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O SOLITARIO DE GRAGOATÁ
JOS~

Alberto

Lame~~'o

mo~ento.Sim,

Recordar é viver,frase que se ouve a todo o

recordar é viver,

mas,viver com os mortos-imortais,procurando-os no silencio dos tumulos,como se vivoi fBssem, para continuarmos com as no,sas palestras
rio,rafia e com a troca de correspondenc'
duvidas sobre

afirmaç~es

sobr~

em que caqp um expunha as suas

feitas sem fundamento,todos empenhndos

dar os misterios que encobrem diversas passa,ens da

nos~a

~m

desven-

Historia.

Era ~ estimulo às pesC"uisas que faziamos nos poeirentos al'quiv.o
documentos coévos

histo-

à cata de

oficiais que desfaziam muitas mentiras historícas.

E,ao passarmos as vistas sobre as milhares de cartAs q e recebemos,:uardadas com muito carinho,o nosso pensamento vSa para os que as escreveram e
que deixaram no se

caminhar por este planêta um rasto de luz Já apa:ado

da memoria dos que a viram.
Pouco ,bem poucos são os nossos historiadore~e ho êns ·de letr~s q~
fSram esquecidos .Al,uns são leJnbrados er.1 hermas nas praças e jardins publicos,mas a amnesia da nossa

~~'ente

já não sabe os seus nGmes.

Centenas de pessoas,diariamente,passam por elas,na maior i

difer~nça,de

ca-

beça baixa ou _olhando para a frente = o presente em busca do futuro =
desvia do as vistas JIIIEa~ lado,oJide elas se acham.O passado ••• /{//.
Quanta erudição nas cartas acima referidas,mas tambem,quanta in amia,vilania
e in,ratidão reveladas!
Por elas sabemos que o querido e saudoso Mario de Andrade foi

tima de

traumatismo moral devido ~i ~~~"rande injust ça q~e sofrAra:"Fui expulso com
insultos do Departamento de Cultura da Prefeitura de S. Paulo,que ajudára
a funda!,tão apaixonadamente.

a:o o coraçfio quebrado de desilua es .••

Faz mês e meio que não fa~o nada,nem l~r1 banzando sobr a vida e ao 1 u de
~r ande
ustos e a&r:uras.Nem sei mesmo se a:uento a situação ••• j/ 11
S~ca~~s
de Oliveira Lima,(cêrca de
t
~

I

,..

A\ra4.:o feixoto

Moatlr~~

t oo)

C pistrano de Abreu,Rocha Pombo,

Ramiz Galvão,Affonso Celso,r ax Flei).lss ,r.ratoso Maia· Forte,

Lobato,Alberto de Oliveira,Mucio da

Paixão,Juli~

Feidyt,Elisio de

2

Araujo,Aurelio Porto,Alcides Bezerr 3 ,M.E. de Carválho,José Geraldo ~ezerra
Gonza~a C~bral,Antonio

de Menezes,dos padres Luis
Faria

de Menezes,Antunes Vieira,

e tantos outros.

~arros

Muitas precisam ser conhecidas e servirão de téma

~ outn

s

arti~os.

Hoje trazemos à baila as s~bias lições do ~rande indianista e ferveroso ca• Geraldo ~ezerra de Menezes.Tinha ~rande devoção ao S.S. Coração
tolice José
k

3

de Jesus e iniciava as suas

c~rtas

com as palavras:Pax Domini. Em uma data-

da de 1 de setembro de 19~,acrescentára :"N.S. das Dôres,cujo m~s se inicia
nos proteja".
Em outra ,de 14 de maio de 1922 diz que a capela e convento das Ursulinas
do

s.s; C9

~eiras

Coraç~o

çãó ·de Jésus · rundação dó . padre

,~mbas

Mala~rida

em Ser,ipe,fÔram as primeiras no mundo

e . a . i:r&ãa das Laranconsa~radas

s.s.

ao

de Jesus, e "levantadas com auxilio da minha familia (temos docu-

mentos,cartas de tias av6s,bisav6s,tresav6s.tUrsulinas,etc~ No convento das
Ursulinas

fÔra educada

u

minha mãe".

uitas v zes 'omos ao seu encontro na re id

a

~ G~~oatá onde se

re

cercado de livros,por todos os lados,aplicava-se com arã a indiocrafia.
Sonhava com a fundação d'uma Revista de assuntos nacio ais e americanos,
id,ia fixa que o atormentava,~o~itando mesmo 1 o nome que seria dado.
Em carta de 13 de setembro de 1920 insistia:" Uma simples "Revista de Lin-

.s...=-

~ua Brasileira,~ ttimo,mas muito exclus~vo; não ~ s6 lin,u~ico e literfrjo o cabedal que temos,é ante~ histJrico e ~eo~r~fico.Não lhe faltará
um titulo mçüs f:enJrico e pa trittico

que

nos obri~ue ·a todos: "Paranduba"

por exemplo. Paranduba, como sabes, é um nome
na nossa Lin,ua Brasileira,si~nifivando
dade" e deves conhecer

11

tupi-~uarani

e já introduzido

histJria informação notfcia,novi-

a Paranduba 1Iaranhense de Frei

l1aranh~
,' o

e a Paran-

duba Amazonense de Barbosa Rodri•ues ,
Para a nossa bastaria dizer Paranduba e na palavra indffena se conteria todo o pro..-rama,apenas com o

se~uinte

ema" Nomen,numen".Temos

creva,a çomeçar pe o ~rande Roctla Pombo ••• Deixo-te
Ao escrevermos

P.

~ente

que es-

idJia".

''A Terra Go1ytac " não concOi'damos com

a

etimolo~ia

da pa-

lavra Goytaca~s,dada por Teixei~a de Melo: Goytacámopi,Campos das Del~ia
e pelo Visconde de Porto Se,uro - Corredores - ~ara n~s,sicnificava

3

dores

e escrevemos: '1 Os

~oytacás

a~uas

vivian nas

que abundavam os seus

campos,em choças de palha fundadas sobre esteios de pau , metidos na areia,

.

para sef acautelarem melhor das incursões de outros indios seus inimi:os.
Procu~vam

,.

,

pAra isso as que não timham muito fun(1o como a La:oa Feia.Com-

batiam em campo raso e quando se encontravam em pef'i~o se rec.olhiam áa suas
casas,onde

nem a pé ou a cavalo podiam ser acometidos".

Era mist~r conhec~r a etimolo,ia
isso nos

diri~imos

a palavra Goytacás ou Goytacázes e por

ao indianista Bezerra de

~enezes

que se apressou a res-

ponder-nos em cartas de 31 de a!osto e 1 de setembro de 1920.
Na

la Mzia: "Concordo com

-

.

tacazes. Entretanto,o que

o si!~nificáao
nin~uem

de "nadadores"que déstes aos Goy-

te deu nem te daria,posso eu dar-te a,ora

- a etimolo:ia do nome; homem ou r.ente que sabe nadar.Indios nadadores.
I

,

Goytacá é , evidentemente,palavra tupi-,uarani e os proprios Goytacazes se dariam outro nome.O fato é coM~(ssimo.Por via de re~ra conhecemos os Tapuyas
que eram os Goytacázes,pelos nomes que se lhes dava em Lin~ua Geral,correspondendo a ~~ epiteto,alcunha ou npta caracterfst~ca da tribu assim desi•nada.
, I

..

,

,

...

Goytaca e corrupçao de Goaytaca,ou melhor Guaytaca, corrupçao ainda

,., __ -:r~

de~

quáa e decompõe-se: ~ uá ou auá ou abá-homem , indiQ,:ente,Ytl ? nadar e Quáa
- saber; portanto - Homem,indio,,ente que sabe

n~dar

-(Cf. Montoya,Tesoro,

verbo Ytá •• "Che itá guáa" sei nadar.Este! de Montcrya corresponde ao X dos
jesuitas do Brasil.Nao confundir com

!.:t..,

estantes , armação,pilares etc,nem

comJ( tâ: do mesmo Montoya que é o nosso itá

pedra etc, e aind~ menos com

j tg de .Montoya, nosso ita ou itan,concha.
No dia se:uinte refletindo ainda sobre a

etimolo~ia

,
da patavrg Goytacazes

escreveu:" Dormi .sobre o caso ••• e sonhei com diverso modo de encarar a nossa etimolor.ia,sempre na mesma idlia de "•randes nadadores que eram os Goy'
(/'ovJ:i,
tacazes~. ~ da palavra Goytacas ou Goytacas e não de Goytacá.A p~lavra
inct f r.ena seria Guaytá,si,nificando r.ente ou indio nadador,de

qu~ como já

vimos,r,ente ou indt~ e Ytá, nadar ou nadador (Como ensina Batista Caetano)
e ai haverá lembranças de Guaytà cpmo no.me r.en/rico para os Indios de Campos
e seria Gu~yté acrescido de tuaçú,ou Guayta~uaçú,nadadores :randes (~uaçú,
,rande) corrompido em Guayta•uáço ( com deslocação do acento,como em

4

sanhuçú e sanha.ç_~
se ll1es·

d~sse

s

'rra ou sa' y r,rande e em Guaytal'"uás ou Guaytacáz que
~ara

por simples enfase ou

m~smo

especificar um :rupo,bando ou

tribu,entre mais,superior a todos." B,terminava com estas palavras:"Consi:-no
etimolo~ias

as duas

e cada um que escolija e que entender,pois

a~bas

são sus-

tentaveis".
1iui t.as são

~s

cartas que possúo do saudoso homem de letras; umas sobre as-

suntos hist tricos e outras sobre reli~ião e nestas apareciam sempre os nomes
do

padres da

Gosa~a

Comp~nhia

Cabral,

de Jesus: C8rlos

~íaria

ntonio Menezes ,A.ntonio Pinto

Bonani seu mestre em Itú,Luiz

.,

e outos.

Aos 12 de outubro de 1920 dava-me noticia circunstanciada do

~!orfado

dos

Azeredos Coutinho, o nome da então ·lor~ada que vendêra 10 léEuas de terras
em Cabo-Frio ao Coronel Joaquim

!~ariano

R. de Castro por vinte contos,que

est?Va em demanda,já em recurso para o Supremo Tribunal ~advogado tluiBarbosa) e que tinha mais 11 e meia lé .. uas entre 11acaé e Campos,em ajuste de ven-

-

da ao senfUI.or Marechal Pires .Ferreira.
~encionava

os nomes da

Mor~ada,da

filha que

possu~a

a cruz de ouro do bispo

Azered~ Couti••o,que contin~ ~ relfquia do
usava no chapeu a fivéla de ouro d

da sobrinha que

ato do mesmo Ptelado.Dando-me conta

s

déssas pfeciosidades,Gizia -me que procurasse e sas senAoras t ue talvez se
desfizessem delas,sabendo que eeam

desti~àdas

a

fi~urar

em um museu de Cam-

pos,terra natal do erudito antistite.

A~ripino

***'***"'***•
Grieco no seu mar;nÍfico

todos detalhes a fi ura
Seu fil o Geraldo deixou

nrti~o

sse vulcão
ar~ uivado

*

"L1eu ~ e Meu

~'

traçou com

u. os clarões iluminarão a posteridade

na Revista

Geneal6~ica ~rasileira

(S.Pau•

lo.Ano Vll,2Q semestre 1946) o seu estema e bio~r~fia ,à luz de documentos
/ . ' cu lt or da indio~rafia,tinaa nas veias o san(Ue das
que provam que o sablo
I

amerÍndias tabajár 8 s e tupinambás·,respecjüvamente,Maria Arco Verde e Catarina

Para~uassú.

O Dr Jos~ Geraldo Bezerr~ de Menezes nasceu na cidade da Paraib~ do Sul em
23 de abril de 1867 e faleceu·em Niteroi em 29 de março de 1935.

Em 3

de junlto de 1898 esposou D.Lucinda Montedonio Bezerra de !1feneze~,~
11
exemplo inconfundível d f'lh
tudes cristãs".
e 1 .a,esposa e mãe,aureolada por todas as vir-

u

O ceu

d~sse

lar feliz jamais foi toldado pela mais tenue nuvem de discor-

d~.~ seu ambmente harmonioso pelo riso e ale~ria

5

dos 10 filhos lo c~sal
..,

'

s6 cessava quando ajoeltados todos diante do oratorio faziam as suas

abi-

tuais orações e se recolhiam aos seus leitos.
ToDos os filhos se~uiram sempre o caminho da honra e ~ o dever trilnado por
seus pro,enitores e

l'teem hoje ~rande projeção na polÍtica e ~ozam de ~raaJ

de prestf~io na sociedade fluminense e carioca.
1) Sara Montedonio Bezerra

de 4enezes n.em 4 de maio de 1899 em Paraíba do
~ezer

Sul,Estado do Rio,solteira e afilhada de seu av5 paterno Dr Leandro
ra Monteiro e de sua tia materna D. Adelina

Gamb~a.

v

Professora diplomada pela Escola Normal da Capital da Republica,em 1918.
Frequentou oficialmente,o Curso de Arquitetura da Escola Nacional de
las

~e

Artes ,matriculou-se no de dese.nho e artes aplicadas ,de Nereu Fernancar~o

do Sampaio e fez o de Arte Brasileira a
Filho.Exerceu o

car~o

de professora de Desenho do Curso Anexo à Escola

Normal do Rio de Janeiro e da Escola
Biblioteca

Centr~de

do Professor José ·Mariano

Tiradentes.Desi~nada

Educação,teve a seu

c~r~o

em 1935,pa

a

•
todos
os sectóres da mesma•

•

Dedica-se ao mat;istlrio e a pintura.

*******•
2) Dr Leandro Bezerra Monteiro,n.em 30 de outubro de 1904 em Paraíba do Sul.
Cursou o Colé~io Anchieta, de Fribur~o e faz parte da Associação dos Anti~os

Alunos dos Jesuitas,com séde en S. Paulo.Bacnarelou-se em Ciências

jurjdicas e sociais pela Fa«uldade de Direito de Niteroi,em
de Policia no Est r do de S. Paulo,tendo servido em

1928.Dele~ad

Itapetinea,Botucat~,

Caçapava,S. Carlos e por uttimo na capital bandeirante.Autor de estudos
especializados em materi.a policial.De sf&..a autoria os folhetos "Casa da
Policia Civil em S. Pãl,llo" e "Su~estões para a reforma da polfcia civll
de S. Paulo! publicados respectivamente em 1943 e 1945•~ suplente de deputado à Assembléia Le~islativa do Estado de S. Paulo.
-~

Afilhado de batismo de seus tios paternos

D~João

de Siqueira

~ezerra

Menezes e de D. Rosa de S ~ ueira Bezerra e de crisma do padre Cícero
mão Batista. Casou em Niteroi,em 1922 com D.
~enezes,n.

t~

de
Ro-

de Miranda Bezerra de

em 25 de dezembro de 1904 na cidade do Salbador,Balia,fil~ de

6

do Comandante da :lé.orinha de Guerra Raul de Mi randa e Dt Henriqueta Guimarães de Miranda.
flito,foi em
viços de

np Ruth pelos esforços desenvolvidos durante o ultimo con-

1947,condecorad~pelo

~uerra,pela

Ministerio da Guerra,com a

sua atuação como àirectora da

medalA~

Or~anisação

de ser

fe1ninina Au-

xiliar de Guerra de S • Paulo.São filhos do casal:
. -.)~a; b) ·raria José; c) Leticia; d) Teresinha de Jesus.As duas ultimas
falecidas meninas.

3)~quel

nezerra de Albuguerque,n. na Paraiba do Sul,batisada pelo padre

Leandro,em S. Lourenço,Niteroi1 a 15-7-1905. Professora diplomada pela Esc6la Normal da , Capital da Republica,casou na matriz de S. Lourenço,em Nite roi, sendo cele'brante o padre
Alb ~erque

Au~usto Lame~o.

Seu marido ,Coronel Raul de

é fillo do General Francelino de Albuauerque e de D. Laura de

Albuquerque.O Coronel Raul é en,enkeiro civil,pela Escola Potiténica do Rio
de Janeiro e militar.Construiu o
Deodoro.

~

dade,com

~rande

~uartel

General,foi prefeito militar em

Diretor Geral dos Correios e Teler,rafos do Brasil; nessa qualiexito tem

c~efiado

sos Internacionais. Possue varias

varias

dele~ações urasile~ras

•
condecorações.Fez

em

Con~res-

parte do Gabinete do Ge-

neral Eurico Dutra,quando este era l1inistro da Guerra.Sã~ seus filaos:

-

--

a) Raul: b) Ronaldo; c) Roberto.Os dois primeiros nascidos em Itajubá e o

-

ultimo em Niteroi.

*******>!'**
4) D. Debora Bezerra Freire,n. em 12-ll-1906,na rua Visconde do Rio Branco
353,em Niteroi.Esposou na matriz de S.

Domin~os

a 15-3-1937,o

D~

Rubens

Emilio Rocha Freire,mldico 1 nascido em ~elo Horisonte.D. Debora cursou a
Escola Normal de

Niteroi~Filhos

do casal:

a)Crjlatov~o

n.

~

17-12-1938;

b)Rubens n. em 20-7-1940;c) Guill erme Henrique n. em 6-4-1942,todos em
Niteroi e d) Lucinda Haria,em Anicuns,Estado de Goiaz.

*********
5) João Montedonio Bezerra de Menezes,n.em 21-10-1908 na casarg 5 da rua Coronel Tamarindo (Praia de

Gr~oatá),em

Niteroi.Foi batisado na matriz de

S.João ~atista em Niteroi,em 27-12-1908,no dia de S. João Evantelista.
Casou na mâtriz de S. Domin,os,em Niteroi,com D. Cacilda Scorzelli ~e
zerra,filha de Aquiles Scorzelli e D.

Mar~arida

Ramos Scorzelli.

Em 21 de janeiro de 1923,com a idade de 13 anos,fez a nado a travessia
da

~aia

de Guana bar arem uma hora e dez minutos. Os- jornais da época, entre

7

os quais a"União" ( Rio1 1' de fevereiro de 1923) ,noticia rara com destaque este
feito.Cursou o Cole:io Salesiano de Santa Rosa,em Niteroi.

t diretor da Equitativa,no Estado de S. Pamlo.o casal tem dois
a).~~o1arta;b)

fil~os

vivos:

João; c) José Aquiles faleceu no Rio com 2 anos de idade.

-

*•*.****

6\ Dr Itnacio ,i.;1 ontedonio Bezerra de Menezes ,n. em 31-7-1912 1 em Ni te roi.
Casado na matriz de In~á,em Niteroi,corn D. Amy Salles Pin eiro ~ezerra de
~Ienezes

,n. em 8-2-1914 em Paraíba do Sul, professora ,ftlaa do Desembarfador

João de Salles PinAeiro e de D. Zulmira de Salles Pinheiro.
Cursou o C6le,io dos Salesianos em Santa Rosa,Jm Niteroi e backerelou-se pela Faculdade de Direito de Niteroi1 em 1937.
Deputado estadual à Assembleia

Constit~ i nte Flt~inense

em 1946,pelo Partido

Republicano Fluminense.Ocupa a vice-presidencia da Assembléia,por eleição e
reeleição.Tem tido destacada atuação p1 rlamentar. Era Secretario dos Correios
e Tele,rafos e advo,ado militante,quando foi eleito deputado.Pais de:

-

a) Selma ; b)S r io •
I

****""**"'**

•

)

7)

~ria

Mgntedonio Bezerra de M,nszes,n. em 13-2-1914 em Niteroi,solteira.

..

Cursou a E;cola Profissional Aurelino Leal de Niteroi.t /uncionario do Ministerio da Guerra.

***"'"'"'**
8) Geraldo

~ontedonio

Bezerra de Menezes n. em 11 de jul' o de 1915 nA

Pr~ia

dt

de Gra,oatá.Fez todos os seua estudos na capital fluminense; o secundaria no
Ginasio Bittencourt Silva (1927-1922) e o

superi~r

na Faculdade de Direito

de Niteroi (1932-1936),sendo orador oficial da turma.Foi presidente do Centro Fluminense de Estudos Jurídicos (1934) e do Centro Academico Evaristo'da
Vei~a

(1936).C) efiou a

dele ~ aç§o

da Faculdade de Direito de Niteroi ao 12 Con

, resso J urídico Universitario do ~rasil realisado na cidade do Salvador,~a
hia.Professor de portueuês e de histeria da civilisação no Ginasio ~ittencourt Silva (1936-1939) e da Faculdade Fluninense de Comercio (1937-1939).
Lecionou Sociolo,ia no Curso Complementar da Fa«uldnde Fluminense de Uedecina(l937-1943) sendo examinador desta materia . no exam~ vestibular da Faculdaà
Nacional de En,enharia (1943).Lecion

Sociolo,ia e Direito do TrabalAo na

E

cola de Serviço Social do Estado do Rio,desde 1943.

~ professor de Direito Constitucional e Coletivo do
I.

Trabalho,no Curso de Di-

8

vul,ação e Aperfeiçoamento do Direito do TrabalAo,mantido pelo !inisterio
do rrabalho,Industria e Comercio. Em 11 de afOSto de l947,na instalação do
Curso,deu a aula inau,ural sobre · ''A Justiça do Trabalho-sua

si~nificação

na histeria jurfdica e social do ~rasil ".Este estudo , que foi impressoJ teve
~rande

repercusão no urasil e além das fronteiras da patria.

Presidiu as duas juntas de Conciliação e Jul,amento,do Distrito Federal,
(1939-1940) e (1941-1944).Foi Procurauor do Conselho Nacional do Traballo,
1946.~

(1945) e seu presidente de fevereiro a setembro de

membro e presiden-

te do Tribunal Superior do TrabalAo,desde setembro de 1946.Em maio de 1947,
de acordo com o novo Re,imento Interno do Tribunsl,em observancia à Constituição de 1946,procedeu-s.e à eleição de presidente,tendo sido eleito pelo voto untnime de seus pares.Para o t.i~nio de l949-1951 1 foi de novo reeleito por
unamilmidade.
~

membro do Instituto Geneal6,ico

~rasileiro

de S.Paulo,do Instituto Hist

'I

rico e Geofrafico de Ser:ipe;do Instituto Hist!rico de Petropolis;do Instituto Brasileiro de Direito do Trabalko; da Academia Niteroiense de Letras e
ela

•

Academia Fluminense de Letras.

g autor dos livros:"Homens e Idéias a luz dn Fé" e"Pol ti a Sindical
leira" cue alcançaram grande

xito,pois as suas edições

f~ram rapidamP.nte ~

es~otadas.

Os jornais e revistas do país e estran:eiro
estudos,arti,os,discursos

~uardam

em suas patinas in&meros

e confer:ncias sobre assuntos Risttricos,reli~io

sos,jur{dicos e sociais que ttm feito ~ozar do beneficio da impressão •
Colaborou na "Revista .Li1exicana de Sociolo:ia" e
bajo" de
u

~uenos

.

a~ualmente

,na

11

Gaceta del 'l'ra

Aires.

seu ma:nffico trabalao"Diss{dios Coletivos do Traballto 11 / publicado no "Jor-

nal do Comercio" em 23 de fevereiro de 1949
tros

e reproduzido em livro com ou-

arti~os sob o mesmo t Í tulo, causou viva impressão nos meios forenses.

O eminente advo,ado e acad:mico Levi Carneiro assim se manifestou em carta
ao seu autor:'' Li e reli com a maior atenç5o e com alto prazer intelectual,
o seu

maeistra~

estudm. Confesso-I e que me causou a rnais profunda impressão

"'·::~ uma das mais belas pa~inas que se t;m escrito no Brasil sebre problemas de

Direito do Trabalho,ern que o vigor e a clareza da ar~umentãção se aliam ~o pr
fundo conhec mento da materia e ~ ele,ância da exposição".
l

I

a....

/"-

Ao cbmpletar dois ftnos na presid~ cia do Tribunal Superior do Trabalfio,em
23 de fevereiro de l948,foi-lke prestada expressiva homena,em na 2a Junta
de.Conciliação e

Jul~amento.do

Distrito Federal,com a

inau~uração

do seu

retrato na sala de audiên ias daquele tribunal da primeira instancia,sendo
nessa o asião pronunciados si•nificativos discursos.
at'olíco,ierdou o espÍrito-apostoliC!ó ~ dos"seús áncestrais.Conjre~àdo mariano, preside , desde 1938 ,'a Federação das Con~ree;ações :uariall'}S

e

Niteroi e é o primeiro assistente,isto~, vice-presidente da
Nacional das

Con•re~açôes

Cat~lica~~i,Tomou
cos de

Hiteroi,~arra

do

Marianas,por eleição e

reeleição.~

parte como coferencista,nos

Piraí,Fribur~o,S.Gonçalo

membro da Ação

Con~ressos

Eucáristi-

e An•ra dos Reis.Saudou o

Episcopado Nacion~l no Concflio Plenario ~rasileir o (1939),em nome dos con~

tados

brasileiro~

Em 18 de fevereiro de l , U , casou em Niteroi,na mntriz de
In~6 com

1

D.Odette Machado Pereira

São filho& do feliz &asal

das Dbres do

nome de solteira) nascida em 25 de de-

zemhro de 1919 em S. José
Perei~a,portucuês,falec

r;.s..

a de Francisco
e de
D~

c Ia do

alina Maeaado Pereira.

Geraldo e D. Odette,todos nascidos

a) An!ela,nascida em 21 de março de 1942; b) Ana Maria,n.2ô de

jun~o

43; ·

c) Leandro,n.em 18 dé fevereiro de 1845f d)Geraldo,n.~~5 de julho del946;
e) Rosa vlaria n.8 de BfOStO de 1947;e VerSnica,n.7 de março de 1949.

**********
9) Cefas Montedonio Eezerra de Menezes,n. 10-ll-1917,em Niteroi.Tem o curso
do Seminfrio Menor de S. José,da Capital da Rep~blica e completou em 1937.
o curso de Filosofia do Semin

io Maior da Imaculada Conceição de S.Pau-

lo.Professor de Latim e Portu~u~s.E~uncionario do ·~inistério da Guerra
e atmalmente dos Correios e

Tele~rafos.So

teiro.

*"'*********
10) Ruth Montedonio ~e zerra ,de L1ene zes, n.l~-4-1921, em Ni teroi.:Bacl erelou-se
pelo Ginásio Bitencourt Silva,em Niteroi.Solteira.Funcionâria p~blica federal.
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Aeu Caro Dr Cer a ldo
Fax Domini.
'"',

~o

a~oro.

pude terminar a leitura dos seus ma ornificos trabalhos sobre

ti ti c a Sindical

rasileira 11 •

11

·u A

Po-

:liscidios Cole ti vos do Tra baüw 11 ; "Rela torio

da Justiça do Trn balho''; "Um Catolico de Fibra 11 ; e os discursos pronunciados na Faculdade de 1[edecina de Hi te roi e :1Cademia Fluminense de Letras.
Em todos ~les desl• mbro a irradiação das luzes de um espírito de escól,influenciado pelos clarões do

~ran

e talento e convivio de seu saudoso pai,

que como disse o Dr .Alcebiades Delamare,era 11 um dos maiores pensadores do

~re-

sil; um santo pela austeridade de sua vida" e acrescentamos,publicista,hisFisc~l

toriador,sabio mestre de indioirafia e conscencioso

Inspetori~

da

de

SeE;uros.
Imdianista fanatico

J

se interessava sobre o assunto e t-enho presente a car-

ta que me escreveu em 10 de dezembro de 1920 em que diz:" O Hapa das Aldeias
Indi~enas

lt,luminenses

(pl_a~iado

por Joaquim Norberto)foi roubado por João

Clapp e se achava até pouco tempo com o Paiva - Alfarrabista

~rasileiro

-

que pedia por êle,mundos e fundos.DP.ixo-te o fio nas tuas mãos,o resto é
conti~o •••

Como
su~

"

advo~ado ~amais

a sua

to~a

foi salpicada da menor mancha.Retissimo na

profissão donde provinham os recursos par8 o confo::-to da querida esposa _

e de 10 filhos,nw1ca aceitára qualquer causa em que tivesse em
teresses ·do Governo da Republica como se prova com

Q~

jo~o,

os in-

topico da sua carta de

4 de novembro de 1920: 11 • • • • Espero que comuniques o meu nome para as causas
dos teus

ami~os

e conhecidos,menos com as da União e nas de

presente,pois sou Fiscal de
cional e Recursos para a
ço outros

.cole~as

Se~uros.Campos

Relaçio.~

Se~uros,como

a

tem sempre questões no Juizo Sec-

o melhor que ce podes arranjar ••• Não conhe·

ai que se lembrem do pobre de mim"

2

A proveitosa leitura dos seus traba hos que tanto amenisou a minha ancianide valetudinaria deixou-me a convicç~o de achar-me diante do primus inter
•
pare~ dos conhecedores do Dir
o do Trabalho,de aplicação da sua just·
e da
resolução dos seus muitos problemas.
Não

~

pois para admirar a repercurs5o que tiveram nos meios intelectuais bra-

sileiros e nas classes dos

empre~adores

e

empre~ados

mo aconteceu,atravessar as nossas fronteiras e
tres das questões $ociais,juristas da

e certamente,haviam,coao conhecimento dos mes-

che~ar

Ar~entina,Uru~uai,~olivia,Espanha,

Cub~

que se manifestaram sobre os seus meritos,nos mais expressivos termos.
O Brasil muito ainda espera do seu

prodi~ioso

talento!

Os seus discursos na Faculdade de Medecina de Niteroi e na Academia Fluminense de Letras revelam

~randes

dotes oratorios e muito

a~radeço

as referencias

feitas ao meu nome.
Quando o seu

inolvid~vel

pai recomendou-me o jovem

advo~ado Le~ndro,dizendo

que era bom orador e seria . optimo d.!.putado, de.via tambem incluir na sua c arta,com

i~uais

predicados os nomes de Geraldo e

Essas linhas já excedera:n
pedindo recomendar-me á

I~nacio

••••

os dizeres de uma carta e por isso conclúu esta

Exm~

familia

e abraçar ao

ami~o

certo

C~NEL $AL VADOR DE MO,YA ~
Presidente Perpétuo do "Instituto Qenealógtco Brasil~"
·
e J!iretor·Geral de su~Ca.ções
~
~w~-~...,_
..la.'

..,~ ~ ~~ ~ ~, ~.,

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, '2912
TELEFONE, 3-8(03 .
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7 de Julho de 1949

'

.reu Caro Dr Geraldo
~ax

Domini.

Confirmo a minha e deontem e

a~ora

lhe envio o que

prometi sobre o nosso inolvidavel José Geraldo.Bem
pouco pude acrescentar ao que já fÔra escrito em sua
memoria. Se entender que deve publicar este

apa~ado

tr3balko,póde fazê-lo
Já comecei a lêr os seus estudos sobre as questões
sociais e reliwiosas e em todos irradia o talento
herdado do

bon~ssimo

Quero muito bem

~

e por isso sinto

pai.

toda familia Bezerra de M enezes
~rande

prazer quando me dirijo a

qualquer dos seus membros.
Receba um
velho

~rande

ami~o

abraç;o e

de seus

.

disponh~

pro~enitores

•

•

sempre do

Rio 6 de Jul· o de 1949
Meu

Caro Geraldo

Fax Domini ,como encabeçava sempre as suas cartas o seu bonissimo pai .
Yuito obri,ado pelo presente que ontem recebi e que vae deleitar o meu espírito : Dissídios Coletivos do

Trabal~o,Politica

Sindical

~rasileira , Discursos

Pronunciados na Faculdade de Direito de Nite~Oi etc , Relatorio Geral da Jus tiça do Trabalao , Breve Noticia sobre a
Samba~uis,

José Geraldo

~ezerra

Geolo~ia

do Distrito Federal e seus

de Menezes:Um Cat6lico de Fibra,Curiosida-

des do 5Q ano da Academia de Olinda em

185l.Recepç~o

de Geraldo

~ezerra

de

lenezes (na Academia Fluminense de Letras) Suplemento Liter 11 rio do "Estado",
José Geraldo Bezerra de Menezes 1 por Geraldo

~ezerra,Filhos

de J . G. E. de Me -

nezes eGeraldo Manteotonio 13ezerrn de Menezes (Dados r;eneal6c;icos e bio-·biblio~raficos) .

Antes de

prose~uir

desejo saber se este ultimo trabalho que

lhe diz respeito,foi publiC§dO .
J~

conhecii o

arti~o

·de José Geraldo pub!icado na

11

Tradição" e o do punlto

de A~ripino Grieco. Pelo que se publicou sobre o meu ~rande ami~o,está o
assunto escotado; todavia vou escrever alr;umas linkas,tornando conkecidas
al~umas de suas cartas que revelam muit~ cousa i~norada . Terminado 3sse es~

crito,passârei as suas mãos e fará tozar do beneficio da

impress~o

no "Es-

tado " ,se jul,ar que deve ser divulcado .

*******************
Quando ontem che,ou o seu enviado,aqui se acAava em visita o meu irmão P.
Autusto Lamec;o que trouxe em sua companhia um academico (2Q anista) de nome José Pereira de Oliveira. O seu pai que talvez conAeêea por ser muito
catolico,c.ltamava - se

Jose Evan~wlista de Oliveira(Capit~o) e falecir~~ em

14 de jul•o de 1948,sem deixar

fortuna . ~sse

academico com quem muito sim•

patisei,pela sua maneira distinta,está ameaça.do de não poder
estudos por falta de meios
pre~ar - se .

Lembrei - me então

~rosecuir

os

e por isso para não dar esse passo,precisa emdo que me escrevêra o seu pai

em 17

d~

jaàei-

Ito de ],$29:"Sabes que tudo quanto se refere a ti me interessa imenso . Por
todos os títulos eu te quero muitíssimo bem e sou o t

aior admirador • ••

O meu Leandro Bezerra 1onteiro manda- te dizer que acaba de formar em Direi·
to;- bem o podias coldlCar a:Í ou alhures ,como Delecado ou Promotor.Toma- o

,

Rio 24 de junho de 1949
lw~usto

Desejo sa6de para todos de sua

cas~.

O fim desta é pedir que colha al•umas informações que preeiso .ara escrearti~o

ver um

Bezerr~ ·

sobre o saudoso amir:o josé Geraldo
I

de . eneozes que

foi tambem seu ami•o.Como os seus filhos tam projeção social e politioo,

.....

não é dificil obter as informa 'ões que preciso, tanto mais que bem os cos~ber:

nhece. Preciso
nasceu e qual o

~s

empre~o

~

datas uo nãscimentó

que ocupava; os

faleef ento o lu ar em que

de todos os filhos e quais

~

as suas profiss@es,se casados ou solteiros! os

no~~~:sposa

e se ainda

'
vive e os das filhas ,se casadas
ou solteiras,nomes dos mariàos e filhos.
Possuo

muita~

cartas

~aquele

nosso

ami~o

e o meu arti,o ser

cartas em que fala da sua convicção catolica e do

sobre essas

eu estudo sobre o 1n-

dianismo que conhecia a fundo .
esejo t mbem, qae irtdatue no Di rio Oficial em que pé está a impressão
Yolume~

dos

da Terra Goitacá que ali estão por ordem do

~overno

e indica-

ção da Assembleia. Peça ur:encia,começando a impressão pelo lg volume (2a
edição)

v

Visitei A Elia ~ue conti1 ' a ainda mal. uando V aparece' Eu, continúo melhor
mas não tenl\o ido ao centro.Preciso muito ir a Hiteroi,mas
•

•em.~e

n~o

tenho corA-

CarJpos tenho boas noticias.u Claudio esteve aqul com a Glorinha e o

fil~o

José

lberto ~les re~ressaram mas o filho ficou p~ra ir ao medico e

tirar

radeo~rafia.Tem

passado muito bem

e voltará para Ca

os dentro de

poucos dias.Espero que Latinha esteja de todo restabelecida,po1

soube que

esteve doentw. Mocinha tambem tem passado a orR bem e hoje foi à missa.
Saudades

par~

todos e um abraço do ir mão

ami~o

~~-

l

