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POSSE DE HORÁCIO PACHECO 
NA PRESIDÊNCIA DA ACADEMIA 

NITEROIENSE D.E LETRAS 
Ao transmitir a presidência 

da Academia Niteroiense de 
Letras nesta solenidade, que 
reúne tantos valores culturais, 
muitas reflexões me ocorrem 
atinentes ao papel das Acade
mias na formação espiritual 
da nacionalidade. Isto sem omi
tir· sua reação, no domínio das 
letras, contra "a vulgaridade 
cansada e banal", para expres
sar-me ao modo de Garret 
("Viagens na Minha Terra", 
1846, 11 vol., pág. 113). 

Satisfaço-me em reafirmar a 
crença no labor construtivo 
dessas instituições, mormente 
em países novos qual o nosso, 
com áreas tão amplas de 
obscurantismo cultural. 

Núcleos de investigaça'o e 
intercâmbio de idéias, as Aca
demias estabelecem clima de 
compreensão e afinidade, bá
sico ao progresso social. 

Ao invés de opor embargos 
à sua atividade criadora, deve
mos contribuir para maior difu
são e prestígio das agremiações 
literárias, recônhecidamente de 
altfssima significação para as 
novas geraçl5es. 

A Academia N iteroiense de 
Letras nlo nasceu agressiva e 
jamais se transmudou num 
fortim de enfan1S terribles das 
letras fluminenses. "Sem gravi
dade acaciana" - a frase é de 
outrem -foi sempre fiel - aos 
seus objetivos de centro irradia
dor da cultura. Se, compreen- · 
sivelmente, nesses primeiros 
anos de hlst6rla, nlo é, nem 
poderia ser, da mais riCII em 
reall zaçets, mel "Ido 01 esfor· 
ços dls duas primeiras direto
rias, • que ora encerre o s• 
gundo mandato I I presidida 
pelo espírito empreendedor de 
Toledo Piza, se, de seus feitos, 
inexistem registros nos anais da 
cultura nacional, ainda assim 
ela representa movirrent~ 
renovador, com o rejuveneci
mento literário da capital flu
minense. M+ ainda. ~bem um 
atestado da índole associativa 
do equilrbrio, da vitalidade ~ 
espírito criador da Velha Pro
víncia. De Niterói, especial
mente. 

Estou convicto de que a 
nova diretoria, integrada por 
nomes respeitáveis, realizará a 
proeza de vasto prog-ama em 
prol da comun dade, além do 
est(mulo ae5 que revelarem vo
caçlo para as letras e do aplau
so aos que se impuzerem cul
turalmente. 

Geraldo Bezerra de Menezes 

Tais consideraçlSes, de todo 
despretensiosas, estio retar
dando a ·alegria de ouvirmos a 
palavra de bom gosto, viva e 
ágil, do Acad~mico Horácio Pa
checo, que vai traduzir o pensa
mento e as esperanças dos que 
chegam') os novos donos da Ca-
sa. v~ 

O presi e que se empos-
sa, e humanista, tem ho· 
je dupla incumbência. Também 
discorrerá acerca do "penacho" 
nos versos de Castro Alves, exa
tamente no ano em que se fes
teja o centenário de nascimen
to do poeta. Horácio Pacheco 
brinda-nos com o resultado de 
suas pesquisas o estudos literá
rios ao exaltar a estuante fi
gura, expre.;são sin-
gular de nossa poesia social. 
Certo, essa poesia está concen
trada, fundamentalmente, nas 
estrofes da campanha abolicio
nista, em que o escravo se tor
na a causa de graves preocupa
ções. 

A despeito da admiração 
nacional pelas "tubas condorei
ras" de Castro Alves, censores 
desarrazoados, raríssimos feliz
mente, timbram apenas em res
saltar o extraordin~rio poder 
verbal do cantor de "O Livro e 
a América". Avaliaçlo falsa e 
arbitrária. O vate legen~rio, 
nos seus anseios de liberdade e 
de justiça, valores que se com
pletam, reivindicou o direito 
dos oprimidos. Em "Voz• 
d~Afrlca" 1 "NIVIo Negr~lro", 
flrreteou tlrtni•!Jngl6rl• 1 

PI'IOOnalltol 1001111. Mlrat 
dOI 1.,. VIFIOI, ficou n1 hltt6-
rl• como lf'tfflot dl Abollolo, 

~; 

--~~~~~~• "o .. nd, 10ont• 1 
cimento IOCIII do'*"'lo )CIX", 
no corretflllmo ju(zo dl hllt6-
rladores e IOCI61op. . 

Caltro Alves foi, lgualmen- . 
te. um l(rfco de primeira. oeie.... "'I 
e do épico, falari, com autorr=
dade de professor universitário 
de História da yteratura Portu
guesa, o 88Afrp• Horácio Pa
checo, ex(mio conhecedor da 
sensibilidade e da inteligência 
brasileira, além de cultor da 
arte de bem escrever. 

Dito o que, manifesto ore
conhecimento ã colaboraç:So 
dos corrpanheiros de diretoria 
e peço a Deus ilumine os no
vos dirigentes e lhes assegure 
votos favoráveis à realizaça'o 
de sua tarefa. 

Discurso promunqado en1 
setembro de 1947. 

?</ 
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POSSE DE !iORÁCIO PACHECO 
NA PRESIDENCIA DA ACADEMIA 

NITEROIENSE DE LETRAS 
Ao transmitir a presidência 

da Academia Niteroiense de 
Letras nesta solenidade, que 
reúne tantos valores culturàis, 
muitas reflexões me ocorrem 
atinentes ao papel das Acade
mias na formação espiritual 
da nacionalidade. Isto sem omi
tir· sua reação, no dom(nio das 
letras, contra "a vulgaridade 
cansada e banal", para expres
sar-me ao modo de Garret 
("Viagens na Minha Terra", 
1846,11 vol., pág. 113). 

Satisfaço-me em reafirmar a 
crença no labor construtivo 
dessas instituições, mormente 
em pa(ses novos qual o nosso, 
com áreas tão amplas de 
obscurantismo cultural. 

Núcleos de investigaça'o e 
intercâmbio de idéias, as Aca
demias estabelecem clima de 
compreensâ'o e afinidade, bá
sico ao progresso social. 

Ao invés de opor embargos 
a sua atividade criadora, deve
mos contribuir para maior difu
sa-o e presHgio das agremiaçÕes 
literárias, recônhecidamente de 

Geraldo Bezerra de Menezes 

Tais consideraçOes, de todo 
despretensiosas, esta'o retar
dando a alegria de ouvirmos a 
palavra de bom gosto, viva e 
~gil, do Acadêmico Horácio Pa
checo, que vai traduzir 0 pensa
mento e as esperanças dos que 
chegam os novos donos da Ca
sa. 

O presidnete que se empos
sa, poeta e humanista, tem ho
je dupla incumbência. Também 
discorrerá acerca do "penacho" 
nos versos de Castro Alves, exa
tamente no ano em que se fes
teja o centenário de nascimen
to do poeta. Horácio Pacheco 
brinda-nos com o resultado de 
suas pesquisas o estudos literá
rios ao exaltar a estuante fi
gura, sem dúvida expre3são sin-
gular de nossa poesia social. 
Certo, essa poesia está concen
trada, fundamentalmente, nas 
estrofes da campanha abolicio
nista, em que o escravo se tor
na a causa de graves preocupa
ções. 

A despeito da admiração 
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Passagem pela presidência da Academia Nlterolense 

DAYL DE ALMEIDA 
· Geraldo Bezerra de Menezes 

A recepção de novo membro da 
Academia Niteroiense de Le

tras abre ensejo à renovação de 
confiança em nossos destinos, 
máxime quando o recipiendário 
se revela identificado com os 
ideais que nos animam de afirma
ção dos valores culturais. 

Reitero o apre~o pelos meritó
rios trabalhos de lnlf)iração cris
tã, já realizados por Dayl de Al
meida. Colocam-no, as suas pro
du~ões, entre as figuras represen-

- tahvas da nova intelectualidade 
·fluminense. No ocupante da ca
deira de Luís Pistarini, lírico de 
11 Agonias e Ressurreições'', 
distin9.uem-se o jornalista de fei
cões hterárias bem acentuadas, o 
professor, o tribuno, o defensor 
da fé. Aí estão seus discursos, 
modelo de equilíbrio, suas lúcidas 
conferências, em particular as 
consagradas a Lopes Trovão e 
Oliveira Vianna, e seus artigos, 
\sempre esclarecedores. Acrescen
to, para destacar-lhe o vulto, sua 
pro1e~o no magistário e no laica
to católico do Estado. 

Sempre o mesmo, - comuni
cativo, ardente, fulgurante- no 
diálogo, na oratória, na impren
sa, na cátedra e nos hostes de 
Cristo. A literatura e o arte, não 
vos tronímito novidades, exer-

cem incontestável influência so
cial. Nesse sentido, Doyl de Al
meida, senhor de estilo claro e vi
goroso, tem orientado suas ativi
dades. Espiritualista convicto, 
melhor, católico abnegado, traz 
as armas acacaladas contra o 
materialismo; túmulo de tantas 
esperanças. 

Prazo a Deus não desanime, 
tão vastos os horizontes abertos à 
sua vida promissora. 

Abencoado o labor dos que 
iluminam ·os caminhos! 

To mo a Garret um conceito 
ajustado à nossa realidade e ao 
nosso tempo: ''O materialismo 
estúpido, alvor, ignorante, de
vasso e desfarçado faz gala de 
sua hedionda nudez cínica no 
meio das ruínas profanadas de 
tudo o que elevava o esr,írito 
(''Viagens na minha terra ', li 
volume, pág. 164). Estou em adi
tar, com o Padre Manoel Bernar
des, pois a citação complemento 
a primeira: ' 10 que nos falta é o 
freio da presença de Deus". 

Não pretendo analisar os en
saios e estudos elaborados por 
Dayl de Almeida, em quem é pas
mar a ânsia de construir, nem 
apreciar-lhe a presenca nos domí
n•os da sociologia e cfa literatura, 

tarefa acertadamente atribuída 
ao confrade Arídio Martins. 

Vós conheceis esse eminente 
professor, através da irreverente 
autocrítica ''Eu por mim mes
mo", que integra um livro, de 
muita graca e muito encanto, on
de o autor'coloca, impiedosamen
te, "Esculápios em Fila". Vós os 
distin'-uis, não só como ele o afir
ma, ' pelos seus cabelos em briga 
constante com o pente, pelas 
duas solas em forma de costeleta, 
pelos seus olhos que, na cor lem
bram os do gato; enfim p_or este 
conjunto de "leão da Metro". 

'Vós apreciais nele o homem de 
princípios e sentimentos nobres, 
além do respeitável chefe de fa
mília. Sua v1da é exemplo de tra
balho e atividade ininterrupto: 

, · 
médico, professor "niversitário, 
escritor. E o autor de "Peritos e 
perícias médico-legais'', obra 
que atingiu tris ediçõ_,. Pois 
bem. Arídio Martins vai revelar
vos aspectos marcantes da for
mação e bagagem inteledual do 
novo confrade. 

(Palavras pronunciadas em 
1945, como presidente da Acade
mia Niteroiense de Letras, na 
abertura da sessão de posse de 
Dayl de Almeida). 
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N~m paenírto marcado pela presen- • culhln ......... Eatatlo e tio 
ça de consumados romancistas,+ preae•tes e• Luanda Beira Bahia. -lff terea.... coa~ •• 
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MEU LAR, MINHA VIDA 
PREFACIO 

Meu lar, min._ vida, eis o 
trtulo que Hesíodo de Castro 
Alves elegeu para a colednea 
dos versos comemorativos de 

' 
sinal da gratidlo: 

·,Obrigado, Senhor, 
muito obrigado": 

suas bodas de ouro. Sua "adorada e terna com-
Ano após ano ê celebraçlo panheira". de confidências e 

. do casamento, em 8 de junho sonhos, de lutas e venturas, 
de 1940 (•'mais um ano vivi- é a fonte inspiradora do livro, 
do, mais um ano"), em as- em que o vate revela exata 
síduo extravasamento de emo- compreenslo do casamento. 
çOes, tem brindado a sua Ainda agora, notadamente 
Eneida, "esposa singular, mie nos meios dl! comunicaçlo, mo
verdadeira", com versos bem . ve-se obstinada conspiraçao 
\Jrdidos e de alta significaça'o contra a fam 11ia. À uni lo ma
espiritual. trimonial, sobrepÕem-se os en-

contros de circunstâncias. Tal 

Desde logo, registro-lhe a 
enternecida confissa"o: 

"Eu conto nos meus dedos, 
comovido, ·o tempo ta"o 
feliz, já decorrido, em que, 
juntos, vivemos neste lar". 

Traduzem, estas poesias, o 
espfrito crista-o do autor e seu 
vigor moral. Em todas, Deus 
está presente. 

Dois exemplos. Atento à 
magnitude- do ato em que 
selou o compromisso de ámor, 
assim se exprime: 

· o caminho desvendado aos jo
vens. 

O respeito, a pureza, a de
cência, a honra pessoal, tudo, 
em suma, no plano dos valo
res morais, é, em tom orgu
lhoso e repetitivo, ta~ado de 
"preconceito". Os novos aven
tureiros da destruiçlo da fa
m(lia · sequer demonstram es
p(rito criativo. Desenterram 
aquela express!o envelhecida, 
para transformá-la, qual os 
seus predecessores, em palavra
chave, com o fim imediato 
de amedrontar homens de 
tiem/ ou ridicularizá-los. Nlo "Perante Deus, os dois 

comparecemos". · haja dúvida, a nova geraçlo 
é a grande vftima desse pro

De outro lado, tais as gra- cesso demolidor .. 
ças recebidas que, nas suces- Para enfrentar os audaciosos 
sivas celebraçDes, transluz o grupos de presslo ou os enfa-

Geraldo Bezerra de Menezes 

tuados artífices do cáos social, 
precisamos de bom combate 
e bons exemplos. Consequen
temente, apresso-me em dizer: 
Hesfodo e esposa constituem 
um casal realmente cristlo. 
Um casal paradigma, que bus
cou no Redentor o caminho, 
a verdade e a vida. Coroados 
de bênçl'os, festejam ·meio sá
cu lo de convfvio conjugal. 

. Nestas páginas- devo acres
centar - ressôa um cantido 
de amor aos filhos, aos netos e 
ao primeiro bisneto, como o 
casal, todos colocados sob a 
proteçfo divina. 

Apraz-me a sensibilidade 
destes versos: 

"Obrigado, Senhor 
Onipotente, 
pelos fi lhos que temos, 
um presente 
fruto de puro e 
sublimado amor". 

Chego ao fim com mil 
louvores a este relicário de 
afetos, a este hino ao matri
mônio e à famnia, a esta exal
taçlo aos valores éticos. A ri
gor, tudo se resume numa 
eloquente afirmaçlo de dig
nidade da pessoa humana. 

Parabéns, meu caro Hesfo
do. 
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DAYL DE ALMEIDA 

A recepçlo de novo mem
bro da Academia Niteroiense 
de Letras abre ensejo à reno
vaçao de nossas esperanças, ma
xime quando o recipiendário 
se revela identificado com os 
ideais que nos animam de 
afirmaça'o dos valores cultu
rais. 

Reitero o apreço pelos meri
tórios trabalhos de inspiraç!o 
crista', já realizados por Dayl 
de Almeida. CPiocam-no, as 
suas produç~s. entre . as fiQu· 
ras representativas da nova 
intelectualidade fluminense. 
No ocupante da cadeira de 
Lufs Pistarini, lfrido de "BQO

nias e Ressurreiç~", distin
guem-se o jornalista, de fei
çaes literárias bem acentuada~ 
o professor. o tribuno, o de· 
tensor da fê. Ai estio seus 
discursos, modelo de equi· 
lfbrio, suas lúcidas conferên
cias, destacando-se as consa
gradas a Lopes Trovlo e Oli· 
veira Vianna, e seus artigos, 
sempre esclarecedores. Acres
cento, para destacar-lhe o vul
to, sua projeçlo no magisté
rio e no laicato católico do 
Estado. 

Sempre o mesmo -, comu
nicativo, ardente, fulguran
te - no diálogo, na tribuna, 
na imprensa, na cátedra. e nas 
hostes de Cristo. 

A literatura e a arte, nlo 
vos transmito novidade, 
exercerm ~ncontestável influên
cia social. Neste sentido, Dayl 
de Almeida, senhor de estilo 
claro e seguro, tem orientado 
suas atividades. Espiritualista 
convicto, melhor, católico, ab
negado, traz as armas açaca
ladas contra o materialismo, 
túmulo de tantas esperanças. 

Praza a Deus nlo desani
me, tio vastos os horizontes 
abertos à sua vida promisso
ra. 

Abençoado o labor dos que 
iluminam caminhos. 

Tomo a Garret um jufzo 
inteiramente ajustado à nossa 
realidade e ao nosso tempo: 
"O materialismo estúpido, 

Geraldo Bezerra de Menezes 

alvar, ignorante, devasso e des
farçado faz gala de sua hedion
da nudez cfnica no meio das 
ru f nas profanadas de tudo o 
que elevava o espfrito ("Vta
gens na minha terra'', 11 vo
lume, pág. 164). Estou em 
aditar, com o Padre Manoel 
Bernardes, pois a citaçlo com
plementa a primeira: "o que 
nos falta ê o frei~ da presen
ça de Deus". 

Nlo pretendo analisar os 
ensaios e estudos elaborados 
por Oayl de Almeida, em 
quem é pasmar a ansia de 
construir, nem apreciar-lhe a 
presença · nos domfnios da 
sociologia e da literatun., ta
tefa acertadamente atribuida 
ao .ilustre c:onfrade Arfdio 
Martins. 

Vós conheceis esse eminen
te professor, nlo só atJavés 
da irreverente auto-crftica "Eu 
por mim mesmo", que inte
gra um livro, . de muita graça 
e muito encanto, onde o 
autor coloca, impiedosamen
te, "Esculápios em Fila" V6s. 
o distinguis, . nlo s6 como 
ele o afirma, ,.pelos seus ca
belos em briga constante com 
o pente, pelas duas solas em 
forma de costeleta, pelos seus 
olhos que. na cor, lembram 
os do gato; enfim, por este 
conjunto de "leio da Metro". 
No que · importa, v6s o apre
ciais, como eu o aprecio: 
homem de princ(pios e senti
mentos nobres, respeitável che
fe de família. Sua vida~ exem
plo de trabalho e atividade 
ininterrupta. Vejo nele o médi: 

• co, o professor universitário, 
o escritor de "Peritos e ped
cias médico-legais", obra que 
atingiu três ediçOes. Pois bem. 
Arldio Martins vai revelar-vos 
aspectos marcantes da forma
çlo e bagagem intelectual do 
novo confrade. 

(Palavras pronunciadas em 
1945, como presidente da 
Acedemia Niteroiense de Le
tras, na abertura da sessfo de 
posse de Dayl de Almeida). 
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O ESPÍRITA ADOLFO BEZERRA DE MENEZES. 
Slo tantas as perguntas fei

tas a respeito de minhas liga
ções de família com o espíri
ta Adolfo Bezerra de Mene
zes, que entendo oportuno re
lembrar, sem ir além, uma 

, entrevista de meu saudoso pai 
Ur. José Geraldo Bezerra de 
Menezes, nascido em Paraíba 
do Sul, neste Estado: e mem
bro da Academia Fluminen
se de Letras. Publicou-a_ "O 
Estado ',t de Niterói, a 6 de 
janeiro de 1928. Vê-se que não 
procurou descartar-se d~ per
guntas formuladas a queima
roupa pelo escritor Azeredo 
Silva sobre o conhecido espí
r;ta. Suas respostas são desi
nibidas e pontuadas de isen
ção. 

" - Como me explica esta 
coisa: Você é uni católico fer
voroso e seu pai, que em vida· 
era espírita, agor-a no espaço 
não se cansa de frequentar as 
lojas espíritas e há até uma 
no-Rio, que o tem por patro-

no? 
"- Meu pai espírita? Não. 

Espírita foi · o meu tio médico, 
Dr. Adolfo Bezerra de Mene
zes, primo do Dr. Leandro 
Bezerra Monteiro, advogado, 
que era meu pai, por sinal 
cognominado F rei Leandro, 
ambos antigos parlamenta
res. Saiba você que o Ceará 
é a terra mais católica do Bra
sil, e a minha família a mais 
católica do Ceará. Olhe, o 
Bispo D. Quintino, do Cra
to, é meu primo. Não faltam ... 

"Quis eu interrompê-lo para 
me ir a um negócio â hora mar-
cada. . · 

" - Não, meu caro; ouça 
- insistiu ele. Não faltam Pa-

. dres,Freiras, Irtnãs de Cari
dade e Bispos na minha famí
liá, e teria eu grande prazer 
em ter um fllho Padre. Eu mes
mo sou o irmão Francisco 
solano, da Ordem Terceira de 
São Franc~sco. Espírita, eu? 
Nunca. 

I 
f 

Geraldo Bezerra de Menezes I 
"Tentei novamente sair. I 
" - Não senhor, espere 1 

aí. Quando mesmo eu fosse I 
ft.lho de Adolfo Bezerra de . 

·Menezes que haveria nisso de 1 

estranho? Filhos, netos e biens
tos de ascendentes não-católi
cos têm sido católicos piedo
síssimos. Modemamente, esse 
vulto extraordináricjiue foi 
Ernesto Psichari, fllho de . I 
Noêmia, por sua vez ftlha do 
Renan - de Renari incrédu
lo, e Psichari um verdadeiro 
santo; mais ainda o grande 
Monsenhor <feSeger, descen
dente de Gengiskan; o Conde 
Alberto de Mun, descendente 
do ímpio Helvitia; o Mar
quês de Pombal, o maior ini
migo dos Jesuítas, tem tam-' 

· bém descendentes jesuítas. 

" - Bezerra você é uma 
enciclopédia falante. Você i 

sabe coisas de -literatura cató
lica que daria para encher 
um volume, um Larousse". 
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Meu Lar, Minha Vida 
GERALDO BEZERRA DE 

MENEZES 
Meu lar, minha vida, eis o título que Hesíodo de Cas

tro Alves elegeu para a Coletânea dos versos comemorati
vos de suas liodas de ouro. 

Ano após ano à celebração do casamento, em 8 de ju .. 
nho de 1940 ("mais um ano vivido, mais um ano"), em as
síduo extravasamento de emocões, tem brindado a sua 
Eneida, ''esposa singular, mãé verdadeira'', com versos 
bem urdidos e de alta signific~ção espiritual. 

Desde logo, registro-lhe a enternecida confissão: 
"Eu conto nos meus dedos, comovido, 
o tempo tão feliz, já decorrido, 
em que, juntos, vivemos neste lar''. 

Traduzem, estas poesias, o espírito cristão do autor e 
seu vigor moral. Em todas, Deus está presente. 

Dois exemplos. Atento à magnitude do ato em que selou 
o compromisso de amor, assim se exprime: 

"Perante Deus, os dois comparecemos". 
De outro lado, tais as gracas recebidas que, nas sucessi

vas celebrações, transluz o sinal da a.ratidão: 
"Obrigado, Senhor, muito obrigado". 

Sua ''adorada e terna companheira'', de confidências e 
sonhos, de lutas e venturas, é a fonte inspiradora do livro, 
em que o vate revela exata compreensão do casamento. 

Ainda agora, notadamente nos meios de comurticação, 
move-se obstinada conspiração contra a família. A união 
matrimonial, sobrepõem-se os encontros de circunstâncias 
T ai o caminho desvendado aos jovens. 

O respeito, a pureza, a decência, a honra pessoal, tudo, 
em suma, no plano dos valores morais, é, em tom orgulhoso 
e repetitivo, tachado de "preconceito". Os novos aventu
reiros da destruicão da família sequer demonstram espírito 
criativo. Desentérram aquela expressão envelhecida, para 
transformá-la, qual os seus predecessores, em palavra
chave, com o fim imediato de amedrontar homens de bem 
ou ridicularizá-los. Não haja dúvida, a nova geração é a 
grande vítima desse processo demolidor. 

Para enfrentar os audaciosos grupos de pressão ou os 
enfatuados artífices do caos social, precisamos de bom com
bate e bons exemplos. Conseqüentemente, apresso-me em 
dizer: Hesíodo e esposa constituem um casal realmente cris
tão. Um casal paradigma, que buscou no Redentor o cami
nho, a verdade e a vida. Coroados de bêncãos, festejam 
meio século de convívio conjugal. • 

Nestas ~áginas, devo acrescentar, ressoa um cântico de 
amor aos filhos, aos netos e aos primeiros bisnetos, como o 
casal, todos colocados sob~ p~oteção divina. 

Apraz-me a sensibilidade destes versos: 
"Obrigado, Senhor Onipotente, 

r.elos filhos que temos, um presente 
ruto de puro e sublimado amor''. 

Chego ao fim com mil louvores a este relicário de afetos, 
a este hino ao matrimônio e à família, a esta exaltacão aos 
valores éticos. A rigor, tudo se resume numa eloqüente afir
mação de dignidade da pessoa humana. 

Parabéns, meu caro Hesíodo. 



Com o término do seu ma
dato de membro do Conselho 
Federal de Cultura, deixou o 
Conselheiro Geraldo Bezerra de 
Menezes a vice-presidência da 
mais altajnstituição cultural do 
País, cujos destinos vinha presi
dindo, sem interrupçfo, desde 
sua posse. . 

, Por unanimidade, foi apro
vada "moção de reconheci
mento" à sua atuação, subscrita 
pelos seguintes Conselheiros: 
Geraldo Melo Mourão, José 
Cândido de Carvalho, Newton 
Rodrigues, Hélio Silva Abgar 
Renault, Raymundo Moniz de 
Arag[o, Hélcio Ulhôa Saraiva 
Marcus Accioly, Francisco lglé
sias, César Leal, Vasco Mariz, 
Evaristo de Moraes Filho, Jo
sé Ferreira Guiar, Mário Cha
mie, Antonio Callado, Carlos 
Chagas Filho e Vamirh Chacon. 

Transcrevemos, na íntegra, 
o documento, que faz honra 
ao nosso eminente coestaduano 
assíduo colaborador de "UNI
DADE". 

"Os membros do Conselho 
Federal de Cultura, abaixo-as
sinados, congratulam-se com o 
Conselheiro Geraldo Montedô
nio Bezerra de Menezes por 
sua solicitude e realizações à 
frente do Conselho no exercí
cio da vice-presidSncia, a que 
foi alçado, por votaça:o unâni
me, no dia 4 de outubro de 
1988. 

No decorrer do último ano, 
por força de prescrição regi
mental, presidiu, com exemplar 
correção, inúmeras sessões ple
nárias, na condição de antigo 
presidente de Câmara, pois, 
desde 2 de abril de 1979, atra
vés de pleitos sucessivos, presi
dira a Câmara de Letras, além 
de integrar, simultaneamente, 
A Comissão de Legislação e 
Normas. 

HOMENAGEM A GERALDO 
BEZERRA DE MENEZES 

NO CONSELHO FEDERAL 
DE CULTURA - --

No Plenário, na Câmara e 
Comissfo mencionadas, foi au
tor de incontáveis pareceres e 
pronunciamentos, invariavel
mente aprovados e aplaudidos, 
já que marcados pelo senso de 
equilÍbrio e elevação de concei
tos. 

Desde o seu ingresso nesta 
Casa da Cultura Nacional, em 
1 9 de agosto de 1978, a nossa 
revista, ou seja, o Boletim do 
Conselho, registra sua notável 
contribuição, com estudos so
bre Oliveira Viana, Gilberto 
Freire, Afonso Arinos, Viana 
Moog, Gustavo Corção, seu an
tecessor, e outros, além de co
laboração sem conta de cunho 
histórico e literário. 

No período em que se man
teve na vice-presidência, exer
cendo, sem interrupção, a pre
sidência efetiva do Conselho, 
destacou-se pela nobreza de 
atitudes e vocação à causa pú
blica, já comprovadas nas suas 
experiências pessoais em outras 
relevantes funções que lhe fo
ram confiadas: a presidência 
do extinto Conselho Nacional 
do Trabalho, do Tribunal Su
perior do Trabalho, de que foi 
primeiro presidente e organiza
dor, da Comissão Nacional de 
Moral e Civismo, a de Secretá
rio de Educação e Cultura do 
antigo Estado do Rio de Janei
ro e diretor da Faculdade de 
Direito da Universidade Fede
ral Fluminense. Aditamos, para 
confrrir a dimensão cultural de 
sua presidência da Academia 
Fluminense de Letras, em dois 

mandatos, e sua participaçl"o 
em respeitáveis instituições cul
turais e especializadas, nacio
nais e estrangeiras. As obras ju
rídicas e literárias d~ sua lavra, 
com edições repetidas, justifica~ 
riam sua presença no mais alto 
órgfo da cultura brasileira 

Em verdade, realizou traba
lho sólido na vice-presidência 
do Conselho. dando-lhe novo 
impulso. A par das sessOes co
memorativos do mais alto sig
nificado, retomou a publicaçfo 
do Boletim com a ediçfo de 
cinco volumes bem elaborados: 
conseguiu dotar a Casa de má
quinas elétricas, computador e 
outros equipamentos; manteve 
com os servidores um ambiente 
de compreenslo e trabalho,. 
Por fun, presidiu as sessões do 
Plenário com elevação e descer
nimento, num clima de liberda
de, propício ao diálogo, ao de
bate e à criação cultural, asse
gurando, como se impunha, 
respeito pleno à manifestaçio 
dos Conselheiros. E sem abdi
car de suas convicções e valo
res. 

Por tudo, responsável, mo-
derado e conciliador, merece 
Geraldo Bezerra de Menezes es
ta moção de reconhecimento 
do conselho Federal de Cultu-
ra" . 

A manifestaçfo do Ministro 
de Estado da Cultura - José 
Aparecido de Oliveira, man
tém-se no mesmo tom: "Ao ler 
a prestaçfo de contas do ilustre 
Conselheiro Geraldo Monteu
d8nio Bezerra de Menezes no 
exerc{cio da Vice-Presidê~cia 
do Conselho Federal de Cultu
ra, vejo confurnada a minha 
certeza sobre o bom desempe
nho de sua administração. Ve-
nho, pois, agradecer a V. Excia. 
os relevcmtes serviços prestados 
ao Conselho Federal de Cultu
ra, a este Ministério e ao país. 
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Carneiro 

Ao folhear a RÉPliCA 
reeditada pela Fundação Getú~ 
lio Vargas em convênio com a 
Ordem dos Advogados, reli as 
expressões de Vieira "com a 
alma na pena," que encimam 
um dos capítulos da obra. Va
lho-me da imagem. Rendo es
ta homenagem a Levy Carnei
ro com a alma nas palavras, 
tanto os vínculos que me uni- · 
ram ao famoso jurista. 

Faz 52 anos (ruit hora, vale 
dizer, o tempo voa), a mocida
de estudiosa fluminense pro
moveu sessfo magna na Facul
dade de Direito, hoje integrada 
à Universidade Federal Flumi-

. nense, para recepcioná-lo, por 
seus trabalhos na Assembléia 
Constituinte de 1934. Em no
me dos colegas, erguemos a voz 
na solenidade: Marcos Almir 

· Madeira pela Academia de. Le
tras dos Universitários Flumi
nense e eu pelo Centro Acadê
mico EvariSte da Veiga. 

Outro dado. Aos vinte e seis 
anos, ousei publicar o primeiro 
livro - HOMENS E IDÉIAS A 
LUZ DA FÉ. Pedi a Levy Car
neiro me honrasse o prefácio, 
temeroso embora de que a obra 
desaparecesse ante o fulgor da 
apresentação. Foi compreensi-

, vo o autor da NA ACADEMIA. 
Soube estúnular o escritor no
vato, sem obscureter-lhe as 
páginas. Não obstante, é erudi
to e atualíssimo aquele introíto 
de 194 2. Basta acentuar que, 
em .maio de 1982 a Ordem dos 
Advogados do Brasil realizou 
congresso nacional em Floria
nópolis sob o título "O Advo
gado e a Justiça Social". Salien
te-se que o egrégio prefaciador, 
naquela página, já apontava a 
realização da justiça Social aci
ma de todos, como preventivo 
e remédio contra os sistemas 
chamados totalitaristas, não ra6 

ro acobertados peto pretexto 
de efetivá-la. 

Consentirão os leitores em 
outta . recordação. Recém-for
mado, de malas prontas para 
São Carlos do Pinhal, em São 
Paulo, onde pretendia instalar 
escritório de advogacia fui des~" 

--!!!!11111!111!~~-!1!'1!!1111!-----... 4 pedir-me de Levy Carneiro. 
Humano, mas com ar autoritá-
rio, transmitiu•me este conse

: lho, cgmo se fora uma ordem: 
-Não vá. Fique no Rio de 

· Janeiro. Hoje _mesmo, vou in
dicá-lo para professor de Socio
logia .,do Curso . Complementar 
di Faculdade Fluminense de 
Medicina. Afrrmar que acedi, 
seria pouco. ,Arrébatou-me a ih
tin,lação generosa; levando-me a 
imprimir outro rumo à minha 
v_ida. tu 

Demais, fui testemunha dos 
seus esforços como Provedor 
do Asilo Santa Leopoldina, em 
nossa Niterói, onde residiu e 
iniciou a atividade profissional 
na advogacia. Esses fatos me li-

Geraldo Bezerra de Menezes 

garam para sempre a Levy Car
neiro. Se nada acrescentam à 
sua glória, sirvam ao menos à 
comprovação de que, desde a 
juventude, acompanhei sua 
obra ciclópica, que é um desa
fio à argúcia dos juristas, pe~~ 
sadores políticos e sociólogos. 

Ao iniciar-se, entre nós, a 
estruturação das classes so
ciais, o erudito publicista cha
mou a si a responsabilidade. 
gratíssima, de congregar a ca~ 
tegoria profissional dos ad
vogados. Para dizer tudo, foi 
o fundador da Ordem. Seu 
primeiro presidente. 

Dirigindo-se à nova geraçfo 
de causídicos, na Faculdade 
de Direito de Belo Horizonte 
em oraçlo que figura em O 
Livro do Advogado, de sua 
autoria, formulou advertências 
em defesa da ética profissio
nal. Esta, por exemplo: 
"Nem a advocacia melíflua . 
dos cochichos, nem a advo
cacia estrepitosa dos berros". 

Deputado à Assembléia 
Constituinte teve atuação 
decisiva na elaboração da · Car
ta Política de 1934. Compon
do triunvirato de doutíssimos 
juristas fluminenses, traba
lhou ao lado de Raul Fernan
des e Prado Kelly. Esc~eveu 
Pela Nova· Constituiçfo, estu
do e exegese daquele Pacto 
Fundamental, divisor de águas 
na história do Direito Público 
brasileiro. Da democracia libe
ral individualista, vigente sob 
a Carta Magna de 1891, passa
mos à democracia social. 

O ideário político-institu
cional de 1891 Levy Carneiro 
liberal e federalista, soube har~ 
monizá-lo às conquistas sociais 
que ditaram novos rumos do 
Direito Público. Tínhamos o 
exemplo da Constituição de 
Weimar, de 1919, tão útil 
à elaboração dos novos pac-

• tos constitucionais. 
Aquela tríade de juristas 

fluminenses, que se destaca
ra, nos trabalhos da Assem
bléia Constituinte, fora cha
mada a representar o Brasil 
na Conferência Internacional 

'·' de . Petrópolis, de ressonância 
histórica. Levy Carneiro seria 
,ainda convocado para Gonsul-
• tor iurídico do Ministério das 
Relações Exteriores e, de 19 S 1 
a 1954, para Juiz da Corte 
Internacional de Justiça de 
Haya, órgão dá~~ Nações Uni
das. Entre os seus predeces
sores naquela Corte, figuram 
RJ.lY Barbosa e Epitácio Pessoa. 
Autor de O Direito Interna
cional e a Democracia, pre
gou a ,necessidade de uma de
claração universal dos direi
tos do homem. Além do mais, 
enalteceu o cargo de Consul
tor Geral da República. 

Tal o meu tributo a Levy 
Carneiro nas comemorações 
do seu centenário. 



Prefácio ao novo 
livro de Carlos Wehrs 

Carlos Wehrs iniciou os es
tudos históricos dedicados à 
antiga capital fluminense com 
Niterói, Cidade Sorriso {1984) 
volume a que me reportei em 
trabalho sobre o sesquicente
nário da cidade. 

Seguiu-se, editado em 1986, 
Niterói - tema para colecio
nadores. No ano imediato, re
toma o autor a publicação 
de narrações atinentes ao pas
sado da cidade, expressas em 
Niterói, ontem e anteon
tem, igualmene com boa re
ceptividade, tanto por parte 
da crítica como do público 
ledor. 

Dando continuidade aos cri
térios anteriormente traçados, 
divulga, nesta obra, outros su
gestivos pormenores da história 
local, em linguagem simple'S, 
mas escorreita. Não lhe move, 
nestas páginas, preocupaçio de 
ordem cronológica ou topográ
fica. Tudo, medido e dosado 
para atrair o leitor. 

Expõe, no capítulo "Qua
se" uma passagem dos dias 
incertos que precederam a In
dependência, mostrando a si
tuaçio aflitiva do povo da 
Vila Real da Praia Grande, 

. tais as divergências entre a 
açlo construtiva de D. Pedro 
e a reaça:o de Avilez, estribado 
nas ordens da Metrópole. 

Ao cuidar dos 6 bices que 
entravaram a construçlo da 
Matriz de Sao Lourenço, não 
se furta à exaltaçlo do Padre 
Leandro e outros vultos do 
clero niteroiense de antanho, 
voltados que sempre estiveram 
ao conforto espiritual de suas 
ovelhas, não só o mais alto, 
senão o impostergável objetivo 
da vida sacerdotal, em todos 
os tempos. 

Nas páginas enfeixadas sob 
o título ''Esquecimento", as
sim em outras afastou-se de 
minúcias excusáveis. É certo 
que Niterói nunca foi uma 
Bayrouth ou uma Salzburgo. 
Não obstante, o escritor de~ou 
claro o engano dos que a Jul
gavam território ~áfaro, onde. o 
amor à arte mustcal só tardia
mente teria sido implantado. 
A comprová-lo, Carlos Wehrs 
detém-se na atividade de. n~
merosas sociedades muSlcats, 
instituídas em quase todos os 
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nossos bairros ao longo do sé
culo passado. Insere, nessas 
evocações, dados biográficos, 
não só de músicos niteroien
ses, eruditos e populares, co
mo daqueles que, brasileiros 
ou não, aqui fixados ou apenas 
de passagem, deixaram sua 

m~rca, influenciando o ambi
ente artístico, elevando-o ou 
rasgando-lhe horizontes. 

O temário é vasto. Abran
ge, de um lado, quiosques, 
cinemas, primeiros bondes, 
pelourinhos, imprensa perió
dica de 1901 a 1950; de ou
tro, fatos de repercussão em 
nosso meio: greve dos co
cheiros, Bilac em Niterói, a 
última prédica e morte do Frei 
Francisco Monte Alverne. Ain
da que encerrem parte de 
nossas memórias,figuram, em 
apêndice, por divergirem um 
tanto da orientaçlo dos de
mais capítulos, o resumo refe
rente ao Ginásio Bittencourt 
Silva e ao esboço biográfico 
do niteroiense Charles J. Dun
lop. 

O autor ressalta a figura 
de Monte Alverne cuja der
radeira oração foi proferida 
em Niterói, a 2 de fevereiro de 
1857, no Asilo Santa Leopol
dina então instalados no bair
ro do Fonseca, e desde o iní
cio entregue â direçfo das 
beneméritas lrmfs de São Vi
cente de Paulo. O imortal 
tribuno viria a falecer no ano 
seguinte, a 2 de dezembro, 
na rua Nova, hoje Andrade 
Neves, onde passara os últi
mos dias de sua vida. Machado 
de Assis consagrou-lhe conhe
cido poema, que o autor 
reproduz in extenso, datado 
do Rio de Janeiro, dezembro 
de 1958, em que o proclama 
"vulto olímpico" ''Cícero dos 
púlpitos" e "boca divinal". 
Atente-se nestes versos do 
grande romancista: 

"Tu, Mont'alverne' Bossuet 
do século Dorme, descansa, 
Adeus.' 

Tua palavra nio morreu. 
Aos evos. Na arca do livro 
passarás- ovante. 

Apóstolo de Deus". 
Assim como procedeu na 

feitura de Niterói - ontem e 
anteontem, igualmente desta 
feita o cronista valeu-se do 
teste~unho e do auxt1io de 
contemporâneos, na descriçlo 
dos fatos ocorridos no início 
do século. Note-se que Gil
berto Freyre não dispensava 
este auxílio . 

Compreende-se que um ou 
outro posicionamento do a~tor 
na exposição ou exegese histó
rica passam suscitar controvér
sias, em regra ~ inevitáveis ~m 
obras desse gênero . O que Im
porta é a sua vocaçlo p~a 
os estudos históricos, traduzida 
na seriedade das pesquisas. 

U"\d&-d~, v, 
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NO CONSELHO FEDERAL DE CULTURA 
CONSAGRADORA HOMENAGEM A 

GERALDO BEZERRA DE MENEZES 
Com o término elo Hu manda

to de membra da ConHiho Fede
ral ele Cultura, deixou o ConH
Iheiro Geraldo Bezerra de Mene
zes a vice-!reslclincia da mais al
ta institu~ cultural da País, cu
io• destinos vinha presidindo, 
sem interrupfãO, desde sua 
poiH. 

Por unanimiclacle, foi aprova
da ''IIIOfão de reconhecimento'' 
à sua atu~, subscrita ~~se
g~i!'tes Conselheiros: Genuclo 
Melo Mourão, José Cindido de 
Carvalho, Newton Roclrlaues, 
H"io Silva, Altaar Renault, --~
mundo Monlz clé Aragão, Hélc:io 
Ulhh Saraiva, Marcus Acciolv, 
Francisco lgiHias, César Leal, 
Vasco Mariz, Evaristo de Moraes 
Filho, José Ferreira Guiar, Mário 
Chamle, Ant6nio Callaclo, Carlos 
ChaHs Filho e Vamirh Chacon. 

Transcrevemos, na fntegra, o 
documento, que faz honra ao 
nosso eminente coestaduano e co
laborador de "Letras 
Fluminen••' ': 

''Os membros do Con•lho 
Fed.ral de Cultura, abaixo
assinados, congratulam-• com o 

Con•lheiro Geraldo Montedômio 
Bezerra de Menezes por sua soli
citude e realizafões à frente do 
eon .. lho no exercício da vice
preslclincia, a que foi alfado, por 
v~ uninlme, no dicl 4 de ou
tullró • 1988. 

No decorrer do último ano, 
~ ~ de prescrifão ~lmen
tal, preSidiu, com exem~ar corre
fão, lllúmeras •uõe• plenárias, 
na conlllfi• ele a~o presidente 
da CIIIICira, pois, clelcle 2 de abril 
ele 1979, através~ pleitos suces
siv•, r;.wlra a camara de Le
tras, a m ele integrar, simulta
neamente, a Comissão de Legis
~eNormas. 

No Plenário, na Cimara • Co
missão mencionadas, foi autor de 
Incontáveis pareceres. e pronun
ciamentos, invariavelmente 
aprovados • aplaudidos, iá que 
IIMircados pelos •nso de equilí
brio e elevafão de conceitos. 

Desde o •u ingresso nesta 
Casa ela Cultura Nacional, em 1° 
de agosto de 1978, a nossa revis
ta, ou •la, o Boletim do Conse
lho, reaistra sua notável contri
ltu .. , com estu~s sobre Ollvei-

ra Viana, Gilberto Freire, Afonso 
Arinos, Viana Moog, Gustavo 
Corfão, seu antecessor, • outros, 
além de colaborafãO sem conta 
de cunho histórico e literário. 

No perioclo em que se mante
ve na vlce-presiclincia, exercen
do, •m lnterruPflio, a presidin
cla efetiva do Conselho, 
destacou-• pela nobreza de ati
tudes e voca~o à causa pública, 
lá comprovaélas nas suas ex~ 
riincias peaoais em outras rele
vantes NRfÕH.::!he foram con
flaclas: a ~res la do extinto 
Conselho Nacional do Trabalho, 
do Trlltunal Superior do Trabalho, 
elo quo foi o ~melro presidente e 
o,.anlzador, da Comissão Nacio
nal ele Moral e Civismo, a de Se
cretário ele Educaç_ão • Cultura do 
antigo Estado do Rio de Janeiro • 
diretor da Faculdade de Direito 
da Univenlclade Federal Flumi
........ Aditamos, ~ra confirmar 
a dimensão cultural de sua vida, 
a presldincia ela Academia Flu
mlnen• de Letras, em dois man
datos, • sua partlcipafãO em res
peitáveis instituifões culturais e 
especializadas, nacionais e es-

trangeiras. As obras iurídicas e li
terárias de sua lavra, com edifMS 
repetidas, iustificariam sua pre
•nfa no mais alto órgão da cul
tura brasileira. 

Em verdade, realizou traba
lho sólido na vice-_presiclincia do 
Conselho, dando-lhe novo impul
so. A par das leilÕes comemora
tivas do mais alto slginiflcado, re
tomou a _publlc~ do Boletim 
com a !dlfão de cinco volumes 
bem elaborados; conseguiu dotar 
a Casa de máquinas elétricas 
computador • outros equipamen
tos) manteve com os servidores 
um ambiente de compreensão • 
trallalho. Por ftm, preiicliu as Hl
siel do Plenário com elevação e 
discernimento, num dima de li
borclalle, propkio ao clláa.o, ao 
cloltate e à criafão cultural, asse
~. como H Impunha, res
ielto Dleno à manife~afão das 
to...lhelros. E •m abdicar de 
suas conv~s e valores. 

Por tuclõ responsável, mode
rada e conciliador, merece Geral
tio Bezerra de Menezes esta mo
p de reconhecimento do Conse
lho Federal ele Cultura''. ___ ....., 



PREFÁCIO A NOVO LIVRO 
DE CARLOS WEHRS 

Geraldo Bezerra de Menezes 

C arlos Wehrs iniciou os estudos históricos dedicados à 
antiga capital fluminense com Niterói, Cidade Sorri

so (1984), volume a que me reportei em trabalho sobre o · 
sesquicentenário da cidade. 

Seguiu-se, editado em 1986, Niterói - tema para 
colecionadores. No ano imediato, retoma o autor a publi
cação de narracões atinentes ao passado da cidade, expres
sas em NiterÓI, ontem e anteontem, igualmente com 
boa receptividade, tanto por parte da critica como do públi
co ledor. 

Dando continuidade aos critérios anteriormente traça
dos, divulga, nesta obra, outros sugestivos pormenores da 
história local, em linpuagem simples, mas escorreita. Não 
lhe move, nestas pág1nas, preocupação de ordem cronológi
ca. Tudo é medido e dosado para atrair o leitor. 

Expõe, no capitulo "Quase", passagem dos dias incer
tos que precederam à lndependencia, mostrando a situa
cão aflitiva do povo da Vila Real da Praia Grande, tais as 
élivergências entre a a cão construtiva de D. Pedro e a reacão 
de Avilez, estribado nas ordens da Metrópole. • 

Ao cuidar dos óbices CJ_Ue entravaram a construcão da 
Matriz de São Lourenco, nao se furta à exaltação do' Padre 
Leandro e outros vultós do clero niteroiense de antanho, vol
tados que sempre estiveram ao conforto espiritual de suas 
ovelhas, nio só o mais alto, senão o impostergável obietivo 
da vida sacerdotal, em todos os tempos. 

Nas páginas enfeixadas sob o titulo "Esquecim4tnto", 
assim em outras afastou-se de minúcias excusáveis. E certo 
que Niterói nunca foi uma Bayrouth ou uma Salzburgo. Não 
obstante, o escritor deixou claro o engano dos que a iulga
vam território sáfaro onde o amor à arte musical só tardia
mente teria sido implantado. A comprová-lo, Carlos Wehrs 
detém-se na atividade de numerosas sociedades musicais, 
instituídas em quase todos os nossos bairros ao longo do sé
culo passado. Insere, nessas evocações, dados biográficos, 
não só de músicos niteroienses, eruditos e populares, como 
daqueles que, brasileiros ou não, aqui fixados ou apenas de 
passagem, deixaram sua marca1 influenciando o ambiente 
artístico, elevando-o ou rasgando-lhe horizontes. 

O temário é vasto. Abrange, de um lado, quiosques, ci
nemas, primeiros bondes, ~lourinhos, imprensa periódica 
de 1901 a 1950; de outro, fatos de repercussão em nosso 
meio: greve dos cocheiros, Bilac e Niterói, a última prédica-il' J..) 
morte do Frei Francisco Monte Alverne. Ainda que encerre~ / 
parte de nossas memórias, fituram, em apênCiicef por di
vergirem um tanto da orientaçao dos demais capitu os, o re
sumo referente ao Ginásio Bittencourt Silva e ao esboço bio
gráfico do niteroiense Charles J. Dunlop. 

O autor ressalta a figura de Monte Alverne cuia derra
deira oracão foi proferida em Niterói, a 2 de fevereiro de 
1857, no ~ilo Santa Leopoldina, então instalado no bairro 
do Fonseca, e desde o inicio entregue à direção das benemé
ritas Irmãs de São Vicente de Paulo. O imortal tribuno viria 
a falecer no ano seguinte, a 2 de dezembro, na Rua Nova, 
hoie Andrade Neves, onde passara os últimos dias de sua 
vida. Maiado de Assis consagrou-lhe conhecido poema, 
reproduzi élo in extenso, datado do Rio de Janeiro, dezem- 11-j 
bro de 1 58, no qual o proclama "vulto olímpico" , ICicero 

'7) dos púlpitos le "bOca divina". Atente-se nestes ve~os do 
grande romdncista: -

''Tu, Mont' Alverne, _lossuet d~ século _ 
Dorme, descansa Adeus! 

Tua palavra não morreu. Aosevos. 
Na arca do livr~ pas~a!~~ ~ ovante 

Apósto o de Deus!'' 

Assim como procedeu na feitura de Niterói - ontem e 
anteontem, igualmente desta feita, o cronista valeu-se do 
testemunho e do auxilio de contemporâneos, na descrição 
dos fatos ocorridos no inicio do século Note-se que Gilberto 
Freyre não dispensava este auxilio. · 

CompreenCie-se que um ou outro posicionamento do au
tor na exposição ou exegese histórica possam suscitar con
trovérsias, em regra, inevitáveis em o&ras desse ginero. O 
que importa é a sua vocação para os estudos históricos, tra
duzida na seriedade das pesquisas. 

L __ _ 
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PREFÁCIO A NOVO LIVRO 
DE CARLOS WEHRS 

Geraldo Bezerra de Menezes 

C arlos Wehrs iniciou os estudos históricos dedicados à 
antiga capital fluminense com Nheról, Cidade Sorri

so (1984}, volume a que me reportei em trabalho sobre o · 
sesquicentenário da cidade. 

Seguiu-se, editado em 1986, Niterói - tema para 
colecionadores. No ano imediato, retoma o autor a publi
cacão de narrações atinentes ao passado da cidade, expres
sai em Niterói, ontem e anteontem, igualmente com 
boa receptividade, tanto por parte da crítica como do públi
co ledor. 

Dando continuidade aos critérios anteriormente fraca
dos, divulga, nesta obra, outros sugestivos pormenores êla 
história local, em linpuagem simples, mas escorreita. Não 
lhe move, nestas pág•nas, preocupação de ordem cronológi
ca. Tudo é medido e dosado para atrair o leitor. 

Expõe, no capítulo "Quase", passagem dos dias incer
tos que precederam à lnde~ndencia, mostrando a situa
cão aflitiva do povo da Vila Real da Praia Grande, tais as 
élivergênciasentre a ação construtiva de D. Pedro e a reação 
de Avilez, estribado nas ordens da Metrópole. 

Ao cuidar dos óbices ctu• entravaram a construção da 
Matriz de São Lourenco, nao se furta à exaltação do Padre 
Leandro e outros vultós do clero nlteroiense de antanho, vol
t4;1dos que sempre estiveram ao conforto espiritual de suas 
ovelhas, nio só o mais alto, senão o impostergável obietivo 
da vida sacerdotal, em todos os tem~s. 

Nas páginas enfaixadas sob o titulo ''Esquecimento'', 
assim em outras afastou-se de minúcias excusáveis. É certo 
que Niterói nunca foi uma Bayrouth ou uma Salzburgo. Não 
obstante, o escritor deixou claro o engano dos que a ·iulga
vam território sáfaro onde o amor à arte musical só tardia
mente teria sido impÍantado. A comprová-lo, Carlos Wehrs 
detém-se na atividade de numerosas sociedades musicais, 
instituídas em quase todos os nossos bairros ao longo do sé
culo passado. Insere, nessas evocações, dados biográficos, 
não só de músicos niteroienses, eruélitos e populares, como 
daqueles que, brasileiros ou não, aqui fixados ou apenas de 
passagem, deixaram sua marca, influenciando o ambiente 
artístico, elevando-o ou rasgando-lhe horizontes. 

O temário é vasto. Abrange, de um lado, quiosques, ci
nemas, primeiros bondes, pelourinhos, imprensa periódica 
de 1901 a 1950; de outro, fatos de repercussão em nosso 
meio: greve dos cocheiros, Bilac e Niterói, a última prédica a 
morte do Frei Francisco Monte Alverne. Ainda que encerrem 
parte de nossas memórias, fisturam, em apênCiice( por di
vergirem um tanto da orientaçao dos demais capítu os, o re
sumo referente ao Ginásio Bittencourt Silva e ao esboço bio
gráfico do niteroiense Charles J. Dunlop. 

O autor ressalta a figura de Monte Alverne cuia derra
deira oracão foi proferida em Niterói, a 2 de fevereiro de 
1857, no Asilo Santa Leopoldina, então instalado no bairro 
do Fonseca, e desde o início entregue à direção das benemé
ritas Irmãs de São Vicente de Paulo. O imortal tribuno viria 
a falecer no ano seguinte, a 2 de dezembro, na Rua Nova, 
hoie Andrade Neves, onde passara os últimos dias de sua 
vida. Machado de Assis consagrou-lhe conhecido poema, 
reproduzindo in extenso, datado do Rio de Janeiro, dezem
bro de 1958, no qual o proclama "vulto olímpico", Cícero 
dos púlpitos e ''boca divina''. Atente-se nestes versos do 
grande romancista: -

''Tu, Mont' Alverne, )ossuet ® século _ 
_ Dorme, descansa, Adeus! 

Tua palavra não morreu. Aos evos. 
Na arca do livr~ pas~a!~.! ~ ovante 

Apóstolo de r)eus!" . 

Assim como procedeu na feitura de Niterói - ontem e 
anteontem, igualmente desta feita, o cronista valeu-se do 
testemunho e do auxílio de contemporâneos, na descrição 
dos fatos ocorridos no inicio do século. Note-se que Gilberto 
Freyre não dispensava este auxílio. · 

CompreenC:Ie-se que um ou outro posicionamento do au
tor na exposição ou exegese histórica possam suscitar con
trovérsias, em regra, inevitáveis em ollras desse gênero. O 
que importa é a sua vocação p~ra os estudos históricos, tra
duzida na seriedade das pesquisas. 



VISÃO DE DEUS 
Geraldo Bezerra de Menezes 

Deus uno e trino 

Mui alto sobrepaira ao humano entendimento 
o meu escudo luminoso, o meu sustento: 
filial adoraçlo,c ctescente de humildade, 
ao Deus que é uno na Santíssima 'liindade, 
o Pai, o Filho, o Divino Espírito Santo, 
mis1ério em que medito e sempre me suplanto. 

Vp, ó Deus, uno e trino, 
meus pauos de peregrino. 

Deus onipotente 

"Deus eterno, Senhor onipotente", ( •J 
que o verso de Araújo Porto Alegre 
acenda o coraçlo de toda gente. 

(*)Colombo, canto 26<? 

Serene o homem e reflita 
na máxima soberana: 
só Deus, grandeza inílllita, 
redime a fraqueza humana. 

Soberba e e.tema liçlo, 
valor supremo de vida, 
de nós, de todos 01 homens, 
é Deus princípio e medida. 

Se a Deus a nossa vida se destina, 
por que fugir à proteçlo divina? 

Eis a pergunta que ouço oom freqüência: 
- Na luta pela vida, em que te apegas? 
- Humilde, imploro a Deus sua clemência 
e vivo a seu abrigo e nlo às cegas. 

Recorre contrito, 
se o mal te domina, 
à wz da consciência 
e à graça divina. 

Repasso a vida em revista 
e vejo o quanto lutei, 
esta ou aquela conquista 
por Deus, somente, alcancei. 

De Deus, senti a presença 
nos meus caminhos de outrora, 
mas vejo que é mais intensa 
na minha vida de agora. 

Nlo escapo às noites mal donnidas, 
agora que transponho o meu outono; 
em tais horas, vazias ou perdidas, 
preciso mais de Deus do que do sono. 

Transpuz o pe~o, 
a fé conservei, 
dizendo comigo: 
- Meu Deus e meu reiJ 

Sustenta-me a vida, 
nem quero outro escudo, 
a preCe querida 
Meu Deus e meu tudol 

Rogai por mim 
e pelos meus, 
por nosso fim 
na paz de Deus. 

Conservo desde menino 
a fé na Tua presença, 
mistério que me conforta, 
espelho de minha crença. 

Presente algum vaJe mais, 
por belo e rico que seja, 
prefiro a bênção dos pais: 
- Meu filho, Deus te proteja/ 

"11 primo amore" (Da.'\te) 

\-i' te 

"No meio de vós, encontra-se um que 
não conheceis" (Jo 1 ,26). 

O amor supremo 
em que consiste? 
Você não sabe 
que Deus existe? 

"Eu sou o Amor", 
frase inteiriça, 
inclui Verdade, 
Paz e Justiça. 

O FILHO DO DEUS VIVO 

Supremo quadro da história, 
o amor divino decerra: 
Natal, sagrada memória, 
de unilo do Céu e da terra. 

Aquele que Te odeie ou Te oonteste, 
ao pobre pecador mais agressivo, 
direi com Pedro e a fé que ainda me reste: 
-''Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo"! 

Palavra bendita - o amor, 
palavra eterna - o perdlo, 
retêm a voz do Senhor 
no drama da Redençlo. 

Jesus me deu aoolhida, 
com ela, a paz, a esperança, 
mantenho a fé aquecida 
no meu coraçlo de criança. 

Logrei vencer os entraves, 
rogando amparo a Jesus, 
venci as faltas mais graves 
e mil barreiras transpus. 

De minha pobre vida nlo Te arredas 
eu sinto, Bom Jesus, o Teu carinho; 
venci, por Tua graça, muitas quedas, 
e sigo, à Tua luz, o meu caminho. 

Com fé e sem descanso, vida afora, 
por supremos ideais entrei na liça, 
a Cristo, ainda propago, hora por hora, 
e luto, com ardor, pela Justiça. 

Se às vezes penso no inferno, 
nlo sou levado ao temor, 
aguardo o descanso eterno, 
na e tema paz do Senhor. 

Imploro ao Bom Jesus, 
sou fraco e pecador: 
redobre as minhas forças 
e dá-me o Teu amor. 

O verso eterno, o verso conclusivo: 
- "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." 

Sagrada imagem de Jesus-menino, 
a quem venero desde o alvorecer, 
ó fulgurante luz do meu destino, 
trazei-me a paz no dia em que eu morrer. 

Dá-me, Senhor Jesus, repouso eterno, 
perdôa as mil ofensas que Te ftz. 

Mistério Eucar (stico 

No Tabernáculo, 
crucificado 
exsurge o Filho, 
Verbo Encarnado. 

No Pio, no Vinho, 
sinal de amor, 
o Corpo e o Sangue 
do Redentor. 

Santo alimento, 
clarão de luz, 
Hóstia Sagrada, 
Qisto Jesus. 

Infunde o Espírito 
na Comunhão 
o amora Deus 
e a nosso innão. 

Vinde Divino Esp(rito Santo 

"d Espírito da Verdade" (Jo 16,12) 
"0 Espírito Consolador" (Jo 14,13,16) 
"Aquele que perscruta as profundezas de Deus" (1 Cor, 2,10). 
"toda a vida da Igreja significa um caminho ao encontro 
de Deus escondido, ao encontro do Espírito que dá a vida" 
(João Paulo 11, encíclica Dominum et vivificantem 
sobre O Espfrito Santo na vida da Igreja e do mundo, 
3~parte, 2, 54). 

Em Vós eu creio, Espírito Criador, 
sois Deus no seio da Trindade Santa, 
provém de Vós a força e a luz divina 
à Igreja eternamente prometida. 

Sois chama ardente a penetrar as almas, 
o mundo renovais continuamente. 
Em Vós eu creio, Espírito Criador, 
sois Deus no seio da Trindade Santa. 



LEITURA VADIA DE POETAS PORTUGUESES 

Geraldo Bezerra de Menezes 

Sorria o leitor à troça, 
do povo é forte a mémõria., 
a critfca, pobie e grossa, 
n4o tira um ncimé da -história. 

G. 9.M. 

CAMÕES 
Lusíadas 

"Como co'a mãe de Nino já mostraram 
E c'os irmãos de Roma edificaram". 

Episódio de Inês de Castro, canto 111, CXXVI. 

bora, ao tempo, a forma fosse boa 
e muito mais comum do que supões, 
é certo que esses feios cos e coa 
acabam co'as oitavas de Camões. 

"C' um tom de voz nos fala, horrendo e grosso". 
Jb. , Episódio do Adamastor, XL. 

C'um pobre louvor, louvo o gran colosso; 
c'um modo próprio no escrever de 

antanho, 
c'um jeito de quem sabe falar grosso, 
c'um zelo pela raça sem tamanho. 

SÃ DE MIRANDA 
Francisco Sá de Mirànda 
Obras, t-. I, ed. 1784. ' 

Sonhou com sábia oratória, 
o poeta Sá de Miranda, 
a tal que exige memória, 
"arenga estudada e branda". 

... "geralmente presuntuosa" (id.) 

Prossigo, alegre, na prosa, 
vario, apenas, de assunto, 
e vejo que "presuntuosa" · 
nos veio de algum presunto. 

BERNARDIM RIBEIRO 
"Deus vos dê melhor ventura 
do que tivestes té qui". 

Menina e Moça, cap. XXII. 

Por invejar vossa sorte, 
té espalharam por i, 
que tendes amor mais forte 
"do que tivestes té qui". 

BOCAGE 

No aviso gue te dou, do há ultraje: 
• ftwte, resohtto e baniUJIJ 
~ais tarde, não dirás como Bo'cage: 
'Meu ser evaporeina lida insana". 

SOUSA CALDAS 
"Com desmedido agigantado passo". 

deSOU A Ob 
' 1820, t. m salmo XVI l ras 

GUERRA JUNQUEIRO 

"Milhões de séculos de história" 
Poesia Ideal negativo 

O poeta mergulhou nos anos, foi profundo, 
andou perdido, dando tratos à memória, 
bateu, com isso, novo recorde do mundo, 
ao descobrir "milhões de séculos de 

história". 

ALMEIDA GARRET 
... "as não visse" 

Do poema Camões 

Num verso de Garret, 
o estranho "as não visse"; 
fizeram o pobre "asn4o" 
casar-se com asnice. 

ANTERO DE QUENT AL 
"Não era o vulgar brilho da beleza, 

nem o ardor banal da mocidade". 

O meu desdém pelo erro lamentável 
do clássico soneto de Quental, 
ao sustentar, em verso condenável, 
que o ardor da mocidade era banal. 

FERNANDO 
PESSOA 

"Por tu me amares, amo-a do mesmo modo, mas 
mais". 

O Eu Profundo e Outros Eus - Seleção 
Poética, Rio de Janeiro, 1978, pág. 116. 

Versos que tenham "mas mais", 
mesmo não tendo mais menos, 
ainda que sejam compridos, 
são sempre versos pequenos. 

"Sperança consumada" _ pág. 51. 
"A última espr'ança dada"- pág. 101. 

Faltou um E à esperança, 
aqui e ali, cada vez; 
dois és que pulam da dança, 
mais um, pulariam três. 



ABDINHO, 

Geraldo Bez.,.. de Menezei 

Para louvar-lhe a estatura 
moral e espiritual, tributo, nes
ta crônica, minha homenagem 
ao estimado Aldo Simões. Ab
binho, para os íntimos. 

Foi ele, então presidente da 
Congregação Mariana da Cate
dral, o grande artífice da Con
gregação de São Domingos, 
estávamos, no longiÍtquo 1934. 
Da fundação, participamos o 
meu irmão Inácio e eu, ao lado 
de Artur Torres Cunha, presi
dente da Congregação de Nossa 
Senhora Auxiliadora e membro 
da Ordem Terceira de São 
Francisco. 

O sodalício ,' integrado, entre 
outros, por alguns acadêmicos, 
promoveu, por um decênio e 
com pleno êxito, a Páscoa dos 
Universitários Fluminenses. 
Não nos faltaram o estímulo e 
a presença de Dom José Pereira 
Alves, entusiasta da juventude 
e da atividade apostólica dos 
congregados. Viveu, aquela 
Congregação, o período áureo 
sob a direção espiritual do Pe. 
Marcos Erwick dos Sagrados 
Corações. 

Abdinho também esteve à 
frente da Congregação do lngá. 
E foi, desde a fundação, um ba
luarte da Federação das Con
gregações Marianas de Niterói, 
inclusive - relevem-me acen
tuar - no período de quinze 
anos em que a presidi. 

Quando passei à presidência . 
da Confederação Nacional das 
Congregações Marianas, espiri
tualmente dirigida pelo be
nemérito Cardeal Dom Jai
me de Barros Câmara e 
pelos eminentes apósto
los iesuítas Padres Hanwart, 
Dainese, Afonso Rodrigues e 
Paulo José de Souza, não me 
faltou a colaboração de congre
pdos do porte de Apolônio 
Sales, Adroaldo Mesquita da 
Costa, Moacyr Veloso Cardoso 
de Oliveira, Cristóvão Breiner, 
Antonio Maia e Edgard Hoff
man. Contei, neste chão flu
minense, com o apoio decidido 
do velho companheiro, quer na 
multiplicação da tiragem da 
revista "Estrela do Mar", que 
saltou de seis para cinquenta 
mil .exemplares, quer na im
plantaçlo do tributo mariano, 
quer no vitorioso movimento 

. pela aquisição da sede própria 
'da Confederação, quer, afmal, 
1 na promoção dos retiros espi
rituais, dos cursos de formação; 
dos encontros, assembléias e 
congressos marianos. 

Sempre vi, no inesquecível 
innlo de fita azul, um congre-

MEU IRMÃO DE. FÉ 
De sua convivência, por mais de meio iêculo, fui colhendo, 

passo a passo, a liçio do seu exemplo. Vezes sem conta, abrimo
nos um ao autro. Foi me possfvel sentir a pureza de seu coraçio. 

. Mais que isto, a grandeza de sua alma. Conduzido e iluminado 
pelo Espfrito de Deus, nem por um instante vacilou na fé. Entre
gou-se, por inteiro, a Cristo a A Santa Madre Igreja. Colocou essa 
entrega acima de todas as ambições terrenas. 

_gado mode~o, inflamado pela gre, a sua resignação. 
causa mariana. Teve na esposa, mulher ex-

Testemunha de sua vida, cepcional e filha de Maria, 
quando o admirei na devoção companheira à altura do seu 
à Mãe de Deus; na presença profundo fervor. Os ftlhos, to-
assídua à Mesa Eucarística; na dos dignos, todos homens de 
vida de oração, a ponto de fé, trilham o seu caminho. 
levar ao descrédito a afirmação Não tenho dúvidas, feliz o 
de Nietzsche: "O homem tem lar impregnado da presença di-
vergonha de rezar"; na com
preensão dos que erram e dos 
que sofrem; no infatJgável la
bor apost6lico, inclusive nas 
hastes de São Vicente de Pau
lo. Enfun, na fidelidade sub
missão aos ensinamentos da 
Igreja, tão sofrida nos dias· de 
hoje, tal a injustificável atitude 
de sacerdotes e bispos, triste
mente OQ<>stos, para escânda
lo dos fiéis, a pontos essenci
ais da mensagem divina e às di
retrizes pontifícias. A MA TER 
ET MAGISTRA jamais cedeu a 
erros, a iresponsabilidades e 
imposturas que ponham em ris
co a unidade da F é. Compreen· 
dam todos os seus filhos que 
a Igreja, por preceito divino, é 
UNA e SANCTA. Pensem nisto 
com grandeza e com fervor. 

De resto, no seu itinerário 
espiritual, meu dileto amigo 
sentia, como poucos, ser "con
veniente revelar . e louvar as 
obras de Deus" (Tobias, XII, 
7). 

Nova e gratíssima evocação. 
Sem preocupação de eruditis
mo, buscou outra via de aper
feiçoamento, out ra escola de 
formação interior, entregando-se 
à leitura de biografia dos san
tos, prática tão relegada em 
nossos dias. 

Por outro lado, com estoi
cismo cristão, enfrentou o pro
longado e angustiante proble
ma da saúde de dois filhos, que 
viria a perder. Entregou-se à 
proteção da Virgem Imaculada 
e agarrou-se a Deus. Um mila-

vina. 
Por tudo, {>OSSO dizer do 

nosso Abdinho: que esposo 
que pail 

Nesta quadra em que se ou
sa eliminar o pudor e a fide
lidade da vida conjugal, em 
que as famílias se desfazem pe
los pretextos mais fúteis, dei
xando-nos apreensivos quanto 
aos bens e valores espirituais do 
nosso povo, não sei de exemplo 
mais edificante para o encontro 
dos casais católicos. 

Estou em acrescentar: Que 
amigo I Foi ele, desde moço e 
vida afora, meu único dentista. 
De sua convivência, por mais 
de meio século, fui colhendo, 
passo a passo, a lição do seu 
exemplo. Vezes sem conta, 
abrimo-nos um ao outro. Foi
me possível sentir a pureza de 
seu coração. Mais que isto, a 
grandeza de sua alma. Conduzi
do e iluminado pelo Esp1rito 
de Deus, nem por um instante 
vacilou na f' Entregou-se, por 
inteiro a Cristo e à Santa Ma
dre Igreja. Colocou essa entrega 
acima de todos as ambições 
terrenas. 

Nunca olvidou a ponderação 
de Santo Inácio de Liola, 
nos EXERCÍCIOS ESPIRITU
AIS (n9 95): "Estou com Jesus 
nos trabalhos da vida presente, 
para estar, mais tarde, com Ele 
na glória". 

Eis a minha esperança: Ab
dinho despediu-se de nós, para 
viver na glória de Deus. 



RIC~OBEZERIL\ 

' 

DE MENEZES 

Nome que desponta 
na vida pública 

"Unidade" reproduz, em suas colunas, o manifesto do can
didato e amigo Dr. Ricardo Bezerra de Menezes, jovem advo. 
gado trabalhista, que desfruta de alto conceito nos meios fo•l" 
renses e em nossa sociedade. · d .s 

E ftlho do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, nosso an
tigo e ássíduo colaborador. 

São louváveis os propósitos que animam este valor novo da 
vida pública fluminense . Inicia sua proclamação aos niteroien· 
ses, especialmente aos católicos, com as palavras do Concílio 
Vaticano ll, na Apostolicam Actuasitatem: 

"Os católicos sintam-se obrigados a promover o bem 
comum na dedicação à Pátria e no fiel cumprimento dos 
deveres civis e façam valer o peso de sua opinião, de modo 
que o poder civil se exerça com justiça e as leis correspon
dam aos preceitos morais e ao bem comuril" (Concflio Va
ticano li, Apostolicam Actuasitatem). 

Em seguida, assDti se prornuncia: 
"Nascido em Niterói; tenho consciência não só do passa

do glorioso, mas dos grandes problemas que afligem a velha ca
pital fluminense. Nem por isso, descreio do seu futuro. 
. Comprometo-me a lutar pelo progressó desta cidade e peló 
bem estar dos que vivem neste cha:o privilegiado, primeiro Vila 
Real da Praia Grande, mais tarde, Cidade Invicta. 

Não só neste recanto fluminense, mas em todo o Estado do 
Rio de Janeiro e no Brasil inteiro, precisamos cóntar com os 
ESFORÇOS DE HOMENS NÃO COMPROMETIDOS COM OS 
VEUIOS E CONDENÁVEIS PROCESSOS QUE TANTO 
MACULARAM A NOSSA VIDA PúBLICA. 

Brasileiro, os meus sentimentos repelem a imp<>rtaçlo de 
doutrinas totalitárias e subversivas, alicerçadas no materialismo 
histórico, de todo incompatíveis com a formação cristã e a ín
dole ordeira de nossa gente. 

Educado no famoso Colégio Salesiano Santa Rosa, casado, 
homem de fé, defendo, sem desfalecimento, a estabilidade da 
família, iluminada pelos princípios cristãos. 

Advogado, militante, voltado aos problemas sociais, .tl"fen
do a justa as~'!r!Ção social do povo, através da democratização 
do ensino, do direito à saúde, e da participação do mesmo nas 
conquistas científicas e tecnológicas, tudo em plena conformi· 
dade com os princípios básicos da JUSTIÇA SOCIAL". 



Lúcio de Mendonça 
Geraldo Bezerra de 

Formulo con ideraçõe , ainda que 
sumárias, obre Lúcio de Mendonça (Lú
cio Eugênio de Menezes e V a. concelo. 
Drumond Furtado de Mendon a). 

Nasceu na fazenda Morro GraQÇ!e. 
r em Piraí, aos 10 de março de 1854 . ~')t 

mão de Salvador de Mendonça, a quem 
retratei na colaboração estampada em "O 
Fluminen e", ele 6 de junho de 1984. 

Em 1858, órfão de pai itr{Salvador 
Furtado de Mendonça}

1
sua mãe- Amá

lia Meneze Drumonlf rurtado de Men
donça, itaboraien e, levou-o , menino ain 
da, para Minas, em São Gonçalo do a
pucai. Mais tarde, matriculou-o em giná
sio da capital da República. 

1 ngressou, em 1871, na Faculdade de 
Direito de São Paulo, famoso centro por 
que passaram tanto'> vultos fluminen e. 
do século dezenove. 

Com a interrupção do cu r. o jumlico, 
,deu início ao tirocínio jornalbtico. 

Muito antes de rematricular-se na Fa
culdade, em que recebeu o grau no ano de 
1]877, já compusera'4f'Nevóas Matutina ~ 

Na capital bandé.rantes, manteve- c 
1 
no jornalismo, a serviço da "Província de 
São Paulo". 

No ano seguinte ao da formatura, foi 
nomeado, interinamente, Curador de Ór
fãos de Rio Bonito. A breve trecho, resol
veu partir para São Gonçalo do Sapucai, 
onde advogou e se elegeu vereador e presi
dente da Câmara. 

Casou-se com Marieta Pinto, na ci
dade de Cristina, a 6 de novembro de 
1880, enviuvando quatro anos após. 

Transferiu a luta forense para Valen
ça e aí exerceu a função de. uperintenden
te do Ensino, nomeado em 1885. 

Pelas alturas de 1888, quedou-se no 
Rio de Janeiro, passando a trabalhar em 
"0 Pais" e no "Jornal do Bra il". 

Proclamada a República, ocupou os 
cargos de secretário do Ministro da Justi 

ça e urador da Massas Falidas da capi
tal federal. 

Em 1895, contraiu novas núpcias e 
ascendeu ao Supremo Tribunal Federal. 

Assinalados, suscintamente, os fatos 
marcantes de sua existência falta uma vis
ta de olhos no seu espólio bibliográfico. 

Em Lúcio de Mendonça, coabitaram 
o poeta, o homem de imprensa, o roman
ci ta, o conti ta e o estudioso do Direito. 

Moço, estreou com7t' NéY.Qas ~atu!i: 
RT!~ sob o paraninfo ou tutela literana de 

hado de Assis, que pôs à prova a isen
ção do seu espírito. Veja-se: "este seu li
vro, que daqui a pouco será do público, 
veio mostrar-me amplamente o seu talen
to, que o tem, bem como os seus defeitos, 
que não podia deixar de os ter. Defeitos 
não fazem mal quando há vontade e po
der de corrigir". Perspicaz e oportuna 
reflexão. 

No concernente à forma e à lingua
gem, a mesma argúcia e probidade crítica: 
"Não têm ainda o conveniente alinho". 
Frase, logo se vê, singularmente 
machadiana. 

Do livro, inspirado em Fagundes Va
rela, extraio esta quadra que reflete desen
canto lír~o: 

~ !Sr.!:-ª !!lQ.[l9 !}!!!!!. Uu:ww 
inteirQ 

Ycl!ruD ,j. p r i m ay.e.r.a ~ ~ 
andorinhas._ 

.li ~a m.&s v~s, .Q....crença.s 
lll.Í.!!!!.ãS. 
~ !!!.iW V~S ã1llW' 

p~ 
Em 'i<vergast~ (1899), volume~ 

pois acrescido de ~ do..Abisrpo , 
mudou o tom. Passou à poesia pohtico
social, que não pareceu fecunda a Pedro 
Le a, Ministro do Supremo transmuda
do em "juiz literário", ao compulsar, em 
breve apanhado, a contribuição cultural 
do escritor fluminense ("Revista da Aca
demia Brasileira de Letras", vol. 11, 1913, 
pág . 171-172). "Legou-nos- nota o pri
moroso juri ta - algumas sátiras a altas 

. -,.,--.-- -

) 
~-----------

personagen do mundo imperial e verso 
mais de uma vez sugeridos por fatos es&ra
nhos ao nosso país". Como a sentenciar 
no pleito, conclui em termos incisiv : 
"Lúcio não era somente poeta, mas tam
bém prosador, sobretudo prosador". De
pois de fixar-lhe a primazia literária, 
define-lhe o estilo - "espontâneo, sim
ples, atraente", ao deter-se no se~nico 
romance~:o_ ~ <k_Adúltera . Im
presso em 1882, integra a coleção "Obras 
Imortais de nossa Literatura" vol. 36, 
com ligeira introdução do professor Car
los Alberto lanone (Editora Três, São 
Paulo, 1974). 

Lúcio compôs outros livro~e poesia 
que se intitulam ~ ~yoradas (1875), 
compreendendo Musa.~~ 4wls e 
M!Jsa_ Çíric_a, e~~ ck,_Q.utww"ff. 
( 1895l:uComo remate,'f'Múrmutioss_Çla. 
~~ (1902), páginas que constituem a 
recolta ou "edição definitiva" dos seus 
poemas. .,:~ 

O contista reponta em r~s..c. 
Perfis"'*" (1889), 12!'efaciado porSalVado~ 
ae Mendonça, e~ c;;W.B...2!Jl,1muw; 
(1901). Pedro Lessa enxerga em alguns 
desses escritos primores de observação e 
de etilo" e ''a melhor parte da produção 
literária de Lúcio de Mendonça" (lb.pág. 
176). 

Entre os contos, "O hóspede" é o 
mais divulgado. 

O abol!çionista e o. ç~publicang res
saltam em ;o Caminho.., (1905). E uma 
série de artigos divulgados em "Colom
bo", periódico de que foi diretor. editado 
em Campanha, cidade mineira em que mi
litou na advocacia. 

Novo acréscimo à §pa trajetória bi-· 
bliográfica. Fez análise 'Jl_QQ Recurso..,g,
traordjnárj~ ( 1896) e enfeixou pareceres. 
decisões e estudos nas fPáginas Jurídi; 
~(1902). 

Integrou a Academia Brasileira de 
Letras. ' 

Morreu na Gávea, Rio de Janeiro, a 
23 de novembro de 1909 . 
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"UNIDADE" repro~, nes
ta edição, as palavras promun
ciadas por Geraldo Bezerra de 
Menezes, seu assíduo colabo
rador, na saudação de 9 de ju
lho· de 1939, ao Episcopado, 
o Primeiro Concílio Plenário 

Brasileiro. Ainda jovem, aos 
23 anos, traduziu o sentimento 
da mocidade catÓlica, ressal
tando-lhe a fé e o civismo, além 
do respeito pelos eminentes 
Pastores, "guias espirituais do 
nosso· povo". São palavras da 
maior atualidade, já que, em 
todait as ·áreas, infelizmente, 
vivemos uma fase de desconhe
cimento e ·mcompre~nslo do 
papel dos Bispos mi Igreja e de 
inconcebível desobediência às 
diretrizes espirituais do Sobe
rano Pontífice. 

Eis a saudação de Geraldo 
Bezerra de Menezes: 

Para saudar Vossa Excelên
cias Reverendíssimas, nobilís
simos Prelados, foram buscar 
dentre os marianos aquele cujo 
nome e tradições de famr'lia se 
acham vinculados d história da 
Igreja em teÍTas de Santa Cruz. 
Baste um exemplo. Ao lado de 
Zacarias Cândido Mendes, Tar-

SAUDAÇÃO AO 
EPISCOPADO 

resistindo às co"entes de pra
zeres materiàis que agitam e 
co"ompem o mundo. 

Na reação individual, não se 
deixam arrastar pelo vórtice 
das seduções fáceis; na reação 
social, não esmorecem na luta 
pela recristianização dos cos
tumes, bem assim pela elevação 
espiritual do povo e suas justas 
conquistas sociais; no profundo 
amor à famz1ia, histórica e cris
tãmente alicerçado neste solo 
brasileiro, não a querem sem 
consciência religiosa ou desa
tenta aos valores e responsa
bilidades do matrimônio cris
tão; por fim, no amor a Deus e 
à Pátria, razão e nórte de sua 
vida, não se conformam com o 
Brasil divorciado da mensagem 
divina. 

Por tudo, os marianos, cató
licos conscientes, estão à altura 
de compreender a grandeza da 
missão dos que atingem "a cul
minância do sacerdócio, o su
mo grau da Igreja, a imitação 
de Jesus Cristo e o fim de toda 
a Hierarquia" ( Pe.Zidieu, 
''Nouveau Manuel des Orde
nands"). 

''Nihil sine Episcopus", é o 
que lhes ensina a Santa Madre 
Igreja. 

Os congregados têm condi
ções de pesar o altz'ssimo signi
ficado deste Conclave, onde se 
plan_teiam e discutem questões 
de transcendental importância 
para a Religião e a Pátria. 

Não preciso deter-me no ob
jetivo providencial dos Conc(
lios. Restrinjo-me a salientar 
que não é outra sua finalida
de senão a de auscultar as as
pirações da Igreja em quadras 
diversas e a vencer os escolhos 
que se antepõem à concórdia 
humana e à salvação das almas 
síntese da missão própria ; 
ina"edável da Esposa de Cris
to. Essas assembléias foram 
sempre o toque de alvorada a 
anunciar ao mundo em trans
formação - cietífica, polz'tica, 
social ou econômica - novos 

Geraldo Bezerra de Menezes 
método! de apostolado, CflPtl· 
zes de assegurar a irradiação dos 
seus princz'pios e dos seus 
dogmas. Para tudo, das SUilS 

verdades eternas. 
Os antepassados de Vossas 

Excelências Reverendz'ssima3 
foram insuperáveis na forma
ção moral, religiosa e, níio te
nho dúvidas em aditar, na for
mação cz'vica de nossa gente. 

Unidos ao Eminentz'ssimo 
Cardeal Dom Sebastiiio Leme, 
espz'rito iluminado, com notá
vel institu!ção dos problemas 
nacionais, Legado Apostólico 
neste Concz'lio, Vossas Excelên
ciDs Reverendz'ssimais, a um 
passado de glórias, juntam, com 
divino desprendimento, um pre
sente de gigantes. Tudo nos fala 
do zelo, devotamento e opero
sidade dos nossos Pastores, 
Guias espirituais do povo brasi
leiros. Multiplicam-se as ovelhas. 
Prosperam as Dioceses. Movi
mentam-se as instituições religi
osas. A piedade, a beneficência 
e a compreensão dos problemas 
sociais inspirada nos ensina
mentos da "Rerum Novarum" 

·· e da "Quadragesimo ,Anno ", 
conquistam almas para Deus. 

Quando a fraqueza do sen
timento religioso registra uma 
hecatombe moral na civüização 
contemporânea, assinalando 
cáos imenso no te"eno das 
idéias, e teiTf!am os homens em 
aceitar a aplaudir doutrinas ba
seadas no despreso da religião, 
em meio a tanta incredulidade 
eu me sinto feliz em procla: 
mar aos ilustres Ant(stites, em 
efusão filial, o respeito e ave
neração da mocidade católica 
brasileira. 

A tentos à voz do Espiscopa
d?, _fiéis, prefiro afirmar, Fllie
lzssu:zos a Cristo e d Igreja, 
aquz estão os marianos, para 
receber as bênçãos de Vossa 
Eminência, Senhor Cardeal, e 
de Vossas Excelências Reveren
dts~imas, Senhores Arcebispos 
e Bzspos do BrasiL · 




