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Com indisculpável atraso, só 
agora li o espllndido estudo de Ge
raldo Bezerra de Menezes sobre 
Oliveira Vianna: Olheira Vftuura, 
Intérprete do Bralll. Geraldo 
escreve com uma clareza de ldm
pada de mil velas e uma simplici
dade de quem dá ·bom-dia ou boa
noite. O que é raro num Brasil em 
que nos~mlo é hospital e carro é 
viatura. Por Isso é que coloco Be
zerra de Menezes como um -dos 
nossos mestres de prosa. A boa 
prosa dos grandes escritores bra
sileiros. 
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4'-• Estado do Rio de Janeiro, domingo, 20 e segunda-feira, 21 de julho de 1986 

Geraldo Bezerra de Menezes pre
para um livro sobre homens e coi
sas fluminenses, no que é mestre 
inigualável. Não conheço o traba
lho, mas conheço a competência e o 
talento do autor, pelo que já estou 
preparando minhas melhores lou
vações para quando o livro chegar. 
E que venha logo! 
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2· • l·:st:ulu du l~iu dl' .lanl'iro, tJUinla-l'cira, 30 de junho de 1988 

IAECADO IOSE CÂNDIDO DE CARVALHO 

Geraldo Bezerra de Menezes 
e a inteligência fluminense 

Geraldo Bezerra de Menezes está ela
borando um estudo, amplo e lúcido, 
sobre a inteligência Ouminense deste 
século. Como é dono de um estilo 
competente e límpido, escritor de be
los escreveres, Geraldo Bezerra de Me
nezes com seu novo livro dará um pa
norama cintilante do que o talento Ou
minense fez nestes últimos cem anos, 
isto é, desde a invenção de Santos Du
mont aos vôos espaciais . 

••• 



r2 -· de Janeiro, sexta-feira, 23 de dezembro de 1988 

A Geraldo Bezema de Menezes, que 
tio bem vem dirigindo o Conselho Fe
deral de Cultura, o meu melhor abra
ço de admiração e amizade pelo belo 
espetáculo de inteligência e sensibili
dade que tem sido sua luminosa e bem 
lavourada vida. 
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A Intelectualidade Fluminense 
Aplaudiu a Magnífica Conferência de 
O. Antônia SObre a Vida de Anchteta 

Realizou a Academia Flumi
nense de letras sessão mag· 
na em homenagem ao Após
tolo do Br~sil. 

Presidida pelo Acadêmico 
Geraldo Bezerra de Men.ezes, a 
solenidade alcançou extraordi
nária repercussão. 

Presentes, o representante 
do Governdaor Raimundo Pa
dilha, Major Marinel de Sousa 
Carvalho, Chefe do Gabinete 
Militar; os Presidéntes do Tri
bunal de Justiça, Desembarga-

l dor Enéas Marzano e do Tribu
' · nal Regional Eleitoral, repre

sentado pelo Desembargador 
Ronald de Souza; o Presidente 
da Assembléia Legislativa, 
Deputado Joaquim de Freitas 
e uma Comissão Especia~ de 
Deputados: Alberto Torres, lí
der do Govêrno; Cláudio Moa-
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cir, líder da Oposição; João Ga
lindo, Josías Avila e Parcy Ri
beiro; o Prefeito de Niterói, Dr. 
José Pitombo; os Secretários 

I 

' de Estado: Hermes Barcelos, 
da Administração; Ewaldo Sa
ramago, do Interior e Justiça; 
Delton de Matos, da Educação 
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e Cultura; Astor Mello, da Saú-=---------.~~.--r;z;E""J.lmmtmtr:l{nmmm 
de; Waldir Costa, de Obras; , 
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i Aca~emia ffumineúSC~ê ' 'Gfrás 
A Aoadealia Flt,mir.e~--.e de L.etras, 

tm ElOOSáO sol.:ne presidida pelo Ma-

Esti,verenn _presentes o Prof. Delton 

de J.\ilt'jtt06; S€lcretário de Educação e 

cldm1:>:> Geraldo Bezerra de Men~ Cu1tura, r-epresentando o Governador 

homenageou a Pro!~or Art.ur de Rai!nur.rdo Padilha, o Prefeito de Ni ·· 

Almeida Tôrr~ pela; seu.s quarenta 1 terói, Dr. José de Mattos Pitcmbo; 

D.n()f; de e.tlvidlade:s cultura.i.s, quam1o j Monsenhor Jesus Sampaio, Vigário 

lhe foi entregue pelo veread<>r .Alédio I Geral, reprmen.tando o Arcebiapo I>. 

OO>eroende•·. em nome da Oâmara! Ar~tônio de A:trneida Morais Júnior, 

.'lluniCWa-1, o titulo de c~da..:ão 

roien.se. -

. ( e o:J~tiias autoridades civis e miliita-
nlte -

j rEB. Compareceram o P!·esidente da 

1

1 Federação das Academias de Letras 

do Brasil, dos Conselhos E.\Jitaduais de 

Ctütura e Edt:oação e inúmeras re-

presentações de entidades culturais. 

O ilustre f.ilóso!o foi, saud1l.do pelo 

Acadômico Erigido Tinoco, que :.e 

congilatt;lou C(W a homenagem e iS'C 

deteve 1110 eXflllJe da vida e obra de 

Al'~u.r de Almeida Tôrres. ~9te agra

deceu, através de belo discurso, a 

manifeshação da Academia. 
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RECORDA. DO A CATEQUESE 

A Academia Fluminense de t-et111S' realizou, ontem, solenidade em home
nagem à passagem do Dia de Anchieta, com a presença do Arcebispo O. An
tonio de Almeida Morais Jr. - que usou a palavra - e de várias autorida
des civis e militares. A cerirn&lla foi presidida pelo acadêmico Geraldo Bezer
ra de Menezes. O Arcebispo havia celebrado duas missas solenes, uma ni) 
Catedral e outra na Igreja de $ao Franctsco, fundada pelo catequista. 
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/A Aca~emia · fluminense ~e 
1letras Vai Homena~ear a 
!Memória ~e A nc~ i eta 
I 

A Academia Fluminense de Letras, gue tem na 
sua presidência o Ministro Geraldo Bezerra de Me: 

nezes, programou para o próximo dia 9 de junho, em 
seu salão nobre, a conferência do Acadêmico Dom 

Antônio de Almeida Morais Júnior, Arcebispo Me
tropolitano de Niterói, sôbre a "Repercussão educa
cional e cultural da obra do Padre José de Anchieta". 

A palavra de Dom Antônio, exímio escritor e tri
buno, está sendo aguardada com grande entusias

mo na capital fluminense, cujo povo quer participar 
das homenagens tributadas a um dos maiores vultos 

· i de nossa história e que lançou as bases da forma
l ção nacional. 
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O Centenário de Castro· Alves Da 

Academia Fluminense de Letras 
A Academia Fluminense de Letras 

promoveu uma sessão magna am ho

menagem a Castro Alves no centená

rio de sua morte e que constituiu o 

ponto alto das comemorações no Es

tado do Rio de Ja.neiro. 

Presidiu à solenidade o acadêmico 

Geraldo Bezerra de Menezes, no:;so 

colaborador, que fêz a saudação ao 

conferêncista, o festejado escritor e Diretoria do Ann.amento; Prof.es&or 

temível critico literário Agripino Grie- Delton de Ma.tos, Secretário de Ed!l

co, autor de páginas imortais sôbre cação e Cultura; Deputados Alberto 

a obra de Castro Alves. f Tôrres, Cláudio MO&.<:Íl' e João Galin-

Estiveralm presentes o General ~- ' do, representando a Assembléia Le

til Marcondes Filho, Comandante da gislativa; Monsenhor Francisco de 

2.8 Brigada de Infantaria; o Capitão Aasi:l Santos, representando o An:e

de Mar e Guerra Antônio Leopoldo bispo Dom An_tônio de Almeida Mo

de Amaral Saboia, Comandante da :m.is Junior; o Prefeito de Niterói, Ih'. 

José de l\1atos Pitambo e outras a.u
toridades civis, militares e religiOS8S, 

alêm de grande número de professO

res, e.sll_u,da.ntes e pessoas interessa

das. 

Foram declamadas, na primeira 

parte. poesias do imortal poeta. 
1 Após a saudação ao conferencista, 

êste ocupou a tribuna, proferindo pa

lavras de exaltação ao gênio poético 

de Castro Alves, numa oração entre

cortada de ~lausos. Grieco demODIS

trou, mais jjma vez, o seu entu:;iu

mo pelo ~te do "Navio NegreirOS" e 
completo conheci'Ine'Ilto de sua vida e 

de sua obra. 




