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RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO ESTADUAL EM 

COMEMORAÇÃO DOS 25 ANOS DE FUNDAÇÃO DA SOCIEDADE DE CULTURA 

LATINA DO ESTADO DO MARANHÃO - SCLMA. 

 

Dirigido à Excelentíssima Senhora Secretária de Educação do Município de 

Peri-Mirim/MA, para fins prestação de contas e documentação. 

I – INTRODUÇÃO 

Por meio do Ofício nº 005/2022, a Academia de Letras, Ciências e Artes 

Perimiriense (ALCAP), solicitou e obteve da Excelentíssima Senhora Secretária 

Municipal de Educação, Giselia Pinheiro Martins, o transporte de Peri-Mirim para 

Matinha (ida e volta) de 12 (doze) pessoas; com saída prevista para 05:30h (cinco 

horas e trinta minutos) da manhã do dia 29/05/2022 e retorno previsto para 15:00h 

(quinze horas) do mesmo dia. 

Justifica-se o pedido, pois o Estatuto Social da Academia prevê que, para 

consecução de seus objetivos, a ALCAP poderá contratar serviços de instituições 

públicas ou privadas, manter intercâmbio com entidades congêneres, incentivar e 

promover movimentos culturais e literários, na sua área de atuação, por isso, a sua 

participação no evento foi de fundamental importância. 

II - PROGRAMAÇÃO 

A programação do evento, previamente divulgada foi a seguinte: 

08h00 - Visita ao Povoado João Luís - Conhecer o stand da cultura local 

- Vista panorâmica do lago Aquiri no Cais.  

09h45 - Visita ao Povoado Itãns - Conhecer um pouco da piscicultura local 

- Degustação de iguarias da baixada: Leite de búfala, queijos, frutas, sucos e outras...  
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10h30 - Passeio de barco no Lago de Itãns - Visita à ilha do lago de Itãns; 

- Embarque e desembarque no local.  

12h30 - Almoço, tendo como prato principal, peixes da produção local.  

III – COMENTÁRIOS SOBRE A EXPEDIÇÃO 

A equipe da ALCAP foi recebida na praça central de Matinha, fiz registros 

fotográficos e partiu para o Povoado São Francisco, onde foi surpreendida com uma 

bela igreja católica, construída e doada à comunidade. A igreja possui artefatos, 

pintura e estrutura que remetem ao período colonial. 

 

A pintura do teto da igreja faz lembrar a cultura barroca. A história da igreja 

Santo Antônio registra que um fazendeiro, Altervir Mendonça, a contruiu 

especialmente para realização de um casamento em 2012. Ao término da cerimônia, 

doou-a à comunidade São Francisco. 

A expedição foi orientada pela profissional Kelly, Agente de 

Desenvolvimento Local para fins de turismo, treinada pelo Serviço de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas do Maranhão (SEBRAE) e contratada pelo município. 
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Em seguida deslocaram-se ao povoado quilombola João Luís, mais 

precisamente na vista ao belo lago do Aquiri, onde a equipe saboreou um reforçado 

café da manhã. 

 

 A próxima parada foi no Povoado de Itans, onde foi realizada uma 

aventureira viagem de barco à antiga Ilha do Lago que esconde uma linda história da 

povoação de Itans. 

 



 
Relatório de Viagem ALCAP Matinha (Página 4 de 5) 

 

. O almoço servido incluiu cardápio culinário típico de Matinha, mais 

precisamente do povoado de Itans, composto por uma variedade de peixe de diversos 

variedades, sabores e cores que fez a equipe lembrar da rica Baixada, cheia de 

pessoas ilustres e que fazem de sua vida um grande legado, incluindo o relato de 

comidas típicas da região que une cultura, diversão e muita comida na mesa. 

Em seguida, visitou-se os criatórios de alevinos da comunidade, em que 

Narlon, criador e vice-prefeito, demonstrou o processo de inseminação e engorda dos 

peixes que são criados em Itans e comercializados para várias regiões. 

Segundo Narlon, Matinha ocupa o segundo lugar em produção de pescado 

do Maranhão e o quinto do Brasil. 

 

A prefeita Linielda e o vice-prefeito Narlon de Matinha, com maestria e 

simplicidade, proporcionaram aos visitantes um momento ímpar, que lembra a cidade 

de Peri-Mirim. Demonstraram hospitalidade, desde a chegada, onde já se podia 

observar a preocupação com a organização e acolhimento; outra pessoa fundamental 

neste evento foi César Brito, bem como os representantes da Sociedade De Cultura 

Latina do Estado do Maranhão que enalteceram a importância do evento, por meio de 

belo discursos e textos, incluindo rimas e prosas. 
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Matinha é um exemplo a inspirar outros municípios, pois, apresenta 

soluções viáveis no combate à pobreza e distribuição de prosperidade para todos, por 

meio do trabalho e respeito ao meio ambiente. 

IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme matéria publicada no https://portalmatraca.com/ministerio-do-

turismo-integra-matinha-ao-mapa-do-turismo-brasileiro/, Matinha faz parte do Mapa 

do Turismo brasileiro, depois de intenso trabalho das secretarias de meio ambiente e 

turismo, bem como de investimentos públicos e provados. 

A beleza do lugar encantou o confrade Diêgo Nunes que fez uma pequena 

estrofe em homenagem ao município: “Matinha, tua beleza nos encanta, teu povo nos 

acalanta, terra nossa és também, modelo de vida e de exuberância, és uma terra de 

gente hospitaleira e de vasta elegância”. 

Finalmente, agradecemos o apoio da Secretaria Municipal de Educação de 

Peri-Mirim, na pessoa de Giselia Pinheiro Martins, pelo apoio decisivo, o que tornou 

possível o deslocamento dos confrades da Academia de Letras, Ciências e Artes 

Perimiriense ao município de Matinha, nessa interessante incursão aos valores 

turísticos e de empreendedorismo sustentáveis, que são exemplo na Baixada 

Maranhense e que poderá ser paradigma para nosso município. 

Peri-Mirim, 1 de junho de 2022. 

 
 

ANA CREUSA MARTINS DOS SANTOS 
Presidente da ALCAP 

https://portalmatraca.com/ministerio-do-turismo-integra-matinha-ao-mapa-do-turismo-brasileiro/
https://portalmatraca.com/ministerio-do-turismo-integra-matinha-ao-mapa-do-turismo-brasileiro/

		2022-06-01T18:14:03-0300
	ANA CREUSA MARTINS DOS SANTOS




