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AVENIDA JOSÉ UER4LDU 

BEZERRA DE MENEZES 
Discurso de Ern!O RODRIGUES 

LUITERBAa-J 
(Presidente da Academia 

Fluminense de Letras) 

"UNIDADE" publica nesta 
ediçio o discurso proferido por 
Edmo Rodrigues Lutterbach, digno 
pr•idente da Academia Fluminense 
de Letras, na solenidade de inaugura· 
çlo da Avenida José Geraldo Bezer· 
ra de Menezes, em ltaipu, no dia 
30 de novembro. Trata-se de um 
católico de fibra, que esteve ligado 
ao movimento de apostolado leigo. 
Eis o discurso: 

"Sras. e Srs. 
A Academia Fluminense de 

Latru não poderia ficar insensível 
a lltlt acontecimento. ao Dign is· 
limo Prefeito Dr. Waldenir de Bra
.-nça, teria ela a dizer, em latim 
ncorreito como exigiria o home
nagaedo: Adsum. Presente. dirá o 
m~o o Instituto Histórico de 
Niterói, cujo incansável presiden· 
ta, Dr. Gilberto Emílio Chaudon 
aqui se encontra. Estamos a posto~ 
~ra louvar seu gesto, Sr. Prefeito, 
a ,_ referir a alguns fragmentos 
da vida deste coestaduano de Paraí· 
ba do Sul, nascido a 23 de abril de 
1867. 

Uma dádiva do casal Leandro 
Bezerra Monteiro e Emerenciana 
de Siqueira Maciel Bezerra; ele, o 
fundador da Casa de Caridade da· 
quale município e presidente, anos 
a fio, de sua Câmara IVIUnicipal: 
tia, descendente de tradicional 
família sergipana. 

Dr. Leandro Bezerra, que dig
nificou o Parlamento Imperial, foi 
homem de ação decisiva em defesa 
doi Bispos Dom Vital Maria de 
Oliveira e dom Antônio de l\.1acedo 
Cos1a. na Questão Religiosa. 

Integrou o Partido Conserva
dor em nosso Estado, sob a chefia 
do Conselheiro Paulino, da nobre 
•tirpe dos Soares de Souza, à qual 
dedicamos páginas inúmeras, foca· 
liundo o Visconde do Uruguai, 
nome a ser festejado nas comemo
raçlles do sesquicentenário de Nite
rbi, como segundo presidente de 
noua Província, Conselheiro Pauli
no, Paulino Júnior, Paulino José 
Soares da Souza Neto e o irmão des
te JOill Antônio Soares de Souza, 
autor da notável monografia ,.Da 
vila Real da Praia Grande à Imperial 
Cidade de Niterói". 

Os antepassados de José Ge
raldo Bezerra de Menezes remontam 
em linha reta, a Cramuru e Para: 
gueau, patriarcas do Brasil. Ressal
to 1 fiiJira do Marechal de Campo 
luis Barbalho Bezerra, celebrado 
corno o "Xenofonte brasileiro", re
lembra Carlos de Laet, por sua atua-

ção na guerra contra os holandeses. 
Governou a Bahia e o Rio de Ja
neiro, cidade em que faleceu a 15 
de abril de 1644. 

No livro "Brava Gente", (Rio, 
1921, pág. 35), o historiador Elísio 
de Carvalho declara que o destemido 
companheiro de Matias de Albuquer· 
que exerceu "influência fecunda na' 
formação da nacionalidade" e foi 
"das mais brilhantes personifica
ções do heroísmo na história brasi
leira". 

Outro ascendente ilustre - o 
Brigadeiro Leandro Bezerra Montei
ro, vulto exponencial da história 
cearense. 

José Geraldo, apaixonado ge· 
nealogista, dedicou-se às pesquisas 
históricas de família brasileiras, a sua 
em particular, tanto que participou 
o nascimento do primeiro filho, 
Leandro Bezerra, como estema, a 
partir do século XV I. abrangendo 
quatorze gerações. 

O patrono desta avenida fez 
os estudos primária no tradicional 
Colégio Matoso, no Rio, os secun
dários no Colégio S. Luís de ltu, o 
mais recomendável da época e for
mou-se pela Faculdade de Direito 
de São Paulo, do Largo de S. Fran
cisco, colando grau em 1892. 

Tivera como colegas de 
turma, é oportuno lembrar,figu
ras de projeção nacional, entre ou
tros, Alberto Lamego, consagrado 
historiógrafo da "Terra Goitacá" ; 
Plínio Casado, que viria a ser Mini"s
tro do Supermo Tribunal Federal 
e Interventor no Estado do Rio de 
Janeiro, João Martins de Carvalho 
Mourão, que também integrou o 
Tribunal Supremo; Adalberto Guer
ra Duval .. embaixador e Josê Boni
fácio de Andrada e Silva Sobrinho, 
igualmente diplomata, além de re
presentante de Minas no Congresso 
Nacional. 

Aos vinte e dois anos, 30 de 
junho de 1889, casou-se na ll.'léltriz 
de Paraíba do Sul, com Lucinda 
Montedônio Bezerra de Menezes, 
lisboeta, "conterrânea de Santo 
Antônio, como fazia questão de 
afirmar. Do casal, nasceram dez 
filhos: cinco . mulheres, às quais deu 
nomes bíblicos: Sara, Raquel, Dé
bora, Maria e Ruth, digníssimas re
presentantes da mulher fluminen
se, e cinco homens. destes, um, João, 
cursou o Colégio Salesiano · e foi 
guindado à direção de conceitua
díssima Companhia de Seguros; os 
outros, formaram-se em Direito. 
Catas, advogado, professor e jor· 
nalista,colaborou em diversos jor
nais; Leandro , Delegado de Polícia 
e Vereador na Capital de São Paulo, 
após apsosentar·se; Inácio, polltico, 
Deputado Estadual em várias legis-

!aturas, procer do Partido Republi· 
cano e Vice-Presidente da Assem
bléia Legislativa . Finalmente, Ge
raldo, presente entre nós. Cuidamos 
desnecessário dizer algo emtorno 
de seu passado ou realçar as virtudes 
e méritos do cidadão, do professor, 
do Ministro. Estudei-lhe a vida. 

. Por admirá-la, ·já preenchi páginas 
sem conta em "Homem de Fé e 
Apóstolo Leigo" e "Presença de 
uma Geração". 

Somados hoje os descen
dentes de José Geraldo - filhos, 
netos, bisnetos e trinetos - atingem 
uma centena. 

A família Bezerra de Me
nezes mantém as tradições de poli· 
dez e dignidade da gens fluminense. 
A -nobreza de atitudes e o sentimen· 
to de brasilidade dos homenageados 
ficaram como exemplo às gerações 
brasileiras. 

José Geraldo Bezerra de Me
nezes participou, com Oliveira Viana, 
Agrippino Grieco e outros, da funda
ção do Instituto Histórico Flum i
nense, que teve um decênio de 
atuação marcante, a partir de 1911. 
Integrou a Academia Auminense de 

· letras, Classe de Ciências Sociais e 
Pollticas, e teve o elogio feito pelo 
professor Teles Barbosa, que o su
cedeu, publicado em folhetos. E 
um dos patronos da Cadeira 16, da 
Academia Niteroiense de letras e 
da cadeira i:lo Instituto Histórico 
do Vale Caririense, no Ceará. 

Guarda-lhe o nome grande 
grupo escolar, da rede estadual, 
situado em Paraíba do Sul. 

Josê Geraldo, latinista, teó
logo, historiador, filólogo, exegeta, 
indianista, foi, · no dizer ·do profes· 
sor Teles Barbosa, "um dos homens 
de maior e mais profunda ilustra
ção que o Brasil já conheceu" IRev 
Acad. Flum. Letras, vo ... V, p. 101). 

Agrippino Grieco definiu-o 
em O Sol dos Mortos e Gente Nova 
do Brasil e no jornal O Estado, 
como "alma apostólica e espírito 
límpido"; "asceta sem mácula". 
Quanto à sua formação rultural, 
o aristarco sem compares adiciona : 
José Geraldo Bezerra de Menezes 
é um humanista à moda antiga, 

·"antologia em carne e osso. Além 
do mais,um portejador de cérebros.'. 

O nosso niteroiense, também 
tido por saquaremense, Oliveira Vian
na. que recolheu de José Geraldo 
subsídios bibliográficos pare com
por Populações Meridionais, insistia 
em proclamá-lo "amigo e mestre .. , 
enquanto o ex-presidente de nossa 
Academia, Dr. Alberto Fortes, tam· 
bém ex-prefeito desta cidade, em 
página comovedora, lembrou o tem
po em que ambos lecionavam em 
curso superior de humanidade nes
ta Niterói: .. A palavra de José Ge-

raldo tinha o condão de persuadir 
e comover; de beneficiar e instruir; 
de encantar e dignificar; de trans· 
formar, imprimindo nos caracteres 
força e bonda!W, fazendo de cada 
um . dos que conviviam com ele ou 
apenas dele se aproximavam, pet
soa melhor, mais esclarecida, mais 
compreensiva." 

Féliz Guisard Filho, historia
dor paulista, expandiu-se em depoi
mento consagrador - "Josê Geral
do Bezerra de Menezes, a quem co- . 
nheci por longo tempo, foi , talvez, 
a criatura que me inspirou mais 
respeito pela espécie humana". 

Por igual, escreveu o IV:on 
senhor João Ouintela Raeder, mode
lo de sacerdote: "A recordação dos 
talentos, das virtudes e da vida edi
ficante do Dr. Josê Geraldo me 
fez meditar sobre o bem imenso 
que um homem assim projeta, em 
todos os tempos, sobre a humanida
de''. 

É este, senhoras e senhores, o 
momento para lembrarmos que Alce
bíades Delamare proclamou-o "após
tolo da brasilidade", e o famoso 
pollgrafo patrício, Sylvio Romero, 
admirador do saber e dos sentimen
tos cívicos de José Geraldo, não va
cilou em considerá-lo como ainda 
há poucos dias registrava O Flumi
nense, "o mais brasileiro dos filhos 
deste País." 

Muito teríamos a aditar, es· 
tendendo considerações a respeito. do 
conhecedor de línguas, humanista e 
historiador. "Bezerra, você é uma en
ciclopédia faltante. Você sabe coisas 
de I iteratu ra católica que encheriam 
um volume, um Larousse", disse-lhe 
em carta, o escritor Azevedo Silva. 

Carlos de Laet, com o peso 
de seu renome, formulou este juízo: 
"José Geraldo Bezerra de 1\~enezes 
é uma das inteligências mais primo
rosamente cultivadas que eu tenho 
conhecido" (Jornal do Brasil, Rio, 
15.XL1914). "É um dos mestres a 
quem mais estimo e respeito, tanto 
pela sua erudição, quanto pela sua 
inexcedível modéstia" (Jornal do 
Brasil, Rio, 30.3.1926). 

Tais pronunciamentos el.o-
quentissimos, Senhor Dout~ Wal
denir de Bragança, justificam o ato 
de Vossa Excelência, dando a esta 
avenida, o nome do grande flumi
nense, radicado em Niterói por meio 
sêculo, homem que atá nos últimos 
lampajos da vida - volvamos a Te
les Barbosa -, soube conservar a 
pureza de sua fé, a superioridade 
do seu idealismo e a flama do 
seu espírito de eleição que de tanto 
esplendor e magnificência encheram 
a luminosa alvorada deste século". 
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DI. JOSI GERALDO 
BEDRRA DE MENEZES 

Unkletle" homenegeia e me
m6rkl de conhecido cet61ico e In
telectual flumineMe, qw orientou 
gereç/Jel em IJOIIO Estedo: Dr. Jo · 
si Gtwaldo Bezerra de Menezei. 
Pertenceu I Aetldemle Flumi,.,., de 
Letl'&l e foi o fundedor de Ordem 
Terceire em Niterói. Reproduzimos 
em noiiM colulllll 111 cendetltlll Pll- ' 
lr~r&~ do profeaor Akebl«<ee Del• 
mertJ, cetlldrltico da FIICU/d.. de 
Dinrlto da entÍf/11 UniWJnidMJe F• 
derel do Rio de Jen11iro sobre um 
homem aue honrou e noiSII cultur&: 

Prof. AlCibíades Delamare 

tur& dO$ MqUÍIIOI, Ondfl VÍVill 0/11/
diJds, • obr& ,..,,.., de 
C.tllno de Almeit» Not/Wif'a; «<utt-
111 f1111l1U/IIIdor iniiiCMWJI qw ,.,._ 
/ou BOI olhol de uma getaÇio lndl
fel'fllltll 11 coi- de n01111 terra e 
de n01111 gente 01 trtlbtllhol ..W· 
p11ndol de Montoy•: ~~qutlle 
IIP(J$t0/o de Bf'llli/idsde qw en
linou, 110 fedo de Afomo 01/MJ, de 
Allfllro Bomilcer, de Olmilo 
Pr&tes, de Domil'lfiOI de 01stro Lo
fJIII. 11 n01111 mocidede 11 -•JI
tullr 111 n011111 tradiÇ{Jel criltll; 
llqUtlle gr&ndfl br&~illliro cujo noBifll 

"E110co 11 mem6rkl de um pronuncio com nnpeito e WJnetaÇio 
emigo dillltfnimo - ~~que/e homem - José Geraldo Bezerra de Mene
de virtudes her6ie111, que conheci zes - p11i do Sr. Pnrsidente do 
e com quem convivi dul'llllte um Tribun~~l Superior do Trllb11/ho. 
longo lllfJsO de minha vid11; Bque/e "Estou bem certo de qw 
v11rlo 11 r&speito do que/ Carlos de a homenagem, que tributo 1t memó
Laet de uma feit11 me disse: "~ um ria do meu saudoso amigo, hl de 
dos maioms p~~nllldortJs do Br1111/"· ser muito cer11 ao cor&çio de seu 
Bque/e modelo de cristão, sobre que,;, filho. por isso que, em sua vid11 pú
o meu saudoso mestre. e 11migo An- blic11, o Ministro Ger11/do Bezerfll 
tlJnio Felfcio dos S.ntos 11ssim se de Menezes tem feito timbre sempre 
pronunciou: "era um santo pela em seguir os exe'!V'Ios de seu ines
•uste~idade de su11 vida"; aque/11 qusctvet progenitor, as pegad111 
estudtoso que arl'llllcou da sepu/- de seu inolvidlvsl mestre". 

--------------~---- ------- -----



José Geraldo ~!:!:;:J~IY~~r-
Bezerra de Menezes 

Bezerra de Menezes é um desses 
nomes que não morrem, e cujos Iam· 
pejos não se limitam aos seus coevos, 
alcançando a posteridade. Recluso, fu· 
glndo dos reclamos polltlcos, que, por 
vezes, o procuraram, afastado, proprla· 
mente, dos grandes centros sociais, 
encerrado em sua biblioteca de Nite· 
rói, à margem da Guanabara, na sua 
Praia de- Gragoatá, no convlvio de 
seus livros, seus amigos inseparáveis, 
ele foi um grande. E podemos dizer 
sem receio o maior dos nossos lndla· 
nólogos, pois seu nome sobreleva o 
do General Couto de Magalhães, tido 
como o mais completo nesses assun
tos, e mesmo o do saudoso Macedo 
Soares, o lnolvldável Ministro do an· 
tigo Supremo Tribunal Federal, e um 
dos mais consplcuos vultos da nossa 
lndianologia. 

José Geraldo Bezerra de Menezes 
não é apenas um homem. ~ uma tra· 
dição. A sua famllia deixou sulcos tão 
profundos na história do Brasil, que 
os seus predecessores estão à altura 
de sua própria descendência. Vai lon· 
ge a sua origem. Ela remonta, no ra· 
mo indígena, de um lado a Catarina 
Alves Paraguassú, da tribo dos Tu
plnambás, da Bahia, e de outro a Ma
ria do Esplrito Santo Arcoverde, a cé· 
lebre filha de lranady (Arroverde), ce· 
cique dos Tabajaras de Pernambuco. 

Pelo lado europeu, ele sobe não 
somente a Corte-Real, o descobridor 
do Canadá, e precursor dos grandes 
descobrimentos da América, como, na 
História do Brasil, a Estáclo Corrêa 
de Sá e Benevides. Tem ainda na sua 
árvore genealógica os Condes de Erl· 
ceira e o Marquês de Marialva, sendo, 
ainda, no Brasil, da sua estirpe, Luis 
Barbalho Bezerra, cognomlnado o Xe· 
nofonte brasileiro. 

O nome mais próximo, porém, e não 
menos notável, foi o de seu pai, Lean· 
dro Bezerra Monteiro, o grande ben· 
feitor da Paralba do Sul, da qual ele, 
Bezerra de Menezes, era filho. O Dr. 
Leandro Bezerra Monteiro, natural do 
sertão cearense {do Crato), deixando 
as plagas do Norte, velo, enfim, um dia 
viver no convlvio feliz dessa terra aben· 
çoada, à margem do Paralba. E pOde, 
ali, legar à posteridade o seu filho 
mais ilustre, José Geraldo Bezerra de 
Menezes. 

Já notável fora a vida paterna, quer 
como deputado federal por Sergipe e 

pelo Ceará, quer como brasileiro emé
rito, vivendo como presidente da ca. 
mara de Paralba oito anos, tendo sido 
doze anos vereador naquele grande 
Municlpio fluminense, e legando, pelo 
seu coração benfazejo, essa Casa de 
Caridade, que ainda ali existe, e que 
mostra a sua piedade cristã, atraindo 
mesmo fortunas consideráveis, que a 
tornariam a sementeira de uma nova 
vida. 

José Geraldo, nascido Já fluminen
se, em Paralba do Sul, não teve a vida 
polltlca do pai. Isso, entretanto, não 
lhe revela, absolutamente, inferiorida· 
de: era uma tendência de seu caráter, 
era uma diretriz de seu esplrlto. Se 
aquele se revelou notável em todos os 
passos de sua vida, defendendo, com 
real entusiasmo, a Igreja no Brasil, 
quando foi da prisão dos bispos do 
Pará (D. Macedo Costa) e de Ollnda 
(D. VItal), tornando-se o seu legitimo 
pioneiro, herdou José Geraldo Bezer· 
ra de Menezes, de seu pai, esse feitio 
religioso que o acompanhou sempre. 

Convicto, e bom, era o protótipo do 
verdadeiro cristão, Já por suas idéias, 
já por seus exemplos. E se seu pai 
morrera ensinando catecismo aos me· 
ninos, aos oitenta e cinco anos de ida· 
de, ele o ensinara, evangelizando os 
que dele se acercavam, durante sua 
vida inteira. 

Porém o feitio mais curioso desse 
grande esplrito fluminense, desse 
grande varão brasileiro, foi exatamen
te o cultivo da indianologia. Podemos 
dizer que foi, realmente, o maior tu
pinólogo brasileiro, e que, ainda hoje, 
os seus trabalhos esparsos ou lnédl· 
tos revelam essa acuidade de pensa
mento, essa vocação curiosa de ver
dadeiro filólogo. 

Poucos têm sido os homens que ai· 
cançaram conhecer o significado dos 
nossos termos indlgenas, como ele os 
conheceu, revelando mesmo em as· 
suntos controvertidos a genulna Inter
pretação da palavra. Tal é, por exem
plo, a significação de "Paquetá", que 
:soube definir, magistralmente, como 
Pedraa do Céu, tão ao sabor da ima· 
ginação lndlgena, que as presumiu 
caldas do espaço na beleza cristali· 
na das águas da Guanabara. 

·Tão bem conheceu a llngua tupi que 
a versava perfeitamente. 

Oscar Przewodowskl 

Insulado no seu recolhimento, vi· 
vendo apenas para os amigos, passou 
pela vida, deixando um rastro lumino
so de sua existência. Os grandes es· 
plritos brasileiros, os maiores publl· 
clstas, como Carlos de Laet, quando 
falavam no seu nome, faziam-no com 
o respeito devido aos sábios e aos 
santos. Laet diz, numa de suas passa· 
gens, que "poucos homens no Brasil 
tinham a cultura de Bezerra de Me
nezes". Realmente, quem precisasse 
de descobrir algum livro Ignoto podia 
recorrer à sua biblioteca, porque os ti· 
nha, e, quase sempre, em duplicata, 
pois assim servia aos amigos, sem se 
desservir a si próprio. 

De certa feita, atribula-se a Kosclus
ko, o ter proferido o Flnla Polonlae. E 
Bezerra, de pena em riste, contes
tou logo, citando o visconde de Ségur, 
que o tivesse proferido o herói dos 
dois mundos. 

Erudito, com uma cultura Imensa, 
era, entretanto, simples, modesto, 
como os verdadeiros sábios. 

Sua morte, ocorrida exatamente a 
29 de março de 1935, cobriu de luto 
não somente sua numerosa famflla 
como também o povo fluminense. Ba· 
charel em Direito, era mais um jurls· 
ta do que mesmo um advogado mlll· 
tante, e a ele recorriam, como a uma 
fonte cristalina, todos os estudiosos. 
Consultavam-no os historiadores. 

O seu nome foi consagrado entre 
nós. Integrou a Academia Fluminense 
de Letras. 

Não era demais que o Estado do 
Rio, conhecendo-lhe o Inestimável va· 
lor e o verdadeiro mérito, lhe consa· 
grasse também o nome numa das ruas 
ou praças de nossa cidade, porque 
nomes como o de Joaé Geraldo Be
zerra de Menezea slo tão raros, que 
não devem ser olvidados da posterl· 
dade. 

Merece não apenas a saudade, se
não também a admiração dos que o 
conheceram, porquanto ilustrou o seu 
meio, pontificando no ensino, sobre
tudo na História do Brasil, em que foi 
mestre, e no vernáculo, pelos profun· 
dos conhecimentos da Llngua Portu· 
guesa. Seu feitio católico não lhe ti· 
rava, entretanto, essa virtude da In· 
vestigação e da critica; antes, era exa· 
tamente como um beneditino que pro
curava, nos fatos da História, o ver
dadeiro sentido da filosofia humana. 
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PROJETO DE LETRA PARA O HINO NACIONAL BRASILEIRO 

WALFRIDO ALVES DE FARIA 

Brasil, país de amor à liberdade, 

Teu -solo imenso e bom tudo produz f 

Brasil, glória perene de teus filhos, 

Orgulho-me de ti, pátria de luz! 

Repelindo o estrangeiro 

Que tentou, mais de uma vez , causar~te a morte, 

Tu lutaste bravamente 

Conquistando o teu direito de ser forte 

Terra querida, 

Eu te ofereço 

A minha vida. 

Mensagem de riqueza e de esperança, 

O símbolo auri~verde da bandeira 

E um voto de concórdia e de amizade 

Que manda ao mundo a pátria brasileira. 

Roteiro luminoso foi traçado 

No céu pelas estréias do Cruzeiro, 

Mostrando o teu destino abençoado. 

Querida terra. 

Es varonil. 

ó meu Brasil, 

Em paz e em guerra 1 

Nobre e altivo pais viri(, 

Glória, glória. 

Brasil 1 
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ORIGEM DE PA Q.UET 

nem6r i r.. de Pedro Bruno e J ~Bezerra de Menezes 

Contribuição folcl6rica. 

Numa idade r€.mota , a linda Guanabara era extensa lagôa. de úc;ua 

doco , muito clara e transparente , onde afloravam vãrins corôas de areia 

al vinitente . 1:üo muito longe do 'oceano , bebedouro e rofri~~rio da s aves , 

cer cnvum-na verdes florestas o uz~lcos montes altaneiros . 

Vistn do alto, parecia enorme espêlho perdido no nei o de um 

tapete de verdura . 

Nôsse tempo lendririo, mu i to trenquila, era ainda doscon..lJ.ecida 

nelo hoJ1'1cm . 

Corto dia , apenas para assustar os pd xinhos , os anjos que 

brincavam nas nuvens, ap~nhuram pequenos seixos o começar rnn a jo2~-los 

sôbre um dos montículos de areia . As vezes, errando a pontaria, as pe-

drinh~s caiam pouco alõm, circundando o alvo preferido . 

Umas e outras cresce:.rmn; algumas, o.qu! e acolli , isoladas ou em 

~r·upos , ficar~m r1 aí ores . 

O V3:nto , que vinho de lon~e , foi sôbre elas e em "'rolta, lenta·-

.. .:mte , amontoando grãos de torra . Os p âssaros cont.!nu omente traziam romos 

e sementes de plo.nt.ns quo rter·1inaro..m c so tornarnm ârvcres florontes e 

frutí feras , abr:t~and o mui t os ninhos . 

Em breve , .ficou coberta de 5JÕ:mbra 11ospi t nloiro. -a ' antigA. corôa , 

a~ora mam ~o.ior, .formando a pequena ilha que aos ~oucos foi crescendo, de 

onde se elevava para o céu o canto de amor dos gãrrulos casais , fe stejmzdo 

a dâdivn de carinho an~elical quo os protegia. 

Para enfeitar a naisa~~am , o.l q:umus pedras pr6ximas e ou trns dis-

t nntes circundnvrun o nenãrio de ternura, como se fossem as contas descon

t:fnuas de um colar. Por ordem -'de uma deusa recusaram os r:rt!o s de areia e 

as sementes que o vento dispo1•savn... não dariam sombra o ursas e.lho aos 

h6spedos canoros., mas serviriam de u ouso às aves r1arinhas , aeossadas pelos 

vendavais , vindas de lon~e ••• do oceano distante c violento , trazendo ainda 

assustad~s o submissas , a mensagem da fant asia, da ambiçüo e da esnerança. 

Dur~nte o dia , ern o recnnto mais belo e atraen te da r edondeza, 
~~ 

com o.s prnias de canrichoso~ as plantas com .flores e .frutos , oferecendo 

sombra amena e generosa . 

~Oh · IO 
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Em noites oscuras , o f'ul~or das e s trêla s dD.va-lho a ma'!ia do mis--

t~rio e do silêncio ; s6 as uvos *oturnns , de vez em quondc, piavam nas 

::?Jo i tas 7 despertadns pel&. cit:till}ç!o dos p irilampos . 

Quando o plenilúnio ospl ndia na quieta e prateada ampl idão da 

l ngôa, sôbre a. ilha cheia ne encnntamento, pairava a benção celestial; 

eram aqueles an jos travêssos, ocultoEl en tre as m1vens mui to brancas que 

sorriam contentes com n beleza do brinquedo que inventaram, criando a 

p oesia imm:'tal .• 

Levemente cariciadns pela ~isa, s ârvores clcientes embo.lavrun 

os ninhos p lenos de sonhos s os segados, enquanto as flórcs enviavam p ara o 

ceu, como hosanas ao Criador , a of'erta dos pc1'f1.:mes, celebrando em uma 

~esta de côrcs u ale~ria da vida. 

Tudo era tranquili dade ••• 

11mpld 

Um dia, o inquieto oceano, trr nspondo obstõ.culoc;, invadiu a 

l atZôa , tr•"•nsformando- a em baia • • • Deu-lhe a coloração verde cllll"a 

e o snbcr salp;nd.o c ao mesno to~:p o aprimorou c ampliou os contornos das 

onse '3 ilhas . 

uando , .1á exausto, cho~ou lá longo , em ·J'ol ta da ridento morada 

dos u ~,ssaros, pr•6ximo à margem nor~.,o , vin..'IJ.a mui to atenuado o r.1.peto da 

investida . Alon~avom-se lentmnP.nto a a ondas mansas, numa caricia, esten

tendo nu areia branc a a borbulhan te maritilh~de ronda das esuumas , tra-
~ 

zendo cor1o oferto. sontae de mo.dr•epórola . 

Assim trans cor ria docemente o t~mn0 , sem sobress altos , quando 

apareceu o ho1nem .• praticando a caça e a pesca. 'r ribos nômades se estabe-

leccram ~ vârios pcntos da ba1a. 

Uma vez , rom~ntico e ousado pescador tamoio , iludindo a vi~lan

cia d os pcrse~uidore s, transportava na igurn a companheira fu~i t iva!' . .. O 

ri to festivo de uma ave os guiou nt6 o recanto paradis:ío.co onde tudo 

conv1.dava para a f'elicido.dc e o repou so ••• 

A! viveram os namorados , num idilio constante , agradecidos ao 

chamado do p â ssaro mi~terioso qun parecia dizer "PaquctA" ••• 

Desde ontüo f icou sendo esta anilha dos ore~· ' ., perpetu ando o 

sortil6~1o das noites estreladas , das ingênuas manhãs claras; dos poentes 

ricos de luz , quando o sol debrúa de ouro as nuvens rosadas o o mar veste 

o manto do lante~ "'S ; li.o.s prai:J.s mui t o brancas onde se espreguiçam vaa:as 

/()j·/1 





DOMINGO, 11 DI 

Igreja do 

DI Sucurlll elo 

RIO 

te desconhecem: a de que us 
dios sejam tombados pelo 
monio Historlco, o que 
poria uma serie de relltriç&!l,l 
como a de só realizar obru 
fazer alterações no imovel 
autorização oficial. 

NENHUM REGISTRO 
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.,isodio «:fá vida de JOSE DE AN~ 
no ,'altQ do Avanhandava 

.,._ A1iJ1W. DE AtOlAIS MElLO I Especial para 11NG1W 
A ateu .irmão, Dr. JQsé de Moraes Mello, médico em São V"~eente, falco ela 

missão principal de Anchi~ta, em São Paulo 

Gravura qut> rt>prt>st'nta o padre An· 
c:hieta escrevendo seu poema latino em 
louvor à Virgem, na praia de lperoig 

ANCIIIB~A. 

~ .. •-te • bi'AIIC!6r, e 1-r, a 
[ ....... 

A. ~ee.., e ......, • lido. a aev.. 
ftJidameate e tM IJe fel ·-NYe, 
..... - ..... .., perfallla. 

l(eala.. ..... eladaebao. JleD)a,.... . 
~ - ._ exhtlaC!Ia. trlôet "breYe. 
Se llle ............ arlma ...... 
............ la .. paltrtle)JIIUIIL . 

~ ...... --.. .. -..... . _ ..., r-••te. 
QM ....... terra • ~ ••• Sallte. a. yeJIIu )J8draa •• Me ............. . 

B a& aJepta •- aiYenta .. Dhlll-. c... ~ ... ....,... ... eamlalaee, 
-~~ ....._. •-... •· e ellere. 

IIABTDIB..,.. 
_ ... -""--~-

A lncaniAvel atlYióadé dêate -.~tAvet 
IDeJDbro dlr· COmpanhia de J"esus na 
m.tlaD~o dos noa- lndl08 • ri

''" de trandes epl86clm lnatruUvoa, mas 
11qu1 M d4aeJo recordar um. pouco conhe
cido. se. ÍIIB mesmo desc:onhec:ldo e de que 
uve edUabnente conhecimento: o 1eu nau• 
trQ1o DO Tle~ ahrda4o pela tradlç&o 
lndl8ena e IW8btado no 1eu vocabuiArlo, 
como me prvvou o meu saudoso ~ erudl· 
to aml8o J• ~fi Bezerra de Menezes. em cltlã4êP fi& hibã; ncr meu 
Gabinete do P6ato..Midico dt CAmara dos 
Deputados, onde c:ostumava dellelar-me 
com a aua provelw.& palestra. 

Mu, narremos o cuo, tal como nos tol 
contado por aqutle. ~Dista, herdeiro In
telectual de Couto de Magalhles, cUJa 
obra lnHita, em seu poder, tle ofereceu • 
Biblioteca Naelonal. 

ora, um dia, me apareceu, alvissarei
ro, o Dr~ de Menezes, que me co
munleôlrVêiYcOJn!Miiló ó leu cVocabu· 
IArlo Toponlmlco Indlgena:., ereto que att 
bole lntdlto. l'eUcltel-o e tle me deu a 
conhecer o caso de Anchieta, coanomtna
do pelos aborlgenea, o AvanhandavL 

Em uma canoa. devldameDte aprovisio
nada, descia tle o net•. em vllitta aoa al
tVamentoll J118J'81nab. (•) A vlapm cor
ria normalmente. att quando, uma noite, 
a can6a desorlen~a. na altura do sal
to, preelpltou-~e na voraaem. aurando 
naa-ua oa seus tripulantes: 08 lndloa, bons 
nadadores. salvaram-se, maa o Apóstolo 
das Selvas aubmeratra e desaparecera, ate 
auaiNIO _. _ aeua 1n--. desanimados de 
baterem aa ~ns do rto A sua pro
cura, e estaJldo a repousar, viram-no, at6-
Ditoa, aJ)IU'eeer, a rouptta enxuta, sorrlll
do-lhea, bondosamente, como se nada hou
vera aconteeldor Aaauatadoa, tleâ cobri· 
ram de perguntas o seu grande amtao, to
cando-o para cerUtlcar-ae da reaUdade: 
como se haov:la fie salvado. onde esuvera! 
E Anchieta com allllplleldad.. lhes res· 
IJODGia: .......... -............ _ .......... 

- lllaa. -.u•e~e&o ..._,. olttem-.,..._ . ..., . 
- sa.. -. ftllle. ....._ -r cate 

.. balx. -- (••) 
Ela o epla6dlo que deVera figurar n11 

Lelenda Aurea de Josl de Anellleta, quan
do fOI:.. aaauncado o 4pMtolo das nossas 
Sel.vaa:"oa lndtoa ebamaram-no, entao, o 
Avanhandava. la~ .. o ........ que rezava 
atf debaixo dap' e aaaam resuacltú"a. 

O vocl.bulo tndlpaa, veraadelro ldéó· 
araina. reatstara o E que a tradt-
çlo ll08 tnmsDUtw., hoJe na denu· 
mlnaç&o aeoarAOca do onde se dera 

.utramo. 
( •) o aeu }Ovem e erudito amlao, Prol. 
Padre Bfllo Vlott\. S. ~ •. , eftc&rrel8dO 
peJa Companhia de S... do estudo Qa per· 
*»D8114ade hlst6rlca ele .Jo.t de Anchieta. 
3o 

( tl•J 

declarou-IJ)e que, na canoa do Ap6atolo das 
Selvas, seaula tambtm o Padre Vicente 
Rodrigues, que, como 08 lndloa. sabia na
dar e se 11alvou, só tendo aublllerJrldo Jo-
sé de · ---

_ _ se os anchletólogoa reglstaram 
o tato e, divulgando-o. desejaria ouvt-loa 
Dleant perttl. Aa comemorae6es do 11 
Centenârlo de SAo Paulo, trouxeram-mo & 
memória e entrego-o hQje aos estudlosQã: 
~ou um mero curioso elo noaao paaaaoo e 
<l que se!, devo-o, menos aos meus eatuclo.r 
d!d{&tlcos !nte • minha convivência com 
os meus sãudoso ' a rnleos, Bezerra de Me
n~ Eugênio dt -f'.nstro, o• grande aiiillo 
de-c&plstrano de J. breu, e Alberto Rancei. 
o diplomata e historiador Ilustre, que • . 
honraram com a sua amizade: a tlea. ren· 
do aqui mtnha saudade e graUdAo. 

Mu, assim mesmo, devo ao encerrar tste 
trabalho, mostrar a quem o ler, o melo e 
como nêle aaJam os catequistas religiosos, 
no Brasil apenas descoberto. Manoel da 
Nóbrega e José de Anchieta. oa doia J t•
sultaa de~embarcados no litoral da Ca 
pltanla de ·Marum Afonso de Sousa po 
dlam 1er considerados como carne atirao:. 
aos ferozes tamoios e tuplnlqulna, canll>al · 
famosos, sempre em guerra, ou vtUma/.-er
tas das doenças IA reinantes, desentrlaua 
mente. 

Ora. assim nAo aconteceu, pois, nAo 
oromoveram êles a paz entre as duas n., 
Ç6es, como conquistaram a amizade d• 
seus dois chefes. Plndobussú e Cunhambt· 
be, tendo como únicas armas, a Cruz c o 
RosArio, que lhes permitiram enfrentar t u
bos os perigos, couraçadps pela Fé e pel• · 
'Altrutsmo. Ela como Al&erto Rangel pin
ta Anchieta ao pisar a terra dos nosso:~ 
aborlgenes, logo à aua. chegada: 

cNo Interior do palha!, quase todo aber · 
to, onde o recolheram. lemos no cQuando 
o Brasil amanhecla:o, acabara José de An 
chleta d rezar o Terço, e, com os rlna cin
gidos da corda dos eiUclos, lnstrula êle o 
audlt~rlo de mu}heres, menJnoa e algun' 
homens, Interessando-os nas grosseira~ 
Imagens de uma velha BlbUa. Consolava 
e divertia os selvagens, au-ando ao mes
mo tempo no perAugentmco a rêde de 
manso pescador ~atequéw cat&Uca. .., 

_-\s eM!\ 1\<:as 1!CJJ.. -s"' •oadlu e l>N>' ,._ 
gldaa e r.s mulhe•· setJ (ff.'l e reaP.·l:;. 
das. Doa ollioa azula do apt·!ltolo nAo ~a t 
tava um'l faiUha que as vulnerasse, nem 
oa entenebrecla a sombra envQDenada do: 
de~ejos pelas lndlas, gado domésUco a re-

. partir e a tomar. 
Mesmo o seu amigo Plndobussu nAo po

dia compreender a conttnêncla pela vltu 
ria da alma na guerra ~ecreta doa ~entt · 
doa. Na sua llngua lngenua e allvAUca, u 
tuxAua crivava de perguntas o santo ho· 
mem, sondando-lhe as purezas do Animo, 
que nunca surpreendeu alvoraçado nas ten
taç6es da aldeia. No franqueio de hospe
deiro, Plndobussu 1e declarAra até pronto u 
mandar o .mulherio para o glrAu do. ascéta . 
ltle as escolhêsse das mais belas e jovens. 
das que erravam na maloca, semelhantes 
aos guandlras e urutAus, ou das que se ti· 
venem conservado no recato das corolas 
fechadas ao ferrAo dos uruçüs ou dos ma 
mmgavas ... E o padre, por U)da respos
ta, mostrava-lhe o IAtego das disciplina '• 
trançadas em tlmborama:.. 

Assim agiam em sua mlsdo Manoel d " 
Nóbrep e José de Anellleta, ôs quais, at 
tudo nAo obtiveram da crlatlanlza:c:Ao d<l~ 
nosaoa pobres aborlgenea, ao menos lA dei
xaram a semente têrtll e benéfica do• 
grandes e sublimes preceitos do SenDA•• 
da Meataaha, que n6a outros, evoluldos e 
vaidosos civilizados, quatro sêculos depob 
de sua pregaçAo, ainda nAo vemos germl· 
nar em tôda a sua plenitude. Jos~ ll • 
Anchieta, deixado 14 por seu chefe e <'um· 
vanhelro, retirou-se, meses depois, a 14 <k 

Jos~ de Anchie ta. o Ar-.a&o lo do Bra .. il 

de 11564, a dia de continuar alhu· 
JIII"IIOM e santa mlss•o de ea-

estav• naquele dia ae!tado. Na 
Jpereljl aolueava a çab6cla pro
Aac!hleta, ao lado do brando PID· 
~lllado na tristeza de um 

se vê abandonado. Na areia, 
vqalhAo havia apagado ('" 

do Jesulta, onde s(o ficaram 
•h~ tf,. rnura, qut1o parPI'Jttm rt! 

J.n •nu s b. \'tq: •~ nl :\1Ht'lh , JoB• 

ainda, por Interessante colncl~cla, A 
bondosa 11\dla. que acompanhou mateníal
mente a Anchieta e o dete~adeu em sua 
prolongada e perigosa estadia entre oa 
ta moios e oa tupiniquins, sempre em luta: 

T-. IIIAterao pratla fo..-lt --
0 próprio mar, brutal eo lnconac:lente, 

respeitAra a sublime esplrltualldade dfste 
belfl verso do poema mlstlco do nosso AJI6~~ 
•o ln das Selvas, que seguiu para a Capa
anta fltt V;ts (·o Jo .. Prna ndt-s Cn utl nho, ond• 

, ' ,. , ruu 41 !'\ Ui t ~anttt m h ... l'ttJ . 
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17-7-51. 
Rio, .............................. ......... ......................................... . 

RIO DE JANEIRO 

Geraldo l.1 ontedonio Bezerra de r.:enezes: 

Quero agradecer-lhe os excelentes livros , que gentilmente 

me enviou: "Diss:Ídios coletivos do trabalho" e "A Justiça de 

trabalho no Brasil" . 

Você bem sabe da gratidão imorredoura que 1~ em mim 

por seu Pai,mestre e amigo como não tive maiores. José 
, , 

Geraldo Bezerra de Menezes,o otimo Zeze,foi longo tempo 

minha bib lioteca,ou antes,minha universidade. Sempre que 
, , 

r e t orno ao passado,ai esta es se homem pr odigioso,a adestrar--

me,a encorajar-me para o combate das letras. 
, 

Nada lhe era estra nho a o e spiri to . :í?ormad o na Paulice ia, 

depois de abastecer-se no forte humanismo d os jesuÍtas 

de Itu,conhecia ele também con o poucos a ciência do Di 

reito. ~t1as a m~ltipla curios ·idade de on:Ívoro intelectual 

agitou-o eríl várias direçÕes e não foi ele o grance advo 
~ 

gado ,o grande ma gistrado que poderia ser . 

Você,mais sereno,fixou-se nos dom:Ínios da Justiça e 

especialmente no que se prende à le gislarão do tra-

baU10. Fez-se menos extensivo par o. s e r ma is i n ten-

sivo. Da{ ob ter em tais assuntos,ainrla jovem,Ul:l8. autori

dade,um prost:Í3io não superaü o por muitos veterano~ (lo 

" genero. 
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RIO DE JANEIRO 

. , , .... 
Alem do resto,que translucida clareza de exposiçao,a 

refletir a lealdade do raciocÍnio,que desejo de abrandar a 
, ... ... 

rigidez da tecnica numa compreeasao bem crista de todos es-

sGs fatores de vida em comuml O brilhante escritor não desa 

' parece nunca,mesmo as voltas c om o profissional ,o manejador 

de textos austeros,provando-se que ser bom juiz não impede 

de conservar-se bom estilista. 

Quanto ao mérito da sua documentação cientÍfica,pouco me 
, , 
e dad o afirrnar ,porque leie;o na ma teria . ~r:as tranquilizo.m-me 

os louvores inumeráveis que Você t em re cebido de fa mosos 

eultores,nacionais e internacionais,de sses tema s. 
, , ... 

Ass im,ach.ando por mim proprio que suas paginas sao de 
, 

quem res peita o idioma e preza a arte literaria,e repeti~b, 

dentro do testemunho de confrades seus na provÍncia do 
A , 

Direito,que Voce e tratadista e magistrado d os melhores, 
. , 

rejubilo em ver mantido,e ate enriquecido,o le gad o espi -
, 

ritual do meu saudoso Jose Geraldo. 

FelicitaçÕes veementes d o velho 

----------~--.--
, ~ .. I ,.... 
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. J~ Oeraldo Bezerra 'de Meneze.s.. . • --'--:·- -·- - - ' f. 
Ltndo-lhe o nome, muitos poderão tJergunta:-, l moda da personagem A M I G Q E b M E s T B E · be!çt', !léav& em extue eomo deante da Venua de •mo: MQue beleza ! Que .; 

· de Mmzonl: "Quem era este?" Pol.s José Geraldo r01 um do; nossos mato- • ., beleza !" ~ , 
res sab_l? s no s~u tempo . Não carregador de s~o.s de erudição, vi tima da , . f L. · · .· Gmr'! .do .ator Montedonlo, um portu:ruês cnm asccn~entes na. l~a)la ~. ,' l 
w ·~: r-: . ll olfntaçao eru~Ha , mns sablo de verdade, de cultura asstmlladn A . . . , .<llle íevou Pll)'o. o tumulo o segredo do !abrlco d ' s md hores talvez dos esp:l· \·'! 
eonvcrtlda em carne e sangue do esplrlto . E valia por t.m testlm ~scu tá: gnpptn~ G r tCCO ·,. · lho3 V~l)ez!anos , n unca fez questão de !)enetra.r l!!iSe SQ~redo . J amn!s uquoõ- L 
lo. QJantas vezes nos pagou ele o almoço :m o j antar • Mas 0 banquete . , , loo Da corrida ntrá.5 da mot.<ll\ . Sua opulencl:l eram . seu.~ ,lll1o3, 11. maioria G 
estava na sua palestra . Nós ta mbr.m nos pUllhamus r.m brio e os c•rebros 5 , . . ·, . · · . . dos qua l:! dera b~lo~ nomes blbllcps. embora· se \~ntl.>se r.ldad:l.o romanb ao' ri 

. maJ.s pr eguiçosos tinham de trabalhar, para pode: mt\l pro~oe!\·lo co;;, per· .ros~ ~rre e;r ~·800 d~ t~lt ~çâo: :e dai. ntOdl!~arem-lhe o nome ,l>,.r a. ler Salustlo e Horaclo e .fre.ncE-.s metllevnl. quase um pcclrt ll"O anônimo. d~ · 
~tas, excita ndo-o a trabalhar para :Jós . Encontrá· lo era ganha r em , gera 0 ezerra e 0~1 eze>. · • . · : , . cated rais góticas , ao ver os dc5<nhos de Vlullet-le-Vuc . · · !, 
criança . um livro de lmi.v uras colc;r ldas . . ' · Con.necl-o na Paralba du :Sul. <n;t funç!fo d<> •eu A!Uha.do de crisma. · J(dvogado, !ugln de advogar porque, 11. mfnlma patifaria que desco-. 11 I 

. Comprido e o&sudo. "plnce· nez" bambcn.nte, usavn chapéu do mesmo Ah\~ chalé do bom padrinho, e os aoces . os hW".l dellc1osos com que ele brl'lse por parte do s~u constituinte. !ogo se voll. ~va con tra ele, quase se, j 
\ !elllo, roupas do mesmo feitio desde a ••.doh.scencla no m!!ls absoluto des- retr UI a 0 meu mt.eresselro prd ldo de bcnç(lol . · convertendo em acusador feroz: .. Honcstlsstmo, vl·o r estl t•Jir a uma' v luva· • ! prezo pela mudanca de !lsurlnos . Multo gestlculan tr. falava cem todo 0 °

0 
pnl de Zeze .. 0 a n u ;:o partumE n_:a r Lf andro Beze'7 o. Monteiro, ge- Iletrada dezenas de apóllce.5 no -portador re.ctJ:lldll.l ent re p.1.p~ts velhos que 

1
.
1 lcorpo. E ra um mo.squel;e(.o, um Quixote e Uln frade da Umbrla !ran- ber~ e as. vezes nxem o, er~ um mtr.Jbe bata lhar l .:~r da Fronae, com u1nas a vtuva supunha apenns l!lercc~ores tio lixo . • . 

. clscana. · .;. ar as arg. n teas que me fazia m P C1\,5ar_ em R usl..ln . : : , , · ·• Os pobres e~am sempre se4s . alhlgos,.parcnte., .J!róxlmo!. E, doido por .1 

Snb!a r ealmente t udo. Conhecia latim por :lez bispos . Sabh tbllano Mais tarde revi José Geraldo no bairro n!~r,1 i ense do' Forueca. onde, procl5s0e~. detcstnvn escoteiros e rotarianos. . . , · · ll;l 
de modo a en vergonhar-me, a mim que sou !llho de lta ll unos. Lei tor dcs na casa em que h ablt.arl o jmiscol ~'u :i o T r lxc .ra t!e Pre lt.as. visitava ele Imposstvel esquecer um homem :lesses. Suprimi-lo acrla au'prlml.r.] 

1 !nglues, rtve!ou-mc os Conrad e os Chester ton vin te anos antes de estarem as irml\.s, uma das qua is vtuva do pn rn:.ncn ~~ IJ!n" dn Rocha Filho, poeta mülto do que tive de t>~!o e nobre n :l ·mocldnde . · : .. , . ·'j• 
1 llQUI em voga, e confundia alguns lnglese!!, momdorts de Icaral, com n ca ca ndidez e da ~.<ernt:rn , sonett..:!l c~ t litsrnnns <:m ouro. Mnz, . no Quando conversflva mos em qualquer roda , o mais jovenr era aquele flu· I 
l lgn OJ ancla que patmte11v~m dos au tores brlt~ nkos . G eógrafo, conhectn n.,o. sempre n os encun t.av~mos na Hl'rarin do espan hol s anil.te:, bllll · rnJntnse ma0ro e ln\'qu\ew de mais de clnquenta anos. Todos nos·, J 

cada r ecanto do Brasil; hl.storlador, cada mome.nto do Brasil. o s pa.dre• lllr~ corrcdcr que dava para a r ua Sete ci e Setembro e ondi' o.s nos.sus ges - . nlluecla:na.s no calor de seu coração. M~u unt~o recelo. ·ao cot1Sult!\-lo,, era ·1 

I 
consultav&m-no em pontos de t.f olo:;ta . tos mal cabiam . Ou no Circulo Cat(>l!co. Clube d1< Fe ;1u~ · 0 3 cornent• n os el e que não soubesse a prot·cltá- lo na Integra . ;Po1·quo -a rcspos~a. vinha .em . 

Silvio Romcro. quanr!o residente em Niterói, manda''" sem1>w thamâ- do Laet e outros tornavam um c ;uhe de :11 :1 L!:.gun. sendo que ai 0 ·lie- torrent es . Onlvq: o das bl t>Uot.ecnt, ele enslnat·a cem '<~ ~~~ de quem estava. ' I 
lo. afim de pnrolar r.m horas e horas. Caplslmno !Qt uma \ ' CL \ ls!Lá-lo na : er ra !or.ncceu no mator dos nossc" pole!! tls l!l.!. ca tóllt'o" M ~rnnu :ta s ·de nprencer.qo, de ·quem ainda agradecia a oportunlda elé de reebrdar tanta 1·1 
PRralbn do Sul, e é bem de compreender que o gmndJ cearense não vln- m~o com que lnvcs~lrht contrr.. o Jn~o RI C>t lro, ~rtltllra dcr r stavcl ~6 pOr- cclsa que vinha .acumulando desde a juventude . . 
Ja.la qu11se duzentos qullometros para Ir ao encontro de um Ignorante . Que falara com des .. em C:o lntlwnlfmo ti ~ Uot : 1·n i i' ~ H Dl"-5 10 lndto e · Gon- Mn~ nil.o ae ajustava ao Bezerra aquilo elas· irvores que nllo deixam l 

O meu Bezerra! Evoco·o a _ enrolar o eterno cto~urro com aqueles dedos çulvcs eram do~ s dos fana tlsmús <I!' J c~é c:~_ra l uu . . · . , . ve~ a .floresta . Qs aceMortos valiam nele !)Or ta•.o~ e~sencla ls . E, se en• :.1 
longo~ . .. . . Sua b lb~ lo tcca. na hablt~çào de Gr:1 !oa tt •. néo ob .;~n te 05 cutd~dàs 41\ ·!Ao ai""'"' vendedpr ambulante me oterecesso u:U.\ ,enclclopcelh f'm rnzoa· 1 

l!:studara em !tu, num colcglo de jesu ltas dep~ la transmudado em ca· r. u lt~ e a!~\ e! dona Luclnda, p:trec:a r.' t:tr •emprc em undor lnh:ts C: e ·,lfltt· vl'\., condições d.e pagamen to, cu poder:a r r1;ponde;· mais ou menos como I: 
serna. I"ormou-se em direi to na velha <' tratinlng t . E a! des~oll ri , 1 " " 1 Fa- dnnça. Qu3se . tudo em de~o rctEm. Hcmero eespenc2ndo ao lado ' de mad3 - o r.mlgo el e .Rlvnrol: "Para que, se eu . convérso sempre cem o J osé ~- 1. 
rant que decorava os textos pt.tra exame can t a.rola.nno ·o~ com ns sn~s mú- me de Sévl; nc. os b~c hos d,• r.a Fomn l!!e m!sturnn,lo-se nos doze c esnrr.s raldo?" . · • ·1 · 1! 
~1cas prediletas. o que o levava a mescla r. de ante dos len tes a turd idos, n a- de Suetonlo. Mas ele, mesmo no t scuro. s~m l' ~!:\Icgo , la d!re:tlnho 110 E era a5slm em melo no barulho ~e chica r as dos cafés, no acotovela-· j 
malho e Gounod, Carrarn e Dtzct. livro que dcseja,;se naquele cararn .1 um de lmpre:; s.~.s. . mento de I>~GSantes ela rua. nos sacolcjos da barca <l:t C?.ntarelra.' All:l.'l, I. ·, 
· J osé Geraldo aprendeu 1ngl~s em PO!Icns nolt~J . lendo a "Evan ~cllna" Guardava todos os Jorna is e lrrlta·Ja -se com uma parenta que preten- mlngl!a de ouvintes. ele ~cabarlo. falando sozinho, !azenelu cursoa para. ai ~ 
de LongteJlow em JJ\; rlmas, Isto a.ntes de lhe vtr a manceb la Intelectual dia transportá· los ao .açougue... ·. · proprlo numa Ilha deserta . ''r. · • 11 
rom a sua divina Ellzabeth Barrett Drownlng . Indiferen te nos em rc~os con t h vn- , h · Uma ve~ ameaÇaram de bombardfllo a pnla de b rngoo. t.:l, onde ele re- ! 1 

Spencer Vnmpré só lhe reglsta o nome ehtre os bacharets de ;ã . Mas guros. em bora vives.~ ~s tur~as c•~m~eu s~~~~~! ".:,~ ..P:n~s ~~~etor ae se- sldla . Foi num levante qtlalquer, tão pouco hlstonr.o que Jf, n!lo me lembro 1 atnda hoje, enxergando os becos paulistas que se estorcem numa espécie subordln!ldos chamavam. num trOl' Jdllh PX ; .-r~ n - e . reu. que ~s mais corno tol nem quando f oi. TodOil- ~ natutal- abandonaram o p re- ;• 
d e cólica heptHica, certos becos que esbarram nu~ muro nlto e r.Ao podem e um dln, por brlncndetra, ch~~ou a \ n vr~3 r: c;:=a~ ~~~Í>c~{lv~:~;~e u~: ~ofs" · dto e trataram de re!u gtar ·se no ;Fonseca. sitio no caso bem mais _at raente . ~ 
Prosseguir, Julgo haver o Dr.zerra morado num a ~sscs sobrnd6~s que tal- que publlclsta s lnglesrs e lt all •nos h nocrln:n cS<· ·tt t V S' · as P<'ls o meu padrinho ntlo ae ar redou dos Mus livros . LI!. petmanceeu,l 1 vez Alvares de Azevedo e <;:astro Alves tivessem visto. vistas Inglesas e i tRIIanas esp'êctnll ;adns r"m ct· '_t ~ .. cu~ r:t ~r::no em re- de pijama, lendo o t' ltlmo · mlmpro da revista londrina MThe Book- l i 

F.studnrn lambem r•y ' rrnambuco, fundando , com o Alberto Lamego, Lembrei-lhe alndi\ ·hl\ pouco ~ t~na tl ;:n ~ te;, tY<J 5 r.rl~· a5,~{-::,~osÃ I . ~an". qu~ assl~ou longos anM, po~ lnterrncdlo da cMa. Crashley, aconse• . 
1
. 

~!~mera sociedade de c• .t os britânicos, de que se !e~ o "chatrman " . Jâ realmente 0 seu fo· te e 0 se u fraco Sabendo tud d " 11 e.1t~~n •hando o >é \e rl~s l mo. a asslnâ-la. , 
em moço t>U um cristão doido pelos e~crltores pat;!los . Nunca p.'nsou em geuns e Invejando ~t é 0 .dt'Cendrnte de .F e;n!lo Dl~s q~ as !I nauas r " Poderllo obJe!nr -me que tnmbem O famoso soldado de Pompéla soube 'j 
lll'ra.sta r Ovldlo ao banço d"" réus. Mesmo os mltnli\OS da l~cjf\ . . . Lia de trlbu golanR. dizia-se _ com R(Jueles olhos awes e se 1 zera~~r que man ter-se em seu posto, permanee~do ereto e ttrme sob a chuva de clnz~3 · 
'-•oJtalre lacllnn.do-o de canalh&, maa Indo ao f im do volwne, viJivt:Wente r en cxoa douradotl e 11quela pele de· tlnmenxol _ dlll!~ ·:eq~~~!:l~a umos d~ ~o Vesuvlo. Mas Jll. escreveram que ae tnta de uma lenda a mais e que ".a8e · 
dellctaao. lado elas selvas, e, deante do retrato de um lnd lo hon·e d • 1 ex aoldaelo de Pompéla correu como o~o~trqs . !\o pa-ll.<o que o Bez~rra nllo 1e f. 

l _ .,~ · . · n °• com argo l\ DQ a.fastou roçamo. d <M! ~UJ quinze ·~ ~ol'f':,e.s 4.a h nb.ltação· de ~r~oatA .• • tJ 
.... ,..:. - ... .... .... ' .. .. -··~ .... ·~ · -· · ·.,·. . . ,. 4 : .•: .. ~ . . . ·: . /~ ... , : .... ;..; ... ~.~~ 
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E b M E S T B E 
. be!çt'. tléava em htase como deante da venus de Mllo: "Que beleza! Que 1 

l', ... ,. .. . .. --

AMIGO · 
José Oeraldo Bezerra 'de Menezes ..• 
Lendo·lhe o nome, muitos poder!í.o perguntá~. l moda da personagem 

de Manzonl : "Quem era este?" Pois Jo.sé Gemldo fot um dos nossos maio· 
res sabias no seu tempo. Não carregador de $lloCO.S de erudtç!í.o, vltinla. da 
>U '-' 1' - ~:i t.lEntação eru~lta, mas sablo de verdade, de cultura a.sslmlladn, 
convertida em carne e sangue do esplrlto. E valia. por wn !estlm ~scutf.
lo. Quamas vezes nos pagou ele o almoço :m o jantar! Mas o banquete 
estava na. sun palestra . Nós tombem nos punham os em brio, e os ccrebros 

. mals preguiçosos tinham de t.rabalhar, para po:le:rnc3 pro\loc!\-lo com per
. trUntas, excitando-o a trabalhar para :16s. Encontrá-lo era ganhar, ~m 
criança, um livro c!e g-~avuras ~olorldas. 
. . Comprido e ossudo, "plnce·nez" bambeante, usavn chapéu do mesmo 
feitio, r oupas do m~smo !eltlo desde n r'dol!.scencta, no m~ls absoluto des· 

; prezo pela mudança de figurinos. Multo gestlculant~. falava cem todo o 
<·orpo . Era um mosqueL<'l.o, um Quixote e um frade da Umbrla fran-
ciscana . ·i · 

Sabia realmente tudo. Conhecia latlnl por :tez bispos . Sabh lt:\l!ano 
de modo a envergonhar-m~. a mim que sou !Ilha de Italianos . Lei tor dos 
!ng!eses, rtvelou-me os Conrad e os Chesterton vinte anos antes de estarem 
aqui em voga, o ccnf:mdla. alguns Ingleses, moradores de Icaraf, com a 
l!:nonmcla que pntenteavem dcs autores brltân~ccs. G ~ógrafo, ccnh ecla 
cada recanto do Brasil; historiador, cada mome.nto do Brasil. Os pa.dre~ 
consult.av& m-no em pontos de tEolo:;la. 

Silvio Romero, quando residente em Niterói, mnndnva sempre thamt\· 
lo. afim de pnrolarem horas e horas. Caplstrano !\li uma vez vtslt.á-lo na 
PunlbrL do Sul, e é bem de compreender que o gmnd.J cearense não vt!l
ja:lo. qunsc duzentos qullomctros para Ir no cnccn tro de um Ignorante , 

O meu Bezerra! Evoco·o a enrolar o eterno ct,rnrro com aqueles dedos 
longos .. . . · . · · · · 

Jo:sLudara em Itú, num coleg!o de jesultas der.:lo transmudado em ca· 
aerna . For mou-se em direito na velha Piratlnln~ l . E' af deseobrht u:n Fa
ranl que deconwa os textos para exame canta.rol:mno·o~ com ns was mú· 
secas prediletas, o que o levava .a. ml\.5clar. deante dos lentes aturdidos, Rn· 
malho e Gounoct, Carrarn e Dlzet. 

J Oté Geraldo aprendeu ln!llês em PO!tcns noltf'J, lenclo a "Evan~cllna" 
de Longtellow em Ii\1rlma.s. Isto 11nte! de lhe vir a mnncebl:\ Intelectual 
rom e suo. divino. Ellzabetlt B~rrett Drowntng . 

Spencer Vampré só lhe reglsta o nome entre os bncharels 'ele ;t . Maa 
ainda hoje, enxergando os becos paullstaa que sr estorcem numi t's;>écle 
de cóllca hep~tlca, certos becos que esbarram num muro alto e r.llo poct~m 
prosseguir, julgo haver o Bezerra. morado nnm ci ~s~rs sobradOes que tal
vez Alvares de Azevedo e Castro Alves U\•esscm visto. 

F.studnrn tambem r:r ''rrnembuco, fundnndo, com o Alberto Lamego, 
efêmera sociedade de e~ .tos britânicos, de que se tez o "~halrman h. Jf. 
em moço era um crlstf.o doido pelos escritores pagãos. Nunca pensou ~n1 
arrastnr Ovldlo ao banco. dos rtus. Mesmo os utlmlgos d11 I~cja . • . Lia 
\'oltalre tachando-o de C:llllnlha, mal Indo ao fim elo volume, vl.:llvt:wen~oe 
ddlcl.aCio. 

l -··. ... -

. ., beleza!~ ~ r 
. ' f l . · · • Genro do ator Mont&donlo, um portu~ês cnr.t asccn)lentes na 1\alla ~. ~; 

oue (~vou 'Pt\l'O. o tumulo o segrroo do !a.briC\:l d :Js m•Jlhores talvez dos espa-;: : 
Agrippino~ Gríeco'. · ihos venez!anos, nunca !cz questão de !)enetra.r ess•• se,~rello . Jamn!s Hque. !. 

jou 'na ·corrlda. ntrá..s da m()(.oda.. Sua opulenci:J. eratn . scu.~ lllhos, 4 maioria h 
' · . ç!os qual:; dera b~los nomes blbllcÇ>S. embora· se ~~ntl.>se r.ldadno romanb ao' [l 

Sempre em e>tado de exaltnç!\o, ·e dai nl<Xllr!ca t~m-lhe o non1e i>11ra ler Salustlo e Horac!o e . francl<~ medleval, ·qnuse um pedreiro anônimo. d~ 1: 
.rost: Exagerado r:ezerra de Menezes. ·. . · · · . '. · catedrais gOtlca.~ . ao ver os desenhos de Vlollet-le·Uuc . · . •I 
. Connecl·o na Pa.ralba do l::iul, tm runçllo d<> seu Afllhttdo de ci'ISmÍi. · };dvoga.do, fugia de advogar por;Jue, 4 mlnlma pallfarla · que deáco-. 11 
Ahl o· chalé do bom padrinho, e os do-:es . os h..-r<l~ dellcloso.s com que ele br!.-.se por parte do seu constituinte, !ogo se volllli'O. contra ele, quase se. i 
retrlbu!a o meu mteressclro !>('tlldo de bençfiol convertendo em acusador feroz: •• Honostl>slmo, vl-o restlt~tlr a uma vluva 1 

o pai de Zeze, o antlóO p~rtanlfnl~t· Lfandr~ Bezerra Monteiro, ge- !letrada dezenas de np6llcr5 no .port:\clor recc'!Jicla& entre P."P~ I~ velhos que I' 
neroso e M vezes nxento, era um mcr.>;;c bltalhr. cl.:>r da r'ronclc, com mná..s e. vluva supunha npenns merec~on:s do llxn . ' · · I 
barbas argenteas que me fazi am pcn,~ar. em 1tuslll1. . : Os pobre~ e::.n; sempre set;G amigos, .parente~ · IJr~~~~s. E, dold9 por .1.1 

Mais tarde revi José Geraldo no bulrr:> ntt~rfJiPnse dn' Fonst'Ca onde procts.•Oe.,, d.tcstn\ n escoteiros e rutartnnos... I! 
na casa em que habitara 0 jurlscOl~~u: to Trlxc!r:~ C:c 1;.rclt.as. vl slta'va elé Jmposslvel esquecer um hcmem .:lesses. Suprhnl-lo acrla auprlm\f:J 

ir •- d 1s 1 d . o ,o IJ' . d Jn o m"tt.o do que tive de belo e nobre na mocidade. • ., ' . · 1' 
as m ..... uma as qua .v uva. o P:;rnn<~"n· .-. . .n. n Rocha ~ "~· poeta . Quando conversávamos em qualquer roda, o mais jovem· era aquele fhl- i 
da candidez e da ternt:ra, sonet!s .a de ! t.tgranas em ouro. hl~~ . 110 . 1 ,,. d 1 d 1 t nos Todo- nos• • 
fi•o sEmpre nos encon~. a vamos na lil·raria do esp3rihol Sambe: •lxn- mlnense ma6'ro e noequ •• to e ma s e c nquen " a . , . '• 
Iii~~ corredcr que dava para a rua s~te de Sete•nbro e onde' o.s nos.s~s !:"'S- . OClUe<:lamas no calor de se? ;oraç~o. M"u" untzo ~ecelo, ·ao con;ml~f.~~'· ,~a · J 
tos mal cabiam. ou no Circulo Cntpl!co, Clube da F'~ qu ~ · 03 comrtltar1os de que n!\<> soubesse a prol eU>-lo na fnteorn. :PoJquc. a rcsp<_~s.a. I a ,em ; 
<lo Laet e outros tornavam um c ;uhe d • 1!i L!ngua, s"ndo que nf o l'ie- torrcn,tes. Onfv?:o das blbllot.ecM, e\e ensln~~fu~fJ'~cl~ ~~ ~~~~~~~ ets~~~: I 
zerrn forneceu no maior dos n01>s01' ' Jnl~t lll , tru. l'n tól!"o" M nnna:l~s de npre!1c:er.d,o, de quem ainda agraclcc n " op 1·1 

• , , ,. I ' , " r 0 , .: , < CCJs!\ qUC \•Jnha aCUmU}:J.lldQ dCsde 3. jUVentude. . 
mi\o com que lmestltln contt ... o J o!\o h!:.>< I. o, . rcaw:~ d .. cs •• \lcl .ó pC> r- M · á 1 ·t 3 . 0 Bezerra ac;ullo das· trvores que nlo delxatn L 
Que !alara com d es~em C:o lndtanlmro tl e GO~>çalv~s Dla.s \0 lndto e · Gon· 8/J !' ~ae ~· u. a v ~ val\ m nele DOr ta•os e<senclals E se en• • I 
çalves crnm do!s dos fanatismos d,c J osé c:~.raluv· . · · . .. : ·· .~:r a1; ores ·d ds ac~~0\ os te ! o!ereceiso unt.~ cn~lclopccJi~ eni nzotl• ·;l 

Sua blb~loLcca, na habltac;llo .de, G r:t !n:.tll. n~o u~ ;tante os ~u ld~ clqs <jl\ ,~ nc~~:flç~;~ dee ~;n~am~n~~. c:: poderia rP~;poticld maiS ou rneno3 como ( 
r.ulta e afnHI dona Luclr.da, P<~tec .a ~st:Jr sempre e.n undorln.tns c;le,:Q'Iu- 1 d RI · 1. "Pn que se eu . conVt:rso sempre cem 0 Jo.sé ~-l t 
dança . Quase tudo em desordE m . Hcmero despcncl ndo ao lado ' de mad~- o 1~m1~.o c . va~o · ra • • . . I ,o 

me cie Sévt;:::né,' os b~cho3 d" La Fontnlne mtstun~n1o-se nos doz7 Cesnrcs rn ~ era a$!;lm em meto ao barulho de chfcarns dos ~aféll, no .acotovela-! i 
de Suctonlo. Mas ele, mesmo no t>Cllro. sPm ca t:\ lcr,o, la dirc.tlnho ao t d " . •• d · ,.,,a nos sacolcjos do. barca da Co.marelra.' Ali:\., ' ·, 
livro que desejasse naquele cafarn.lcm de lrnpra:;svs . , men o e .,a5Sa.n~s a. •- • h ' ; 

Guardava todos a.. jornais e irc!ta·ta-se com um:. parenta que preten· mingua de ouvintes, ele acabaria falando aozln o! fazendo cursoa para ai i " 
dJ t tá-1 · · proprlo numa Uha deserta. '\ . ; 

a ranspor os ao .açougue.· • ' . uma. ve~ ameaÇaram de bombardlllo a prsla de Orago3~. nnde ele re· ! I 
Tndl!crente nos empreJ OS. contentava-se Nn ~·· r ~pcnns ln~pe. tor Cle ae- eldla . Foi num levante qualquer, t!í.o pouco hLstonr.o que jll. n11o m~ lembro 1 

guros, embora vivesse lls turras com seu cit e ! ~ V :"!'gn ·~ de Abreu. que os mais como foi nem quando foi. Todos-~ natutel -abandonaram o pre. ; ·1 

subordinados· chamavam. num trocncillho Pxccrando, de Verme de Breu, dlo e trataram de retuglar·se no ;Fomeca, sitio no ·caso bem mais atraente. li 
e um dia, por brincadeira, ch~o:ou a lnv~nt<~r. na~ respectivas Unguas, coisas P<'l.s 0 meu padrinho nllo ae arredou dos aeus livros. Lf. permaneceu, 
que publlclstas Ingleses e Italianos h a ocrtn:n cs•crlt3 contra Vtl'\l'nC em re· d~ pijama lendo · o t\ltlmo · mlmero da revista londrina "The Boolt· 1· vistas Inglesas e ltallnnns espcdnllzadas rm questu~a de sev,uros. tm.n", que' assinou longos anos, pà'\', lntennedlo da ca~a Crashley, aconae-

Lrmbrel-lhe 11lnda htl. palJCO o fan at ismo !'> ~lo ~~lva;:rm . AI esln\'a ihando 0 - ' é \'erls.~lmo a. asslnlt-la. i1 
realmente o seu r o: te e ... o seu treco . Sabendo tudo da.s llncuas lndt- Podtr!lo objetar-me' que tl\mbem o famoso soldadf'l de Pompéla soube 
genss e Invejando nté o de.o;c~nctrnte de Fcmllo Olos que se fizera cacique manter-se em seu' posto, permane.cendo ereto e firme sob a chuva de clnzsll 'l 
de trlbu golan!l, dt.zla·se - com a.queles olhos a~nes , nquele.s cabelos de <lo vesuvlo. Mas jt\ escreveram que 'ae trata de uma lenda a mais e que P.lllle 1 
renexos dourados e aquele. pele de !lamen~ol - db<ln·sc cnbodo, um ex!- soldado de Pompéla correu como oll"outrQS. !\o pa~;<o qu~ o Bezerra nllo ]e I' 
lado dna selvas, e, deente do retratp de um .lndlo hon·endo, e01n argola no, afastou m~o doa aeut quinze· m1l vOlUinea aa.·ho.bltaçllo· de Oracoa.tA ••• t' 
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Os bacliareis flumíoe 
dos seus calleR 

Ha quarenta annos colllltl"am 
lráo de bacharel em direito Dlf.l. 
Faculdade de Sio P.aulo eiaoo
enta e seis estudantes. 

J. turma foi das mais hrlllhlm. 
tes pelo CUf81l que realizou e 
la pro;ieeção ulterior na Ida 
tellectuat, poUtiea. e ;,fttteii.Se
paliz de lnnumeros c!os 
ponentu. 

08 PL11Mil\"EN8JM 
Nlo existbulo ainda faculda

des jurtdicas no Dis{lficto Fedér'al 
os fluminenses que se desttruwa~ 
aos estudos das scienda& so,;tlaea 
e jurldlcas encaminhavam-se de 
Jreferencta â ~u~de d~ Di
reito de Sãb Paula, l)O~s 8U del
ta eomen e exlettà a do Recife, 

A m ali concluiram e wrso 
os seguintes co~taduaDOIJ: Al
berto Frederico de Moraes La
mego, o htstoriographo r&P\ltad'o 
dJL "Terra Ggyt~". advo,ado 
em Campos, ex-dtreetor do Lyeeu 
•• -Humanidades e membro do 
lpstltuto Hietorlco e GeographJ.. 
co Brasileiro e da .Ac~emla Flu~ 
mlnense~ Ale~ndr Sllvelra v.,.. 
gas Filho; Alfredo~s da <Cruz 
Aàrlo da Rocha 
Geraldo Bezerra dS:.Miiln~~• 
8f4~!lte D:eSta IC"I'~WIIi11 -"'"'"'"..tiiiln~rt\ 
OIUJJtre, 
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Co 
O verme atroz do tempo as lagrimas lhe suga 
e apodrece O' sorriso e r6e-lhe a alma talvez I 
No entanto essa mulher que te adora e que vês 
entre o ultimo sonho e uma primeira ruga. 

Sente faltar-lhe nessa ennoitada viuvez 
O amôr que a penas fecha, oam6r cwe a maw~-i~iii~~~; 
Com tlln lenço e ia da v~, quaaclo faee se 
Aqu ái-'dlár de novo a deibdfãda: tez. 

Ama-;i.J e verás então 001118 um riM) lhe nasce, 
Porque o amôr faz brotar umrieo em tock face 
Como sobre uma ruína um ramo de Iilaz f 



Terminologia medica 
Com o maior prazer e com a devida 

venia, vamos transcrever nesta secção 
os dois bem elaborados artigos escriptos 
no <<Diario Fluminense,,, ácerca da tão 
debatida questão do étymo da palavra 
<<Cretino». 

Esses artigos acham-se assignados 
por «Gabriel Lajeunesse>\-0 sympathi
.co personagem de Longfellow, mas que 
no caso presente não passa d'um sim
ples pseudonymo, com que entendeu 
velar-se, numa tão injustificada modes
tia, o seo auctor, e que já agora o 
declaro ser o meo particular e bondoso 
amigo Dr. José Geraldo Bezerra de Me-· 
nezes, o talentoso advogado e tão eru
.dito homem de lettras, de singularíssimo 
merito, que muito e muito se tem dedi
-cado a essas questões de linguistica, in
.clusivamente de linguagem medica, tra
.ctando os assumptos com tanta felici
.dade, colligindo provas e documentos 
irrecusaveis, que systhematisa e escla
rece. á sua luminos~ argumentação, 
surtmdo sempre conclmr :pelas mais se
.gurasaffirmativas, etgo~tando os themas. 

_ A confirmação do que acabo de dizer 
va~ ter os q_ue lerem os seos dois bellos 
artigos escnptos sobre a etymologia da 
palavm «cretino». 

Depois de ter examinado e dis
cutido os varios étymos que até hoje 
se tem pretendido dar ao termo <<Cre
tino», d~t·~vando-o uns de «Cretan, outros 
de «chretlenn, e alguns (risum teneatis) 
de <'castr~re», entra a apresentar a sua 
etymolog1a, a que entende ser a nnica 
que satisfaz,. a uni?a _acceitavel, e que é 
a palav~a latu~a «Cltnnusn, que significa 
- «da cor do limão,» ((da côr da cidra». 
. _ O Dr. Bezerra de Menezes, na expo

siçao que faz da origem achada para 
a palavra «Cretino», vale-se de um arau
mento que é de todo em todo irrecusa~el 
--:-é_ a côr dos cretinos, amarellada: 
cltrma, lembrando a côr do limão que 
amadurece guardado, e torna-se de um 
a!llarello pallido, comparavel á côr da 
c1dra; esse é positivamente um facto 
que, por muito contestado não é meno~ 
verda~e~ro, J?Or is~? que a ta~ palli1ez 
dos-crctmos e dt; r~~~o uma palhdez ama
rellada, lembrando um pouco a côr da 
cera bella ou cera amarella, cera não 
curada, que está ainda misturada com 
partículas de mel;- o individuo cretino 
o atacado de myxedêma endemico aind~ 
que seja de tenra edade, quand~ não é 
edematoso, arresenta uma face enruga
da e triste d um homem avançado em 
annos. 

Baillarger e Krishaber assim se ex
primem nos artigos ((Cretino e Cretinis
mo» no diccionario de Dechambre e de . . ' que vimos transcnpto um trecho para o 
capitulo desinvolvido por A. Souques no 
grande Tractado de Medicina de Bou. 
chard e Brissaud: « Chez les individus 
redematiés, la peau est jaunât?·e et ta
chée ; elle est chez tous particuliêrement 
rugueuse, dépourvue d'élasticité et três 
peu sensible. . . . des rides apparaissent 
prématurément et donnent à l'individu 
l'aspec~. vieillot et décrépit longtemps 
avant l age. » 

EDGARD FILGUEIRAS 

• •• 
Eis os artigos do Dr. J. G. Bezerra 

de Menezes: 
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Rev .... a-~ de gP.J.~!W;([~;. hbmeos. . 
ultima s.,ssll.o desta importante e ntil , Para responder a belll) ora9il.o da 
a.ssociaç!Lo scientifica, realisada a 11 do telligente consocia ompossada, foi 
corrente anuo no salão nobre da. Socie· · a palavra ao substituto do orador, 
dade A~paro Opera.rio. 1 Joven, inspirado e talentoso p<>éta flu· 

la ser ll'ecebida em seu seio, como so· : minense Aggripino Grieco, que, estu· 
cia, uma. das mais intelligentes e estu- : dando o papel de varios poetas estran· 
diosas representantes de seu sexo nesta · geiros, entre elles o do irumortal snicida 
Capital , a gentil senhorita Edméa Re· do rochedo de Lencade, confronta·O 
gazzi, dllecta filha do operoso indus ·com 0 papel saliente que a distincta 
trial, na:tural deste Estado, sr. Joio Re· consocia tem representada nesta capi· 
gazzi. c i tal no domínio das bellas artes e das 

Por e~se motivo abrilhantaram o acto bellaslettras. 
da posse varias familias, além dos mui· j Quer uma quer outra producç!Lo, que 
tos socios presentes . : serão brevemente publicadas nesh fo· 

Aberta a !lessã.o pelo vice · presidente, lha foram tel'minadas sob unanime ex· 
capitão de fragata E~tovão Adelino plo;ão de ruidosos applansos. 
Martins, secretariado pelo p~dre Etien· A gentil senhorita E ·lméa. Regazzi 
na lgoace Brazil e major Rica:r:do Jl!lr· foi abraçada por todas as amigas e ou 
bosa, aquelle cavalheiro, deixand~ a tras senhorM presentes e calorosame 
cadeira da presidencia, des<:en ao re· felicitad a. por todos os socios e Cii 
cinto e, dando o braço á. talentosa. re · lheiros que compareceram á. importan 
cepieudaria., fel-a sentat· se á meHa., ao ' sessll.o. 
lado dos vario:~ membros da directnria. ! Fintla. essa parte dos trabalhos 
ali presentes, sendo esse acto de geuti- ~ noite, foram lidos pelo 2~ secretario 
leza. correspondid0 por todos com umlf' seguintes moções. 
salva de palmas. . •. ,. I 1~ .. Sendo a data de hoje um dia de 

O exped.iente constou de um tele.gl'am· jubilo e de grande satisfa.ç~o, o lnst~
ma do soCJo Alberto Braga, restdente tuto H stori.co e Geographtco Fluml· 
na visinha Capital Federal, concebido : nense, parc~o perpetuar a sua memoda, 
nos seguintes termos : ! resolve commemorar o dia 11 de Ou· 

c Por motivo de molestia em pessoa da tubro do seguinte modo: 1? todo o anuo 
família, deixo de comparecer á. sessll.o · a 8e~:~são de Outubro será solewne ; 2? 
de hoje. Peço, entretanto, saudar com durante a alludida sessão nma. das nos
m"uita. effusll.o d. Edméa Regazzi. bri· ! S'\S consocias ser·á convidl\da. a tomar a 
lhante t~lento que hoje recebeis condi· ·palavra. Assignado- Etienne Ignace 
gnamente, homenageando seu merito Br(lzil•. 
inconcusso.• i 2~ «Propomos para socios effectivos 

Officio do conselheiro Ernesto de · os dois eminentes scientistas para· 
Vasconcellos, chefe da commisslio por· gnayos, que se offecem para ensinar o 
tugueza da real Sociedade de Geogra· guarany nas cadeiras a que alludem os 
phia de Lisbôa. representada no ultimo no8sos Estatutos, drs. Manoel Maria de 
Congresso de Geographia de S. P ,mlo, Castillo e Leopoldo Flecha. Assignado~ . 

' agradecendo os pezames enviados pelo -Padre Etienne Ignace Brazil e dr. 
lustitut'> pnr occasill.o da morte do em e José Bezerra de Menezes , ,. 

. rito scientista, orador e publioista por· 1 3~ «Proponho seja. nomeada uma com· 
,, tugnez, dr. Cousigli~re Pedroso, presi· ; missão para organisar as festas .. 
dente daquella assomaçll.o. . ! anniversario da fund~~- d.o _Instituto~ 

Offi.oio do major do Exercito Can· Historico e Geogl'apbico Fluminense.!_ 
dido Rondou, chefe do serviço de pro· . composta dos srs. ---'""- -'- ~-""-~-~n 
tecção aos índios e localisaçll.o dos tra· ·Estevão Adelino M 

; balbadores nacionaes, declinando da de Menezes, major 
conferição do titulo de socio do lnsti· ·padre Etienne lgnace Brasil.- Assi· 
tuto, com o qual não se concilia o de graio, Aggl'ipino Grieco.• · 
membro, que é desde 1900, da igreja T..>das as tres moções foram unanime· 
positivista do Brasil. l mente approvadas. 

Officio do dr. Affonso A . de Freitas, 1 E~tiveram presentes a.s senhoritas 
. eminente homem de lettras paulista, · Edméa Regazzi, Regina Tibáu, Maria 
! acceitando o titulo de socio do Insti· : Amelia Tibau, Maria. Thereza Tíbau 
' tuto e tomando para com est.e o mesmo , Anesla Bustamante Pereira e senhoras: 
compromisso que o prende ás associa· : Iza.bel Sa.ndim Regezzi ; Anna Candida. 
ções congeueres, a que :çertence, de · Teixeira, Adelaide Sampaio Pereira 
S. Paulo, Rio de Janeiro e Lisbôa. j Leite e Emília Bnetamante Pereira, I Officio do dr. Aquila de Miranda., 

1 
bem como os cavalheiros capit!l.o de 

secretario particular do ministro da fragata Estevão Adelino Martins, con· 

I agricultura, agradecendo em nome deete Í selheiro Joaquim de Olive·ira Machado, 
titular do go~erno fed~ral, a ~:~ua admis-

1 
representado _pelo sr. Agostinho 

sl1o como somo do Instituto. Sampaio Peretra Jun 
j Officio do sr. visconde tlo Moraes, de Menezes e 
' presidente da Companhia Cautareira, I cisco Rodrigues da Cruz, vice-con 
' em resposta a outro do Instituto, em . portuguez, Felippe Alves de 
1\ que se lembra a idéa. de serem dados ás · Altino Pires, Julio Cezar Sea.bra, 
barcas da mesma em preza nomes de \ Baptista H.egazzi, Augusto Porto 
flumiulmses illustres, declarando qnei! gre, me.mbro de varios institutos 
opportnnamente resolverá sobre o as· neres dos Estados; Luiz Sandim. 
sumpto. 1 ,~g:r:ip~l=· n:o~G;r;ie::c::;o::.;e~R~ic~a .. r~d,...o_B_arbos.!• ...., 

Officio do d\rector .geral 1d,a e~tatis· ,_ ,.,...,.,.._ 
tica. do R 1o de Aneiro, reiter'andtt'tt pe-
dido anteriormente feito, relativãme·nte 
ao questionariojnnto sobre bibliothecas 
publicas e de associações particulares. 

Officio do Instituto Historico e Geo· 
gra.phico Para.hybano, communica.ndo 

I a posse, realisada a 7 de Setembro findo, 
da directoria e respectivas com missões 
permanentes que têm de funccionar até 
Dezembro de 1911. 
, Findo o expediente e dada a pahvra 
1\ illustre recepienda.ria, esta. leu niP 
hrilhante discurso, em que ~alienta a 
indiflerença de que sa cÇ~ ainda. a 
mulhE!r em nosso paiz qua.nttaos dotes 

I de espírito e mostrando que o seu sexo 
d.eve aspirar\ta~em a muitas das brl· 

,-.?4 



~OS~ GERALDO BEZERRA DE MENEZES - Historiador 

Trecho da carta de Epifâni.::> Dória, presidente 
do Instituto Histó-cico e Geoc;:Jráfi,~o de Sergipe 
(r~racaju , 26 de setembro de 1962), diri;rida ao 
-:Jr. Geraldo Bezerra de Menezes, membro " co-~res
pJndente do ~eferido Institu~o: 

"Não logrei ainda descobrir aonde foi parar 
a carta do saudoso Dr. José Geraldo, em que me 
indicou a data certa do f .;ü9cimento do prLneiro 
ap5stolo de Sergipe, Pe. Gaspar Lourenço. João 
Salônio, companheiro de Gaspar Lourenço na vinda 
deste a Sergipe, seria capaz de saber a data cer
ta do fa.lecimento, mas ele, João Salomão, passou
se para o Paragu.:ti, onde faleceu ~~m abril d.e 1599. 



· Conntcto <J.e ju l.Jdfçio 
N. 228.-E.tad Jdo Ri .. -Lwlator. 

o sr. ministN M' l&l l!:spin la; re 
i..cores ns Rr&. ··t\,os Pedro L~·& 

e Canuto Sara'ivll; ftlitcltant.e, " J uiz•. 
rle Dir.eit•l da P&t' by'\la do Sul; u 
scitados o J liiz., fLc..:ional do Esta
do~ do Rio e o Juizo de Dirdto da 2~ 
Vara de Jui3 de Fóra.- Julgou-se 
eompPtentt>, para o inventario de que 
se tr4ta, o j~ .d6 d~ito-da :Parab.y 
ba. do Sul, contra o~ votos dos sr11. 
l\[anOt>l lCspinola e Canuto S>~raiva, 
qne declaravam competente odeJaiz 
dt~ Fóra, e do11 Rrs. mini: .. tr.Js OH v(~ 
Ri beiro e Cardoso d ~ Clil-tro, que J ~ 
gavam oompefl>nte o j•1iz aeociona.J. 

o Estado do Ri4- de Janeiro. 
Como se vê acima, fui p'elo SuprP· 

mo Tribunal FedPral ·la Repnblioa 
decidido o oonflicto de j•uisdicçio le
vantado pel ' Juiz de Dirt-ito de Pa
rahyba ~o Sul, ~lo da 2~ V ar&. d .. 
J ui~ d~ Fóra . e pelo Juiz S.,ccional 
do Estado do Ri~ pretend~ndo cada 

m. deilee er cl;J11J!n'fiente -,...j~ 
becer do inventaria & J!&rtilha d 
··s da Baroneza de S. Ct.U"Iõ nd 
~ente reconhecida á oompeten

;toiz de Direito de Parabyba 
1 para tal fim. Sobre t!ste ponto 

ce,saram a celeuma e rivalidadea e 
estio todos os actos praticados nos 
utos do inventario-em Pa~yba do 
... I. 
Parab~ns, pois, ao dr. Cbri&tovam 

Pereira Nunes e a seus advogado11dr. 
Pt~rgentino da Oosta Lo 1Uzerra 

i de Menezes e coronel Silva 'Briga. 
õõG 



owo an••llodo de eaerltK& 
mod é 'Virlocle mas tambePt 
u~ póde attin«fr as • i:ipor· 

d. tb. €tH"fr~~ alij 
e utt dra ~stunar. 

Assim so•··~ede com o sr. Mann~>l de 
Frdtas Co .a. di:-tioetissimo ~rofe11sor 
de portuguP-z, matbemaliea e tntrodue· 
çio, e auetur do metbodo, cajo litolo 
ser-ve do ept)!rapbe a esta noticia. 

Não ba uada mais Incido, mais com
prebensivel, do que o systema aaopta
do pelo sr. Frt>itas Costa. Basta uma 
ligeira analy:e par:~ se alcançar todo o 
mecbanismo do systema em dois pontos 
eapitaes, a furmaçlo da letra O por 
quatro diVersos pontos de partida e a 
recla dia~onal. Adquirido o habito de 
dar aquelle. Lraços com Ormeza, adqni 
re· e e1r.elleote ealigrapbia. 

Como facilmente se deprebénde 1\'es-lr~~t:.i 
ta rapida ibsofticiente descripç1o, o SU,bOiriJrui. 
metbudo do sr. Freitas Costa corres
ponde na ese ta ao metbodo de leitnr• 
de .João <le os, com toda jostiçl 
chamado re~o\ino; ma o ea ino dt 
ealigrapbia ~ tanta maneira deseQ•Pl·o~ ... ~~:-u..,.:~~A 
~ ás ap\Hõe$ do tlomn<', q 

t es~r oO 



Ligar·am.o.n..etu 
êas do 

qu ta~fei 

coltego. ~e aeçlio dr. Juse Ge
ral~o Bezerra de .Men~es e a 
exma. sra. d. Lucinda da Con· 
ceiçAo :tdontedonio. 

O acto civil fui pr~sidido pelo 
1• juiz de paz sr. Jêsê Mo.cl~a io 
de Aze,·edo e Silva, secretarim.lo 

' 1 . J . pe lt seu CSCl'lVãO O Sl'. UStl-

niuno Neves, assignando a r••s
pectiva actn as testemunhas Dt. 
Henrique Jorge Rodrigue~o. capi
tão Bernardino Pacht.-co e Ds·. 
Cuslodio Ferreira Lei~ Guunn
rãe• e diverso• outros cavalhei
•·os ~ distiuctas senhoras qut= 
presentes ~e acbavam. 

O amo religioso rt!alisou-se, I em st'guitla, na matriz des&a ci-

1 
da de, sendo celebrnute o vigario I 
conego Alvarenga, e te~temu 

nhas o cu piLão Bernardino P a-
cheeo, D1·. Custotlio Guimarãeti 
e o i:i1·. Manoel Martins Gambôu 
e S. Ex.ma. es l:ia D. AdeliJla I 
Gambóa. 

Ao uoat~o presado collt~ga e á 
sua genlil O'On~u•·te, apr~senta-

1 mos os nossos cordialissimos, 
parabens. faz~nüo os votos apuis 
slncero.s para que f1·uam Orl'ga 

e feliz ext11tcnoia cunj~al, 
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JOSt GERALDO BEZERRA DE MENEZES 

Oscar Przewodowski 

Bezerra de Menezes é um desses nomes que nao morrem, e cujos 

-lampejos nao se 1 imitam aos seus coevos, alcançando a posteridade. Recluso, 

fugindo dos reclamos polÍticos, que, por vezes, o procuraram, afastado, pr~ 

priamente, dos grandes centros sociais, encerrado em sua biblioteca de Nite 

rói, à margem da Guanabara, na sua Praia de Gragoatá, no convívio deseusli 

vros, seus amigos inseparáveis, ele foi um grande. E podemos dizer sem re 

ceio o maior dos nossos indianólogos, pois seu nome sobreleva o do general 

Couto de Magalhães, tido como _o mais completo nesses assuntos, e mesmoodo 

saudoso Macedo Soares, o inolvidável Ministro do antigo Supremo Tribunal Fe 

deral, e um dos mais conspícuos vultos da nossa indianologia . 

José Geraldo Bezerra de Menezes não é apenas um homem. t uma 

tradição. A sua família deixou sulcos tão profundos na história do Brasil, 

que os seus predecessores estao à altura dê sua própria descendência. Vai 

longe a sua origem. Ela remonta, .· no ramo indígena, de um lado a Catarina Al 

ves Paraguassú, da tribo dos Tupinambás, da Bahia, e de outro a Maria doEs 

pírito Santo Arcoverde, a célebre filha de lranady (Arcoverde), cacique dos 

Tabajaras de Pernambuco. 

Pelo lado europeu, ele sobe nao somente a Corte-Real, o desco-

bridor do Canadá, e precursor dos grandes descobrimentos da América, como, 

na História do Brasil, a Estácio Corrêa de Sá e Benevides. Tem ainda na sua 

arvore genealógica os condes de Ericeira e o marquês de Marialva, sendo, 

ainda, no Brasil, da sua estirpe, Luis Barbalho Bezerra, cognominado o Xeno 

fonte brasileiro. 

O nome mais próximo, porem, e não menos notável, foi o de seu 

pai, Leandro Bezerra Monteiro, o grande benfeitor da Paraíba do Sul,daqual 

ele, Bezerra de Menezes, era filho. O dr. Leandro Bezerra Monteiro, natural 

do sertão cearense (do Crato), deixando as plagas do Norte, veio, enfim, 

um dia viver no convívio feliz dessa terra abençoada, à margem do Paraíba .• 



E pôde, ali, legar à posteridade o seu filho ma1s ilustre, José Geraldo Be 

zerra de Menezes. 

Já notável fora a vida paterna, quer como deputado federal por 

Sergipe e pelo Ceará, quer como brasileiro emérito, vivendo como presidente 

da Câmara de Paraíba oito anos, tendo sido doze anos vereador naquele gran

de Município fluminense, e legando, pelo seu coração benfazejo, essa Casa de 

Caridade, que ainda ali existe, e que mostra a sua piedade cristã, atraindo ' 

mesmo fortunas consideráveis, que a tornariam a sementeira de uma nova vida. 

José Geraldo, nascido já fluminense, em Paraíba do Sul, não t~ 

ve a vida política do pai. Isso, entretanto, não lhe revela, absolutamente, 

inferioridade: era uma tendência de seu caráter, era uma diretriz de seu es

pÍrito. Se aquele se revelou notável em todos os passos de sua vida, defen

dendo, com real entusiasmo, a Igreja no Brasil, quando foi da prisão dos 

bispos do Pará (D. Macedo Costa) e de 01 inda (D. V) tal), tornando-se o seu 

legítimo pioneiro, herdou José Geraldo Bezerra de Menezes, de seu pai, esse 

feitio religioso que o acompanhou sempre . 

. Convicto, e bom, era o protótipo do verdadeiro cristão, já por 

suas idéias, já por seus exemplo's. E se seu pai morrera ensinando catecismo 

aos meninos, aos oitenta e cinco anos de idade, ele o ensinara, evangel iza~ 

do os que dele se acercavam, durante sua vida inteira. 

Porém o feitio mais curioso desse grande espírito fluminense, 

desse grande varão brasileiro, foi exatamente o cultivo da indianologia. 

Podemos dizer que foi, realmente, o maior tupinÕlogo brasileiro, e que, ain 

da hoje, os seus trabal~os esparsos ou inéditos revelam essa atuidade de 

pensamento, essa vocação curiosa de verdadeiro filólogo. 

Poucos têm sido os homens que alcançaram conhecer o significa

do dos nossos termos indígenas, como ele os conheceu, revelando mesmo em as 

suntos controvertidos a genuína interpretação da palavra. Tal é, por exem

plo, a significação de 11Paquetá 11
, que soube definir, magistralmente, como 

Pedras do Céu, tão ao sabor da imaginação indígena, que as presumiu caídas 

do espaço na beleza cristal i na das águas da Guanabara. 

Tão bem conheceu a língua tupi que a versava perfeitamente . 

Insulado no seu recolhimento, vivendo apenas para os amigos, 



passou pela vida, dei xando um ras t ro lumino so de sua exis t ência. Os grandes 

espiritos brasileiros, os maiores publ icistas, como Carlos de Laet, quando 

falava m no seu nome, fazia m-no com o respeito devido aos sábios e aos san -

tos. Laet diz, numa de suas passagens, que "poucos homens no Brasil tinham 

a cu 1 tu r a de Bezerra de Men ezes". Rea 1 mente, quem precisasse de descobrir 

-algum 1 ivro ig noto podia recorrer a sua biblioteca, porque os tinha, e, qu~ 

se sempre, em duplicata, pois assim servia aos amigos, sem se desservir a 

si próprio. 

De certa feita, atribuía-se a Kosciusko, o ter proferido o Fi 

n1.-s Poloni ae : . E Bezerra, de pena l!m riste, contestou logo, citando o vis-

conde de Ségur, que o tivesse proferido o herói dos dois mundos. 

Erudito, com uma cultura imensa, era, entretanto, simples, mo-

destoy comQ os verdadeiros sábios. 

Sua morte, oco r r i da exatamente a 29 de março de 1935, cobriu de 

luto não somente sua numerosa família como também o povo fluminense . Bacha -

rel em Direito, era mais um jurista do que mesmo um advogado militante, e a 

ele recorriam, como a uma fonte cristalina, todos os estudiosos. Consulta 

vam-no os historiadores. 

O seu nome foi consagrado entre nós. Integrou a Academia Flumi 

nense de Letras. 

Não era demais que o Estado do Rio, conhecendo-lhe o inestimá-

vel valor e o verdadeiro mérito, lhe consagrasse também o nome numa das ruas 

ou praças de nossa cidade, po rque nomes como o de José Geraldo Bezerra de 

Menezes são tao raros, que não devem ser olvidados da posteridade. 

Merece não apenas a saudade, senão também a admiração dos que 

o conheceram, porquanto ilustrou o seu meio, pontificando no ensino, sobre-

tudo na História do Brasil, em que foi mestre, e no vernáculo, pelos profu~ 

dos conhecimentos da Língua Portuguesa. Seu feitio católico não lhe tirava, 

entretanto, es sa virtude da inv e st iga ção e da crítica; antes, era exa t amen-

te como um beneditino que procurava, nos fatos da His t ória, o verdadeiro sen 

tido da filosofia humana. 
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JOSt GERALDO BEZERRA DE MENEZES 

HISTORIOGRAFO E INDIGENISTA (*) 

Teles Barbosa 

José Geraldo Bezerra de Menezes, posto que conhecendo a fundo 

os assuntos a que consagrava, inteiro, o espírito, não fazia alarde desses 

conhecimentos eJantes, preferia votar-se a um certo isolamento, longe dos 

rumores da vida social. 

No entanto, sempre que alguém, versando as questões em que to-

dos lhe reconheciam inexcedível autoridade, feriam as tradições da nossa 

língua ou comprometia, por ignorância ou falta de cuidado na investigação, 

as sutilezas da verdade histórica, saía ele a campo, zeloso e destemido, a 

restabelecer o exato sentido das coisas. 

Assim, certa vez, publicou Hermeto Lima uma formosa crônica sob 

o titulo "lf1vão-se ~tradiçÕes k cidade~ trabalho no qual, aludindo à dem~ 

1 ição da Igreja de São Domingos da vizinha capital, lembrava que, entre os 

seus seculares escombros, dever-se-ia encontrar a histórica urna de chumbo 

que encerrava as entranhas de José Bonifácio de Andrada e Silva, por oca-

sião de ser precedido, em 1838, ao seu embalsamento. 

Lendo a crônica, Bezerra de Menezes apressou-se em desfazer o 

compreensível engano em que laborara o autor, para logo mostrar que este 

confundira a igreja de São Domingos da Capital Federal, com a nossa igreja 

de São Domingos que se ergue ali na praia de Gragoatá. Fora a esta, e não a 

outra da vizinha capital, que coubera a glória de receber as entranhas vene 

rãveis do patriarca da Independência. 

O artigo que, acerca do assunto, publicou em um dos jornais de~ 

ta cidade, reflete bem o sentimento cívico em que lhe ardiam o espírito e o 

-coraçao. 

(*) Tópico do discurso de posse do Prof. Teles Barbosa na Academia Flu 
minense de Letras, proferido aos 25 de novembro de 1938, quando fez o elo
gio de José Geraldo Bezerra de Menezes, seu sucessor (Vol. V da ••Revista da· 
Academia Fluminense de Letras••). 
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De outra feita, teve o em inente indigenista que s e insurgir co~ 

tra uma proposta levada ~ Soci ed ade de Geografia atrav~s de dois ofícios di 

rígidos ~quela ent idad e, um pelo Comt e. Otávio de Gusmão Fontoura, sócio da 

instituição e outro pela As sociação dos Empregados do Loide Brasileiro, vi-

sando ambos a provocar o apoio daquela prestigiosa Sociedade~ id~ia que 1~ 

vantavam, no senti do de que fosse mudad o o nome da 11 ha de ""'1ocanguê Pequ~ 

no" para o de ''Buarque de ~'!.acedo". 

Invocaram os patronos da iniciativa os altos títulos de beneme 

rência com que servira ao Brasil, servindo ao Loide, como seu diretor, em 

três períodos da existência adminis trativa daquela companhia de navegaçao, 

o ilustre engenheiro patrício que tanto enaltecera, pela inteligência e o 

trabalho construtivo, a marinha mercante nacional. Evitar-se-ia, além do 

mais, a confusão resultante da homonímia, pois seria, sem dúvida, mai s fá-

cil distinguirem-se as ilhas por designações diferentes. 

Em artigo publicado no "Estado", de 4 de novembro de 1932, Jo-

sé Geraldo interveio na questão, advertindo o governo para o disparate que 

se consumaria, se porventura viesse a ter acolhimento a lembrança do Comte. 

Gusmão Fontoura. 

"Pouco importa, dizia ele no magistral artigo, a nobreza dos 

nomes novos; o fatO é que os nomes indígenas vão desaparecendo . 

"Chegou a vez agora do sacrifício de uma das "mocanguês". 

"Conforme se sabe, são como que irmanadas estas ilhas da baía 

de Niterói, ou Guanabara: "Mocanguê Grande" e "Mocanguê Pequeno' '. 

O nome indígena signi _fica justamente isto: -"Duas Ilhas, Ilhas 

Gêmeas, Ilhas Mabaças, Ilhas lnconhas". Como todo o nome indígena, vale uma 

definição pelo gênero próximo e diferença específica~. 

E foi tão decisiva a influência desse trabalho no destino da 

- -sugestao levada a Sociedade de Geografia, que, na sessao seguinte da luzida 

instituição, o próprio signatário da proposta apressava -se em retirá - la, r~ 

dido à procedência dos concei to s e advertências que a autoridade . -1rrecusa-

vel do eminente indigenis t a havia apresentado. 

A carta que, a esse respeito, dirigiu à SociedadedeGeografia, 

o Comte. Otávio Gusmão Fontoura, ~um mode lo de elegância moral e de bom sen 



... 

so, tanto ma1s de se louvar quanto é certo haver esse oficial demarinha pu~ 

nado, anteriormente, com empenhado esforço, por que a sua proposta viesse 

a ter a aprovação prestigiosa daquela sociedade. 

Ao transcrever a carta em que o autor da proposta confessa, de 

público, o seu erro e de le se penitencia, deixou o "Jornal do Comércio" es-

capar um cochilo de revisão, imprimindo Ilhas Pequenas ao invés de Ilhas I~ 

conhas, engano que, de certa forma, fazia pesar, aos ombros de José Geraldo, 

um erro de linguística que ele jamais cometera. 

O eminente indigenista não voltou ao assunto para retificar e~ 

se cochilo que, por certo, considerava desculpável. Mas "O Estado'', regis-

trando o fato, não o quis deixar passar sem reparo e, a propósito, assinalou: 

110 Dr. José Geraldó Bezerra de Menezes é um caboclo muito des-

confiado: poderia aceitar todas· as homenagens da "Sociedade de Geografia", 

menos o presente grego da nova et-imologia ... 11 

Valente e destemido nas pugnas intelectuais de que participa-

va, José Geraldo mostrava-se, no entanto, generoso e amável para com os ad-

versirios, principalmente os que se achavam muito distantes de sua estatura 

de rara cintilação. Parecia, assim, ter sempre vivos, no coração, os cele ... 

brados versos com que Camões exalÇa a generosidade do forte para com o imbe 

le na crueza das refrégas: 

"Não mostra quanto pode; e com razão 
Que é fr~que:z;a entre ovelhas ser leão". 

(Os Lusíadas - Canto I, 68) 

Lacerda Nogueira, que e, também, um dos nossos mais brilhantes 

e pacientes investigadores das questões de 1 inguística e que tem, como sem-

pre o tivera José Geraldo, verdadeiro fetichismo pela beleza do tupi -guar~ 

ni, gostava, de quando em vez, de provocar a sabedoria do grande indigenis-

ta, e lhe enviara curiosas consultas acerca de controvérsias que se susci-

tam, de contínuo, dentro da nossa formosa toponomãstica. 

Sumidouro, nome do município fluminense que se debruça ~s -a-

guas crespas do Paquequer, próximo de Friburgo, foi um _dos pretextos -ama-

veis arranjados por Lacerda, para fazer o in~Ígne sabedor daquela 1 Í ngua, 

dar, de público, uma de suas 1 ições magistrais. 



.. 

José Geraldo explicou, então, de maneira ampla e definitiva, o 

verdadeiro significado daquela palavra, importada de Portugal para designar 

esse bucólico e silencioso recanto da terra fluminense e os motivos que te

ríamos, fortes e ponderáveis, para que a substituíssemos por outra mais su 

gestiva e delicada, colhida nos ramos verdejantes da fronde tupi. 

O secretário perpétuo da Academia Fluminense bem conhecia o sen 

tido da palavra que entregava ao exame do mestre. Mas experimentava um vo

luptuoso enlevo, contribuindo para fazer rebentar, como uma floração prima

veril, da pena encantada de José Geraldo, mais uma de suas esplêndidas pro

duções. 

••sumidouro, explicava, então, deriva o seu nome do fato de ali 

desaparecer num ••sum i dou ro 11 o Paquequer, para reaparecer mais adiante. Há .v~ 

rios rios no Brasil e fora do Brasil (Guadiana, em Portugal, por exemplo) em 

que se dá igual fenômeno, fenômeno que, por ser raro e curioso, constitui p~ 

ra o rio em que se dá, a sua nota predominante. Ora, a nota predominante do 

objeto é o que sempre determina a palavra com que os índios o significam. 

Qualquer palavra vale, entre eles, uma definição. Na geografia, na história, 

na lenda, na 1 iteratura etc., não há quem desconheça esse tão poético Paqu~ 

quer; e o rio cuja maior proeza é sumir-se terra a dentro, para ressurgir, 

depois, ainda mais ·glorioso, metamorfosear-se num Joraão das mais puras á-

guas lustrais. Pois, Paquequer é a atual forma do que os velhos selvagens 

chamariam Pequápe oquer, isto é, que dorme no meio do caminho (Q Rio Sonâm

bulo, em 110 Estado'' de 2 de março de 1930). 

Defensor impertérrito da toponimia indígena, José Geraldo Be

zerra de Menezes era como que a sentinela vigilante das tradições do Brasil 

brasileiro. 

Nunca se conformara com o crime dos primitivos colonizadores, 

substituindo os nomes de Niterói e Guanabara, em que a sua alma de indige

nista romântico encontrava tanta doçura e sonoridade, pelo disparate _ g~os

seiro de Bahia do Rio de Janeiro. 

E profl igava, numa expressão, que era sempre um misto de revol 

ta, melancolia e desencanto, a atitude indiferente dos institutos culturais 

e, sobretudo, a dos governos, permitindo que essa criminosa orientação, tão 



., 
lesiva do nosso patrimônio espiritual, perdurasse mesmo em nossos dias. 

A mudança de "Paraíba" para "João Pessoa", foi outro golpe des 

ferido cheio no seu coração de eterno enamorado da beleza indígena, como j á 

o houvera sido a substituição do nome da célebre aldel.a de "Sapopemm'', 

margem da Central do Brasil, para "Deodoro". 

Que se procurassem lugares novos, novos arrabaldes, vilas ou 

cidades que vão surgindo com o correr do tempo e que por isso mesmo ainda 

não receberam as águas lustrais do batismo para, a essas ou àqueles, se li 

garem os nomes dos grandes vultos da nossa hist6ria. Nunca, porém, sacrifi 

caros tesouros da genuína formação linguística nacional ao imperativo des -

sas embora justas e até necessárias reverências. 

Bezerra de Menezes tinha uma antipatia indomável pela figurado 

Marquês de Pombal e sempre que se lhe oferecia ensejo, Ricava, com a ponta 

aguçada do seu florete de espadachim mediévo, a epiderme cansada, do velho 

estadista da Conspiração dos Távoras. 

E tudo porq~e o ilustre Ministro de D. José I, de Portugal, fo 

ra o autor da Carta Régia de 6 de maio de 1758 que, mandando elevar à cate

goria de vilas, todas as aldeias :dos Jesuítas servidas por mais de cinque~ 

ta fogos, determinou que se substituíssem por denominação de lugares de Po! 

tugal, os nomes encantadores do vocabulário tupi-guarani que caracterizava~ 

a maior parte daquelas aldeias. 

José Geraldo não era so profundo conhecedor do tupi -guarani , 

mas infatigável · pesquisador dos hábitos e das coisas dos Índios do Brasil , 

que ele investigava e estudava com singular carinho. 

Sabia-lhes os costumes mais recônditos, detinha-se a examinar , 

-com encantamento e emoçao surpreendentes, os objetos por efes fabricados, (~ 

nhecia inúmeros segredos da sua miraculosa flora e nunca se fatigava de co~ 

templar, curioso e penetrante, nos museus públicos e mostruários de colecio 

nadares particulares, os utensil ios dos Índios do Brasil, os desenhos biza r 

ros de que eles, caprichosamente, enfeitavam as súas aljavas, o entraçado~ 

licado e curioso com que preparavam os seus tacapes, o apuro e o gosto com 

que dispunham as penas multicores dos seus festivos cocares. 



JOSt GERALDQ BEZERRA DE MENEZES 

Tancredo de Barros Paiva 

t morto José Geraldo. Nunca mais sua quixotesca figura será vi~ 

ta em peregrinação pelas 1 ivrarias. 

Alto, magricela, cavaleiro andante das boas causas, pobretãoe~ 

palhando tesouros de bondade e de sapiência, amigo incondicional, sempre a 

defendê-los e a elogiá-los. 

Boníssimo coração, caráter altivo e indomável, verdadeiro tipo 

do gascão; nof.úndo, humilde e piedoso franciscano. 

Sábio como um frade e erudito como um professor alemão. Lia e 

falava corretamente uns seis idiomas, juntos a puríssimo português. · 

Filho de um santo brigão, herdou as qualidades patern~s. 

Sábios de sua adoração, foram Batista Caetano, A. J. de Macedo 

Soares, Capistrano de Abreu. Do primeiro, possuía avultadosmanuscritos, que 

ofereceu à nossa Biblioteca Nacional. 

Casado com distintíssima e boníssima senhora portuguesa, D. Lu 

cinda Montedônio Bezerra de Menezes, anjo tutelar do seu lar. · 

Bibl iógrafo e bibliomano insaciável, reuniu uns quinze mil vo-

lumes, onde exegetas e apologistas brigam com profanos e ateus. A história 

reunida aos clássicos de todos os idiomas, a filologia e a 1 inguística, em 

doce mistura com os prosadores, grandes e pequenos; a Religião (era ele fer 

voroso católico) resignada com a parcerja dos polemistas protestantes, posi 

tivistas, judeus. 

Fluminense, da cidade de Paraíba do Sul, bacharel em direito e 

quase frade, levou toda a vida a ler e ensinar um bando de gente. 

Advogado, nada queria ganhar, tal o horror à pecúnia. 

Era grande conhecedor do abaneenga e deixou notas para grande 

trabalho, que desbancaria os de Batista Caetano, Couto de Magalhães etc. 

Querido Bezerra, tanto estudou, muito ensinou, mas -a família 

deixou soa formidável biblioteca e, como moeda valiosíssima, um nome purí~ 

simo, que é usado com orgulho. 

O Estado do Rio precisa pagar sua grande dívida com José Geral 

do Bezerra de Menezes. 



JOSt GERALDO BEZERRA DE MENEZES (*) 
~ ==------ --~--~ 

Melquíades Picanço 

Acabam de perder as letras pátrias um dos seus maiores vultos 

com a morte do erudito José Geraldo Bezerra de Menezes, fluminense que sou 

be honrar, extraordinariamente, o Estado do Rio de Janeiro, -sua terra na 

tal, -pela inteligência e pelo coração. Hoje, quando se tornam raras, in-

felizmente, as culturas humanas no país, e de se lamentar o desaparecimento 

de um José Geraldo, conhecedor profundo de vários idiomas inclusive do tu-

pi, em que era versado. 

Lembrai-vos, mocidade, de que o Brasil é luz que não se há de 

extinguir nunca, porque, quando morre um José Geraldo Bezerra de Menezes, 

se sente a sensação do vácuo a ser preenchido de pronto. Mocidade, lembrai-

vos de que ele foi um patriota, um herói de nossas letras, levando à poste-

ridade um nome digno do maior respeito. Veneremos-lhe a memória, peio seu 

grande patriotismo, pelo seu notável saber, pela sua invulgar inteligência, 

pelo seu formoso coração, pela sua inquebrantável fé religiosa. 

Às letras fluminenses seria prestada justa homenagem, se o po-

der publico, sem sacrifício de outros vultos já consagrados, desse a uma .das 

ruas de Niterói o nome daquele cujo corpo, ontem, cercado das maiores home-

nagens, desceu à sepultura nesta cidade, que ele tanto amou. 

Essa homenagem, além de merecida, seria um incentivo aos que 

batalham no campo intelectual. 

Bezerra de Menezes é nome integrado ao nosso patrimônio cultu 

r a 1. 

(*) Do artigo de Melquíades Picanço publicado em "O Estado- Niterói, 
1 de abril de 1935, reproduzido no Suplemento literário de "O Estadd\ de 
21 -v 11-1 946. 



VULTOS FLUMINENSES 

JOSt GERALDO BEZERRA DE MENEZES (*) 

Carvalho e Silva 

Parece que daqui estamos a ver o Dr. José Geraldo Bezerra de 

Menezes na sua indumentária negra, grande chapéu desabado, a nos relatar, 

com larga gesticulação, fatos passados há dois decênios ou mais na gloriosa 

e invicta terra paraibana, por ele tão estremecida e relembrada cada vez 

que para isso se ofereça oportunidade. _ O ilustre Dr. Bezerra é a perfeita 

encarnação do espírito cavalheiresco da antiga Paraíba do Sul, quando esta 

gloriosa terra chegou ao fastígio do seu desenvolvimento material e moral e 

lá vicejaram espíritos de homens eminentes nas ciências, nas artes e nas le 

tras. 

Ninguém, como ele, conhece com mais precisão de detalhes a his 

tória do suplício de Tiradentes, o grande hérói nacional, que deixou lá na 

terra do meu nascimento ~ Sant 'Ana -do Tiradentes - parte do seu corpo "para 

~ervi.r de escarmento a tentativa~ futuras de rebelião contra a metrópole"; 

ningu~. como ele, conhece a vida paraiban~ de outras eras, na sua agitação 

e na sua grandeza, assjm como ninguém o sobreleva em conhecimentos da histó 

ria pátria. O seu fraco é a religião e o jesuíta com Nóbrega e Anchieta, o 

o5jeto constante de sua admiração e do seu carinho. 

Com estas poucas 1 inhas, penso t~r concorrido de alguma forma 

para tornar cada vez mais conhecido este ilustre .fluminense, legítima gló-

ria paraibana, no seu feitio que tanto tem de modesto como de santo e sábio. 

(*)Trecho do artigo publicado em "A Capital"- Ni"terài, 23~VJ~l926, 



DR. JOSt GERALDO BEZERRA DE MENEZES (*) 

Singular figura de intelectual 

A cultura fluminense- e porque não dizer a nacional -está en 

lutada com a perda de um homem verdadeiramente ilustre, que podendo legar 

notável obra à 1 iteratura pátria, preferiu nababescamente dispersá-la nas 

palestras do lar, do seu escritório de advogado, às portas das 1 ivrarias, 

na cátedra de professor~ nas barcas, nos bondes, onde quer que estivesse. 

Jurista, as 1 ides do Pretório pouco o seduziram na existência, 

por causa do seu amor à leitura, da ânsia de saber, de enfronhar-se em tu

do, e assim procedendo, isolava-se, sacrificando interesses. 

Latinista, mestre no vernáculo, conhecedor perfeito do fran-

ces, do inglês, do espanhol e do italiano, consagrou-se ainda ao tupi, idi~ 

ma esse de que se tornara acatado técnico. Esse homem verdadeiramente ilus-

tre foi o Dr. José Geraldo Bezerra de Menezes, originário de uma das 

distintas famílias do nordeste brasileiro, mas nascido em Paraíba do 

neste Estado. 

mais 

Su 1, 

FJgura singular no físico e na indumentária. Magro, anguloso, 

loiro e de .olhos azuis, vestia-se sempre de preto. No seu nariz afilado, 

cintilava o 11 pince-nez•• do míope. E cobria-lhe a cabeça amplo chapéu negro. 

Caminhava, como que abstraído, de cabeça baixa, pensando sempre. Tipo admi

rável de cerebral, que preferja falar a ouvir, pois de temperamento nervoso, 

como que se impunha pela autoridade ao interlocutor. 

José Geraldo Bezerra de Menezes possuía conhecimentos de tama 

nha vastidão que assombravam e o impunham ao respeito de altas expressoes 

da inteligência, também cultas e que com ele buscavam aprender. Não há exa

gero nisso. Agripino Grieco, exigente no julgamento dos intelectuais patrí

cios, pros~ava-se ante Bezerra de Menezes, que lhe comunicava novidades e 

o aconselhava a novas leituras. 

Nacionalista rubro, ••verde e amarelo••, achava que os portos do 

Brasil deviam fechar-se aos estrangeiros que não quisessem a · terra 

colorida do povo mestiçado que somos ... 

assim, 

Fanático do Brasil, fascinava-o o índio, a toponímia geográf_!_' 



ca que nos deixou; propagava os que o exaltavam, e os maiores bras i 1 e i ros 

eram, a seu juízo, os que do selvícola cuidaram nos seus ensaios, os Batis

ta Caetano, os Couto de Magalhães, os Macedo Soares (Antônio Joaquim), os 

Gonçalves Dias, os frei Prazeres Maranhão. 

Na defesa da "Raça'', o combativo José Geraldo Bezerra de Mene 

zes- um "ariano"- ia até o pugilato! 

Finou-se ontemessevulto raro, esse espírito de exceção, esse · 

cenobita de um gabinete pleno de 1 ivros que iam do chão ao teto, numa desor 

dem que bem lhe traduzia a volúpia de sorver de um trago as creações todas 

do engenho humano. Agora compete aos am~gos do saudoso José Geraldo Bezerra 

de Menezes restaurar-lhe a individual idade, reproduzindo-lhe as 1 ições, a

fim de se perpetuarem como as de Sócrates, que Platão transmitiu no que pô

de à posteridade. 

O passamento do Dr. José Geraldo ocorreu ontem, às 5,30 da tar

de, ao fim de longa moléstia, suportada com resignação evangélica. O triste 

desenlace se .deu na rua Wisland, 9, no bairro de S. Domingos, residência do 

i 1 u s t r e ex ti n to . 

O Dr. J. G. Bezerra de Menezes nasceu a 23 de abril de 1867 em 

em Santo Antônio da Encruzilhada, municíp)o de Paraíba do Sul. Contava, po~ 

tanto, 68 anos de idade, incompletos. 

Formara-se em Direito pela Faculdade de São Paulo. Deixa viúva 

a Exma. Sra. D. Lucinda Montedônio Bezerra de Menezes, e os seguintes fi~ 

lhos: Sara, professora no Distrito Federal; Dr. Leandro Bezerra Monteiro, a~ 

vogado, delegado de polícia em São Carlos do Pinhal, Estado de São Paulo, 

casado com D. Ruth Miranda Bezerra; D. Raquel Bezerra de Albuquerque, casa

da com o Capitão Raul de Albuquerque; Débora, funcionária da Prefeitura Mu

nicipal de Niterói; João Montedônio Bezerra de Menezes, funcionário de "A 

Equitativa", casado com D. Cacilda Scorzelli Bezerra; Inácio Montedônio Be-

zerra de Menezes, funcionário dos Correios e acadêmico de Direito; Ma r i a; 

Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes, acadêmico de Direito e nosso colabÓ

rador; Cefas, seminarista em São Paulo, e Ruth, aluna do Ginásio Bittencourt. 



Si 1 v a. 

Deixa cinco netos e uma irma, D. Maria Diniz Bezerra, já tendo 

falecido os seus outros irmãos. 

O Dr. José Geraldo Bezerra de Menezes era irmão da Ordem Ter-

ceira de S. Francisco, e será sepultado com o hábito franciscano. 

O seu sepultamento se efetuará hoje, às 4 horas da tarde, no 

cemitério de Maruí. 

~ (*) ••o Estado••- Niterói, 30 de março de 1935. 0~excelente artigoR.. c.v 
~re a morte do Dr. José Geraldo, publ icadd>no dia seguinte -à mesma, ~ 
~com~ fotografia,JJêS-atribuídd>ao conhecido intelectual Dr. Antônio 
Noronha Santos .f 4ret · 1 ;1,. Jz E i membro da Academia Fluminense de Letras e 

_ à época secreta r ierjaofo j orna 1 . 



JOSt GERALDO BEZERRA DE MENEZES (*) 

O primeiro número, desta nova fase, é dedicado a José Geraldo 

Bezerra de Menezes. O que foi a vida desse varao ilustre, sabem-no sobeja-

mente não só os fluminenses mas todos os bras·ileiros, uma vez que sua figu-

ra ultrapassou de muito os limites do território de nosso Estado, derraman 

do-se por todo o Brasil, numa estupenda pletora de culturá, inteligência 

e bondade. Bezerra de Menezes tinha, efetivamente~ cultura excepcional ' a 

qual se aliava uma perspicácia agudíssima. Profundo no s detalhes, tendo ag~ 

da visão do todo, viu o seu nome respeitado e admirado na sua época. 

Católico fervoroso, conhecia como poucos a religião que profe~ 

sava e a que serviu como verdadeiro apóstolo, dedicando-lhe o melhor de suas 

energias, no fervor de uma crença que procurava transmitir a quantos com 

ele conviviam. 

Defensor acérrimo de quanto dissesse respeito a um sentimento 

de brasil idade, entao incipiente em nossa pátria, agigantava-se na defesa 

dos fastos de nossa história. Desta sabia-lhe as minúcias, estudava seu de-

senvolvimento e a comentava com a segurança de quem sabe estar solidamente 

a 1 i cerçado. 

Tupinólogo por excelência, versava o nheengatú com desembara-

ço, havendo sido o descobridor de inúmeros étimos de nossa toponímia indíg~ 

na. Nesse setor de sua cultura, pode dizer-se, mesmo, que foi inexcedível. 

E se maior glória não teve, é que jamais soube curvar sua espinha na subser 

viência dos que não têm outro recurso para encontrar a fama. 

Simples, de amizades simples, José Geraldo Bezerra de Menezes, 

no recesso da magnífica biblioteca de sua casa em Gragoatá, é grande ex em 

plo a ser seguido, grande vulto a ser exaltado e a sombra de uma grande sau 

dade nas letras nacionais. 

(* ) Da página de abertura do Suplemento Literário de 110 Estado 11 - Nite 
rói, 21 de julho de 1946, consagrado a José Geraldo Bezerra de Menezes. 



Modos de ver 

HISTORIA DA PARATBA DO SUL (*) 

Renê Carnot 

Sobre o Dr. José Geraldo Bezerra de Menezes 1 i coisas capazes 

de orgulhar a Paraíba do Sul por tê-lo como filho, no primoroso artigo 

Meu amigo~ meu mestre - de Agripino Grieco, publicado em 110 Jornal 11 e no 

11 Diário de São Paulo''. 

Homem de fé e crença inquebrantáveis, velho colecionador de 

coisas clássicas, 1 iterato e poliglota, conhecedor das velhas tradições da 

pátria, através da sua língua mater- o tupi-guarani, com a qual vem enri-

quecendo e polindo, mais ainda, a variada e opulenta cultura do seu espíri-

to. 

Avantajado no conhecimento da história desta terra, o Dr. José 

Geraldo conhece a fundo todos os exemplares ilustres deste solo. 

(*)Trecho do artigo publicado em 110 Trabalho''~ Paraíba do Sul, 19 de· 
fevereiro de 1933. 
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n.2U5J. 

Attentis ~xpositis, de auctoritate aposto11ca 

no bis delega ta, benigne -concedimus- peti tam proroga- · 

tionem expirati Rescripti ãd ·aliud quinquenn1um-, in --e-1usd-em 

·tenninis et rorma • D"atum Jtlumine Januar io ,die 2·4 J"&núarir 

a.1929. 
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J?Y.Tndiru~ _ Hffi~i;P/~ _ 
O Institut~istorico e Geographico 

Fluminense commemora hoje o 1~ an· 
niversario da sua fu~lQ, sendo a es
colha do dia uma homenagem á. data,, 
historioa da cidade. 

O Jn!ltituto realiza uma sess!l.o solBm· 
pe, 1\a 2 1/2 hot·as da, ttude, no sa.l!l.o 

1 
bolm~ rl!io S, Bcnaficeute Amparo Ope 
ral'io, gou tilmonto c~di do. 

A r,õletnni daàe proruattc ter o maiot' · 
brilho e para ella foram convidados al
tas autoridadascivis e rnilit€1tr es, corpo 
ra~ties diVersas, imprlm!!a , etc. 

Antes e depois da sessrí.o e nos inter
\'a.llos, tocará a banda. de musica do 
corpo militar do Estado. 

~op~_:'T 

}\/~ .2~ - -11-
1 

9-10 

res, a.Iiiilra.nte José de- Araujo Piiíhe i
ro,dr. Justin Norbert,dr. Cl)lsar da Fon
seca, dr. Alfredo Roy Barbosa, Belisa
rio Soares de Souza Junior, contra-al
mirante Alves Camara, dr . Ramon Be· 

' nito Alouso.dr. Octavio Kelly, Arthur 
Guimarães , J!entlral Thanmaturgo de 
Azevedo, dr. João Siqueira de Mene-

0 programma da sessão é 0 se· zes, cons~lheir? Oliveir.a Machado, d;. 
uiute. .l- Jorge Leite Pmt9, Fehciano Automo 

g Ab · · 1 Teixeira, dr.J.Juiz de Carvalho Mello,1 
. ertura da sese; ~o, pelo preside_nte; Angelo Miranda Freitas, Antonio Vi-l 

discurso do dr. Alfredo Caldas; leitura I . d R h d Alf edo Caldas dr 
d d. t d" d d s· N eua a :vJC a, r. r ' . 

o e~pe Ien e,; Iscurso .o . r. tmo~s . Romulo de Avellar,dr. Themistocles de 
da St_lva; ."A Nação ~rasiieua•,. dedt· Almeida, Carlos Maul, coronel Henri
catona feita ao ~rasii pelo soCio cor· que da Silva Coitinho, Alberto Silva. 
respondente Fer~eua Deusdado (A_çô Arthur Leite,Engenio de Albuquerque, 
res) da sua. obra «Educadores Port~- J .· th s·l A to Porto Alegre e 
guezes• e encerramento, pelo presi· 

0
actm. 0 M1 va;. ugus 

dente c aviano ata. 
O · · N • f Socios correspondentes!: Dom Fran-

dr. Simoes d~ Stlva alará d.a sua cisco de Paula e Silva (l ispo, doMara· 
recepção nos In~tltutos estrangeu?s e nhão i dr. Noberto Jorge,S. Paulo; dr . 
. f?-rá entrega de diplomas e ?bras scien- Peixoto de Abreu Lima, campos ; Mu· 
tlficas, que trouxe da 1:1ua viagem. cio da Paixão, Campos ; Arminio Bas· 

, Damos em seguida a relação dos ; 
membros effectivos e dos corresponden· 
tes do Instiliuto : 

Mesa: 
Presidente, dr. Balthazar Bernardi· 

o Baptista Pereira. . 
1~ vice-presitleut.e, dr. Ernesto Anto

nio Lassance Cunha. 
2? vice· presidente,commandante A de· 

Ji'no Martins. 
1~ secretario, padre Etienne Ignace li 

'Brasil. 
2~ secretario,major Ricardo Barbosa. 
Orador official, dr. Eleuterio Muniz 

Frazio Varella. 
Orador substitutojAgrippino Grieco. 
Tbesoureiro,Arthur !)I" unes de Souza. 
Presidente honorario, bari'Lo do Rio 

Branco. 

tos, S. João da Barra; Raul Bastos de 
Macedo, Capivary ; Alexandre Corrêa 
da Silva Abrahão, Rio de Janeiro ;R e 
nedicto Peixoto, Macabé ; dr. José 
Bernardino Baptista, Itaboraby, dr. 
Bernardino Torres de Costa Franco, 
Parabyba do Sul; Joi!.o Cru · ello Cavai· 
canti, Itaguahy ; Remijio de Bellido, 
Belém,(Pará;) reverendo Srhmidt,Au· 
stria ; Pio Corrêa, Rio de Janeiro ; dr. 
Alft·edo Toledo, S. Paulo; dr. Leii.o Es· 
tevam Bourroul, S. Paulo ; Carlos de 
Alvarenga Salles, Parahyba do Sul,ba
riLo de Thering.S. Paulo;barí\o de Stu· 
dart, Ceará; Julio Fejdt, Campos ; dr. 
Nelson Senna, Bello Horizonte; Henri· 
que Jorge Rodrigues, Parabyba do Sol; 
dr. Oskar Nobiling, S. Paulo; dr. João 
Ped·ro Cardoso, S. Paulo ;dr. Robert 
Sehmam-Nit~che, Buenos Ayres; Gen · 

SOOIOB EFFECTIVOS ~ til Moura, S. Paulo; dr. Domingos 
D. Edméa Regazzi, dr. Alfredo Ba· .Ja.guaribe, s. Paulo; Edmundo Krug, 

cker, dr. Nilo Peçanha, general Quin- S.Paulo; dr. Augusto V iveiros no Cas· 
tino Bocayuva, con'àe de Affonso Celso, tro, Rio de Janeiro; Alexandre Rosa, 
dr. Verissimo de Mello,dr.Joii.o Pereira Buenos Ayres;Antunio Bezerra de Me· 
Ferraz, dr. Gurgel do Amaral, general n.ezes Ceará;dr.Wencesláo Bello,Riode 
Pereira da Sill.;a~ desembargador Fi· Janei'ro··Jo~o Brigido dos Santos, For· 
gueiredo e Mello,_:uesembargador Souza taleza·Pedro Uchôa Cavalcanti.Recifé;' 
Pitanga, Carlos ~·iguetredo,dr. Ferreira Enrlq~e Pe:i'ia,BueuoP Ayres; Biname· 
da Silva, Joii.o Barreto. dr. Simões da rico Rego Rangel , S. PauL.>; Eduardo 
Silva, capitão Manoel Benicio, coronel Tavares de Mello.Pernambuco; dr.Shi· 
Francisco Guimarães, dr. Americo Be· gelaka Bhiga, Tokio, Japão; Abbade 
lisario Soares de Souza, dr. o . · Bros, França; José de Freita Guima· 
raldo Bezerra de Menezes, dr. Mano ries s. Paulo; Diogo de Vasconcellos, 

I'Vianna, Antonio Joaquim de Mello, Our~ Preto·Vasconcellos Veiga,Rio de 
Sylvio Romero, José Carlos Rodrigues, I Ja.neiro·dr.' Affonso de Paulo Lima,S. 
Ernesto Senna, dr. Belisario Augusto J ·Paulo·Leopoldo Freitas,S. Paulo; gene· 
Soares de Souza, dr. Luiz Carlos Fróes 1 .ral L~ncio de Medeiros; Floreutiuo 
da Cruz, Antonio Parreiras, dr. Henri- !I"Ameghino Buenos Aires; dr. Joaquim 

ue Castrioto Figueiredo e Mello, dr. i (Jarlos Tra~assos,Rio deJaneiro;dr.Xa· 
byrso Martins t-Oscar de Macerlo S~.:Jj vier da Cun.ha,Lisbôa; ~rnesto de ~aw· 

concellos ,Lisbôa; H oramo Scrosopp1,S .1 
,Paulo; Randolpho T~rra Junior, B~a: 
Vista· Affonso de Freitas, S. Paulo;Lutz 
Few~ndes Sobrinho. Natal;Elia.s de Fi· 
gueiredo Nazareth.Ba~ia;dr. De~sllado 
Ferreira, A çores;d. Mana Galant1, Nova 
Friburgo. 
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