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7/ 6/72 

Senhor Presidente , 

SeP.hores componentes da Mesa , 
Senhores Acqdêmicos , 
Senhoras , Senhoreg, 

Tive a honra de ser convidada pe
lo prÓprio respons~vel por esta festa , , 
para apresenta- l o. 

E faço-o com o maior prazer . 
Godofredo Tinoco vai representar , 

nesta. Casa , o MunicÍp~o de Hac aá,~ na 
Classe de Letras . 

E vai substituir ao nosso maior 
batalhador pelas causas desta Academia , 
há mais de 50 anos visada pelos dardos 
dos que não vêm acreditando , através dos 

, tempos, no grande papel que representam , 
no campo da cultura, tais InstituiçÕes . 

As Academias não são algo que num 
tempo foi e agora já não é mais. 

Não se trata de um presente que já 
passou. Nas , atuantes em todos os morne!?
tos, no campo do espÍrito a serviço da 
cultura, as Academias constituem-se se~ 
pre num passado presente, no vigor da 
sua participação, para, revivendo o pa~ 
sado , reconstruir historica~ente esse 
passado e const:Jeuir o prÓp:r·io fundamen
to das novas etapas do modo de ser do 
hoo em . 

Nem se pense qu~ é na atualidade 
que se encontra imediata ressonância 
do papel que representam as Academias . - . , Quando estao elas em moda, e porque 

t!til • , ·i» estao sendo desv~rtuadas, por propos~-
tos alheios, para satisfazer ~s necess! 
dacles do momento atual . 

Parecendo inÚteis, principalmente 
aos novos, as Academias não raro são a 

A ,.. , 1 pre- sonanc ia, sao o pre-nuncio de a go 

a vir , de algo a acontecer no dominio 



2 . 
da cultura . , 

So quando conseguem fundamentar os 
seus alicerces , quando conseguem vencer 

• - 1\ a ~ncompreensao momentanea dos uovens , 
intelectuais ou supostos intelectuais, 
ai , então , conseguem instaurar crité -
rios e hierarquias , para existir no 
mundo HistÓrico do esp!rito . 

As Acudemias não se propÕem ~ tor
nar as coisas mais fáceis; mas ~torná- . 
las mais graves , embora , com esse modo 
~municabilidade mais ou menos desloca
do , não r tinjam a compreensão vulgar , 
não chamem a si um pÚblico maior , quan
titativamente . 

Isso compreendeu , clc.ramente , o _'""' 
jovem de 20 anos , um dos fundadores e 
talvez o maior bntalhador pela integra
ção nos movimentos culturais fluminense~ 
desta Casa , que tem vencido sempre aos 

, 
embates das vicissitudes de carater so-
cial e pol .Ítico a que estão sujeitas 
tais instituiçÕes . 

Foi Nelson de Lacerda Fogueira 
quem cons <:; guiu irP.por os princ.Ípios de 

dignidade , contidos ~o~~~ estatutos , 
mantidos com éxtraQrdtn~or, amor ao 
Drasil , ao Estado do Rio ,e muito amor 
a esta Casa , à qual deu ele grande par
te da sua vida . Ele soube firmar o 
papel que iria representar esta Acade
mia no âmbito cultural fluminense , como 
"barÔmetro , dizia , a inculcar aos estu
diosos de amanhã a sua atuação , nos 
per .Íodos luminmsos ou obscuros da sua 
existênci~" · 

Depositária de heranças , possui 
esta Casa riqueza~ inestimávei s , quer 
pelos talentos que possui em seus Qua
dros , quer pelo seu acervo material , 
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constituÍdo,da biblioteca do f alecido 
acadêmico Alves Cerqueira , e , muito em 
breve, também da biblioteca de Lacerda 
Nogueira, esta, graç.as aos esforços do 

A 

academico Lyad de Almeida, atual Dire-
tor do Instituto Niteroiense de Desenvol -vimento Cultural da Prefeitura Munici-

1 # A pa , a quem passamos, todos nos , acade-
micos, a dever mais este inestimável 

térviço~ Q. doação à Academia de tão ri
co acervo . 

Recebi, Senhoras e Senhores , em 
1959, uma das maiores atribuiçÕes que 
me poderiam ser entregues . 

E r ecebi-a das mãos de Nelson de 
Lacerda Nogueira que, dotado de inexce
dÍvel memÓria , certo dia, me chamou, por 
telefone, e me intimou a. comparecer, ~ 
falta, no dia seguinte, à Secretoria de~ 
ta Academia . Foi então que o ouvi dizer, 
um tanto descrente, pois considerei me
ra experiência d~ Lacerda Nogueira quan -~ to as minhas possibilidades , mais ou 
menos estas palavras : 

- Como você sabe, minha memÓria 
nunca me traiu. Quando morrer , podem 
rasgar todas as minhas notas , meros 
lembretes, que ninguém as decifrará. 
Tenho tudo aqui no cérebro. H.as , ontem, 
tive tal decepção (não me disse qual) 
que cohclui estar com esclerose em alto 
grau . 

Muito em breve, deixarei de ser 
Lacerda Nogueira_,l para tornar-me "coisa 
nenhuma" . 

Is so, disse-me el e com a maior 
frieza - pelo menos apa~ente. Para de

o-
pois entregar- me toda.~ Aca-
demia e o lug·· r, até hoje insubstitu!-
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4. 
vel, de Sec!e~rio~ que ele 
ocupava ~Jú~tos anos7 ~~f~. 

Eis-me, pois, a partir desse ano 
de ~2~9, re~ponsável, c~mo Secretária, 
~#1'.:'.:' N 

ate 1970, por esta Instituiçao que, 
apÓs tentativas várias, desde 1916, foi 
fundada na reunião dos "poetas 11 desta 
terra, na Associação Comercial~~~~~ 
que fora presidida pelo Dr. Epaminondas 
de Carvalho, filho do grande professor 
fluminense, Felisberto de Carvalho, pa
trono da cadeira nQ 19, para a qual fui 
eleita pela condescendênci~ dos meus 

confrades 1 ~ o... ~ç,. sf~Jt-~tD,,. 
Posso afirmar-vos, sem medo de 

errar, que, se a novel Casa de Cultura 
não morreu, foi isso devido à persis -

A A tencia de alguns dos primeiros academi-
cos, principalmente de Lacerda Nogue~ra , 

que, convidado para. integrar-lhe o Qua
dro de Letras, aderiu à idéia, oferecen
do aos Drs. Epaminondas de Carvalho e 
Joaquim Peixoto, s~us ~ incQngi_cionais 

tl~~")a.o~~ 
/lllt\.,. ~ ~~ ~~~ ~: 



*** *** i q; 
Eleit~ s os 40 membros, em 1918, foi 

o Quadro da Classe ae Letras posterior
mente revisto para acrescentarem-se-lhe 
mais 8, por serem, à época;~ 48 os Muni
c1pios do Estado do Rio , e assim poder 
haver, nesta Academia, representação de 

, ,. ri ' ..., 1 cada Hunic~pio . ·:"'-"a.. eM- c:L ~R-Ofo'-~ta..o 
JDu~ ~ 0~.,.....,., .... ~~ O'&."'~ r-··- A é'atieira nt~ 1, ocupou-a, com 18' ~ 

anos apenas, o nosso acadêmico Dr. Sal~ - - , mao Cruz, a quem tanto devemos , nao so 
" pela sua brilhante inteligencia, mas 

também por ter sido, desde a fundaçãà 
da Academia , há mais de meio século,~J 



.. 

incansável defensor. 
~ ~ .Jal.4~~--..--~ ~-~ . 

· ~@êSeil'ta a esta festa.~ 
~ ocupante da cadeira nQ 1, ~P• Sal~não 
~, como nossa homenagem, peço aos 
presentes uma salva de palmas. 

Salomão Cruz foi t~mhém, com Lacer
da nogueira, atacado~: investida do ªr!! Cubas, panfleto do Rio de Janeiro, 
C9J:9-0 integrante d!JO Jardim ilil Infância 
~ literatura fluminense. 

Teria sido mesmo Carlos 1\lfaul, o 
Carlos Maul cujo nome é hoje de alto 
valor da intelectualidade nacional, ~ 
com 84 anos de idade, ocupante da cadeiré 
nQ 3, e ainda ~arte desta Academia~ 
~Não~emos. -~~ o jovem Carlos 
Naul, como Lacerda liogqeira e Salomão 

~"'""" .Ái~Mkc:> çl.y a.c ()(.~ ~ ~ ) 
Cruz1 testemunham, realmente, 
Casa não se fecha aos jovensc as, ao 
contrário, deles só exige aquele esnÍ-

~ , 
rito academico, aquele ~esplrito que, por 
si, constitui a essencialização da ver
dade r ela ti vamente às academias, como o ' 
fundamento e o vigor,: como a crença, co
mo o surto Íntimo que valoriza a cultura 
e constitui o primeiro fator potencial 
para a elevação do acontecer espiritual, 
quer se trate de arte ou de letras, de 
ciência ou~écnica. 

O que tem procurado esta Academia, - , desde a sua fundaçao, e formar seu~ 
Quadros com elementos, velhos ou moços, 
dotados da capacidade de sa :)er cantar, , 
como David, mas tambem saber, como a 
figura bÍblica, combater pelos ideais 
ac~dêmá:cos. 

*** ***** 
A A todos os que tem lutado pela 

grandeza da Academia Fluminense de 
Letras, nossas homenagens, homenagens 
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que estendemos ao novo ocupante da 
cadeira nQ 38, Godofredo Tinoco . 

Deverá ele falar-vos hoje, de for
ma interessante, pelos seus conhecimen
tos histÓricos e seus dons oratórios,· 
sobre o patrono Saldanha da Gama, que 
dele mereceu estudo minucioso, em alen
tadp vplume . 

Por todos os motivos , o nome de 

•

1 ~nha da Gama não poderia deixar de . ~~ 
o nosso Quadro, como patrono 

da Clas se de Letras . 
que o contra-almirante, diretor 

- A da Escola Naval, nao pode nunc a trair 
os seus ideais do monarquista . Quando 
aderiu, ele só, não os jovens alunos 
da Escola Naval,( que tiveram liber~ade 
de escolha)i quando ad~riu à Revolta da 
Armada, em 1893, tê- lo levado pelo seu 
ideal monárquico . 

E o ideàl é a alçaprema com que 
cada qual tenta levantar o ~eu mundo . 
Arde no Íntimo, ~omo eterna combustão 
a iluminar as sombras mudas da alma , 

..ffR 
sempre em busca da Ver dade, em busca 
da Perfeição . ~ o i ãeãl que abala a na
tureza e faz erguer a prÓpria vida com 
sonhos ilusÓrios . 

Salda1ina da Gama foi um sonhador . 
Derrotado, apÓs desembarcar nesta 

cidade de Niterói , na Ponta da Armação, 
refuginu-se em corveta portuguesa , para 
ir morrer em combate, no s ul do Brasil . 
Morrer, sim, mas apenas fis icamente , 
pois ainda está entre nós como aquele 
que, até o Último momento; sentiu 1vivo 1 

o seu ideãl~ a l~a~.r aos ao~vidos, 
aos acordds das ~ 1 

~'-A 
alimentaf~ ~ vid~ 



.. 

Dois ideais entrecruzavam-se : o 
ideal dos monarquistas que viam, como 
Saldanha da Gama, a grandeza do Brasil 

no trono da monnrquia; e o ~de~al dos ·~~~ 
como Deodoro ou Floriano, ~o or 
~'Lo...- 0 ~ JJt.A.l,.c (-.A/.~~ I~ 

iQ..eal l'i"ar avaDWttO reginie repulllic • 
r . 

Cruzavam-se, sim, idea~s opostos. 
E quis o processamento das ocorrências, 
o processar-se da HistÓria do Ser Huma-, , 
no, que e sempre o elaborador da sua pr2 

pria histÓria, fos;em ,~encedores ~. · 
0 

ideais republicanos, pelos quais~ 
~~sde o tempo do Brasil colÔ
nia, tantas inteligências, incansavel

mente. 
O Brasil tem o seu destino traçado 

pelo destino HistÓrico da existência 
dos povos d6 .ôcidente e a ele não pode-

rá fugir. tJ 4,os brasileiros c,_,re 
recolher) nesta época tecnolÓgica, to
das as su~forças, para enfrentar o 
novo amanhecer que se a, roxima. Assim 
é que, dentro dos seus limites, esta 
Academia procura reunir suas forças 
para também colaborar, com velhos e 
moços

1 
e. assumtr a sua missão HistÓrica . 

*** *** rtlrl 
Não quero privar-vos , ~por mais 

tempq, de ouvir o novo acadêmico , um 
dos f undadores da Academia Campista de 
Letras, da Faculdade de Direito e da 
FaculdRde de Filosofia de Campos; da 
Associação de Imprensa Campista, do 
Centro Brasileiro de Estudos Bibliográ
ficos do Rio de Janeiro, e do Grêmio 
Literário Narcisa Amália, de São João 
da Barra . 
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Godofredo Tinoco é membro corres
pondente de Academias de Letras Nacio" -. .., :J 

. nais e Intern~cionais; de Associações 
e Clubes de Poesia. ~ Presidente de 
Honra da ~ Romena, da Associação 
Cultural Romeno-Brasileira . Possui 
medalhas e diplomas ."conferidos por vá
rias Entidades Culturais de ~td[Wtt 
Es tad<Y;) do Brasil. --

Conferencista e orador, é autor 
de mais de 20 obras de HistÓria,· 
Teatro, Cinema e Ra&io . 

Por todos os seus dotes intelec
tuais e culturais, esta Academia rece
be- o nesta noite . E muito honrados S G 

,. 
sentem os academicos por contar, entre 
os confrades, com o nome de Godofredo 
Tinoco, no seu Quadro de Membros 
Efetivos da Classe de Letras . 

*** **** 
A 

Agradecendo a paciencia com 
que me ouviram todos os presentes , 
pe~o ao Senhor Presidente desta Casa, 
Dr . Geraldo Bezerra de Menezes, que vem 
envid,go todos os esforçá~ para que 
a Academia Fluminense de ~etras conti
nue a ser verdadeiro centro de irradia
ção da cultura - quer através da sua , 
Secretaria, que muito em breve devera 
estar aberta a todos os que a procura
r em para informações culturais; quer 
através das bela~ sessões solenes que ..,.. 
tem promovido durante esses dois anos 
de administração - ao Sr . Presidente : 
peço, então, que me seja permitido 
conduzir , a esta tribuna, o Dr . Godo
fredo Tinoco, que irá profer±r a sua 

oração de posse • 
t,1ui to obrigada . 




