
Moysés Sant´Anna Vieira

Sociedade Floresta Aurora
inaugura sua Praça Esportiva
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A Sociedade Beneficente Cultural Floresta Aurora, a
mais antiga sociedade afrodescendente do Brasil, vai
inaugurar a praça esportiva da sede e homenageará
seu ex-presidente Moysés Sant´Anna Vieira, dando
ao espaço seu nome.
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Equipe campeã em 1961

Fundada em 31 de dezembro de 1872, na esquina
das ruas Aurora (atual Barros Cassal) e Floresta
(hoje Cristovão Colombo) – daí o nome. Uma das
mais importantes entidades representativas da
comunidade negra de Porto Alegre. Sua importância
extrapola os limites do estado do Rio Grande do Sul,
pois é o clube negro mais antigo do Brasil. Fundada
por negros forros para ser entidade para arrecadar
fundos para os casos de óbitos. Entre os fundadores,
a maioria eram operários, mas haviam também
funcionário públicos, jornaleiros, motoristas e até um
“proprietário”, segundo velhos registros. Uma das
primeiras lideranças foi a escrava Maria Chiquinha,
além disso, teve como associado ilustre, João
Cândido, que em 1910 viria a ser líder da Revolta da
Chibata no Rio de Janeiro, um dos fatos mais
importantes da história brasileira.

O evento deste domingo será em homenagem a
Moysés Sant´Anna, ex-presidente da sociedade, que
como atleta de vôlei foi campeão do Praiano
Atlântico Sul em 1961. Apaixonado pelo esporte foi
levado por seu irmão Kalunga (campeão nacional de
vôlei) para o Grêmio Football Porto Alegrense. No
Grêmio, recebeu título de atleta Laureado pelo vôlei
em 18/09/62. Em 1964 foi convocado para seleção
gaúcha de voleibol. Entre os títulos conquistados
destaque para: campeão sul brasileiro, em Curitiba e
sul-americano em 1969, em POA.

Na Sociedade Floresta Aurora ingressou em 1969,
onde participou ao longo dos anos de diversas
diretorias, vice-presidente de 1982 a 1984, do
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conselho deliberativo e da junta governativa. Eleito
presidente em 1996, depois reeleito em 1998. Um
dos fundadores do “Bloco Intocáveis”. Moysés Vieira
participou de momentos difíceis da sociedade
sempre com voz firme e atuante.

A praça esportiva da Sociedade Floresta Aurora vai
imortalizar o nome de uma de suas personalidades
mais influentes, uma justa homenagem à Moysés
Sant´Anna Vieira.
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