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~-{!!!: Se é o Espírito que me inspira nenhu ///fi\~""- Na hora que Ele achar conveni~nte tud:~i:pa~ãáo dtenho de duvid~r de seu auxílio. r a melhor maneira. 
- Francisco de Assis 

750 anos após, Francisco continua empolgando a h -umantdade. 
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NACION1.L DE lA PLATA Y PROFESOR DE PolfriCA " lEGISLAC'IÓ~ 
SOCIA L EN l A U NJVERSI DAD DEL S ALVADOR DE BUENOS AIRES 
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Doctor Geraldo Bezerra de enezes 
Rua Hcrotides de jliveirajl3 Icarai 
~a te roi . Estado do Rio de aneiro 
Brasil . -

1á il stre colega y querido migo: 

ole 'lO ao .s1 
O'.IO~úla a ob L Íb'.Io 

Despues de un prolongado silencio 
le escriba estas lineas ara nu nci rle que rccien ~ luego d~ dos anos 
he podido cumplir con lo~ ue le nrometiera cn una ae m1s cartas cl de 
h c· r le un comentaria bi~ ·ogr fico a su val~o libra titulado : ~O 
Direito do Trabalho c Seóuridade ociale na Constituic o' oLc ~xnli-
c ró brevemente los mot ivos de la demora . -

~n mi carta promctía publicarlo en la Revista El D~recho" de Buenos 
~res de gran difusión ,pcro cuando me dispuse a hacerlo la dirección 
de la !Cvista había ~laus~ado l~ secci6n biblio~r fica por razoncs 
cconom1cas . Entences 1ntentc publ1carlo cn la Rcv1st La Lcy" tambicn 
de Buenos urcs de la cual taubien soy colaborador desde hace muchos 

fiOS o 

Lc hice entreg del comentario al Jcfc de rcd cción
1
pcrson de mi 

amistad,pero cst revista ticnc como norma para ubl1c r los comcnt -
rios bibliogr ficos cont~r con un cjcmplar del l1bro para su biblio
tec ,destinado los suc~torcs que deseen consultarloo 
Por cso lrcci bir el comentaria para su .publicación,cl Jefc de Rbdacci n 
requiri6 a la editorial Pall s S. ' .de R~~ de r J nciro un cjcmplar ; ne
dido que reiterá en tres oportunidadcs , cn cuy espera transcurri m s 
de un fio y como la editorial gu 6 s1lencio no se udo ; ublicar la 
rcccnsión al libra . 

~li intorós on publicarlo cn la revista El Derocho o La Loy ora por la 
gran difusión quo tioncn , ~o sola~onte on la ITgcntina s no on Latino
américao 
Ahora bion,al final terminá publicandolo cn l revista 89nsus" do 

la cual soy su diroctor . Lc aclaro quo no quorí a publicarlo cn esta ro
vist porque se trat de una publicación destinad al Foro do la pro
vincia , dc Buenos · ros 1 comoUd .podr· comprobar, dc tirajc lioitad9 o 
Esc fuo uno de los mot1vos do la dcmor cn aparecer ol comcntar1o a 
su libro . El otro motivo lo constituyc un acontocimicnto ~uo constituye 
la dosgraci m s grande mi vida . Durantc ol ano 1978 ,mi h1ja únic dos
puas de habor obtcnido cl título . do ~ccnc~ada cn Relaciones pinlo~ tica 
con Dip oma do Honor , cuando se dispon1a a 1ngrosar cn la Canc1llor1a 
lo ataco una doloncia qu; la tuvo postrad durante un tiompo hast guo 
falloció oEsta dosgracia , como Ud . comvondcrá me dcjó nonadado ,sin volun~ 
tad para continuar vivicndo , lo que contribuyó logicaoento a prolongar la 
demora o , , • d d · h· · d · Algo rcpucsto del cstupor uo me c _uso la pord1 a e IDl l Ja)mc 1a 
la taroa de Tecupcrar la no cn la revista la Lcy ~ pcro est nabia dos -
parccidoo J t;-

Con cl prop sito de publicarla en la revista Scnsus , la rc1cc y nor cso 
aparece en clla ,dc la cual lo envio dos ejom lares por cortao ccrtifi
cado . Espcro que lo agrade mi comentaria al l1bro .Si no lo llcgar . 
rccibir porque l correo nda muy mal cn este p is ,hagamolo saber quo , 
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•• N1ter4t, 

Jtainente Acadlad.co Dr. :Benjmd.n. Albagli 

DD. Preaidan'te da AO.ADEMIA. lmASILEIRA DE BIXJCAÇIO 

~-a preeen~e o ob3ttivo •pecffioo de eo11c1wr de Vo•a 
E:Êeel.ola •inba i.Uor.t.çlo oamo oandida:to l vap ab raa AOADBMIA 

llBASILEIRA DE EDUOAÇ(O, Oat1e11"a a.l 181 patzolWd.oa de PBRlWlDO DE 

AZEVEDO, deoornn:te do faleoiJD.elt.te lo Aoadlaico hederioo !rott&,que 

a oeu;pan.. 
Ao manifeetar a Vossa Ezoelkoia eete MU prop&eito, fago-

I 

o porque tocla a minha vida pro:tiaaioul, de 48 .... ,_ sido so;tu.-
sivaaa-te declioada à Eã.ucaolo, 1Diciazlde-a ooao prof'-.or pr:Lm4rio 

u hinterllzldia :tl.181Deue pa:ra chegar à UD:Lverai4e4e hdual 1'1-.t

neue (li te%'61) de que eou. Pl'O:t .. aor H WlarJ paalllmClo J»>r VÚ'ioa 

carsoa t•CDiOC)se ino1uaive o de Direwr da Paou14a4e te Eduoa;lo 4a 

UP.P; coa eatl.gioa de espeoiaUza,;lo • apvfeiQo--.• ao exterior, e 

participaçlo • OoDSN••o• naoto:aata • 1ntezu.otonaj •, têDdo ai4o d,! 
legado do Brasil a tr3a Oo~exohoias iD'ter.u.oi=a1a pro.oriaM pela 

tmESOO, altlm de --.b:ro de Oômias!ea Exaltinadoru de conC'UJ'IIIH)a an 

Unive:reida4ea bruUeira.e 1 tJSP (saia n•••), tJRICAMP, 1lPBir, UDiver

aidade :federal da »abi a • na Uninrsidade Jederal. nu.LD-.e. 
HoJil"'ooóód de ter oomivido e trabalhado ooa g:I.'8Ddee eauoaq 

rn braaUeiros, dentre os qUais ressalto LoureJ19o Jilho, 

de .Uendo e Ardaio ~eixaira; deste l!l. tiao 1 fui A.Heseor 

oi to 811011 DO IlmP. 



' 2., 
t Poesuo ~alho~a )}'®UoaAoa, a14m d·, â1.'1;1goll • estudos ,u 

vulsaüoa »el.e. '"llevtata 1\ruile~ &t Est'w.\o,s :Pt4~Sicoa"' ·Ao :nttífJ?. 

So1:l "Mate t:1W1ar" da AlJE .. Asaooia.;la :Bimsile18 ele Eduoaglo,, 4 -

ou.~~os ~seoa sempre pa.rbiei:Pe:t. ~ N.,ada.,, »>r novtr aos, Con. 

selheiro 4o Oouelho, Eau.ãuel de Ou.lt;u;ra .. , RJ t Ao q'W'il. fui pree1d1J1 
te •. 

~ 
PAULO DE A~ 
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Ao eminente confra~e e i l us t r e bCaàêmico Minis t r o Ger a l t o be/ 

zer ra àe He neaes,agracieço p::nhor aào , os àoi s el..emplares de ''Letras 

11'l..unin~nses " ,waavelm~::nte enviaàos - um àes tinaào à Bi t;li ot eca da 

ASóL e outro a e s te ti~U menor ami5o e cons tant e aàmirador, que o 

a ora -;a "in s i ilU J esu" 

' ~ ,~~~ 
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Estado de São Paulo 

Academia Sobralense de Estudos e Letra 
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Recebemos e agradecemos: 

Nous avons reçu avec recon- t r us Fluwinenses 2 exemplares 
nalssance: 

~ 
We have recelved wlth thanks: 
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SECRETARIA DE ESTADO 

N. 7.816 vATICANo, 10 de Agosto de 1979 

Ilustríssimo Senhor 

O Santo Padre recebeu oportunamente, através da 
Nunciatura Apostólica do Brasil, o exemplar duma pu
blicação da sua autoria, que houve por bem oferecer

-Lhe numa declarada atitude de homenagem, conforme 
consta na dedicatória exarada no frontispício do vo
lume. 

Ao agradecer, da parte de Sua Santidade, tal 
preito delicado, mais me incumbe acrescentar que o 

Sumo Pontífice deseja à pessoa de Vossa Excelência , 
assim como aos seus familiares, todo o bem, para to
dos implorando os favores celestes, com a Bênção A
postólica. 

Aproveito esta oportunidades para lhe afirmar 
protestos de alta consideração. 

+.aCLL~ 
( + E. Martinez, Subst.) 

Ex.mo Senhor 
Dr. Geraldo Bezerra de Menezes 
Rua Heretides de Oliveira, 14 
24.000 NITEROI - RJ 





Juazeiro do Norte, 27 de janeiro de 1980 

Distinto Amigo Ministro Geraldo Bezerra de Menezes: 

Ausente desta cidade, por vários dias,· neste período de fé

rias, só recentemente me fpi dado o prazer de ter em mãos o seu 

gentil cartão de Boas Festas, recortes e outros impressos, euja 

leitura se constituíram num verdadeiro deleite para o meu espírito. 

Refiro-me aos artigos e discursos, lapidares todos. 

Do meu particular interesse, o estudo de Oscar Przewodows

ki sobre o Dr. José Geraldo Bezerra de Menezes (Letras Fluminenses, 

Ano XXX, N2 19), trem assim seu precioso trabalho, ampliado e re

fundido, ·a respeito do Capitão-Mor Joaquim Antônio Bezerra de Me

nezes e sua descendência. Grato pela citação. 

Recebi, outrossim, alguns exemplares do Letras E~uMinenses, 

Ano XXX, Nº 20, que já distribuí, e em que se estampou seu belo dis 

curso, proferido ao ensejo da instalação do Conselho Municipal de 

Cultura de Nova Friburgo. 

Li, também, interessantes artigos da lavra do Dr. &imo Ro

drigues Lutterbach. A ele, ainda no meio do ano passado, remeti al

gumas publicações. Fi-lo SÓcio Correspondente do Instituto Cultural 

do Vale Caririense. Dele, porém, não tive mais notícia. 

As palavras generosas, constantes de sua grata missiva, a 

respei~o de escritos meus, sobremodo me sensibilizaram e desvanece

ram. 

Por todas estas demonstrações de apreço, partidas do admi

rado parente e amigo, f ico sumamente agradecido. 

Segue-lhe o diploma de sócio Honorário do nosso Instituto 

Cultural. Desejo receber a ficha, que lhe foi endereçada, para pre

enchimento, a fim de constar no Arquivo do Instituto. caso se haja 

extraviado, queira ter a bondade de avisar, que remeterei outra. 

Segue-lhe, ainda, uma separata do meu estudo Origens de Ju

azeiro do Norte. Outra, do Boletim do Instituto Cultural do Vale Ca

ririense, o qual deverá circular até o fim de fevereiro. Aguarde seu 

exemplar. 
Reiterando meus sinceros agradecimentos por todas as gen

tilezas, cordialmente o abraço. 

seu parente, ~Z 

-1-;~ar Macêdo 



rio, (o meio de vida que Deus 100 conced'.:lu c do qual realmente vivo, mo

deatmoonte, mas satisfeito), ne absorve quase o tempo todo. Poucas in
vestigaç&s, atft- hoje, pude concretizar sobre os Bezerra de l1cnezes. Li

mitei-me apenas a desenvolver o progênie <le Rosa Perp~tua do Sacramento, 

oasada cxxn Jos~ Joaquim de l1acêdo, meus trisav6s, sendo a dita Rosa bis

neta de Caetana Perp6 · , iz:nil do .Brigudeiro .Leandro, bem coroo a J.escen

d&lcia de Pe~tua l-l.:lr.iana do Sacra.nento, ixmã da referida Rosa s casa

da CX)Iü Francisco Antônio de Macêdo, irm1Io do mencionado Jos~ Joaquim de 

Maa3d.o. (J);)is irmãos com duas irmãs). Em "A Estirpe da Santa Teresa" , que 

lhe estou enviando, p. 2.b1, está Hosa fl~tua do sacramento e,p. 412, 

estA Pe~tua Mariana do bacrapmto. Os maus dados,pormenorizados, estão 

no mesmo llvroa p . 257 - Rosa Mrr,>étua do sacramento, minha trisa9Ó 1 p. 

257 (hl) - João lÔ.bo de Nacêdo, r:1eu bisavô 1 p. 333 (hlf) - Joaquim Labo 
de Macêdo, meu avô 1 p. 337 ~ (hlf6) - Antônio LÔ:bo de Nacêào, meu 

pai1 p. 340 (hlf61} - .Joaqtdrn l.Ôbo de t1acêdo (Joaryvar jacêdo). 

Face aos entrelaçamentos familic;.res, a progeni turéi -do roou avô 

aparece no pro~to liv::c, :;>. 195 {clu) e scguintco, com a lguns dudos bi

ogr4ficos. 
. . .. , ~~ d . 

Ev.vlcr..tcr:~.;:rrt.;.;; , t.cr.:-..c C.i.4~us v:&.n~u..~.d.ÇO~s ~m v~ r-.e~er.x:a e í•lene-

zes, por ê:.lfcrcnU.s vi\1t:J1 nus q.uai~ éllJ1~ .c~o r,lE: ijUdc.; apro~urMiJ.r. 

~io, ccn o r.k:.ior interesse- tudo o que encontro sobre a fam!lia. 

OWorei, recentemente, com o maior entusiasmo, a biografia do Drigadei

ro, z:eeditada pela ~crotaria de <..Ul.cura ao Est.:J.õo. ·J.'ivenos direito a al ,. 
guns exeltillax·es, graças ~ genUl0za do I:enizar'l l~cedo e do Gen. Teles 

PinheJ.ro, parc.>.nt.::s c ar:.:!.goa, l(Uioo cati.mados. ConheÇo der,ai.s o seu tra• 

balho sobr-.3 o C::.p.1wo-r.Dr Joaquim Antônio. a a-cé o utilizei "'-ltl estudo 
a respeito das CJl:.igens de Juau.iro ão· NortE:!, citando-o na bibliografia, 

oatuào que sairi na Rev, do IrAStituto do Cear!, 1976. l.bcrto, o amigo 

a recebe, ou do Instituto ou do Gen 'l'eles. 

Tenho lido algo sob1.-e seu gen1 tor, r.1.0mem exce~cioual, inclusive 

o magn!fioo e a tudo de c.;r1eoo em 11 Sol dos No r tos 1' que pvasuc na minha es

tante. 
Antes de finalizar e::~ta carta, t1!o longa quar .. to c::.eso.cgunizada, 

gostaria de a~r se ainda existe,por ai, a~~~·• exerup.lur clls.:.:xm.!vel elo 

trabalho de ~lles Bru:bos~, ".t;logio de Jo.s~ Geraldo Bezerra de Henezes" 

(separa ta) , porquanw o que fo.i erwiado pg.ra cl E;Gcont.ra-se ck:s.Cale:ado 

de quatro pAginas {101 a 104). 

Reiterando os meus I~ms sinca1.--os G..~I~deci.&-ne4tose os d'=> Institu

to Qlltural do Vale 03.riri6rwe, por todas as gc."'ltilezas e deroonstrações 

ãa apreço, envio-ihe 

wn abraço muito cordial 



JUazeiro do Norte , 06 de maio de 1979 

Meu Caro Parente Vd.nistro Geraldo Bezerra de Henezes, a quem 

mui to admiro I 

A demora na resposta ~ sua agradab~l!ssima carta,de 18 do ~s 

passado, dGve-se ao fato de haver ficado , por todos esst!s dias, h es

pera dos livros nnunci.ados nela. Fina~ntE:-,ol!t.eí,, recE>.bi as duas reme!. 

sas, aem f a lar na terceira - a do Dr. Edr.lo - ,?recedida de wn cartão do 

seu Uustre ex-al uno, a quem estou escrevendo,~rn nesta data,e envJ:, 

ando alguns VO~\ll'lli2S. 

Sua missiva m..! ·tro'U.XId wna alegrJ.a ::mensa .. {_;:-~trav~s dela, fiquei 

ciente do extravio de wn dos nú.maros do i3oletim do !nl3ti tu to Cultural 

do Val.e Carl.r:ianse e de wro carta aua} . 

Ontem mos1no, c..'ta.IIl.i.."'lci todos os livros che•:;a.õ.os . Qua"lta coisa 

J.Içortan~, de llUB da=ei conta na pr6xima remuão do Instit-..uto. Alguns 

dos traba~hou enviados j f. são bastante conhed.dos em nosso r:eio . OUtros 

nos faltav-&n. o presente ã muito grande. Como lhe ~ique1 grato e tam -
b&m ao 1k'. Ed.'W 1 

~guc.r.l-.lile , pe~o Correio, três pacotes a a):n.1.nha obra genealéc.Ji

ca ,.h. EstL.!le da :;,m1ta 'I'c:t"'-:!S::l h; h) ~s ~Ublicc.çÕeR de m.1.nha autoria, 

de pouca õigr.Li.f.t~..,ão; c)_ ~) Boletim c!o !nsti tnt..o Cultural do V.ll.e cari-
• 

denso. un 05. 

Pe~o !Jol GtJ.r:l do !CVC - (lamento nãc' .Jc!a:X>r dou nm.&eros anteri

ores, ji)aro ofc rt..lt -lho) - verá que se t.rat:.u dt: wru Íll3titaição roodest!§. 

sitla. ! quase ~ milagre OOiiaeguir funJar c r.-.:.a1.ter w:,a sociedade li te
r4r1a, r..c;. i.ntE:r.ior ;;.:.o ~~-á c:J.larrd.to50 ~ :.>uE~:edor .. · 'Ô \.U.lh vocação espe

cJ.al e wna vontade fdrrea nos i..'npulsion~:-. u tais ccr.-etiment.os. Nenhuma 

honra lhe proporcionaria a oondJ..ção de rne.mbrc correspondente de insti

tuição h\LlÚliir.a. oomo tS a nossa. ~la é que se al3ntirã sumamente honra

da em t3-l\) COlOO s6cio. A Agremia'ião se reW.a roonsa.ll.nente. Na sess~ de!. 
te mia, · apresentarei a proposta, que serâ entregue ~ Comissão de Adrnis

slo de s6cios, para o devido parecer, e !la do rnJs vindouro serã a elü

çXo, que espe1.-o seja unâ.n.i:oo. J presentarei, outrossim, o Dr. Edmo. 

I Err. rnin.l}a carta a.r.\terior, falei-lhe que descendo de Caetana Per-

pArtua, i:r:tdl do Brigadeiro Leandro. Agora, me chegou a auu solicitação 

referente a nD.ls clad.;)a geneal6giooD, porzoo110rizados. D9vo dizer-lhe que 

sou wn ~les prcfassor sertanGjo. mao mui to apegado ~s tradiçSes, cul

tor inoondiciona.l à.a Ini3lll6ria dos maus ant-~passadoa - ascenden-tes ou co

l.aterais - ir.dependenteroonte de su.as condiçÕes sociais ou econômicas, e 

~ afeiçoado aos parentes, pr6xirros ou distantes. Por isso mesroo, 

venho de cando-me ao estrldo das linhagens a que pertenço. Se não co~ 
gui,atncta, neste partic:hlar, Jrealizar rruita coisa, ~ porque o magis~ -



Juazeiro do Norte, 18 de julho de 1979 

Meu Ilustre e Caro Parente Dr. Geraldo Bezerra de Menezes: 

Tenho certeza de que houve extravio, por parte do Correio, 

ou daqui para aí ou daÍ para cá. 
" Em resposta a 'sua prezada carta, escrevi-lhe no dia 6 de 

maio. Felizmente que fiquei com segunda via de minha missiva, de que, 

agora, lhe envio cópia xerográfica. 

Ainda em maio, lhe reme~i, como também ao Dr. Etlmo Rodrigues, 

publicações de minha autoria e o Boletim, NQ 5, do Instituto Cultural 

do Vale Caririense. A ambos escrevi depois, comunicando-lhes haverem 

sido leitos para o Instituto Cultural: O Dr. Gera~do, SÓcio Honorário 

e o Dr. Edmo, SÓcio Correspondente. Seguiram fi cham para serem preen

chidas e devolvidas ao Arquivo do Instituto etc. E de lá para cá, fe

chou-se o tempo. Nada mais recebi• sô posso admitir o extravio. 

Estou enviando novamente duas fichas , solicitando o obséquio 

" de fazer chegar uma delas as mãos do Dr. Etlmo. 

Grato , envio-lhe 

Cordial abraço 

-- ~rMd~ ~~~fo. 
~:ar~ar Macêdo 
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Caixa Postal · 140 
Teresina • Piauí 

Teresina , 3 de agosto de 1978 . 

Prezado amigo Dr . Geraldo Bezerra de 

Menezes, 

Recebi e muito agradeço seu artigo -

"Roger Garaudy, sofista do di~logo - publicado no 

jornal "0 Fluminense". 

Pela imprensa tàmei conhecimento de 

sua nomeaçao para o Conselho Federal de Cultura . 

Minhas felicitaçÕes e votos de feliz desempenho I 

dessa importante funç~o . 

D abraç~ (fater.nane, ..... 

-r~ '-4~~s~.,._~ 
\l & T rvut.'~ ~ 

a.JL~ . 

" 

J~q-7? 



Dom Jos~ Freire Fa1c~o 
Av. Frei Serafim, 1693 - C.P. 140 
64 000 Teresina - Piaui 



Manaus, 17 de outubro de 1978 

Exmº Sr. Ministr• 

Meus respeitosos saudares: 

Tenho a honra e a grata satisfa~ão de manter, novBae~a. ~ ! 

te diálogo epistolar com V.Excia., ao a resentar~ primeirrua~~ minhas // 

deseul_pas ,_ pelo lo_ngo interrégno de minha ausência, , outros-s-im, faz..e:r/// 

chegar às suas mãos '-tlll....r.eco.rte _no_ quaL pub11 quei- eonsJ.d.eraçÕ-e em tô:mo de.f 

seu momentoso livro " EDUCAÇÃO MORA.L_E QÍYI_CA'', o qual ilc.o.u es~ondi-do , :ná. 
doia ano-ª.., or entre a or.res_p.on<iência da redação do 40RNAL---DO-~ 

I 

a estante e ue o v1 descobri-la aàidentalmentE4 gra4a8 a ~eu~--------~ 

Senhor Ministro isso até arece conto_de fa~~~~~~~ 

verdade. Em 1977, a partir de julho, fiquei acamado lastimavelmen~~ f 

me rec~erar, em fins de dezemb 

s 1, fomos as_sal±ad.os por dois bandidos, pistoleir-Osy-e.u-e meu-GUnhado, q1re-

era gerente_ d.o Ban.co 13a.ruieir8D._tes, -nesta capital-r numa ~st.MQ.a q-uase -d-ese-rtg 

_q_.ue_ noa.levaYS à --indusJ:r.ia de carnes..,- ..d-enomi-nad-a-F-R-IG-GMASA-.~i-r-as, afli~sf 

e_r_ogoa a_DeUB, c.cm.seguimas. sairmos 1lesos....,-.eu.-a.na.s om-um -ar~nh~ ba-
- se~ • 

la no lado interno da mao eBquerda, ~aiores conaequenciaaA 
Da! para cá tenho vivido entre a redação do JC, minha casa e 

a minha Vara { 4a.) no Tribunal, ~ue~embora a~osentado, ainda estava ~incul~ 

do aos processos q_ue faltavam_ r_e.c_eb.er s_en__tenças_._ Agora est_ou_ 1 iyre e, ass.im., 

pud.e me dedicar~ -embora .com dif-iculdade com a vista e- saÚde-, à ~eitu.ra-, ao/-/ 

jornalismo e, dentro dest~, as minhas ~Ônicas~ alguns artigos( envoLvência 
, 

geral) e, particularmente ao aperfeiçoa.ento do meu espirito com ce to te~ 
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r-------JU.i~..L.I..kllll..~t.~...~:u.__" EDUCAÇÃO MORAL E CÍVICA" com se diz "sem t ~ 
de misticismo ês anhol isto e, muito ligado a Igr eja de Cristo. 

sem com reender como o "bo " ROUde es uecer de mandar deixar OQ 
, 

os es" _......,......,.,_,.,__,.,._,.. 

casa, 
m inha~a onde rogo à V.Excia. q_uando contactar comigo , o favor de man· --

dar a corres ondência ara a av. Joa uim Nabuco, 2350 (Alto de Nazaré) -Bana -- -- -
us - Amazonas _(Tel. 232-5083). 

Eu e minha mulher _fica_mos como que sem graça, diante do fato e,moi. -- -- -
mente ao lermos com muito or ulho sua ~rimorosa dedicatÓria, tão fraterne 

.. 
uanto a rimeira, embora com e1cesso de sua nata gent~leza. 

r------------- Sr Ministro _ conforme afirmo no fihal do meu modesto trabalho,// 

com remeto-me a proas e ui r na a_precia ão de ~DUCAÇÃO MORAL E C:!VICA", da -

r---~ui ha mum mês o mais tarda~ enquanto antendo a amigos que me têm honrado 

___ V_._Exciá, com suas atenções, mandando-me livros e trabalhos outros para 

Quei~a aceitar um caloróso abraço, e, bem assim, de todos quantos 

ossam ter a ventura de ler EDUCAÇÃO MORAL E c1VICA, em cujas páginas V./// 

Excia. tran~mitiu uma mensa em carinhosa e substancial, para o revigoramento 

do nosso patriotismo que, a meu ver, já estava atjngindo às raias da deca -

dência, alcançando velhos, maduros e mo~osJ naturalment~ ue, em parte, devi~ - -
d à ins*ficiênci~do ensino em tÔdas suas latitudes, o que nos deixa tris-1 

____ t~e~ e mas estamos certos, V.Excia. e o senador João cralmont, não// 

dormitarão em defesa da nacionalidade que nasce nos primeiros albÔres da e! 
A # 

coJa, .formando ~ patrimonio de cultura e moral de nqssa histori&. 

Há ~ouco recebi correspondência de um ilustre amigo português e, 

caro e eminente ami o como doi ver-se ir esmoronando-se um acêrvo tradici~ 

nal como o lusitano, %x ruir em face o desencontro da realidade manifesta// 

~elas ~mbiçÕes e desatino de uma cultura pol!tica em falência, desprestigi-

do um passado de gradezas e exemplos edificantes. 

-
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Quem responde por isso ? sr. Ministro ? 
~ ~ 

( 
-------- ·~ 

! ~ 
que,- ~ 

<:Q 
Não é outroLsenão a repetição da Históxia manipulada ~homens 

res e filosofas) puzeram Bua ..in.t.ell~ia a serviç.o -da- -malT -d.e-t.urpand-o a s-di 

r e triz do Direito, da I.Óg.i._ca- e_ da hiea, para .vi.v.e-r- m a sÔld 

eruias, diga_. _es.púr.iaa afirmadas na violência- ferindo a vida e princÍp-io-s--

gu__e_r_ras e at.entado~ COlll.Q e..u :fizera re-f.e.rir num dos- meus- a-tigos d dom-i-hg{), 

intitulado" PRESIDENTE, não..al:Ira",_mas que, aconse]hado,_nã_o foi à-Pu.blie.a

ção. 

passado escolar, quando, certa vez_, no Col~io D. Bosco eo..ntando 4 _anos_ 1ie.. 

paxa-pr-enun--eia-r -um--4!--s-cur-a<> sabre " GARATER- NA-G±eNAlr,' 1 

e a_a.~er~ra om s Q ~· pr~ es.s or..a.do. mi I 

~~~~~~~~--=w0-~legas, pelos dias-qu~~m-a-v~r ~s já se falava// 

,~__ç2...\l~~...JL.._,.._ .. owm.u.uu.nuius;wmtUo.._,, u.e, diga_. e tfBm- s.eJinha nÓ±.icla .q.ue- ele -des-trui 

- ~ , , a formaçao... cr.ia.ta, a -f'aml.lia, a Pa-tria o homem~ 

C_onclui o Cur.&o... d.e_Huxnanidadea.. .. e..IILl93'l 1 a, , v "'C'.r i - "--e ___ para ca..bAc a. a~ 
, 

o que tem acont~ido ao m:unfo a nos brasilwiros, .e parti.c.u.la~.T.enho. apr~ 

~.-~di=fo em Direito (de mod~eral).o__qu.e_es:te afjrma na sua ret.id.ão._. _Qs....hom.ens 

1---l,.,_Í..._ticos financia tas, pensa dor e_ ~olosofos ( j' uito ra.r.o.s} d s._i-r...:tuam/-1-

as bases das liçÕes.. e empregam o. eng.Ôdo.,_ a....mi.a.t.ifi.cação.~ o. mel-odrama (par-a-a 

anistia) e chegam ao pon_to iitcr!vel d.e des.:titular CL.no.bre instit.u:t..o.. ..do_J~Jl~$ 

HABEAS~ORPU&, dand~-o c~m~ reméd i o às mazel~s polÍ t icas e, ~ pi~r,-para m -
aro ao crime do tr_afic.o da ..maconha, ao est.ru.pador (é as.s.s.u.t.ar-)en 

rista e ao f also ~rrilhe~ 

Sr. Ministro, eu pe:bgunto à V .Excia: q_ue será deste _pa!à_, q_uando nos-

sa geração desaparecer ? Há: sr. Minstro, provera a Deus ~ue um futuro bom ~ 
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nobre a uarde essa mocidade COCfi-COLA que ainda nãõ atinou para o perigo/ 

do com ortamwnto que estão exibindo nas Universidades, aceitando a "doutri 
~. - - -

ue lh~incutem o " estudante profissional", em cuja lábia está a dia

peçonha da menjira, em nome dm povo, coisa que eles exploram ante 

mentes dos rapazes e das moças, em formação, sem maturidade. 
Sev< 

Senhor Ministro, já tomei bastante~empo com a prolixidade desta// 

importunando V.Excia. Mas, acredite-me, são raras as vezes que tenho 

tido a felicidade de encontrar homens do seu porte e de quem se bebe luzes 

de instru ão como as que soube derramar nos seus livros, num esplen~or de 

beleza de afirmati as patriÓticas. 
muL6r1v 

ueira me recomendar 

lhe um abraço e, ao eminebte 

à sua digna espôsa, paraqaem a minhaYmatdat/-

amigo, a minha admiração, estima e r~spwito. 



' . 

Dr. Edson Braz Medeiros de Almeida 

av. Joaquim Nabuco, 235B- Alto de , 
~anaus - Amazonas. Nazare. 






