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LEMBRAR-SE DE DONA BEM BEM É FÁCIL

Lembrar-se de
Dona Bem Bem é
muito fácil e é
sempre uma
deliciosa viagem ao
passado. Porém,
escrever sobre Dona
Bem Bem é difícil
porque é falar 
sobre uma pessoa
plural, um ser
humano especial,
dotado de mil
facetas.

Eu a conheci
ainda menina e já
gostava muito dela
graças ao seu jeito
simples de falar com
todos. E numa

simplicidade invejável ela passou toda a sua
vida. Dedicada como filha, como esposa e
como mãe. Todos que a conheceram e com
ela conviveram são unânimes em afirmar
que ela era sogra, avó e bisavó carinhosa.
Nem poderia ser de outra maneira!!!

A Poetisa FÁTIMA PORCIUNCULA diz
em seu poema MEU AMOR A BEM BEM :

“......Amo esta mulher
Que me fala carinho
Que me sorri amor
Que me torna alegria
Enfim, amo-a como ela é e porque

assim o é   “
 
...CLEIDE MIRANDA DE OLIVEIRA diz

em sua crônica  ‘UM

TROFÉU QUE REPRESENTA
SIMPLICIDADE ‘.

... ser D. Bem Bem, a simplicidade e
seriedade do verdadeiro mato-grossense. D.
Bem Bem, de onde estiver, na sua janelinha
iluminada, pense em nós que “nos
orgulhamos de ser um cuiabano e ter tido a
oportunidade de tê-la conhecido. “

O JORNAL EXPRESSÃO de 08 de abril
de 1971 publicou em um artigo não
assinado sobre Dona Bem Bem e sobre As
festas de São Benedito. Diz:” todos eram
recebidos com fidalguia e servidos como o
mais rico e poderoso participante em sua
casa nos 4 dias de danças, rezas e
comilanças ... “.

Nosso poeta SILVA FREIRE publicou em
março de 90 : “BEM BOM QUEM TEM BEM
BEM onde disse: sábia semeadura de
generosidade, de gestos francos, salpicados
de simplicidade cativante

Em 23 de janeiro de 90, o neto
MARCOS PALMA PAIXÃO assim se
expressou:  

“ Do bem nasce o bem, Bem Bem,
O sol, o calor, a manga cuiabana
O fruto de uma geração humana
Dádiva do Senhor Divino, fruto de amor

e carinho
Codó e Manduca, só vocês gerariam

essa fruta
Pura , Senhora, Padroeira de outrora.
São Benedito, homenageado e descrito

como o bem,
Como BEM BEM.
Imagem de amor, calor, temor do

Senhor Divino
Bom Jesus de Cuiabá
Que para sempre há de te adorar
A casa que já foi A CASA DA FESTA DE

SÃO BENEDITO após abrigar a família de

Nhonhô de Manduca e que, depois, se
tornou a Casa de Bem Bem se prepara para
uma nova etapa e como sempre será um
marco na vida do cuiabano.

Logo teremos oportunidade de ver a
Casa da inesquecível Dona Bem Bem
sendo útil à sociedade cuiabana, ali iremos
assistira  concertos dos jovens que integram
a Orquestra Sinfônica do Estado e outras
atividades culturais.

Parece que tudo tem um destino, o
destino do maravilhoso casarão da antiga
Rua do Campo, hoje Rua Barão de
Melgaço será o de dar oportunidades para
jovens artistas que logo estarão
despontando em nossa sociedade. É só
esperar pra ver. (WM)

A CIRANDA DE BEM BEM

Estive no lançamento do novo centro artístico e cultural e matei saudade daquele
quintal com  mangueiral onde, depois das missas de Sâo Benedito, íamos para o chá
com bolo. Chocolate quente, bolo de queijo, bolo de arroz e francisquito. Toda a
comunidade confraternizando num quintal, bem cedinho, ainda com o friozinho da
madrugada. O casarão está bastante maltratado pelo abandono, mas o projeto vai
cuidar da reforma e da  instalação do centro. Vai se chamar CENTRO CULTURAL NHO
NHO DE  MANDUCA- DONA BEM BEM – INSTITUTO CIRANDA DE MÚSICA E
CIDADANIA. As parcerias para a restauração do espaço já iniciaram, o Governo do
Estado,  juntamente com a SETAS, assinou termo de Comodato do espaço, em que os
herdeiros cedem o espaço ao Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da
Secretaria de Estado de Cultura, sem qualquer ônus e pelo período de 20 anos. A
primeira Dama do Estado ROSELI BARBOSA esteve presente confirmando este perfil
positivo de que o  Governo vai realmente incentivar a indústria criativa por aqui.

O Centro Cultural terá, além do salão de ensaio para a Orquestra Jovem de Mato
Grosso, uma biblioteca com arquivos de partitura, salas de estudo e um Memorial sobre
a família que ali viveu.  Outros parceiros serão convidados. Comparando com outras
capitais , culturalmente ainda temos um panorama bastante pobre, repetitivo  e de
mercado irrisório, mas ações como estas parecerias entre famílias e o governo mostram
ambição em direção à educação artística e cultural. Se a sua família ou sua empresa
pode colaborar entre em contato com  o INSTITUTO CIRANDA DE MÚSICA E
CIDADANIA e abrace o conceito deste empreendimento sócio-educacional. Agregue
projetos de investimento cultural a sua empresa. O Instituto Ciranda possui mais de 400
alunos. No próximo semestre  acontecerá a ocupação. Serão crianças estudando
música, fazendo um bem sem tamanho à evolução social de nossa cidade. Parabéns à
família de Dona Bem Bem e sorte para o Instituto, vai ser inspirador passar por ali e
escutar sons de ensaio, de aula de música. Com certeza Bem Bem está contente. (LM)

O Regente  Mur i lo  A lves  com os  mús icos  do  INST ITUTO CIRANDA.
FAÇA PARTE DESTA CIRANDA :  65 3623 1239 e  www.c i randamus icaec idadan ia .o rg


