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“O HOMEM É MORTAL POR SEUS TEMORES E IMORTAL POR SEUS DESEJOS.” 

PITÁGORAS 

Novo Diretor 

Cultural da ABLC 
 

O cantor e compositor Moraes 

Moreira assumiu em 

dezembro de 2017 o cargo de 

Diretor Cultural da ABLC. 

O artista substituiu o 

saudoso Chico Sales, 

recentemente falecido. 

Em homenagem a Chico 

Sales, diversos cordelistas se 

uniram para escrever o cordel 

“Um canto para Chico Sales”, 

prefaciado pelo Acadêmico 

Benemérito Emmanuel 

Cavalcanti. 
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A partir deste número e, trimestralmente, a ACADEMIA BRASISLEIRA DE 

LITERATURA DE CORDEL, voltará a contar com seu informativo, já por duas 

vezes interrompido, por falta de recursos e amor. O amor, meus amigos, é 

como a chuva: se chove, o jardim floresce, se não, murcha e a vida vegetal 

desaparece. Com o amor, ocorre o mesmo: sua falta ocasiona a morte 

espiritual. 

Deixando à margem as cogitações filosóficas, esperamos que, agora sim, 

nosso jornal cumpra o seu luminoso destino: informar. Com o devido respeito 

às administrações passadas que não colheram os frutos desejados, por lhes 

faltar, como já dissemos, o chamado amor e o brilho da inteligência. 

Até o próximo 

 

Diretoria da Academia 

Brasileira de Literatura de 

Cordel (quadriênio 2016/2020) 

Presidente 
Gonçalo Ferreira da Silva 

 

Vice-Presidente 
Erinalda Villenave 
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Secretário 
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Diretor de Patrimônio 
Maria do Livramento Lima da 

Silva 
 

Diretor Jurídico 
Francisco Paulino Campelo 
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Presidente: Willian J. G. Pinto 

 

Conselho Beneméritos 
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EXPEDIENTE 

Janeiro 
 

Fevereiro  Março 
        

01 
Erinalda 

(Redondilha) 
 22 

Acad. Crispiniano 
Neto 

 21 
Acad. Willian J. G. 

Pinto 

16 
Acad. Josenir 

Lacerda 
 27 

Acad. Beto Brito    

23 
Acad. Almir 

Gusmão 
   

   

 
FOLHA SOLTA e todos os componentes da ABLC parabenizam os queridos 

aniversariantes, lhes desejando felicidades e muitos anos de vida. 
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Rede de Colégios valoriza a Literatura de Cordel 
 

 

O Colégio GAU iniciou 

em 2017 um brilhante 

trabalho de Cordel. 

As atividades, foram 

muito além desse estilo 

literário. Os estudantes 

pesquisaram sobre a origem 

do Cordel, aprenderam as 

técnicas de ilustração e expuseram seus 

trabalhos. Descobriram 

também que existem 

cordéis relacionados às 

diversas áreas do 

conhecimento, como os 

que citam pessoas famosas 

ou não, bem como a fatos 

curiosos. 

 

A culminância do projeto aconteceu no 

“Arraiá” Cultural, envolvendo alunos das 

unidades Penha, Ramos e Freguesia. Cabe 

ainda destacar, que o presidente da ABLC, 

Gonçalo Ferreira da Silva e sua esposa, a 

querida Madrinha Mena, participaram da 

solenidade de abertura, juntamente com o 

fundador do Colégio GAU, o educador Eduardo 

Sampaio. 

 

 

Dando continuidade ao trabalho realizado em 2017, o Colégio GAU 
desenvolveu ao longo do ano outras formas para divulgar a Literatura 

de Cordel.  

A Escola adotou o livro “Lenda do Uirapuru”, de autoria do poeta 
Gonçalo Ferreira da Silva. O texto contém belas ilustrações de Rafael 

Limaverde e foi publicado pela Editora IMEPH.  

A obra trata da cultura interdisciplinar. Os professores trabalharão esse 
material nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática, História, 

Geografia, Ciências e Arte. 

 

O Jornal FOLHA SOLTA agradece a prestimosa parceria 
das colaboradoras do Colégio GAU: 
- Michele Silva Gomes Braga, por realizar a 
diagramação desta edição. 
- Karine Fernandes Gomes pela revisão dos textos. 
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A ABLC NA FEIRA DE SÃO CRISTÓVÃO 
Em parceria com a Academia Brasileira de Literatura de Cordel (ABLC) a 

Camisetas Rodondilha, localizada na Rua Ceará F1, 22 e 23 faz uma grande 

divulgação da nossa cultura, na Feira de São Cristóvão (Centro de Tradições 

Nordestinas Luiz Gonzaga). Erinalda Villenave, carinhosamente chamada de 

Redondilha, faz um belo trabalho onde coloca em suas camisetas temas da 

cultura nordestina. Na loja da ABLC ela vende não só cordéis dos membros da 

Academia como também artesanatos e xilogravuras. É uma forma de divulgar 

nosso trabalho e levar conhecimento aos visitantes da feira que vão em busca 

de conhecer o que temos de melhor. O “cordel é a identidade dos nordestinos”, 

afirma Erinalda. 

Quando visitei a Feira São Cristóvão pela primeira vez, diz Redondilha, fiquei 

encantada com os artesanatos, roupas e comidas típicas, mas vi que faltava 

alguém que representasse a ABLC. Foi quando me dirigi ao nosso presidente, 

Gonçalo Ferreira da Silva, e da nossa querida Madrinha Mena (madrinha dos 

poetas da academia), para que eu pudesse representa-la na feira. Eles me 

ofereceram não só apoio, mas também dicas de vendas. Madrinha Mena 

compartilhou comigo sua experiência no trabalho em divulgar e vender os 

cordéis do seu marido e presidente, Gonçalo Ferreira da Silva, na Feira de São 

Cristóvão, quando eles começaram os trabalhos no local. 

Hoje a Redondilha não só representa a Academia Brasileira de Literatura de 

Cordel no Centro de Tradições Nordestinas Luiz Gonzaga, feira de São 

Cristóvão, como também é a atual vice presente da ABLC. A ABLC está muito 

feliz em poder ter a sua presença permanente na Feira, mostrando a 

importância do cordel, da poesia e de manter as tradições da cultura do 

Nordeste em local tão emblemático do Rio de Janeiro. 

 

Posse 

no 

Ceará 

Em sessão extraordinária 

na cidade cearense de 

Crateus, a ACADEMIA 

BRASILEIRA DE LITERATURA 

DE CORDEL – ABLC 

empossou o poeta João 

Lucas Evangelista, na 

cadeira nº 39, patroneada 

pelo mestre Sebastião do 

Nascimento, antes ocupada 

pelo poeta piauiense Pedro 

Costa. A solenidade teve a 

presença de importantes 

figuras da vida cultural do 

Ceará.  

ABLC lança 

concurso literário. O 

incentivo à literatura e à 

escrita também são 

missões da ABLC. 

Este ano realizaremos 

nosso 1º Concurso 

Literário, cujo detalhes 

serão divulgados no 

próximo número do 

“Folha Solta”. 

Adiantamos, que os 

primeiros colocados, 

serão agraciados com 

medalhões iguais aos dos 

Acadêmicos e 

Certificados.  

Fiquem atentos! 


