Mestre de Cerimônias, Secretário Paroquial de Nossa Senhora 
da Glória. É autor do livro de poesias Janelas da Alma (2015) e do livro Unidos pelo amor, abraçados pela 
fé (2015). Participou de diversas antologias a nível regional, estadual e nacional. Idealizador e organizador 
do Encontro Gloriense de Escritores e Leitores (EGEL), das Antologias EGE 2015 e EGEL 2016, do Concurso 
Literário Profa. Maria Iracema Santos e da primeira Geladeiraoteca de N. Sra. da Glória.

CACIA VALERIA DE REZENDE - Cadeira nº 12
PATRONESSE: Maria da Glória Costa

LUCAS LAMONIER SILVA SANTOS - Cadeira nº 14
PATRONESSE: Maria Iracema dos Santos 

Quadro Acadêmico - Efetivos
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Natural de N. Sra. da Glória (SE). Graduada em Letras Português/Espanhol, pela UNIT. É jornalista, foi supervisora 
do extinto MOBRAL, professora da CNEC, Supervisora e Secretária Municipal de Educação e Cultura, professora da 
rede estadual e Auditora Técnica Tributária da SEFAZ e Supervisora de Exatoria da região Oeste, função em que 
permaneceu até a aposentadoria. É coautora do livro Nossa Senhora da Glória e sua História (1978), primeiro 
registro sistemático sobre a história do município, integrou diversas antologias, dentre as quais: a do I Encontro 
Sergipano de Escritores (2013), Abrindo ALAS (2014), Um Sertão de Escritores, uma Glória de leitores (2015) e I 
Antologia Poética de Sergipe - Poetizando a Vida (2016). Em 2014, lançou seu livro, O Espelho da Felicidade, e 
tornou-se fundadora da ALAS, cadeira nº 3. 

Natural de Aracaju (SE). Graduado em Letras/Português e Pós-Graduado em Docência e Tutoria em Ensino à 
Distância pela UNIT. Trabalhou como Coordenador de Educação Especial e como Coordenador do Ensino Médio na 
Diretoria Regional de Educação - DRE’7, e como Professor Tutor na UNIT, vinculado ao curso de Letras. Atuou como 
professor pela SEED/SE em diversos municípios. É Professor Tutor do CESAD/UAB/UFS, vinculado ao curso de Letras 
Português e Professor da SEE/AL. Ministrou um curso no Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya, na Argentina. 
Tem poesias publicadas na Revista Juglaría, em Pousadas/Missiones/Argentina, e nas antologias: Abrindo ALAS 
(2014), II Encontro de Escritores Canindeenses e Convidados (2015), III Encontro Sergipano de Escritores (2015) e I 
Encontro dos Escritores Monte-Alegrenses e Convidados (2015). É Membro Efetivo da ALAS, cadeira 29.

Natural de Aracaju (SE). Licenciado em Matemática (UNIT) e em Geografia (UFS), Especialista em Didática 
e Metodologia do Ensino Superior (FSLF), Gestão e Educação (Faculdade Pio X) e Direitos Infanto-juvenis no 
Ambiente Escolar “Escola que protege” (UFS), é Técnico em Secretaria Escolar, Professor e Membro Correspondente 
da Academia de Letras, Música e Artes de Salvador (ALMAS) e da Academia Canindeense de Letras e Artes (ACLAS). 
Integra diversas antologias literárias, entre as quais as do Encontro de Escritores Canindeenses e Convidados (2014, 
2015), Prêmio Poesia Livre (2015), Literarte celebra Sergipe (2015), Prêmio Escritor Destaque (2015), I Antologia do 
Encontro de Escritores Monte-alegrenses e Convidados (2015), IV Encontro de Escritores Sergipanos (2015), LOGOS 
n°15 e 17º (2015,2016), de Portugal. 

Natural de N. Sra. da Glória (SE). Trabalhou por alguns anos com Padre Leon Grégoire, Patrono-Mor 
da AGL. Desde 1977, fixou residência em Propriá. Tornou-se atleta de futebol profissional, atuando 
no Esporte Clube Propriá e no América Esporte Clube. Organizou diversos eventos esportivos em 
Propriá, onde foi coordenador do Comitê Olímpico Rio 2016 e um dos condutores da Tocha Olímpica. 
Participou da construção da Creche e do Jardim de Infância São Vicente de Paulo (1976 e 1984), sendo 
seu Diretor durante 28 anos. Consagrou-se como o vencedor do 1° Concurso de Poesia Falada de 
Propriá, em 1985, e passou a coordená-lo por vários anos, o que lhe rendeu o prêmio de honraria 
poética (2016). É o atual Secretário de Cultura e Esportes de Propriá.

LEUNIRA BATISTA SANTOS SOUZA - Cadeira nº 16
PATRONESSE: Maria Helena de Andrade Pereira

KELBER RODRIGUES DE SOUZA - Cadeira nº 18
PATRONO: Joaquim do Prado Sampaio Leite 

ANDRÉ LUIS SANTOS - Cadeira nº 17
PATRONO: José Santo Souza

ROSSEMÁGNE ALVES DOS SANTOS - Cadeira nº 20
PATRONO: Dom José Brandão de Castro

Quadro Acadêmico - Efetivos
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Quadro Acadêmico - Correspondentes

Natural de N. Sra. da Glória (SE), reside no Rio de Janeiro (RJ). É poeta, declamador, compositor e cantor. 
Participou de diversos saraus e antologias literárias nacionais e internacionais, conquistando prêmios 
como: Concurso Nacional Gregório de Matos, Concurso Internacional Hermanos, O poeta o vinho e o 
violão, Aperitivo Poético, Prêmio de Poesia Popular João Sapateiro e o concurso cultural de aniversário 
do Petroclube de Aracaju. Realizou projetos institucionais na Petrobras (SE), em parceria com os principais 
poetas do estado, como o lendário Mestre João Firmino. Suas composições musicais, figurinos e cenários de 
shows inspiram-se na tradição do cordel e xilogravuras. É autor do livro SEMENTEAR,  de poemas e contos, 
lançado na Feira Internacional do Livro de Salvador e na Feira Internacional do Livro de Havana, em Cuba. É 
membro do MAC da Academia Sergipana de Letras, cadeira nº 07, e da ABLC, no Quadro de Pesquisadores. 
Integra também o Grupo Cultural Pórtico de Poesias (BA) e a Casa Lima Barreto (RJ). Seu CD “Festança” 
(2016) comemora seus 30 anos de carreira.

Natural de Areias (PA), reside no Rio de Janeiro (RJ). Doutor e Mestre em Ciência da Literatura pela UFRJ, 
poeta, escritor e músico. Autor dos livros Apontamentos Para uma História do Cordel Brasileiro (Conhecimento 
Editora, 2011), O Auto de Zé Limeira (Confraria do Vento, 2008, poesia). Coautor em Violência Simbólica e 
Estratégias de Dominação: produção poética de autoria feminina em dois tempos (Editora da Palavra, 2010) e 
Quem Conta um Conto Estudos Sobre Contistas Brasileiras Estreantes Nos Anos 90 e 2000 (Tempo Brasileiro, 
2009) ambos organizados pela professora Dra. Helena Parente Cunha. Foi um dos editores e colunistas da 
Revista Confraria online e coordenador editorial da Editora Luzeiro LTDA. Coordena o projeto Roda de Cordel 
- Círculo de Estudos Sobre o Cordel Brasileiro, em São Paulo (SP), e Roda de Cordel Leituras, projeto de leitura 
de cordéis em escolas e comunidades rurais brasileiras. Tem se dedicado a pesquisar a música formadora 
do Brasil profundo. Daí os projetos Cantos Primevos Para Um Brasil Profundo, Brazilian Xote Social Music e 
Poezia Tradicional do Nordheste. Em 2011 foi palestrante convidado do Europalia international arts festival, 
Ano do Brasil na Bélgica.

JOSÉ SERGIVAL DA SILVA - Cadeira nº 02
PATRONO: João Silva Franco (João Sapateiro)

ADERALDO LUCIANO DOS SANTOS - Cadeira nº 05
PATRONO: Manuel D’Almeida Filho

Natural de Frei Paulo (SE), reside em Salvador (BA). Foi funcionário do Banco do Brasil, da Petrobrás, 
da Prefeitura de Aracaju e Fiscal de Rendas de Sergipe. Atualmente, é Auditor Fiscal do Estado da Bahia. 
É autor do Regulamento do ICMS do Estado da Bahia, que vigorou de 1997 até 2012. Também é autor do 
Manual de Fiscalização e coautor do Regulamento do Processo Administrativo Fiscal e do Código Tributário 
desse Estado. É, atualmente, membro do Conselho de Contribuintes (BA). Fora dessa área, é pesquisador 
do cangaço e do Nordeste. Fruto de onze anos de pesquisa, publicou um imenso tratado sobre o cangaço 
“Lampião - a Raposa das Caatingas”. A obra, de 736 páginas, sucesso de público e de crítica, em pouco mais 
de um ano, já se encontra em sua terceira edição.

Natural de N. Sra. da Glória (SE), reside no Rio de Janeiro (RJ). Até seus 19 anos morou na roça, onde 
foi alfabetizado pela professora Ermínia Cecília Santos. Em 1969, mudou-se para o Rio, onde formou-se 
em Técnico de Estatística pelo Colégio Comercial Professor Clóvis Salgado. Graduado em Estatística e 
Processamento de Dados pela Faculdade do Centro Educacional de Niterói - FACEN, atualmente é professor 
público de Estatística do Estado do Rio de Janeiro. Colaborou para a fundação da Biblioteca Comunitária 
Tobias Barreto de Menezes, idealizada pelo aquidabãense radicado no Rio, Evando dos Santos (o Homem-
Livro), e, por indicação deste, tornou-se Benemérito da ABLC, da qual é atual Vice-Presidente. Teve seu nome 
inscrito na “Calçada das  Estrelas”, no Largo do  Bicão, Bairro Vila da Penha, RJ, projeto também idealizado 
por Evando dos Santos. 

JOSÉ BEZERRA LIMA IRMÃO - Cadeira nº 03
PATRONESSE: Cleodice Tavares Lima

GERALDO OLIVEIRA ARAGÃO - Cadeira nº 06
PATRONESSE: Ermínia Cecília Santos 
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Natural de N. Sra. da Glória (SE). Foi professora municipal de 1941 a 1947. Nesse período, fez curso de 
graduação na Escola Normal em Aracaju/SE, mas, por motivo político, foi despedida. Pouco tempo depois, 
exerceu o cargo de Secretária municipal, por cerca de 2 anos. Em 1950, casou-se com Pedro Alves Feitosa, 
primeiro Tabelião da cidade. De sua união nasceram duas filhas. Em 1954, abriu uma escola particular para 
ensinar bordados e crochê manuais, gratuitamente, em cumprimento à promessa feita e à cura de sua 
primogênita, que havia sido acometida por poliomielite aos dois anos de idade. Em 1960, tendo falecido 
seu esposo, assumiu o cargo de Tabeliã do 1° Ofício do município. À noite, cumprida sua jornada diária no 
cartório, lecionava, gratuitamente, em sua residência, a jovens e adultos. No final de 1988, aposentou-se.

NAIR ARAGÃO FEITOSA SANTOS - Cadeira nº 01

Natural do Rio de Janeiro (RJ). Doutora em Letras pela UFRJ. Foi professora na UVA, RJ, e na UFRN. Fez 
pós-doutorado em Estudos Cabo-verdianos (USP). Chegou a Sergipe em 2012 onde atua como Professora da 
UFS. Em Sergipe, ofereceu cursos, desenvolveu oficinas, contribuiu para a realização de eventos científicos, 
intermediou a vinda de profissionais de instituições internacionais ao estado, aproximou-se da AGL, por meio 
da qual ofereceu oficinas literárias (2015), intermediou a vinda do poeta Frederico Barbosa para ministrar 
oficina criativa em Glória (2015) e intermediou o convênio da AGL com a Academia Cabo-Verdiana de Letras, 
que resultará numa publicação internacional. Foi jurada da categoria contos e crônicas da versão 2015 do 
Prêmio Jabuti. Criou, em 2013, do primeiro centro internacional de pesquisas da UFS, publicou os livros “Olha 
o poema na escola” (2014) e “Cronistas do Sertão” (2015), resultados de projetos que realizou em parceria 
com o acadêmico Carlos Alexandre. Poeta, contista e crítica literária, tem mais de 26 livros publicados (oito 
deles após sua chegada a Sergipe).

CHRISTINA BIELINSKI RAMALHO - Cadeira nº 02

Quadro Acadêmico - Honorários

4 anos de ação

2012

2012

• Três dias depois de instalada, firmando parceria com 
a Associação Cultural "Sertão na Arte", a AGL ajudou a 
promover a 2ª Roda de Leitura em Glória, cujo tema foi 
"Filosofia e literatura". O professor Romero Venâncio 
(UFS) proferiu a palestra "Mia Couto e Walter Benjamim: 
memória dos de baixo".

• Aliando tradição e contemporaneidade, como 
sugere o símbolo de arroba em seu brasão, ainda em 
dezembro de 2012, lançou seu website oficial (www.
academiagloriensedeletras.org) e sua página na rede 
social Facebook, canais de comunicação direta da 
academia com a sociedade. 2013

2013
• Janeiro - registrou sua participação no XXVI 

Festival de Poesia Falada da cidade de Propriá – 
SE, representada pelos acadêmicos Euvaldo Lima e 
Ancelmo Aragão, que classificaram 03 (três) entre os 
10 (dez) poemas finalistas, conquistando a 1ª e 3ª 
colocação do concurso, respectivamente.

• Fevereiro  a maio - firmou parceria com a 
Secretaria Municipal de Cultura e integrou a realização 
das rodas de leitura do município. Quem abriu 
os trabalhos foi o acadêmico Ramon Diego, que 
discutiu com os alunos do colégio do bairro COHAB 
sobre a importância da leitura em suas vidas. Dando 
continuidade ao projeto, em março, o acadêmico 
Ancelmo Aragão coordenou uma roda de leitura que 
tratou da relação entre música e poesia e o acadêmico 
Euvaldo Lima coordenou outra atividade de debate 
e leitura com estudantes de diversos colégios do 
município. Em maio, a atividade foi com os alunos 
do Centro Educar Oliveira e Melo e foi conduzida 
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2013

pelo acadêmico Francisco Vasconcelos. Finalmente, em 
julho, encerrando o ciclo, o acadêmico Ramon Diego 
coordenou mais uma roda de leitura na qual falou sobre 
a importância de ler poesia na sociedade. 

• Agosto- Ramon Diego lançou seu primeiro livro 
individual de poemas: “Viagem Rasa”. 

• Outubro - a AGL foi agraciada com troféu 
Falcão de Ouro, na II Bienal do Livro, em Itabaiana. A 
premiação nos foi conferida por sua efetiva colaboração 
na realização daquele grande evento. Na oportunidade, 
seu Presidente, Jorge Henrique Vieira Santos, participou 
da mesa redonda que discutiu “A interiorização das 
academias de letras” e o acadêmico Ramon Diego 
também lançou seu livro “Viagem Rasa”, integrando ainda 
o sarau do evento. Ainda em outubro, a AGL prestigiou a 
solenidade de lançamento da Revista Mais Feira Nova, 
edição especial em comemoração ao cinquentenário da 
cidade, de autoria do acadêmico Euvaldo Lima.

• Novembro - a acadêmica Gileide Barbosa 
representou nosso Sodalício na solenidade de 
comemoração do 36º aniversário da Academia 
Sergipana de Ciências Contábeis (ASCC).

4 anos de ação

2013

• Dezembro – a AGL comemorou seu primeiro 
aniversário com o lançamento de dois livros de autores 
glorienses: a antologia “Olhares Diversos”, da qual 
participam os acadêmicos Euvaldo Lima, Verônica Sales 
e Ancelmo Aragão e o livro de poemas “Cinquenta 
anos de poesia”, do acadêmico Euvaldo Lima. Ainda em 
dezembro, a AGL promoveu a aula aberta “Um novo olhar 
sobre o cordel brasileiro”, com o professor Dr. Aderaldo 
Luciano (UFRJ). Na ocasião, houve uma exposição de 
quadros do artista plástico gloriense Wellington Santos 
e uma brilhante declamação de poemas do ilustre poeta 
gloriense Luiz Alves (Gauchinho) e a Associação Cultural 
“Sertão na Arte”, parceira, presenteou com uma coleção 
de 10 livros a aluna da Escola Municipal Presidente 
Dutra, Itamara, leitora assídua que não possuía livros 
em sua casa, para que ela pudesse iniciar sua biblioteca 
particular. Finalmente, laureando esse ano de intensa 
atividade, a AGL foi agraciada com o Prêmio Craques 
2013, num evento promovido pela Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Nossa Senhora da Glória que, anualmente, 
homenageia pessoas e instituições que se destacaram 
em diversas áreas.
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2014

2014

2014
• Março – a AGL prestigiou o lançamento do selo 

em homenagem ao seu Patrono-Mor, Padre Leon 
Gregório. Depois da missa, celebrada pelo Pároco 
municipal Monsenhor Francisco Carvalho, procedeu-se 
à cerimônia de lançamento do selo e o Presidente da 
AGL, Jorge Henrique Vieira Santos, teve a grande honra 
de, representando o Sodalício, ser um dos convidados 
fazer a obliteração do selo. Finalizando o ato, os 
acadêmicos Euvaldo Lima e Edson Bastos declamaram 
belíssimos poemas em homenagem ao memorável 
homenageado.

• Junho - durante a 
solenidade de instalação 
da Academia Dorense de 
Letras, realizou-se também 
o lançamento oficial do 
Selo Comemorativo aos 
Oito séculos de Língua 
Portuguesa e, mais uma 
vez, Jorge Henrique Vieira 
Santos, teve o privilégio de, 
representando a AGL, ter 
sido um dos convidados a 
obliterarem o selo histórico.

• Agosto - a acadêmica Gileide Barbosa representou 
o Sodalício na solenidade de posse e diplomação do 
acadêmico Domingos Pascoal de Melo na cadeira nº 
11 da Academia Dorense de Letras. No mês seguinte, 
a confreira Gileide Barbosa retornou à ADL, dessa 
vez para representar a AGL na solenidade de posse 
e diplomação da poetisa Maria Salete Menezes na 
cadeira nº 4 do Sodalício dorense.

• Outubro - firmada mais uma parceria promissora, 
a AGL participou da 3ª Edição do Encontro 
Sergipano de Escritores. Numa das mesas redondas, 
seu Presidente, Jorge Henrique Vieira Santos, discutiu 
com os presidentes das demais academias de letras de 
Sergipe “o papel dessas agremiações na difusão da 
cultura letrada no interior do estado”. 

• Dezembro – a AGL teve o privilégio de comemorar 
seu segundo aniversário com a chegada de dois novos 
membros: o poeta do cordel Luiz Alves da Silva 
(Gauchinho), que tomou posse na cadeira nº 09, 
patroneada pelo poeta João Firmino Cabral, e o escritor 
e conferencista Domingos Pascoal de Melo, que tomou 
posse na cadeira nº 10, patroneada pela escritora Maria 
Lígia Pina. Ainda nessa sessão especial a AGL conferiu o 
título de Membro Honorário a senhora Nair Aragão 
Feitosa Santos, figura ilustre e impoluta de Nossa 
Senhora da Glória, e conferiu a medalha de Honra ao 
Mérito ao estudante José Mateus da Costa Silva, pelo 
seu excelente desempenho na 4ª Olimpíada de Língua 
Portuguesa “Escrevendo o Futuro”.

2015
• Janeiro – a AGL realizou uma Mesa Redonda sobre 

Cinema e Educação, para a qual convidou os professores 
Dr. Napoleão Queiroz (UFS) e Dr. Rivaldo Lima (UFS). Na 
oportunidade, houve o lançamento do livro “Ao Mestre, 
com Carinho: Cinema e Educação”, obra da qual o 
Presidente da AGL, Jorge Henrique Vieira Santos, teve 
a felicidade de assinar o capítulo 20, juntamente com 
a professora gloriense Maria do Carmo e a professora 
Manuela Ramos (UFS).
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4 anos de ação

2015 2015

• Julho – a AGL celebrou a chegada de mais um 
ilustre gloriense ao seu quadro acadêmico, o cantor, 
compositor e poeta, José Sergival da Silva, que tomou 
posse na cadeira nº 02 de membros correspondentes, 
patroneada pelo poeta João Sapateiro. Na mesma 
sessão, a AGL concedeu a Medalha de Honra ao 
Mérito a três glorienses que contribuíram e contribuem 
para o enriquecimento cultural do município: o artesão 
Cícero Alves dos Santos, o “Véio”, que conquistou o 
Brasil e o mundo com suas esculturas em madeiras; e as 
professoras e escritoras Leunira Batista Santos Souza 
e Leonice Santos Lima, pelo trabalho que produziram 
em 1978, o primeiro registro sistematizado sobre a 
história e o desenvolvimento do município, desde 
sua emancipação, em 1928. Também em julho, a AGL 
firmou uma parceria produtiva com os confrades Carlos 
Alexandre, Lucas Lamonier e com a poetisa, cronista, 
professora da UFS, Dra. Christina Ramalho.  A proposta, 
idealizada pelo confrade Carlos Alexandre, consistia 
num ciclo de oficinas com foco em gêneros literários 
diversos, além de um minicurso sobre a relação entre as 
artes plásticas e a literatura. A primeira dessas oficinas 
enfocou o estudo das formas poéticas. Para isso, a AGL 
trouxe a Sergipe o professor e poeta Frederico Barbosa, 
diretor da Casa das Rosas (SP), que ministrou a oficina 
de criação poética “Som e imagem da poesia: Como 
impactar com palavras” para um público significativo 
de glorienses e visitantes. 

• Agosto - a poeta e cronista Christina Ramalho 
ministrou o minicurso “A História da Arte em 
Diálogo com a Poesia”. Ainda em agosto, retornou 
a Glória para ministrar a oficina de criação “A Arte da 
Crônica: A Crônica como Arte”. Mediou também, na 
mesma ocasião, a Mesa Redonda “Música e Poesia” 
e realizou o lançamento de dois livros: “A poesia da 
canção: estudos de letras da MPB” e o livro GENTE 
(crônicas). Este último conta com a participação de 
dois jovens cronistas glorienses. 

• Setembro - numa noite memorável, a AGL teve 
a honra e a alegria de ver seu quadro de acadêmicos 
ser enriquecido pela chegada de um distinto filólogo 
sergipano, o Prof. José Araújo Filho, que, tornando-
se o decano da agremiação, passou a ocupar a cadeira 
nº 11 de Membros Efetivos do Sodalício, patroneada 
pela memorável Ofenísia Freire. Além desse valioso 
ingresso, a AGL concedeu, na mesma sessão, a comenda 
de Honra ao Mérito a uma digna cidadã gloriense, 
que muito contribuiu e contribui para o resgate das 
tradições culturais do município, a Senhora Josefa 
Alice de Andrade Oliveira (Dona Janete Oliveira).
Também em setembro, a AGL foi parceira da maior 
festa cultural já realizada em Nossa Senhora da Glória: 
O I Encontro Gloriense de Escritores, idealizado pelo 
confrade Lucas Lamonier, que movimentou toda a 
cidade com atividades culturais diversificadas em vários 
espaços, sobretudo nas escolas públicas. Esse evento 
instituiu um momento de socialização e reflexão sobre 
a produção escrita local, criando oportunidade para 
novos escritores e contribuindo, significativamente, 
para a formação de um público leitor. Culminou com 
o lançamento da antologia “Um Sertão de Escritores, 
uma Glória de Leitores”, obra que reúne textos de 
trinta autores glorienses, além de doze textos dos 
alunos finalistas do 1º Concurso Literário Professora 
Maria Iracema dos Santos. 
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• Outubro – a AGL teve seu quadro acadêmico 
novamente enriquecido. Numa noite carregada de 
muita emoção, recebeu, em festa, os professores 
poetas Carlos Alexandre Nascimento Aragão e 
Lucas Lamonier Silva Santos. O primeiro tomou 
posse na cadeira nº 13, patroneada pela educadora 
monte-alegrense Maria Etelvina Nunes Ferreira, e 
o segundo ocupou a cadeira nº 14, patroneada pela 
educadora gloriense Maria Iracema Santos. A AGL 
concedeu ainda a Medalha de Honra ao Mérito a uma 
digna professora que dedicou quarenta anos de sua 
vida à educação do município: a professora Maria 
Luzinete Oliveira. Ainda em outubro, o confrade 
Lucas Lamonier coordenou o lançamento em Nossa 
Senhora da Glória do livro “Caminhos Calcinados”, do 
poeta, repentista e integrante da União de Trovadores 
do Brasil,o paraibano Geraldo Pereira de Farias (Geraldo 
Alves). A AGL foi parceira do Concurso Literário de 
contos, crônicas e poesias da Loja Maçônica do 
Cotinguiba, idealizado e mantido bravamente pelo 
confrade Domingos Pascoal, que vem divulgando, 
incentivando e promovendo a produção escrita nas 
escolas de Ensino Fundamental e Médio, públicas e 
particulares de Sergipe, através da premiação dos 
novos talentos e permaneceu parceira da Bienal do 
Livro, da cidade de Itabaiana, que realizou sua terceira 
edição, consolidando-se como uma das maiores 
manifestações culturais do Estado. Nesta edição, por 
indicação dos membros da AGL, o artesão Cícero Alves 
dos Santos, o “Véio” foi homenageado com Troféu 
Falcão de Ouro, e a AGL também comemorou com seu 
confrade Carlos Alexandre, também homenageado 
com o mesmo troféu, por indicação dos membros da 
Academia Literária do Amplo Sertão Sergipano.

• Novembro –a AGL se somou ao 1º Encontro 
de Escritores Monte-Alegrenses e Convidados, 
idealizado pelo confrade Carlos Alexandre, e que 
movimentou a vida cultural da vizinha, Monte Alegre.
Também em novembro, a AGL realizou o 1º Seminário 
das Academias Literárias de Sergipe numa parceria 
com a Academia Literária do Amplo Sertão. O evento, 
também idealizado pelo confrade Carlos Alexandre, 
buscou um diálogo entre as 14 agremiações literárias 
já existentes no estado, de forma a integrá-las numa 
ação comum, estimulando a troca de experiências. 
Realizaram-se duas mesas redondas. Na primeira, 
intitulada “Literatura em Sergipe Ontem”, que 
coordenada pelo Presidente da AGL, Jorge Henrique 
Vieira Santos, os debatedores convidados, Drª Christina 
Ramalho (UFS) e Prof. Me. Wagner Lemos (Doutorando 
USP), refletiram sobre o processo histórico de 
constituição da Literatura em Sergipe, a partir das obras 
de Silvio Romero e Tobias Barreto. Na segunda mesa, 
intitulada “Literatura em Sergipe hoje” e coordenada 
pelo confrade alano Kelber Rodrigues, os debatedores 
convidados, o confrade Ramon Diego (AGL) e o 
confrade Rusel Barroso (ALL), fizeram uma reflexão 
sobre a cena literária atual em Sergipe. 

• Dezembro – a AGL encerrou seu produtivo ciclo 
de oficinas com o estudo da Literatura de Cordel. 
Atendendo gentilmente ao convite, o Prof. Dr. 
Alberto Roiphe (UFS), ministrou, brilhantemente, 
a oficina “Literatura de Cordel: Leitura e Escrita” 
para um público formado de professores e estudantes 
interessados nessa forma poética. Ainda em dezembro, 
em momento solene e festivo de grande emoção, com 
boa música e boa poesia, a AGL viu mais uma vez seu 
corpo acadêmico enriquecer pelo ingresso de dois 
ilustres e dignos pesquisadores que dedicam suas vidas 
à preservação da memória e cultura, Cacia Valeria 
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• Março – a AGL promoveu um evento que 

envolveu música, pesquisa, história e poesia. A 
apresentação musical e a declamação de poemas 
ficaram a cargo do acadêmico Edson Bastos, que 
encantou a todos com uma belíssima execução de 
flauta e declamando versos inéditos da lavra do poeta 
Euvaldo Lima, dedicados ao Padre Leon Gregório. Em 
seguida, atendendo gentilmente ao convite da AGL, 
o diretor de jornalismo da TV Sergipe, o jornalista 
e linguista Pedro Henrique Varoni de Carvalho 
proferiu uma aula aberta sobre a história recente da 
música popular brasileira. Discutiu sua visão crítica 
sobre o Movimento Tropicalista, tomando como base 
a trajetória de Gilberto Gil e promoveu uma reflexão 
produtiva sobre as noções de nacional, popular, cultura, 
identidade, poética e política. Na ocasião, lançou seu 
mais recente livro, fruto de sua pesquisa de doutorado: 
“A voz que canta na voz que fala: poética e política 
na trajetória de Gilberto Gil”. Dando continuidade 
ao evento, a AGL prestou uma homenagem ao seu 
Patrono-Mor, Padre Leon Gregório, com a exibição de 
um vídeo-documentário sobre a vida do ilustre padre, 
do acervo da acadêmica Cacia Valeria.

2015

de Rezende, que passou a ocupar a cadeira nº 12 de 
Membros Efetivos, patroneada pela educadora gloriense 
Maria da Glória Costa, e José Bezerra Lima Irmão, 
que passou a ocupara a cadeira nº 03 de Membros 
Correspondentes, patroneada pela educadora gloriense 
Cleodice Tavares Lima. 

• Abril – em sessão aberta, o acadêmico Jorge 
Henrique, titular da cadeira nº 04 da AGL, proferiu 
uma palestra sobre “A poesia da sergipana Iara 
Vieira”, Patronesse da cadeira que ocupa. Em seguida, 
os estudantes que participam do projeto “A poesia 
indo à escola”, Calyne Porto, Thiago Dantas e Luciene 
de Oliveira, realizaram um seminário sobre a vida e a 
obra do poeta paraibano Augusto dos Anjos, Patrono 
da cadeira nº 03 da AGL, cujo titular é o poeta Ramon 
Diego.Esse projeto, coordenado pelo acadêmico Carlos 
Alexandre (cadeira nº 13) com o apoio da FAPITEC, vem 
sendo desenvolvido no Colégio Estadual 28 de Janeiro, 
em Monte Alegre, desde 2013. Fechando a programação, 
o acadêmico Lucas Lamonier, titular da cadeira nº 14, 
proferiu a homenagem “O legado da educadora Maria 
Iracema Santos”, Patronesse de sua cadeira.

• Maio – o Departamento de Letras Estrangeiras da 
UFS, sob a coordenaçãodo Prof. Dr. Valter César Pinheiro, 
em parceria com a AGL, realizou em Nossa Senhora da 
Glória a V Mostra Cine Qua Non “Marguerite Duras 
no cinema”. Na atividade, que integrou o calendário 
de eventos desse departamento, realizaram-se duas 
comunicações orais, além da exibição do drama 
franco-japonês de 1959, “Hiroshima, mon amour”. 
Inicialmente, o Prof. Jonas Matos Neto, a convite da AGL, 
fez uma preleção sobre o momento histórico em que 
ocorreu o ataque nuclear sobre as cidades de Hiroshina 
e Nagasaki, provocando reflexões éticas sobre o evento 
e discutindo seus efeitos devastadores. Em seguida, o 
Prof. Valter Pinheiro apresentou informações sobre a 
vida e a obra da escritora Marguerite Duras, autora do 
roteiro da película exibida logo depois. Após a exibição 
do filme, Prof. Valter Pinheiro coordenou uma frutífera 
discussão sobre aspectos estéticos da obra, que é tida 
por alguns críticos, como uma das 10 mais importantes 
da história do cinema. 

• Junho - em sessão aberta, o acadêmico Ramon 
Diego, titular da cadeira nº 03 de Membros Fundadores 
da AGL, proferiu a palestra “A literatura (in)útil: 
relações entre filosofia e literatura”. Também em 
junho, o acadêmico Jorge Henrique Vieira Santos lançou, 
pela Editorial Paco, em Nossa Senhora da Glória, seu 
mais recente livro, fruto de sua pesquisa de mestrado: 
“A Polidez no Discurso sobre a Inclusão da Pessoa 
com Deficiência na Escola”.
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• Julho - Em noite de gala, a AGL promoveu uma 
Sessão Solene de Recepção e Posse de Membros 
Efetivos, Correspondente e Honorário. Na oportunidade, 
foram empossados, como Membros Efetivos: Joelino 
de Oliveira Dantas, na cadeira número 15, patroneada 
por Hermes Floro Bartolomeu de Araújo Fontes, e 
Kelber Rodrigues de Souza, cadeira número 18, 
patroneada por Joaquim do Prado Sampaio Leite; 
como Membro Correspondente: Geraldo Oliveira 
Aragão, cadeira número 06, patroneada por Ermínia 
Cecília Santos e, como Membro Honorário, Christina 
Bielinski Ramalho, cadeira número 02. Ainda neste 
mesmo mês, por intermédio da acadêmica Christina 
Ramalho, a AGL firmou seu primeiro Convênio 
Internacional com a Academia Cabo-Verdiana de 
Letras. O Convênio tem por objeto o intercâmbio 
cultural entre as duas Instituições signatárias, visando 
a valorização da Cultura, Artes e Ciências, além de uma 
maior integração entre as academias. 

A AGL esteve presente na instalação da ACLAS 
(Academia Canindeense de Letras e Artes), mais uma 
coirmã a integrar esse grande movimento cultural que 
Sergipe vivencia.

• Agosto - a AGL novamente realizou Sessão 
Solene de Posse e Diplomação de novos acadêmicos, 
ampliando seu quadro de Membros Efetivos. Desta 
feita, foram empossados como Membros Efetivos: 
Leunira Bastista Santos Sousa, na cadeira número 
16, tendo como Patronesse a educadora Maria Helena 
de Andrade Pereira; André Luis Santos, na cadeira 
número 17, patroneada pelo poeta José Santos Souza e 
Rossemágne Alves dos Santos, na cadeira número 20, 
tendo como Patrono o religioso Dom José Brandão de 
Castro.Na ocasião, a AGL concedeu ao artista gloriense 
José Hernesto dos Santos, conhecido por Tenente 
Sanfoneiro, a Medalha de Honra ao Mérito, em virtude 
do rico patrimônio cultural que vem construindo ao 
longo de sua trajetória. A filha do artista leu seu discurso 
de agradecimento e o artista, emocionado, agradeceu 
a homenagem encantando a todos com os acordes da 
sanfona, ao tocar de modo especial as músicas “Asa 
Branca” e  “Fazenda Velha”, de sua autoria, gravada pelo 
consagrado artista gloriense,  Sergival Silva.

• Outubro - a AGL promoveu nos dias 19 a 23 
de outubro a Semana Literária do II Encontro 
Gloriense de Escritores e Leitores (EGEL 2016) em 
Nossa Senhora Glória.O evento desenvolveu atividades 
culturais diversificadas em vários espaços do município, 
sobretudo nas escolas públicas e particulares. Houve 
a ExpoEGEL, exposição dos artistas locais Aparecida 
(do Palácio das Artes), Daniel Andrade e Luís Vieira; 
Rodas de leitura e de debates sobre temas relevantes 
para a produção cultural, uma delas desenvolvida 
pelos integrantes do projetos “jovens Cronistas do 
Sertão”, coordenado pelo acadêmico Carlos Alexandre; 
Apresentações de dança e música de artistas glorienses, 
exibição de documentários, saraus, duas oficinas. A 
primeira ministrada pela poeta Izabel Nascimento, 
dirigente do Espaço Cultural Pedro Amaro Nascimento, 
sobre o cordel em sala de aula. A segunda, ministrada 
pela Profa. Dra. Ana Leal (UFS) sobre as relações entre 
poesia e mito no contexto contemporâneo.As grandes 
novidades do II EGEL foram a) a realização do I Encontro 
Gloriense de Blogueiros Literários, evento vinculado 
que pretende constituir um espaço de discussão das 
potencialidades das redes sociais e blogues e sua relação 
com o universo da leitura e escrita; b) a inauguração 
do projeto “Geladeiroteca”, que consiste numa 
geladeira-biblioteca itinerante que ficará exposta em 
vários espaços da cidade ao longo de todo o ano, 
oferecendo aos cidadãos oportunidade de leitura 
gratuita e ocasional e c) a instalação do Movimento 
Via Láctea (MVL), que é um movimento cultural criado 
no âmbito da AGL para agregar às suas ações outros 
segmentos da produção cultural local, tais como dança, 
música, artesanato, mídias digitais, teatro, folclore, etc.
Esse grande evento teve como ponto culminante o 
ENCONTRO GLORIENSE DE ESCRITORES com seus 
LEITORES. Nele, ocorreu o lançamento da antologia “A 
Glória das letras no Sertão das palavras”, que reuniu 
textos de 40 escritores glorienses e 15 estudantes 
finalistas do II Concurso Literário Profa. Maria 
Iracema dos Santos.
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A AGL participou também da I Gincana/ENEM do 
Colégio Estadual Cícero Bezerra.

Em noite festiva de grande alegria, a AGL se 
fez representar por seus ilustres acadêmicos Carlos 
Alexandre Nascimento Aragão, Leunira Batista Santos 
Sousa e Lucas Lamonier Silva Santos na Solenidade 
de Diplomação e Posse do querido confrade Antônio 
Francisco de Jesus, o grande Saracura, na Academia 
Sergipana de Letras.

• Novembro – Integrando as atividades do V 
Encontro Sergipano de Escritores, a AGL realizou a 
2ª Edição do Seminário das Academias Literárias de 
Sergipe (II SALS). No evento idealizado pelo acadêmico 
Carlos Alexandre, realizaram-se duas mesas redondas. 
Na primeira, coordenada pelo Presidente da AGL, Jorge 
Henrique Vieira Santos, os debatedores convidados, 
Dr.José Anderson Nascimento (Presidente da ASL) e 
Estácio Bahia Guimarães (ASL) discutiram a poesia de 
Hunald de Alencar e Dr. José Lima (ASL) refletiu sobre o 
romance social na obra de Amando Fontes. Na segunda 
mesa, coordenada pelo acadêmico Carlos Alexandre, 
os debatedores convidados foram os Jovens Cronistas 
do Sertão e os finalistas do Concurso Literário da Loja 
Maçônica Cotinguiba. Na ocasião, a AGL deu Posse 
Solene ao poeta, compositor e pesquisador Aderaldo 
Luciano dos Santos na cadeira nº 05 de membros 
correspondentes da AGL. Ainda em novembro, a AGL 
se fez presente na cerimônia de divulgação e premiação 
dos vencedores do I Concurso Literário de Monte 
Alegre de Sergipe. O evento, idealizado e organizado 
pelo acadêmico Carlos Alexandre Nascimento Aragão, 
teve como Mestre de Cerimônia o acadêmico Lucas 
Lamonier e contou com a palestra “A Procura da Poesia”, 
proferida pelo acadêmico Jorge Henrique Vieira Santos.

• Dezembro – a AGL, em momento solene e festivo, 
regado à música, dança e poesia, realizou a Sessão 
Solene em Comemoração ao seu 4º aniversário. Na 
ocasião, o acadêmico Lucas Lamonier Silva Santos, 
titular da cadeira nº 14 de Membros Efetivos, tomou 
posse como segundo Presidente da Academia Gloriense 
de Letras. A AGL ainda concedeu a Medalha de Honra ao 
Mérito a professora Maria Dagmar, uma das pioneiras 
da educação em Nossa Senhora da Glória; à artista 
plástica Maria Barreto, pelo seu legado cultural para o 
município; ao aluno Lucas Silva, finalista do I Concurso 
Literário Profa. Maria Iracema dos Santos, integrante da 
antologia “A Glória das letras no Sertão das palavras”, 
do II EGEL, e que lançou seu primeiro livro de poemas, 
fruto das ações promovidas pela AGL; e ao professor 
Leosmar Simplício, que vem desenvolvendo um 
produtivo trabalho de incentivo à leitura e à escrita nas 
escolas municipais de Nossa Senhora da Glória. Ainda 
em dezembro, o Movimento Via Láctea, da Academia 
Gloriense de Letras, promoverá ainda em dezembro 
o I Concurso de Presépios “Lindonor Amaral”, que 
culminará com a realização de um Auto de Natal em 
Nossa Senhora da Glória no dia 20 de dezembro.
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