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(Continuaçio li) 
10- Marques .... - 4 retratos autografados, um · 

sem data e os outros de 1930, 1935 e 1937. 
Uma carta, quando presidente do "Juventas", 

nomeandó Moysés membro da Comissão de Sindicân· 
cia. 1 fotografia do seu embarque para a França ......... 
(17.3.1917). 31 cartas e postais de 1917 a U~21, to· 
das de Paris., com exceçlo de uma da Itália e 3 de 
Caxias, RJ (1938). Em 29.3.1917, tocou em Tenerife; 
era seu companheiro de viagem o senhor Sanches, do- ·· 
no do Café Londres. Logo depois, em Vigo, Espanha. 
Resumo das cartas: solicita a fotogtafia do embarque, 
tirada pelo Fritz; pede o regulamento da escola e 
lembra que. habitualmente frequentava a casa do ami· 
go. Gostaria que o amigo estivesse ao seu lado, depois 
sente muitas saudades da pátria. Nota a diferença en
tre a Escola e a Academia, preferindo estudar em ca· 
sa. Muita ilusfo e desilusão. Os modelos sã'o belos. O 
material de pintura é caro, porém mais em conta 
no Rio. O Visconti está morando no nosso "quar· 
tier". Pede notfcias do Salão. O bom e verdadeiro 
amigo muita falta lhe faz na solidão em qÜe vive. En· 
via 2 desenhos à Escola e deseja a opinião sincera do 
amigo sobre os estudos. Em 8.11.1918, escreve uma 
carta ligeira, pois precisa do tempo para dar um viva à 
Vitória! ao Brasil, a Portugal, à França e aos aliados. 
Diz que escreveu ao professor Batista S'i)bre as possibi· 
I idades do aumento da pensão, pois com 600 francos 
por mês não pode trabalhar e viver. Não se deve pen
sar que com a terminaçlo da guerra tudo vai voltar 
logo à normalidade. Aconselha que vejam o filme ti· 
rado no dia 14 de novembro, para se ter uma idéia do 
que foi o de I frio do povo durante 3 dias. Paris dan
çou, pulou e gritou festejando a vitória. Fala sobre o 
colega Dias que está fazendo asneiras; está morando 
nos sobúrbios. A única solução é ele regressar ao Bra· 
sil. Ele está sem recursos, pois meteu o pau em 1500 
francos aue o Qoverno reneteu, de ajuda de custos, e 
mais de 3000 enviados pelo pai, fora as dfvidas que 
contraiu com os colegas. Meteu-se a namorar e vive na 
casa da namorada. Sabes porque não fui aceito no 
"Salon"? Esta anedota explica melhor: Havia um su· 
jeito na roça que tinha uma reza contra cachorros. ele 
a ensinou a um amigo. Este vendo-se assaltado pelos 
cães, religiosamente recitou a tal oraçlo, o que não im· 
pediu que eles o mordessem. Revendo o amigo, con· 
tou-lhe o sucedido e este lhe respondeu: a reza é boa, 
mas precisava ajudar a eficácia da mesma com algu· 
mas pedradas nos cães. Moralidade: quem não tem 
padrinho, morre pagão. Conta a anedota que o Ber· 
nardeli ensinou ao Henrique Cavalleiro: "Artista sol
teiro vai ligeiro, artista casado vai pesado. Conta que 
o Cavalleiro vai bem, está um batuta na Academia Ju· 

Os brasileiros não fazem figura feia ~ lugar ne-



a Paris e se encontra com odestino e o Deveza. In
forma que o Bruno já chegou a Roma. Acusa a chega
da da Revista da Semana e avisa que vai rejjressar ao 
Brasil no dia 20.12.1921. Diz que recebeu uma longa 
carta do Visconti, fazendo críticas do seu trabalho, 
achando-os muito interessante (ensaios de impressio
nismo). 

Diz oue sabe que o público não gostou pela 
simples razão que está habituado a ver nús pintados 
com terra de sienne, e com tintas pretas. Hoje tudo isso 

está muito velho. Imagina o que os seus ex-professo
res da Escola pensam. Pelo menos que está louco. Re· 
colham-se aos bastidores e deixem as gerações moder
nas (década de 20) surgirem e darem seiva nova à Es
cola que definha criminosamente pela inépcia e creti· 
nisse dos velhos professores. Pretenciosos e ignorantes 
julgam tudo saber e quando abrem a boca todo mun· 
do recolhe as suas palavras como oráculo. São pontí· 
fes da arte . Envia 2 estudos de cabeça ao "Salon", vis· 
tos pelo Visconti que os acha interessantes. Diz que o 
Visconti prepara-se para partir e que fará uma exposi
ção de coisas bonitas, inclusive do que expôs no "Sa
lon". 

O Visconti, diz, é hoje o mais moderno dos pin
tores. Abandonou a pintura chocolate •.. ~ão querida no 
Rio, e abandonou também os estafados assuntos mi· 
tológicos e da H. Sagrada. Está convencido da estética 
impressionista que defende à máxima. Pintura é cor, 
diz ainda. Caxias, RJ., 13.3.1938 - Convida o casal 
para passar o domingo em sua companhia, levando a 
caixa de pintura para retratarem aspectos locais. Ca
xias, 15.11.1938- Diz que está doente e vai internar
se na querida Beneficiência de Niterói e que vê agora 
o grande favor que lhe fez. Caxias (s/data) - procu· 
ra-me porque tenho 20$000 do teu irmão, Roberto, e 
que o restante dará logo que venham buscar o quadro 
"Rei Alberto", encomendado. Rio, 23.XII.1942, co
munica que no sábado será prestada uma homenagem, 
no Museu, ao Visconti. 

(Continua) 





nlo terei outro recurso senão o de confiar a você essa 
"prebenda", pois não poderei sair do Ceará, em virtu· 
de do meu cargo de professor da Escola de Agrono· 
mia. Para propaganda, espero contar com o sr. Car· 
los Cavalcanti. A dificuldade de pintar em tela está 
na falta de linho; o de algodão não tem duração. Se 
não puder mandar óleos ao Salão Fluminense, envia
rei algumas aquarelas e aguas-fortes que naturalmente 
irão sem molduras. Isso vai dar trabalho a você , mas 
não tenho outro meio; o transporte é difícil devido a 
guerra. Não tenho tido notícias suas, o que me preo
cupa, pois você é o único colega corn quem me co· 
munico e que serve de ponto de contato entre mim e 
o meio artístico do. ·R io. Recebi carta do professor 
Teodoro Braga dizendo que o Salão me conferiu pe
quena medalha de ouro . Agradeço-lhe a oportunidade 
de me proporcionar ver o desenvolvimento das belas 
astes no E. do Rio . Aliás, nesse sentido, observa-se um 
grande progresso em todo o pais e mesmo maior in
teresse pela arte, corno não existia em nosso tempo de 
estudantes. Infelizmente nota-se em quantid~de e não 
em qualidade. Isso é devido a desordem espiritual que 
avassala o mundo contemporâneo. De volta de camo
cím, recebi uma carta sobre a colocação de meus qua· 
dros. O quadro "Vencendo o Escarceo", foi adquirido 
por um senhor Belga, sr . Luiz Haelvoet. Acabo de ter 
noticias dos 2 quadros que estavam no I X Salão 
Paulista, um óleo e uma aquarela, já se er contram no 
~\sseu d Belas Artes, c.onforme t tegram.a do profes. 
~---:::-:--~· --:::--:-- . ' -----

--Ólwaldo Teixeira. O óleo "jangadeiros marchando 
1ra o mar", é dos melhores que tenho feito no as· 

nto praieiro. Vou agradecer ao Almier Pinto os elo
os, publicados na Rev. da Semana. Ele critica a "ar· 

moderna" que pretende transformar a pintura em 
ricatura .. fazendo desaparecer a principal finalidade 
cética . a idealização. Os quadros a que me referi, 

) : "Jangadeiro para o Mar" e "Palhoças entre Du· 
1s" . Recebi o catálogo do Salão Fluminense. 
•tre as ilustrações, destaquei o seu navio, mancha 
eia de luz e movimento, onde se nota uma harmo
Jsa composição. Mande-me uma receita para prepa· . 
. ão de tela. Não nasci para comerciar, mas inJeliz
mte o destino me tem obrigado a fazê -lo . Segue um 
ato dos meus rebentos: Paulo Sérgio e Maria O'olo-· 
. Os fabricantes que me inspiraram maior confian· 

são: "Léfranc", "Toleus" e Windsor". Carta de 
2.1 944, por esta vim a saber da morte de Visconti. 

vo-lhe o ter continuado minha vida art(stica, pois 
me fez voltar à Escola de B. Artes, facilitando-me 

natdcula. Era um artista entusiasta e de grandes 
ritos e, sem dúvida, a meu ver, o mais completo 
> pintores bt'uileiro's. \,;Gnu nua 
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13 - Henrique Cavalleiro - Cartão postal de 
Paris, 2.1.1920 - Meu bom Moysés!. Com a entrada 
do Ano Novo, envio-lhe meus sinceros votos de felici· 
dade. Aproveito para comunicar-lhe que estou resi· 
dindo à Rua de Vauginard, 95. 

Cartão de 1937 (dezO ) - Henrique Cavalleiro e 
Yvonne d'Angelo Visconti, participam seu casamento. 
Sem data, Rio, realizei para o café "Palheta". esque
ma do Largo de S. Francisco e Rua do Ouvidor, há 
pouco inaugurado, 3 grandes painéis decorativos. 

14 -Luis Christophe- Friburgo, 23.1.1925-
Agradeço os favores e convido-o para passar uns dias 
conosco. Carta de S. Paulo, 25.1.1941 -Venha pas
sar uns dias aqui. Desejo-lhe um feliz Ano Novo. Sua 
afilhada, Maria Helena, manda muitas lembranças. 
Carta de S. Paulo, 17.9.1945 - Rogo enviar-me uma 
certidão de nascimento de sua afilhada. -Ele morou 
na Travessa de Santa Rosa, no nO 31 ou próximo des
te (hoje Mariz e Barros). isto por volta de 1925. 
Numa caçada (sexta-feira Santa), ficou cego. Para 
suavizar sua dor, tocava sax-sofone e reunia em sua 
casa um grupo de músicos. Entre ~les, destaco: Antô· 
nio Guimarães, Nelson de Seixas Ferreira (Dunga), 
Antônio Francisco da Silva Jr. (Caboclo), Luiz Gon
zaga de Oliveira (Lulu Bode), seu irmão Domingos, 
Ovfdio e Anízio. 

15 - João B. Gonzaga - Cartão Postal de Bru· 
xelas, 19.7.1935 -Moysés, visitei a exposição de pin
tura dest& cidade e sigo para Madri via Paris. Lisboa, 
4.8.1935, peço-lhe mandar os saques para o Porto e as 
cartas para Lisboa. Pretendo embarcar-por todo o mês 
de outubro e se você mandar os 3.000 escudos neste 
mês não mande mais sem aviso. Caso você só possa 
mandar 1.000, avise-me para eu mandar nova carta 
pedindo dinheiro. 

16 - Raul Devesa - Cartão Postal da Bahia, 
1939 - Desejando-lhe Boas Festas para 1940. 

17 - Constantino · (Manoel Constantino Go· 
mes Ribeiro?) -Postal de Lisboa, 5.7.1939- Moy
sés, muito agradeço o que fizeste. 

18 - Genesco Murta - B. Horizonte, 31.8.940 
- Peço-lhe desculpas de ter saído sem me despedir. 
Depois que deixei a praia não tenho tido estímulo 
para pintar; aqui a paisagem é diferente. Há algumas 
pessoas e coisas que se prendem à minha última vile· 
giatura aí: Aloísio com seu caíque, d. Florisbella com 
sua bondade e você com sua filosofia. 

Ar, vão cinqüenta por conta. Carta de 4.9.1948 
- Recebi o catálogo e vi que você fez uma exposição 
tremendamente grande, meu velho! Fiquei assombra· 
do com o nO de telas (180). Saí de Niterói com uma 
pequena dívida para com você. Lembra-se de uma pe· 

ena "mancha" que me deu e de uma que lhe pro-







te novo ano me seja pon:auur ue loua5 a5 '""•u•a~. 

Nem eu poderia desejar de todo coração outras coisas 
a um amigo tão sincero e realmente dedicado como 
você tem sido; bem ao contrário dos tais "conversa
fiada" que com seus pincéis sinceros que tão bem re
fletem a singeleza de sua bondade e o calor endereça
do para os ideais nobres do seu coração. Vou me 
preparar para o próximo Salão Fluminense; já tenho 
Uma aquerela de "Ouitandinha". Se poder passar por 
aqui (Rua do Oriente) será um grande prazer. Rio 
(1952) - Não saio devido a minha saúde, cada vez 
pior, mas não deixo de pensar em tão distinto amigo. 
No dia 8 de outubro, será inaugurada uma exposição 
dos meus quadros no Museu, patrocinada generosa
mente pela Academia Brasileira de 8. Artes e Acade
mia Carioca de Letras. Eles souberam das minhas 
grandes dificuldades, sobretudo para tratamento. A 
asma me reduziu a um caco de gente! Daí o movi-

mento que se firmou de cada artista plástico levar 
uma "vítima voluntária" para adquirir algo. É um 
compromisso dos colegas que ainda uma vez vem por 
em brilho a nobreza do coração brasileiro, ã qual não 
tenhojdireção do bom Sabaté, de Jordão de Oliveira, 

Gastão Formenti, e a senhorita Luly de Carvalho. Te
nho sido durante 12 anos cenógrafo nos nossos tea
tros, tendo cre'ado cenários de inúmeros autores tea
trais. 

Deve haver quem se recorde disso. Será que a 
SBAT gostaria de tomar parte nesta nobre tentativa a 
favor do meu tratamento? Naquele bom tempo rece
bi grandes e sinceras demonstrações de estima no tea
tro. (Continua) 

·--~-.... 
TE.L. 722·1214 .... 

Niterói, Ouarta-Feira, 4 de~ .. de 1978 



(Cbntl~çio VI) 

Depois fui ao norte, envelheci e .00:. 
eci ... Talvez alguns deles queira ver a exposição e en· 
trar no benemérito rol das "vítimas voluntárias''. Rio, 
10/1952 - Não sei como lhe agradecer sua visita e a 
do nosso querido Edgard. Esta sua prova de amizade e 
solidariedac;le nunca esquecerei: assim cOmo estará em 
minha lembrança seu gesto raro e generoso adquirin· 
do-me uma tela. Deus que tudo vê, há de retribuir-lhe 
em grande felicidade este impulso de vontade tio es· 
pontaneo em favor deste colega caído à margem da 
estrada. Rio. 4/1953 -Minha grande esperança agora 
é uma temporada na Itália; os médicos afirmam que 
se tra~ de profundo esgotamento nervoso e que as 
glandulas de secreção interna, grandes culpadaC do 
meu estado, voltarão a funcionar com os ares da terra 
natal. Alguns amigos arranjaram as nossas passagens e · 
parece que a 15 de maio partiremos, para ficar alguns 
meses lá,_ antes que chegue o frio. Espero verte antes 
do embarGue para agradecer ainda uma vez tua since
ra amizade e dedicação. Rio, 28/4/1953- O mais di· 
ficil é arranjar uns vinte mil cruzeiros, para me agOen· 
tar lá. Já sei, e nio preciso pedi-lo, que você já está 
pansando em ~razer um benemérito como fez na ai
posição passada. O que não -esquecerei é de pintar lá 
uma boa "mancha" de Veneza, especllamente para 
homenagear você, salvo se quiser me dar o prazer de 
escolher no que tenho aqui, o que seria muito agra
dável. Veneza, 31.7.1953- Minha saúde com pouca 

· melhora. Estou na montanha por indicação médica, 
mas já saudoso do nosso lindo Brasil e dos queridos 
amigos. Peço-lhe para conservar-me sua bOa amizade 
e lembrar-me a nossos sinceros amigos, sobretudo ao 

· · Oswaldo Teixeira. Veneza, 10/1953 - Por ora nlo 
tive melhoras, apesar dos sofrimentos, consegui 
arrastar-me e pintar algumas "manchas". Rio, 1/1955 
Voltamos há pouco do hospital, onde ambos estive
mos internados, eu com meus achaques costumeiros e 
lsaura, porém, seriamente doente, tanto que teve que 
ser operada 2 vezes. Nio te digo porém quanto sofri e 
quanto gastei sem poder! Montei uma exposição dos 
meus trabalhos aqui no atelier, com o que pintei na 
Europa. Você está convidado. Continuo doente e com ' 
despesas enormes com hospital, médicos el-emádios. 1 

Sou obrigado a contar com mais um esforço da minha 
ldmirável esposa e realizar uma exposiçio. Rio, 10.9. 
1958 - Vou cada vez pior. Completei, a 5 próximo 
piSsado, 64 anos e agradeço ao bom Deus que, apesar 
de tudo, me tem dado a graça de continuar contern
pllndo. Sua bela creaçio, que amo e nfo deiicarei de 
com ela ... contrar·me, apesar dos sofrimentos. 



Viagem, onde mora há 50 anos. Vocf, entre nós, li o 
caçula. Rio, 12/1959 - Será que algum amigo seu 
gostaria de ficar com um quadrinho? Com o aumento 
do custo de vida e dos remédios .. ; Se eu pudesse ex
por, como nos passados tempos, haveria jeito, mas as
sim .•. Enfim o jeito é resistir enquanto for poss(vel. 
Rio, 14.1.1960 - Agradeço-lhe a visita e a aquisiçio 
que me fez do estudo para um quadro premiado com 
medalha de prata em S. Paulo (1947) e adquirido pelo 
governo de S. Paulo (1952). Separei para você uma 
palida homenagem ã sua generosidade, um estudo a 
lapis de cor para o quadro "Trabalho de Rua". Meu 
novo endereço é: Rua Joaquim Murtinho, 886, apt<? 
402. S. Tereza .. Pode dar o endereço aos amigos que 
quiserem ver os quadros. Rio, 6/1960 - Ultimamen· 
te, passei uma temporada·no Hospital do Carmo, mas 
tive que voltar pois a despesa foi enorme. R i o, 11 I 
1960 - Agora não posso ler nem escrever. Carta de 
Moysés, Niterói, 2.12.1962 - D. lsaura, em meu no-

, me e no de minha senhora, venho, por meio desta, 
apresentar-lhe as mais sentidas condolências pela per· 
da do nosso pranteado amigo, professor Mario Túlio, 
pedindo desculpas por não ter podido comparecer ao 
enterro. Tenho rezado pela sua bon(ssima alma. 
24 - AcWiia Figueiredo - Niterói, 5/1948 - Está li 
para lhe agradecer o arranjo no medalh~o do meu pai. 
Não só lhe agradeço o belo trabalho que executou 
como a gentileza ~e ser gratuito . 

. 25 - Dr. Francisco Alexandre - Paris, 6.12.1954 -
Soube que voCê recebeu minha carta, mas rião quis 
dizer quanto lhe devo. Como não sei quando voltarei 
você terá que esperar, o que não é justo. Bagnole-d-1' 
Orne (Normandia), 30.8.1954 - Você tem toda razão 
de estar zangado. Antes de partir, tericionaya procurá
lo, mas ficou somente no desejo de rever meu velho 

· amigo. Tenho outros amigos e parentes a( em Niterói 
que nio vejo há anos. Nio é tio fácil atravessar a ba(a 
da Guanabara, mesmo quando se quer bem às pessoas. 
Estou escrevendo a uma pessoa que lhe vai procurar. 
Dentro de poucos dias deverei estar 'em Paris, onde 
me esperam alguns trabalhos profissionais. Lá estarei 

' à sua disposiçio para o que porventura precisar daqui 
da Europa que esta o encontre com saúde e aquela 
admirável capacidade de produzir, que li a sua marca 
superior de artista. Tive a mais alta referência sobre a 
sua última exposiçio. 

TRtBcJtY/1 
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julio Xavier de Figueiredo 

(Continuação VIl) 

26- Dr. Raul de Figueiredo Meireles- Rio, 31.7. 
1959 - Ao brilhante artista e generoso profissional 
cumprimenta e agradece efusivamente o gesto fidalgo 
de colaborar na restauração da tela de seu avô mater· 
no, Ministro Figueiredo Jr. 
27 - Manoel Fonseca - Fotógrafo e pintor - Carta 
sem data, . dando a fórmula para escurecimento de 
madeira. 
28 - E. de Saint Denis -Paris, s/data, soube que vo
cê ainda está vivo por acaso, pois o amigo desde mi
nha partida do R i o tinha prometido escrever, mas não 
vi a cor de sua tinta. Espero que desta vez me escreva 
uma boa carta, dando-me pormenores de sua vida nes
ses 20 anos. Aperto-lhe as mãos, com lembranças de 
d. Julia. Seu melhor amigo . 
29- Antônio Silva- Cons. Josino, RJ. - Estou man
tendo uma seção de "Pinceladas Agrestes", na Folha 
do Comércio. Publiquei de novo o soneto que lhe de
diquei . O outro número da "Folha", com o perfil do 
seu colega Alvaro Conde, e para ser devolvido. Alvaro 
Conde, realizou uma exposição no Hotel Gaspar, em 
Campos, RJ. 
30 - Alberto Carvalho - B. Horizonte, 8/1955- Foi 
com imensa mágua que vim sem lhe dar um abraço . 
Os dias que aí passei foram cheios de atropelos. Itá
lia, Cremona, 26.4.1956 - Sem tempo, pelo atropelo 
de última hora, para lhe deixar pessoalmente o meu 
abraço, daqui lhe envio uma saudação de muita esti
ma. 
31 - Djalma - 9.4.1963 (da Sociedade Brasileira de 
Autores Teatrais). Infelizmente não me foi possível 
visitá-lo hoje como era meu desejo . la pessoalmente 
levar-lhe uns exemplares da nossa Revista, onde há 
uma página dedicada ao meu velho e estimado amigo. 
Como não pude ir, mando-lhe os exemplares. O se
nhor Barros, acaba-me de telefonar dizendo que é 
melhor ir aí na 3.a feira, mas devo ir a S. Paulo. Em 
Lambari, pensei no meu velho amigo e na exma. d. 
Bela, desejando-lhes aquele repouso, cercado pela pai
sagem magnífica da terra. Pensem nisso, pois uns 15 
dias fariam com que fossem eternamente lembrados. 
32 - Abaixo Assinado - Convite aos artistas para a 
reunião, sábado, 25 de março (não tem o ano), no sa
lão nobre da Escola Nac. de B. Artes, para tratar de 
assuntos referentes ao próximo Salão de -B. Artes. A 
Comissão. Assinaturas: Pedro Bruno, Antonio Parrei 
ras, Manoel Santiago, Ozório Belém, Jordão de Olivei 
ra ( ? ), Vicente Seib ( ? ), Joaquim R. Ferreira e 
Moysés Nogueira da Silva. 
33 - Centenário de Niterói - Comissão de Exposição 
de Belas Artes (1919). 

11/8 - Realiza-se uma exposição de B. Artes com 
o concurso exclusivo dos artistas aqui residentes 
(Niterói) . A Comissão, abaixo assinado, vem pedir a 
V. Exa. o seu valioso concurso. Professor Lucílio de 
Albuquerque, Edgard Parreiras e Moysés Nogueira da 
Silva. 
34 - 18 cópias de cartas de Moysés Nogueira da Si 1-
va ao colega Raimundo Cela, de 1943 à 1945. 

Em 1915, a Prefeitura Municipal de Niterói 
mandou restaurar o Estandarte Municipal (de 1824) 
pelos pintores Edgard Parreiras e Moysés Nogueira da 
Silva. 

Niterói, de agosto de 1978 

Júlio Xavier de Figueiredo 
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Julio Xavier de Figueiredo 

Pintores nascidos em Niterói: 

Antonio Parreiras (1864/1937) - Grande me· 
dalha de honra no Salão Nac. de Belas Artes. Antonio 
Rafael Pinto Bandeira (9.3.1863). Em 1885, obteve o 
prêmio "Imperatriz do Brasil", como aluno de pintu· 
r a da Imperial Academia. Foi professor do Liceu da 
Bahia. Edgard Parreiras (4.12.1885 - 1960) - Meda· 
lha de ouro S.N.B.A. - Milton da Costa (1915) -
Viagem ao estrangeiro e prêmio "Fagundes Varela" 
no Salão Fluminense. Ernani Bruno (12.3.1903) -
Bronze - S.N.B.A. - Ex-aluno do Colégio Salesiano 

c S. Rosa, onde se formou em encadernador e doura· 
dor. Seu mestre, João Llorens, conhecia protunda· 
mente artes gráficas, música e compôs peças sacras. 

e 
E Regeu a banda colegia l e a orquestra, esta, nas soleni· 

(j dades religiosas, acompanhava o coro de 4 vozes, pre· 
parado por ele, dos 400 alunos internos. Bruno tam· 
bém foi funcionário do Banco do Brasil. - Lafaiete 
Rego ( 191 2) - Menção honrosa - SN BA - Abelar
do Zaluar (1924) -Menção honrosa - SNBA- Da
kir Parreiras 24.9.1893) - Prata - SN BA - Moysés 
Nogueira da Silva, naturalizado brasileiro e radicado 
em Niterói desde 1909, onde faleceu em 1969. Bron-

' ze -SNBA (Menção honrosa -1927) -Prata (1944) 
e Prêmio "Antonio Parreiras" (1946) no Salão Flumi· 
nense. - Dr. João Porto - Tolentino (Tolen) -José 
Costa Filho - Dante Croce (pai e filho) , escultores. -
Julio Seabra, n. 26.2.1880, também poeta (Idea l -
Rev. Luz e Sombra, Ano I, N.O 12, setembro 1920). 
Angelina Figueiredo - Eda Parre iras (irmã de Anto
nio Parreiras) . O Dr. Dácio Lazary Guerreiro Lima, 
tem uma tela desta pintora (lcaraí- 1914) . 

Pintores nascidos no antigo Estado do Rio: 

Honório Peçanha (rad icado em Niterói ), escu l· 
tor . Prêmios de viagem ao estrangeiro, ao país e med. 
d P. ouro no S.N.B. A. - Cantagalo - Modestino Kan· 
to , escul tor. V iagem ao estrangeiro e med. de ouro. 
"Ori ne passe pas ! " (prêmio de viagem- 1919). Cam· 
pos - Aut. r tambérfl rlo busto de Martim Afonso. -
José Orávio Corrêa L1111a (1883). Med. honra no 
SN BA - S. João do Príncipe (S. João Marcos).- Ca· 
tedrático da Escola. Escultor. Manoel Dias de Olivei· 
ra Brasil iense (17 . . ). 1.0 art ista brasilei ro a adotar o 
"modelo vivo" . - Macacu. - Antônio Araujo Souza 
Lobo (1840 - 1904) - Foi ·discípu lo de Rodolfo 
Amoedo. Por serviços prestados ao ensino, recebeu os 
hábitos de Rosa e de Cristo. - Campos. - Hipólito 
Boaventura C~ron (1862 ~ 1892). Cursou a Acade· 
mia - Med. ~rande de 'otJro e t rês pequenas ( 1884 -
1890}. - Rezericfit. Joãó Batista da Costa (181)5-

























BACHARÉIS EM DIREITO DE 1940 
JÚLIO XAVIER DE FIGUEIREDO 

Neste ano de 1990, a redo Freitas, Aurélia -vaz: 
turma de bacharéis da Fa- Fontes Federici, Salvador 
culdade de Direito de Nite- Ciaragolo, Sebastião Sou-
r6i, agora da Universidade z:a, SHvio Lago Pereira da 
Federal Fluminense, come- Silva, Ladislau Godofredo 
mora o lubileu de outro, Dias Carneiro e Eutacílio 
tendo coado grau no dia Silva Leal (que substituiu 
17 de dezembro de 1940, Geraldo Bezerra de Mene-
em solenidade realizada "z:es, na presidência do 
no Ginásio Camilo Guer- Centro Acadêmico Evaristo 
reiro, da Faculdade, com a da Veiga). No período 
presença do então Inter- acadêmico, Edgar Figuei-
ventor no antigo E"'tado do redo Façanha, que era pre-
Rio de Janeiro, o Coman- sidente da Associacão 
dante Ernâni do Amaral Atlética dos Estudaníes, 
Peixoto, além de outras nosso colega na Equitati-
autoridades, entre as va, solicitou audiência ao 
guais o Bispo Diocesano, Presidente Getúlio Vargas, 
Dom José Pereira Alves e o ~ara tratar da pacificação 
Ministro Fernando ·costa. do esporte nacional, au-
A sessão solene foi presidi- diência concedida por tele-
da pelo Desembargador e grama do mesmo dia, 29 
~rofessor Abel Magalhães, de maio de 1936. A comis-
diretor da Faculdade, ca- são que foi à presença do 
bendo ao Interventor 
Amaral Peixoto 0 ato de Presidente era composta 
conferir 0 lrau aos bacha- pelos acadêmicos Edgar 

b I Fasanha, João Havelange 
réis, apon o a or a e 0 ca- e Júlio Xavier de Figueira-
pelo sobre a cabeca da for- do (substituindo o ~resi-
manda Luiz:a Marcondes dente do Centro AcaCiêmi-
de Almeida, que fora Miss co Evaristo da Veiga, Ge-
Faculdade de Direito em raldo Bezerra de Mene-
concurso de 1938, promo- ) A d 
vido pelos Diários Associa- z:es ' entre outros. in a 
dos, proclamada a mais nesse período, fundamos o 
bonita Lovem do Brasil, no Centro Acadêmico São To-
bailé da primavera, no más de Aquino, que teve 
Clube Central. 0 com~ro- no Conselho Superior - o 

professor Artur Nunes da 
misso profissional foi ido Silva, Júlio Xavier de Fi-
p~la formanda Eisa Viana 
Wishart, encerrando-se a gueiredo, o professor Pau-
solenidade com o discurso lo Gomes da Silva, Ansel-

mo Macieira, Nei Palmeira 
do paraninfo da turma, e Domingos Pereira; na di-
Desembargador • profes- retoria - Dail de Almeida, 
sor Adelmar Tavares. ~residente; José Augusto 

rélia Vaz: Fontes. Um prei
to de saudade é devido 
aos professores e colegas 
-Pascoal Maz:ille (que foi 
Presidente Interino da Re
pública, no período de 5 a 
11 de agosto de 1960), Al
berto José Arese, Maurício 
Tibau Arnaud, General 
Varjão, Albino lmparato, 
Dail de Almeida e outros; 
~rofessores Abel Maga
lhães, Oliveira Viana, 
Paulino Soares de Sousa 
Neto, Oscar Pz:ewodo
wisky, Homero Pinho, AI

. varo Berfort, Teles Barbo-
sa, Rubem Braga, Alarico 
de Freitas, Antenor Costa, 
Sousa Leão Júnior, Alvaro 
Sardinha e Artur Nunes da 
Silva. 

Tibi reddo gratias - Co- · 
memorando os 50 anos de 
formatura, a turma de 
1940 fará celebrar a Missa 
em ação de graças, no dia 
17 de dezembro, às 17 ho
ras, na Matriz: de Nossa 
Senhora das Dores do ln-
l á1 ~elo Monsenhor Elídio 

oba1na. 

Na foto, o ato da im
posição do grau acadêmi
co simb61ico, f)81o Inter
ventor Amaral Peixoto, à 
formanda Luiz:a Marcon
des de Almeida. 

São bacharéis da tur- da Câmara Torres, vice
ma de 1940, residentes no presidente; Badger Silvei
Estado do Rio- Alamir Ri- ra, 1° Secretário (foi Go
gueira, Arnaldo Riaueira, vernador do Estado), Ade
Edgar Lamego dos Santos mar Belestrero, tesoureiro 
(presidente do Clube Fila- (foi Deputado federal e Mi
télico de _Niter.~i) , Rômulo nistro Cio Tribunal de Con-
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