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JOSf GERALDO BEZERRA DE MENEZES fe ~rso primário no
Rio de Janeiro, no Colégio do Matoso, de onde saltou para o Co
légio São Luis de Itu, o mais recomend á.,et da época. Estudante $'
do famoso educandário, seus condiscipulosly desfilam neste inven
tário de recordações. Entretinha-se ele em recompor, ou pelo ç
menos em captar e reviver os tempos da meninice e adolescência .
Nenhum amargor, nenhum desca ~o , nenhuma censura, nenhuma agressão, manifestação alguma de tal ordem turva este co
pioso documentário intimo. Longe disso. Ao repor colegiais
e
mestres na paisagem de Itu,· em que naturalmente se incluem
a
Arcádia Gre~oriana e a Con~regação do Bom Conselho, transbor *
dam pala ra;s ·de comp~e~nsãõ' e -t-ernura . Só elas traduzem amiza des duradouras .
Reunidos os dados, lidos em conjunto, fica a impre~ ~
são de que o memorialista, meio século depois, ~ época da maioria dos registro~ h rematricula-se no Colégio: escola de Pure za e Bondade. De Direitos e Deveres . De Retidão e Heroísmo . De
Idéias e Valores. Volta aos velhos dias de Itu . Pisa naquele ~
chão sagra.d o. Olhos escancarados, reluzentes, delicia-s e com o
encanto daqueles lugares, revive fatos, grandes e pequenos .
Formam-lhe o espírito, tocam- lhe a .alma. abrem-no
a
·uni~~ c om Deus, ao amor pela Igreja, ao entendi~e nto da liberdade humana e da ação moral as aulas e os c nselhos dos céle •
bres professores jesuítas, movidos, já então, por assegu
~
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a todos, como exige o Papa João Paulo II, em sua primeira
encíclica Redemptor Hominis - "uma fé particularmente consciente, aprofundada, responsável". Sente, ademais, de perto e ~
ao vivo, a paciência, o desprendimento, o zelo, o equilíbrio,
o saber com que se devotam as dignos sacerdotes à missão fundamental de educar. De educar human~sticamente, absotvidos em
formar homens úteis e bons, que prezem Deu s e sejam brasileiros. De preparar elites sem colorido classista . Engatinhávamos, ao tempo, no glorioso empenho de expandir coletivamente
o ensino. O Colégio não precisava improvisar educadores. Não
vivia o grande descompasso que estamos vivendo nesta fase difícil, mas heróica, de democratização do ensino.
Reintegra-se José Geraldo, por inteiro, na comunidade
dos alunos, no trecho distante de 1878 a 1884. O convívio
é
fraternal; o clima, de~ Daquela florada, vai entrevendo ou adivinhando a projeção de cada um.
Aqui estão, sem acréscimos .A. ~ , ~;
reminiscências da infância e da juvent ude de avós e bisavós ~
de muitos patrícios nossos. São instantâneos, apressados, su_:-cintos, à primeira vista insignificantes. úteis, porém,~xami
nados no todo e dada a seriedade das informações, quer à con
sagração dos exímios educadores e à genialidade de sua pedago
gia, renovadora e fecvnda, voltada, como sempre esteve, den ~
tro do contexto evangélico, para as verdades divinas e para a
vida, o ambieate histórico ou os sinais dos tempos; quer ao ~
estudo das personalidades dos alunos, sua formação, seus usos
e costumes , suas influ~ncias, seu comportamento, suas famí~i
as, suas relações humanas ou de convivência, quer, portant~~
à análise sócio-cultural de uma geraçã.o centenária de tanta -$'
representatividade na vida do ~aís, de maneira geral, e de ~
São Paulo, em particular.
O historiador, o sociólogo, o educador, o estudioso~
da formação cultural, sejam quais forem as posições doutrinárias ou compromentimentos ideológicos, não podem rejeitar, a
priori ou in limine, pena de incidirem e~ omissão imperdoável)
desco~ante, a presença meritória, altamente construtiv~ ~
do Colégio São Luis de Itu. Com inteira verdade, um dos supor
tes, mais firmes e mais luminosos, da renovação político-cultural brasileira nos Últimos tempos do Império e primeiros da
República. Respeitável centro de cultura e padrão de formação
r~r
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intelectual e religiosa.
Os col~giais ituanos atingem culminâncias, com
reais serviços à Pátria. Enchem as Faculdades e distin ·guem-se nos seus cursos. Projetam-se nas letras, nas
~
ciências, nas artes. Ocupam c~tedra~ e dirigem escolas.
Integram Academias. Participam dos Governos, das Câma~a5~
das Assembl~ias Legislativas, da Magistratura, da Diplomacia.
A documentação aqui apresentada, nesta visão ~
retrospectiva dos tempos 11ureos do Colégio São Luís, para onde convergiam estudantes de todos os confins e senfins do Brasil, e as considerações que sugere, não tenho
dúvidas em reiterar, são de irrecusável importância para
o exame do preparo moral e intelectual, no derradeiro ~
triênio do século XIX, o quarto de nossa formação, dos ~
homens que haviam de responder, como responderam, pelos
nossos destinos, t o•ado o termo numa concepção abrangente das diversas dimensões e setores da vida pÚblica e da
vida cultural.
Por tudo, aceitos os rico s e percucientes cri~
térios interpretativos da ciência social moderna, os registros de JOSÉ GERALDO, limitados ao famoso educandári~
a seus corpos docente e discente, mesmo sumários, servem
~io eu, dentro de configuração mais ampla, à definição~
histórica de uma época e à compreensão dos seus valores,
tão ·ameaçados hoje em dia.
Faz gosto ler-sublinh e-se, por Último - as encantadoras recordações do epistológrafo, hornmo religiosus ..
Forte e lÚcido. Ao redigi-las, não carrego~ no estilo, ~
não requintou na frase, não teve a preocupação da arte ~
literária. Sua linguagem, personalissima, conquanto prime
pela correção, ~ simples, concisa, cheia de calor humano.
r

- II O Colégio
Educado pelos beneméritos filhos de Santo Ináci~
JOSÉ GERALDO adqÜiriu, consoante a admirável e lÍdima peda
gogia jesuítica, hábitos dignos de um cristão - mores Christiano digni . A par disso, tornou-se entusiasta da Companhia
de Jesus. O louvor ao s nosscfma gnos civilizadores foi uma ~
con s tante em sua vida.
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Enche o peito na calorosa manifestação de 18 de j~
lho de 1931: "A maior honra que tenho é ter sido aluno dos
Jesuítas no saudosfssimo Colégio São Luis Gonzaga, de Itu,
São Paulo".
O Colégio fora inaugurado a 12 de maio de 1867, na
histórica cidade, funcionando provisoriamente no convento~
franciscano, e transferido, em janeiro de 1918, para S ão ~
Paulo, na Avenida Paulista, em antigo prédio do Colégio An
glo-Brasileiro. Fechado então o internato de Itu, a União~
adqtliriu a propried ade para a instalação de um quartel do
Exército.
JOSÊ GERALDO e o irmão JOAO DE SIQUEiRA BEZERRA DE
MENEZES matricularam-se no respeitável educandário a 8 de
mai9re 18 78 .
Com desvelado carinho, conservava um postal, a cores, da fachada do Colégio, onde assinalou no verso~' À e~
querda, na extremidade do grande edifício, está a antiga i
greja da Boa Morte, Capela de Nossa Senhora do Bom Canse ~
lho, com a fachada inteiramente nova - foi obra do Pe. GABÍNIO. No nicho da torre, está uma imagem de cimento de ~
São Luis Gonzaga, e anjos, trabalho -artístico do saudoso~
Irmão ALBERANI". Este, Irmão JOAO M. ALBERANI, falecido a
25 de março de 1913, foi professor de desenho, pintor e es
cultor. E o Pe. MANUEL GABÍNIO DE CARVALHO, Reitor (1905 -

1909J .
Em relação ao templo, reproduze tópico de sua carta esc ri ta J.e "Ni te JLói, 24 -fevereiro-1931": " Si me lembro
da igreja da Boa Mórte e desses quadros que os ~ R.P., no êxodo, trouxeram para São Paulo? Muito, muitíssimo! Ê a
i
greja que mais freqÜento em espÍrito. Ademais, ~anto Iná ~
cio é nosso patriarca, e te'lliolrm filho "INÁCIO" (nascido :::F
num 31 de julho)j de Nossa Senhora do Bom Conselho, sou ~
congregadoj de São Franci s co Xavier, devotíssimo.
"Quando vier pQ11r aqui, quero qu e ou~a o sino de
~ossa hoje matriz de São Domingos: é tal
qum o da saudo
sa igreja da Boa Morte. Chego a chorar, às vezes, ao toque
do Angelus ( qu e nunca deixo de rezar)".
Dias apÓs, na referência ao "nosso sempre chorado~
Colégio de Itu", confes s a. ao P. BONANI: "Ainda nutro esperanças de que os jesuítas readqÜir a~ aquele pedaço de ~
terra sagrada ou de verdadeiro céu - herança do P. CAMPos~
LARA, que nunca devera s er desviada para mãos profanas ~Era
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Era o elo entrP a velha Companhia extinta e a nova restaurada"
(Carta de 27/.A./1931) ,
Lembre-se que o P. CAMPOS LARA, jesuíta da antiga~
Companhia, falecido em Itu no ano de 1820, deixara uma chácara
e um sobrado/naquela cidade para a construção de um seminário
ou colégio. Falhando o objetivo, a propriedade passaria ao so
brinho P. JOSÉ GALVÃO DE BARROS. Este fundara no local o Seminário de Nossa Senhora do Bom Conselho, dirigido pelo Frei JOA
QUIM DO LIVRAMENTO. Extinto o Seminário em 18E1J o prédio e o
terreno foram cedidos ao Côlégio São Luís. Construída a nova ~
sede, nela encerrou-se, a 17 de dezembro, o ano letivo de 1871.
Ao longo da vida, conservou inapagável a imagem da
quelas paragens e sua gente. Ao dirigir-se a FELIX GUISARD FI
LHO, em 28 de janeiro de 1932, recorda o Ithain - "rio pedrego
so, meu velho conhecido 11 • E acrescenta :~Lembro-me mui to do Ba
rão de Ithain, BENTO DE ALMEIDA, a cuja fazenda, às margens do
· t"'e, os a 1 unos d o co 1'eglo
·
s-ao L UlS
'
<
lamos
sempre passear " .
T le
Cursou o lendário estabelecimento nos seus grandes~
dias. De 1878 a 1884, Foi matriculado sob o número 93 . A revis
ta "ASIA", da Associação dos Antigos Alunos, publicou-lhe a fo
tografia, tirada quando estudante, e dados genealÓgicos da fa
mília (Ano IV- São Paulo, fevereiro de l94E, n9 1). O Colégio
festejou, comovidamente, o centenário de seu nascimento, em ~
sessão magna de 17 de setembro de 1967. Recordou-lhe a vidaAro
discurso comemorativo, o Padre HÉLIO ABRANCHES VIOTTI, conheci
do historiador de Anchieta, o Apóstolo do Brasil, São Paulo, ~
19EE.
- III Os ~estres
Nas palestras, na correspondência, nos apontamentos
de JOSÉ GERALDO, presentes no desenvolvime~o de s te trabalho,~
perpassam palavras de afeto, respeito e aplauso aos inconfundÍ
veis mestres de Itu. Dos mais chegados, recolhemos anotações=
esparsas.
P. JOSÉ MARIA BONANI. O grande amigo. Anuncia-me de
de São Paulo, a 17 de janeiro de 1945, o P. ARISTIDES GREVE: ~
"Possuo, no Arquivo do Colégio São Luís, todas as cartas
que
o Dr. JOSÉ GERALDO BEZERRA DE MENEZES, ultimamente·:, endereçava
ao antigo mestre de 1882, P. BONANI".
Por intermédio do Dr. CÉSAR SALGADO, presidente da
ASIA, recebi as cópias xerográficas dessas cartas . --------~

Conforme o historiador e
ç~s

ao

Colé~io

pre~timo!O

juri~ta,

foi

po~~ível

concurso do Padre ANTONIO
H~LIO

São LUÍ!, e do Padre
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remetê-la! "gra-

A~UINO,

reitor do

VIOTTI" (Carta de S. Paulo,

9/8/1976) •
A "esse santo e queridíssimo

Ami~o

e Mestrett, -

justa~

expressões com que brindou o P. BONANI (Carta a FELIX GUISAR
FILHO, de 11-2-1922) - transmitira o discípulo carinhoso apelo ,

a bem dizer uma súp.:::..iea:

"N~o

tenha pressa de ir para o céu: fique

para empurrar-nos todos para lá".
O venerando sacerdote comunicou-me que acabara de saber,
pe:o jornal, do fa:ecimento de JOSt GERALDO. Era de esperar a repercus!~O

da

notíci~.

Sunt

laerym~~ rerum~

menttm mortal1a

tan~unt

(VIRG!LIO, Eneida, 1. I, v. 642). "Que duro ~olpe para o
~eu co_:,
- - - - - - - - - - - - - - - - = - --;

Çração! Seja feita a adorável e santíssima vontade de Deus. Co~
mo sinto o desaparecimento da terra do meu amigo de cinqtlenta~
e quatro anos!" (Carta de S. Paulo, 31/ .3/1935) . Traduzido
à
pressa.~ manifestei-lhe nosso reconhecimento, meu e de minha fa
mília ~< Obrigado, Padre BONANI, mil vezes obrigado, pelo mui to.:;que significou na vida de meu Pai! No Brasil, verdade ~ seja, a
Companhia de Jesus não teve maior amigo, nem mais estrênuo defensor".

P. JOSi MARIA MANTERO . Seu padrinho de crisma. Reitor do Colégio de 1877 a 1893, ou seja, nas suas horas de es ~
plendor, quando a matrícula chegou a superar a casa dos Eoo a
lunos. Foram seus predecessores o P. ESTANISLAU AURELI ( 1ª721876) e o P. VICENTE CONCUMELLI (1869-1872). E seu sucessor o
P. LU!S YÁBAR (1~93-1898).
Num livro de família, encontrei este manuscrito do
P. MANTERO, intitulado "Minha estada no sítio Santa Rosa em ::;=-1880- Ao Exmo. Sr. Dr. LEANDRO BEZERRA MONTEIRO":
Do Paraíba eis que à margem florida
Encontro em tua casa, amigdpoutor,
Os gozos e encantos dos campos, onde a vida
Respira os princÍpios de novo vigor .
Mas sobre a graça do campo e a doçura,
Minh'alma extasia-se ao doce prazer
Que infunde em meu peito a rara ventura
De ver-te, e contigo un~ instantes viver.
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digo, nem canto a paz e harmonia,
Que estático admiro em tua linda mansão,

t

cousa que a língua não bem rediria
Qual sentem-na as fibras do meu coração.
São raras as estrelas, os sete teus filhos,
ROSA, MARIA, BELINHA e LEONOR,
JOAO, JOSE, CHICO; em seus místicos brilhos,
Refletem de ti e de tua esposa o fulgor.
Não digo, nem canto a amizade e alegria,
Com que me acolheste em tua linda mansão;
E cousa, ó LEANDRO, que a voz não diria,
Mas fica g ~~vada no meu coração .

~reze

.

~'Quantas

vezes teanos, desabafa-se o poeta
nho pensado em Santa Rosa!" (Itu, 23/ 6/1893).
Ao velho amigo LEANDRO BEZERRA, transmitira esta ~
notícia auspiciosa: "Sou feito Superior, além de Reitor: que
Deus nos acuda! (Itu, 12/ 6/1888).
Em 1886 , 10 de novembro, revelara ao compadre
um
desgosto, fruto de surpreendente e imperdoável "omissão imperia.R, " , Narra que, "depois de haver s~do na Corte e em São Pau
lo b@m recebido pelo Monarca", não houve a esperada visita de
Sua Magestade ao Colégio:
"A inteira cidade de Itu ficou, segundo dizem, indignada, p ~s que as festas do Colégio são festas dela, e s~ •
bendo a brilhante recepção que no Colégio os alunos haviam ~
preparado, esperava gozar de mais um espetáculo grandioso . Pa
ciência!"
E conclui:
"O certo é que a imprensa, calada nos dias 3,4 e 5,
veio enfim a dizer que o grande Colégio dos Jesuítas, o maior
do Brasil J o colégio fabricado nas bases da me~bor pedagogia,o
colégio que mais tem brilhado nos exames acadêmicos, o colé ~
gio dos grandes estadistas etc. não foi visitado por sua Ma <Fgestade - daí os porquês etc . , etc~
Havia motivo para a mágoa, tanto mais quanto o edu
candário já fora visitado pelo próprio Imperador D. PEDRO II ~
a 24 de agosto de 1875, E lá estivera o CONfiE D'EU em 25 de ~
dezembro de 1869 e, pesteriormente, a 13 de novembro de 1884,
em companhia da PRINCESA ISABEL. Aliás, o Colégio sempre rec~
beu, com hospedagem, os Internúncios, bem assim os Bispos bra
sileiros,
entrefos quais D. Frei VITAL MARIA DE OLIVEIRA,
~
,.
D. ANTONIO DE MACEDO COSTA, D. PEDRO MARIA DE LACERDA, D. JOA
QUIM ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI, nosso futuro primei
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ro Cardeal . Igualmente, Presidentes de Provincias, Senadores ~
e Deputad os c ompareciam a festas de encer~amento do ano letivo
e a Eolenidades comemorativas.
P. ANDRi FIALHO VARGAS. A tradução literal e anotada que o intelectual fluminense deixou inédita da Arte Poética ,
~
---Espí~a aos Pisê:íes, de HORÁCIO, foi consagrada - "ao Mestre e
Amigo, grande cultor do s estudos clássicos e purista eximi~ ~
P. ANDRE FIALHO VARGAS 11 •
P. RAFAEL MARIA GALANTI. O autor famoso de História
do Brasil, Biografias de Brasileiros Ilustresz Compêndio de
História Uai versal, ofereceu-lhe as obras e om expressi~as dedicatórias: 11 ao mais querido dos seus discípules", "ao antigo
e estimadíssimo aluno".
Entre os inéditos de JOSE GERALDO, descobri esta mi
nibiografia:
"Pe. RAFAEL MARIA GALANTI, S.J. - Nasceu em 15 de "
novembro de 1840, em ~scoli,
Itália. Completou em Avinhão,
França, o seu noviciado. Veio para Santa Cat~ina, Brasil. Vol
tou a Roma em 1869. Em 20 de setembro de 18 70, passou-se para~
a Inglaterra, onde foi ordenado sacerdote em 12 de janeiro de
18 72. Até 1874 esteve no País de Gales e na Bélgica. Em fins ~
de 1874, voltou para o Brasil, percorrendo São Paulo, RioArará
e Amazonas. Missionou e catequizou Índios no Rio Madeira. Tornou a Itu, onde regeu as cadeiras de Inglês e História. Mudouse finalmente para Friburgo, Colégio Anchieta, e aí morreu
a
~ de agosto de 1917. Além de profundo nas matérias que profe~
s ava, era notável teólogo e filÓsofo. Fazia parte de Institu , ~
tos Históricos do Brasil. Deixou muitas obras."
P. JOSt SCHWENCK. Relembra-o, carinhosamente, em ~
carta, de 24 de novembro de 1931, do teor seguinte: "Eu me tenho esquecido tanto do meu P. JOS~ SCHWENCK (o Prefeito d ~ Con
gregação quando entrei, em 1881), e ele sempre tão bom para co
migo. Envio-lhe o meu coração agradecido. Felizmente, nesse no
vo Colégio de S. Luís ainda temos pedaçes do antigo ituano~ue
' • ....
1
11
sau d a d es do meu ve lh o Co 1 eglo
P. AMERICO DE NOVAIS e ~OSE l-ffiRIA GIOMINI. "São~
jesuítas conhecidos por suas virtudes e profundo saber. Amicí~
simos e entusiastas do Dr. LEANDRO BEZERRA". De autoria de am
bos, respectivamente, o epigrama e a paráfrase, com data de 25
de dezembro de 18 98 , estampadas em "A União", Rio de Janeiro ,
25 de fevereiro de 1912:
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"No álbum do Dr . LEANDRO BEZERRA MONTEIRO :
Doctori LEANDRO BEZERR
animi tenue pignus

iro reliaiosissimo arati

- Epigrama 11

0 ego ne possem t~,le s sufferre dolores ,
Quam mallem in gelidis mantibus esse lapis"
Haec clarus fertur quondam scripsisse TIBULLUS ,
Christiadum cui non cognita vera fid e s
Quod si te nosset, medioque in turbine verum
Christicolis placida pace licere frui;
Dixis s et patius quam mallem vivere tecum,
Inque domo semper, docte LEANDRE 1 tua .
I

- Parafrase Si em pedra me tornando alfim pudesse
Pôr termo à grande dor que me crucia,
Gananto que, encravado em fresco monte,
Sendo pedra hi viver eu quereria .
Assim em versos escreveu TIBULO ,
Outro ra ilustre vate, mas gentio .
Si te vis s e, porém, calmo, sereno,
No meio d o mundano desvario ,

~(
~
(Pois

a um peito cristão nada perturba
No grande torvelinho do universo) ;
Então ~ iver TIBULO preferira
Junto a ti, ó LEANDRO, em paz imerso .
- IV -

A

Congr~zação

Mariana do Bom Conselho

Não é a condição de congregado e antigo presiden
t e da Confederação Nacional das Congr•3 a~ões Marianas que me~ a dar relevo ao s odalÍcio dos colegiais de Itu, de influ ência decisiva na formação espiritual e moral daqueles adole s centes . ~o exemplo para os nossos dias . Não se destrói.JI im
punemente, o fervor juvenil .
JOSÉ GERALDO, em quem madru go~ o amor à Virgem San ~
tíssima, evoca, uns após outrosJ os companheiro s da s hostes ma
rianas . A carta tem a data de 6 de fevereiro de 1932:

bt- Job
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"A .8 de dezembro de 1881, entrávamos para a Congr~
gação de Nossa Senhora do Bom Conselho: JOAQUIM CORRRA DE FREI
TAS, JOAQUIM DE PAULA LEMOS, ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, PAULI
NO AFONSO DE BARROS COBRA, JOSf AUGUSTO DE GODOY E VASCONCELO~
ISMAEL FREDERICO FRANZEN, ERNESTO DE AZEVEDO MARINHO, JOSUE ~
BASSON DE MIRANDA OSORIO, JOAO S~QUEIRA BEZERRA DE MENEZES, JO
BASSON DE MIRANDA OSORIO, JOSt GERALDO BEZERRA DE MENEZES e
ARTUR DA CUNHA FREIRE".
Alguns desses colegas ele os relembra, e ele pró ~
prio se reencontra, no agrad ecimento de 28 de março de 1931,~0
Pe. BONANI: "Muito obrigado pelo Manual dos Congregados e Congr~ação de Nossa Senhora do Bom Conselho. Aqui estou eu,
a
págs. 73 - 74, recebido a
de dezembro de 1881, entre velhos ~
~
.A
mig~JOAO, ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, o GODOY, o ISMAEL, (fi
lho do Comendador GABRIEL FRANZEN), o ERNESTO MARINHO ( meu ir
mão na Ordem 3a. de São Francisco), JOSUÉ e JOSÉ BASSON [gê ~
meos) etc.
"O Manual é que ainda não conhecia: não o t:Ínha ~
mos em nosso tempo. Já o estou devorandp".
Eis os dirigentes da Congregação: Diretor, desde
1887, o Pe. Reitor JOSE MARIA MANTE/RO; Prefeito- P. JOSt ~
SCHWENCK; Secretário - JOS~ MANUEL DE MADUREIRA; Leitor CftNDI
DO MENDES DE ALMEIDA.
Desenganado pelos médicos, redi ge carta dramát~
ca -a o Pe. BONANI, "amicíssimo na vida e na morte", referta de
belíssimos apelos e recordações. Ressalta, orgulhosamente,q~e
dois dos seus filhos INÁCIO e GERALDO, acadêmicos de DireiÍ o,
"sã9. tambem congregados marianos". A seguir , escreve CftYTI,C" quem
se -~Q/ para a última viagem: "De antemão, remeto-lhes ~
(aos Jesuítas do Colégio São Luís), para os devidos efeito~~
o meu Diploma de Congregado Mariano de Nossa Senhora do Bom ~
Conselho. Aí estão figurando três nomes querid{ssimos - P. JO
st MARIA MANT~RO, meu padrinho de crisma, P. JOS~ MANUEL DE
MADUREIRA, meu companheiro desde a entrada no Colégio, e P~O
SCHWENCK, que h?<..de chorar mui to comigo tantas saudades" -:;:( Carta de . ,91 ·9/1934 ) .
A
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- v Arcádia Gregoriana
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Nestas linhas, ~~:r..mt..e.ok penetrar em indagações hi.§.
tóricas atinentes à Arcádia Lusitana ou à Nova Arcádia que flo
rescer~em PortugalJ a primeira de 1756 a 1774, e a segunda em
fins do século XVII, nem mesmo ao movimento da "escola mineira".
De tudo nos dá notÍcia resumida UMBERTO PEREGRINO no trabalho ~
Escolas Literárias ( in História da Cultura Brasi~ira, obra co
letiva, volume II, pág . 310, Rio de Janeiro, 1973), com esi e e.§_
clarecirre nto: 11 Para JOAO RIBEIRO, em passagem da Introdução às
Obras Poéticas de CLÁUDIO MANUEL DA COSTA, as alusões do poeta~
não significam que árcade, no caso·, correspondesse necessaria """
mente à ligação com um grêmio literário. No seu entender, áreade era apenas um título assim como simbOlista ou rom~ntico . Em
resumo, como observou ALBE~ TO FARIA, no seu estudo Acrides, os
brasileiros foram 11 árcades sem arcádia 11 •
Ao revés, os adolescentes ituanos foram árcades ~
/ ,
arcad ~a. .

Dá-nos JOSE GERALDO, visão sintética da Arcádia Gregoriana, associação literária dos alunos do Colégio São Luís, ~
intituída em 188 2, "com o fito de formar, conservar e apreciar
nos seus membros o bom gosto das letras pátria s , especialmente~
na eloquência e na poesia" . Nela ingressou a 3 de abril de
~
1883; era o Arcade Hes{odo. Seus companheiros de admissão: LUÍS
JOSÉ DE CARVALHO MELO MATO~(Alceno), FRANCISCO FERREIRA DE AL ~
MEID1 (Misopro), HENRIQUE CUPERTINO BOTELHO~D rian), NUNO ALVARO~
PEREIRP* Tirso), MOISES CORREA DO AMARA~(Moeris) .
Ao tempo, era seu Diretor - P. JOSÉ MARIA MANTEj Ro ;
Presidente - P. BENTO SCHETTINI, lente de Português e Retórica .
Alé~ dos recipiendários de 3 de abril de 1883, compunham-lhe o quadro de membros ,- efeti vos : PAULINO JOSf: SOARES
DE SOUS~(Amarílio), ANTÔNIO MARTINS FONTES (Olino), ÁLVARO PAULINO SOARES DE SOUS41(Elpino), ARTUR MACHADO FREIRE PEREIRA
DA
SILV1 (Elmano), JOSf: DE LIMA E SILV4 (Loreno), ALEXANDRE HERCULANO DE OLIVEIRA PENTEAD 4 (Lycidas), HIPÓLITO EVANGELISTA BRAGA ~
(Almino), ANTtNIO ÁLVARES DA SILVA CAMPO~~ Alvagio), ALBERTO ARA
úJO DE OLIVEIR1~ Belmiro), DELFIM CARLOS BERNARDINO DA SI LV1(Corydon), FRANCISCO DE _,BORJA DIAsj/(Phylinto), JOSE DE ARB.-1./.PA SAMPAIO (Melisseo), JOSE DE SOUSA LIM4tSileno), JOAQtn:M PINHEIRW
PARANAGU~tAlpheno), JOSf: MARIA TORRks DE OLI/.VEIR1(Critillo) e
ARTUR SIQUEIRA MACI~~~ Menandro).
Ne s ta carta ao.P. BONANI, a agremiação reaparece:
«
. Aceite a lembrança de Oraçpes Fúnebres de S . Gregório Naziaw

-1'2 -

zenp, que era o padroeiro de nossa Arcádia Gregoriana; e eu ~
/.
também fui Arcade "Hesíodo". Que amizade a deste Santo com~
S. Basílio! Por eles dois e por S. Jerônimo, Papai (Dr. LEANDRO BEZERRA MONTEIRO) tinha verdadeira loucura; e, desde meni
no, acostumei-me a ouvir ler a vida e as obras de tamanhos gi
gantes da Igreja. S~o santos da minha devoção" (Niterói-S.Domingos, Rua Wisland, n9 9, 24-2-1931).
Em 23 de agosto de 1923, galardoaram o Dr. LEAN- ~
DRO BEZERRA MONTEIRO e o Conselheiro FRANCISCO XAVIER PINTO ~
DE LIMA com o título de sócio honorário da instituição. Eram
fortes os vínculos do Dr. LEANDRO~ ~jesuítas de Itu. Con
firma-e esta passagem do P. JOSE MARIA GIOMINI~ 1 0 Sr. nos ~
gradece a hospedagem? E que faremos nós para lhe agradecer a
quela que com tão bom conação e com tantas finezas nos deu ~
tantas vezes na fazenda de Santa -Ros ~(em Paraíba do Sul)? Co:!:
mo lhe poderíamos ag~adecer os inúmeros beneffcios que o Se nhor fez ao Colégio de Itu? Como tudo isto foi feito em hon ra e serviço de Deus, só Deus é que lhe pode retribuir tantos
favores" (Fribur ~ o, 11/07/1897).
JOS~ GERALDO, ainda estudante, inicia a labuta
apostólica: Revela inteligência e ardor na defesa da Fé, in-

quitendo-ge com o despreso pela Verdade, em

ee

f~lsan

Arc~dia

f~ce d~ divulgaç~o

noções no campo filos6fico, a ponto de proferir, na

Gregoriane, no últil'!lo ano do curso, a 23 de junho de
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lQ~e

ton
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J . (Q Dr~m~ do HU0~nisno At u, trad . port ., Porto, lOl).

VI
Outr~!

figura! do corpo di3cente

N~ o me nve n turo n, enumern-l~! desde os três pr.i meiros

alunos, matriculados a ·8 de maio de 1867: ADOLFO AUGUSTO ~
PINTO, pai de D. GASTÍO LIBERAL PINTO, Bispo de S. CarloE do
Pinhal, e primeiro Presidente da As s ociação dos Antigos Alunos (A.S.I.A.), fund ada a 17 de novembro de 1926, CARLOS ~
FERREIRA DA CUNHA FONTOURA e ARSfNIO GALVAO DE ALMEIDA. Det~
nho-me nos colegas mais chegados a JOSt GERALDO BEZERRA
DE
MENEZES, muitos <~referido s nos tópicos pertinentes à Con ~
gr~g ação do Bom Conselho e à Arcádia Gregoriana.
FRANCISCO DE PAULA e JOSf MANUEL DA FONSECA BARROS
"O meu maior amigo de colégio e da Academia foi o Dr. FRANCI§.
CO DE PAULA DA FONSECA BARROS, n~ 36, que era um verdadeiro~
santo. Tem um irm~o, Dr. JOSf MANUEL DA FONSECA BARROS, residente à Rua da Consolação n9 35, que é casado com D. GENEBRA~
MELCHERT, primo de outro JOSi MANUEL, falecido, Dr. JOSÊ MA~
NUEL DA FONSECA, que deixou viúva, uma irmã de D. GENEBRA, ~
D. ESCOLASTICA MELCHERT DA FONSECA . - c_ sogros estes ' do Dr. JOS:If
CARLOS DE MACEDO SOARES. ~ família ituana, aparentada com
a
própria família MELCHERT, e inúmeros membros dela (PEDRO VAZ
DE BARROS etc.) foram alunos do nosso Colégio" (Carta de
:r

27I -2/1?3-1).
De S . Paulo, . 8 de dezembro de 1892 , comunicava ao
pai :~ 'Fui ao casamento de uma '!.'filha do MELCHERT, prop~ietátt io:t::
da fábrica de papel do Salto do Itu; tenho-me visto poucas ve
zes no meio de tanto luxo e riquezas, fiquei deslumbrado". E
noticiou-lhe a conclusão do curos jurídico, com este aditamen
to~O meu amicíssimo FONSECA ia cometendo o de s propósito de ~
me oferecer um rico anel de rubi e brilhantes; pude me opor ~
em tempo a tal idéia, porque ele é pobre e n~o deve bolir nas
economias que tem feito com sacrifÍcio s . Ele está com vontade
de ir até lá comigo pelo Natal; pelo que , já vou prevenindo,~
toda a boa hospedagem para ele é pouca. 11
JOSi DE PAULA LEITE--DE BARROS. 11 JOSf DE PAULA LEITE DE BARROS, ex-aluno de Itu, de que V.R. me fala na carta~
de 8 do corrente, é primo dos irmãos FRANCISCO DE PAULA
DA
FONSECA BARROS e JOSÉ MANOEL DA FONSECA BARROS, meus amigo~~

também ex-alunos" (Carta de 23/ 2/1932) . Outro antigo aluno
da família - PEDRO VAZ DE BARROS (Carta de 2/ 9/1931) .
·/
JOS~ MANUEL DE MADUREIRA. Seu "companheiro desde a
entrada no Colégio'', estudante que 1 mais ~arde, ornamentou a
Ordem de Santo Inácio e ascendeu~ Reitor~o Colégio São Luis
(1910).
Ao convidar-me para o II Congresso de Direito So- '
cial, realizado em São Paulo, dizia-me o P. EDUARDO LUSTOSA,
S.J., bi6grafo do autor de A Liberdade dos Índios- A Companhia de Jesus: sua pedagogia e seus resultados, em dois volu
mes (Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1927-1929)~'~eço peL
missã9 para lembrar a grata correspondêmcia que tive com o~
D~ALDO BEZERRA DE MENEZES, grande amigo de meu mestre Pe.
MADUREIRA, S.J. (Carta de 18/ ·~/1946).
Por ..uut ~; no artigo Evocação de um grande bras i
leiro, in s e~r.to na revista Verbum, da PUC do Rio de Janeiro ~
~(set.-dez. de 1965), número in memoriam do P. MADUREIRA, r~
alçou o versadíssimo P. FRANCISCO LEME LOPES, S .J. :~Pelo que
oferecemos aos leitores da Verbum, bem se:. vê o interesse que
devem encerrar suas cartas para um JOS~ GERALDO BEZERRA DE ME
NEZES, seu amigo desde os bancos de Itu e,tã
"V
cedor de nossa .'.história 11 • Em outro es .udo, e sarnento Católico, uma visão ampla~ viv~(Jornal do Brasil, 5/ 4/1975),
re
lembra-nos o P. LEME LOPES que · o egrégio jesuíta orientou~
numerosas intelectuais brasileiros, entre eles PANDIÁ CALÓGE
RAS, através de seu epistol~rio, e particularmente dos reti
ros de F ri burgo, de· .que fora o iniciador. O Cardeal D. SEBASTI.1\0 LEME, assim definiu o antigo ginasiano de Itu~'Tinha a
alma de SANTO AMBRÓSIO para todos os Agostihhos de nossa terra".
Numa carta sem, data, o .~a scritor GONDIM DA FONSECA,
afetuoso amigo de JOSÉ GERALDO, avisa-o que mandaria para
~
"A Manhã" um artigo sobre o Padre MADUREIRA. "Peço-lhe que .4=='
envie o jotnal, pois de outra forma ele não saberá que me rer
feri a ele. Em Friburgo só recebem o "Jornal do Comércio"
e
mais nada". Do :QOSt .scriptum, esta nota: "Eu cá vou indo bem~
na Congregação Mariana . Ontem foi o dia de nossa comunhão g~
ral. Tenho saudades de Friburgo e doPe. MADUREIRA 11 •
..A

6J -llJ

ANTONIO e EDUARDO MARTINS FONTES. 11 Si era amigo do
EDUARDO MARTINS FONTES? - Parentes, colega e muito amigo de
le e dos irmãos. É família de origem sergipana: d'onde os nos
A
sos laços de sangue. Antes da Revolução, o ANTONIO era Deputa
do. Ainda antes disso, aí mesmo em São Paulo, quando foi da
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Constituinte, ele e o LU!S GAMA CERQUEIRA se bateram em campos
opostos, e, num dado momento, declararam ser amicíssimos desde
Itu : de parte a parte, referiram- se ao Colégio com as palavras
mais comovedoras, e eu daqui · a ambos lh ~ escrevi, para chorar~
com eles minha s saudades. Que lindas respostas me mandaram!"
( Carta de . 7/ 3/1931) . Em nova missiva desse ano, 29 de setembro, robustece a informação ~'O ANTÔNIO (das Prim{cias)f o EDUARDO MARTINS FONTES são meus parentes, via Sergipe" . Em 19 de
feverei~ o de 1929, numa carta cujo papel traz o emblema do Senado do Estado de São Paulo escreve - lhe ANTONIO MARTINS FONTES
JúNIOR~'Prazer por ver que V. não esqueceu o 195 - Prefeito da
CongrLgação do saudoso Colégio de S . Luís . Po~ meu Pai, faleci
do há três anos, eu sabia do nosso parentesco, um motivo para ~
aumentar a nossa estima e amizade . Fiqvei muito cont ente saben
do da permanência do seu filho - nosso distinto colega, Dr . ~
LEANDRO BEZERRA MOI(TEJR~ ~ no meu Estado, tão acolhedor e tão
maltratado". LEANDRO BEZERRA MONTEIRO, avô daq)Aele seu homôni mo, e pai de Josi1GERALDO, fora colega, na Academia de Direito
de Olind~(Turma de 1851), de JOS~ MARTINS FONTES, filho de JOA
QUIM MARTINS FONTES, natural de Sergipe . Extraio do "Album de
L. BEZERRA" esta lembrança~'O homem virtuoào quasi sempre
so
fre as injustiças do mundo; porque a justiça que lhe deve pertencer, só existe na eternidade . Olinda, 28 de novembro de
*
1850 a) JOSE MARTINS FONTES" .
./'-

ANTÔNIO P:NTG DE AU~EIDA FERRAZ. D ~~~ spão um consa
grador elogio :~'O ANTONIO PINTO DE ALMEIDA FERRAZ que tiro«,; tudo quanto foi prêmio no Colégio, - ainda mor.a em Piracicab a ?"
(Carta de 22/ )9/1931) .
C~NDIDO

MENDES DE ALMEIDA . Matriculàdo no Colégio ~
de Itu, em 23 de julho de 1~78 . Da Congr~ gação Ma riana do Bom~
Conselho . Filho do Senador ciNDIDO MENDES DE ALMEIDA . Profes ~
sor de Dire i to e distinguido com o título de Cond~ erano- ~
Pontífice .
LUÍS BARBOSA DA GAMA CERQUEIRA . " O LUIS GAMA CER ~
QUEIRA, sobre ser meu colega e amigo, é meu conterrâneo: nasce
mos na Paraíba do Sul (Estado do Rio) e nossas famílias foram~
sempre intimas . Hoje, ele aí está, Catedrático de Direito, Ch~
fe Político etc. (Carta de ~/0/1 9 31) . V. outra referência in
ANTt)NIO MARTINS FONTES .
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JOSt ULPIANO PINTO DE SOUZA. "Estou vendo ~ indicado
para Interventor aí o Professor Dr. JOSÉ ULPIANO PINTO DE SOU
ZA, meu velho colega e amigo de Itu e da Academia. Lembra-se '
dele? O nome 11 Ulpiano" ele o tomou depois, como homenagem ao tiF
grande jurisconsulto romano" (Carta ao P. BONANI, de 23-2-193~
E ainda: "Fala-me V. R. no JOSÉ ULPIANO: quando estiver com ef"
ele, dê-lhe um abraço meu, apertadíssimo, que lhe mando . É um
nome que sempre honrou o nosso Colégio de Itu 11 (Carta de 10-11

1932) .
CARLOS MAGALHAES DE AZEREDO . Embaixador do Brasil
na Santa Sé e membro da Academia Brasileira de Letras. Embora~
muito mais jovem que o romancista de Helena , MAGALHAES DE AZEREDO correspondeu-se com MACHADO DE ASSIS, que o distingÜiu &
com algum~confidências literárias . De Roma, 20 de março de ~
1933, dirigiu-se a JOS:f:: GERALDO, confessando-se magoado: "Meu
querido amigo, há por aí três anos, ou quatro, você me escreveu
queixando-se de lhe eu não escreve r , desde que a outros escrev
via . Enviei-lhe sem demora uma carta, nos mais afetuosos te r~.~
mos, e ao mesmo tempo lhe enviei um retrato meu . Este e a
~
minha carta chegaram certamente a suas mãos, porque os fiz registrar . Mas o resultado foi deveras surpreendente ••• e dec epcionante! Não me veio uma palavra de resposta e nunca mais ti ve notícias suas" .
ESTEVAM DE ALMEIDA . Professor ~a Faculdade de Direi
to de São Paulo . "Sou o maior admirador do GUILHERME DE ALMEI DA, a quem, aliás, não .conheço, pessoalmente . Fui, sim , ami'císsimo do pai dele, Dr. ESTEVAM DE ARAUJO
' ~EIDA, a quem ain
da alcancei em Itu, quando eu come~ava e ele acabava o curso ~
colegial com os Jesuítas, e depois nos tornamos a encontrar na
Paulic~ia . Tenho vários livros do GUILHERME, oferecidos pelo $
ESTEVAM. É o primeiro poeta atual do Brasil" (Carta ao Dr . FELIX GUISARD FILHO, de 1-2-1932) .
JOSE MARIA DIAS TORRES DE OLIVEIRA . Seu colega de
Itu e da Academia de Direito. FreqÜentou o São Luís de 1679 a
1882 . Integrou a Congregação Mariana , admitido em 15-8-1880 e~
a Arcádia (Critillo) . Do Instituto Histórico e Geográfico de~
São Paulo, no qual pronunciou a conferência O Colégio de Itu
do tAeu tempo ("Jornal do Comércio" - Rio de Janeiro, 23-11- "'*"'"
1941) . Entre os condiscípulos notáveis, incluiu _« JOS:f:: GERALDO
BEZERRA DE MENEZES, erudito sábio da língua brasileira, filho~
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do deputado Dr. LEANDRO BEZERRA, o ardente e corajoso defensor
dos Bispos do Pará e Olinda, perseguidos pela Maçonaria".
FRANCISCO ~ JOAO DE MACEDO COSTA, ARTUR DE CASTRO ~
LIMA. Acudiu-lhe a lembrança dos três em carta de 31 de outubro
de 193l~'Admiro que não constem do catálogo dos alunos os nomes
preclaríssimos do FRANCiscq (Chico) e do JOAO MACEDO COSTA, so ~
brinhos do grande D. ANT$Nio (filhos de um irmão deste), primos
do P. LEONEL FRANCA, S.J. O JOAO, médico, cas9u-se em Lorena *
com a "menina de ouro" da família CASTRO e MOREIRA LIMA, famí =t::
li~~ue tev~ vários meninos em Itu, como,~or exemplo, Dr. ARTUR~
DE CASTRO LIMA, muito meu amigo, a quem há anos não vejo". OQ *
tra alusão a FRANCISCO DE MACEDO COSTA:\Foi meu colega na Acad~
mia de Direito, mas deixou a carreira, para seguir o comércio ;
viveu anos em Europa, no Chile etc. Continuamos bons amigos; e
quando nos encontramos, é u~a festa. Não conheço maior talento.
O grande sucesso de oratória a que assisti, foi o dele, quando~
acadêmico no Recife, por ocasião do centenário de S. Luís Gonza
ga, no Palácio da Soledade: ninguém o conhecia e, devendo
ser
eu o or.ador dos moços, dei-o por mim, pois eu o conhecia de so
bra, e o discurso deixou a todos assombrados" (Carta de 21/10/~
1931).
HENR]QUE VAZ PINTO COELHO. Em termos telegráfico~ ~
um primor de elogio: "O HENRIQUE VAZ PINTO COELHO é meu velho a
migo desde criança, na Paraíba do Su:l, em Itu, S. Paulo et.c.
Juiz Federal, no Rio. Integérrimo. Uma pérola" (Carta de 25/ ·2;
1932).
HENRIQUE JORGE RODRIGUES. Informa ao P. BONANI~'O HEN
RIQUE JORGE RODRIGUES, meu compadre, está aqui, no Tribunal da~~
Relação: é 39 Francisco, e tem duas filhas freiras Franciscanas"
(Carta de 6/ 5/1932). O douto magistrado fluminense, Dr. VIEIRA
FERREIRA NETO, abre o artigo Breve perfil do Desembragador Henri~
que Jorge Rodrigues estabelecendo paralelo entre "os dois ilus · -rtres varões e preclaros espíritos - RODRIGUES e BEZERRA, amigos*
desde a mocidade". Da colabotrãção, este lance ~'Tal qual o saudoso JOSÉ GERALDO BEZERRA DE MENEZES, o erudito, não sei se por =
desconfiarem um e outro algum tanto da glória, ou por timidez, ~
pouco escreveu, mas ambos semearam muito e muito pela palavra fa
lada. Intelig~ncias augustas, ambos humanistas e bons ambos.
~
BEZERRA finou-se em março de 1935, deixando um grande claro

na
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cátedra da história pátria. Quanto era BEZERRA DE MENEZES efervescente na conversa, era HENRIQUE repoisado".
ERNESTO DE AZEVEDO MARINHO. A seu respeito, esta ano
tação: "Congregado, como eu; meu irmão na Ordem Terceira Fran -:.F
ciscana (Irmão Toríbio), em Niterói. E: um exemplo" ( Carta~de
27-l-193 0), JOAO CRUZ SALDANHA. "Imagine que ainda hoje me en-$=contrei com o querido JOAO CRUZ SALDANHA no Largo da Carioca.
Vinha do escritório de advoçacia, que ele tem de sociedade com
o Dr AZAMBUJA, à rua General Câmara, n9 19. Aos Jesuítas e ao ç
Itu ele se refere sempre com as palavras mais carinhosas, e enternecidissimo" (Carta de 23-7-1930). ? ~
~--..;..,1..:::::;- -r::-- ~Gongregado de Nossa Senhora do Bom Conselho.

CONST~NCIO BENASSI . . Não esconde a mágua por nunca ~
mais ter visto "o CONSTANCIO BENASSI, irmão do falecido D. AGOS
TINHO - que tamb~m foi aluno do Col~gio'' (Carta de 26-2-1931).:
Cij~m do Bispo de Niterói D. AGOSTINHO BENASSI,
enalteceram o quadro discente do Col~gio, em perfodos distinto~,
D. JOS:f: DE CAMARGO BARRO~ D. EMANUEL GOMES DE OLIVEIRA, D. ~
OTÁVIO CHAGAS DE MIRANDA ~ D. JOSE GASPAR DE AFONSECA, entre ou
tros.
Amplia o elenco de colegas ou ex-alunos dos Jesuítas
na carta ao P. BONANI, de 22 de setembro de 1931:
JÚLIO CONCEIÇAO, filho do Barão de Serra Negra, mora
va em Piracicaba;
ARARIPE SUCUPIRA, seu parente, via Ceará;
ELIAS E RAUL LOBO, filhos do grande maestro ituano t
ELIAS LOBO;
,..
ISMAEL FREDERICO FRANZEN , fil~o do Comendador ANTO-~
NIO GABRIEL FRANZEN e D. MARIA;
JOSE: LEITE PINHEIRO, com um filho do mesmo nome;
ALBERTO ARAÚJO OLIVEIRA, pernambucano, filho do Ba- ·~
rão de Croangy.
Fecha a relação com estas linhas: "O nosso lema ~' ±
como já lembrei: - Mane nobiscum, qy.oniam advesperascit, $ _inclinata est jam dies. - "Fica e m nossa Companhia, porque é já .-t.
1
tarde e está o dia 11'\d /.l.UL- ~'» (São Lucas, XXIV , v. 29).
~que la altura, o le~a não podia ser outro .
· nos ~~
.;
seus lembretes, ~ mais freqÜente a presença da morte. Haja vis ~
ta as notícias subseqÜentes.
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NUNO ÁLVARO PEREIRA. Pertenceu à Arcádia Gregoriana
(Tirso), admitido em 3/ ~/1883. Seu colega em Itu e na Academia de Direito de São Paulo. Numa de suas partidas para a 11 fei
ticeira Paraíba 11 , NUNO PEREIRA brindou-o com estes versos:
11

Amigo, sei que partes p 1 ra teu saudoso ninho,
Por isso, o adeus extremo a ti dirijo agora.
Vai! Porém no olvido o amigo teu não deixes!
Daquelas margens lindas, viçosas, tão virentes,
Do rio majestoso que dá ao berço teu
O nome 11 Paraíba 11 , o nome que arrebata,
Um canto de amizade, um canto de doçura,
Desprende, meu amigo, do Nuno te lembrando!
Pois, eu também, amigo, nas plagas da exímia,
Da minha ilustre, excelsa, Valença divinal.
Farei que 5oltar possa um canto de saudade
A minha fraca lira! .•. Aqui, amigo, paro
A dor que me lacera o imo do meu peito
É grande, imensa, é forte~é forte, inexplicável.
Adeus! Que a Virgem Santa te siga, te proteja
E a ti depressa dê saúde, cor e forças:
É este o meu desejo, o desejo meu sincero 11 •

Em 27/ 1/1930, JOSÉ GERALDO participava ao P. BONANI,
S.J.~ Na Barra do Piraí é que morreu como um santo o Dr. NUNO ÁL
VARO PEREIRA (de Itu). Deixou viúva, D. LAURA DA FONSECA PEREIRA
e filhos rr.
1

ADOLFO CúRIO DE CARVALHO. De uma carta do Recife, 11
de junho de 1891, endereçada ao pai,10 ADOLFO DE CARVALHO está '"'com vontade de tirar, no fim do ano, a carta de bacharel em ciên
cias sociais e empregar-se na secretaria do governo, onde, há ~
quasi um ano, está como praticante. Coitado do ADOLFO! Ele não ~
sabe mais o que fazer para me agradar; a família dele aqui é to
da muito minha dedicada, principalmente a velhinha mãe da D. LILICA, uma senhora distintíssima, e o Padre FRANCISCO, filho del~
antigo aluno aqui do Colégio de S. Francisco Xavier (de jesuíta~
e ordenado em Roma no Colégio Pio Latino Americano 11 • Trinta e no
ve anos ap6s, e a notícia derradeira~•Jl V.S. teria sabido da F
morte santa da congregado _Dr. ADOLFO CÓRIO DE CARVALH0? 11 ( Carta
de 23/ 1/1930) .
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•

LOURENÇO FERRAZ DE ALMEIDA PRADO. 11 O LOURENÇO FERRAZ
DE ALMEIDA PRADO é meu colega desde Ir. Soriani; foi depois para
Roma de onde acabou arrepiando carreiraJ casando-se. Por oca ~
sião do Congresso Eucarístico, o JOAO, irmão dele, fazia parte~
da Delegação do Apostolado da Oração de Itu, e estivemos sempre~
juntos. Da morte do LOURENÇO, em Campinas, só agora ~ que estou
sabendo. Era professor no Seminário" -r (Carta de 26/ 2/1931) .
CELESTINO CUNHA. "Ex-aluno do Itu. O cunhado, Desembargador OLIVEIRA MACHADO, da Relação daqui, informa-me que
o
CELESTINO faleceu no Rio (Capital Federal) em 24 de maio de 1925~
deixando viúva e filhos, um dos quais é o jornalista NÓBREGA DA
CUNHA, redator do "Diário de Notícias". O CELESTINO era de Barra
do Piraí, meu contemporâneo; muito inteligente e benquisto"}(
(Carta de 8/12/1931) .
LUÍS TEIXEIRA DE BARROS. Sucedem-se os golpes. "Mais
um velho ex-aluno de Itu que acaba de morrer no Rio: Dr. LUfs ~
TEIXEIRA DE BARROS, de família de Pindamonhangaba e do mesmo ~
Itu - sobrinho das velhas TEIXEIRAS dos queimados" (Carta
de

17I 6/1932 ).
PASSOS DE MIRANDA. Com esmagadora tristeza, num mod~
lo de sobriedade, anuncia-lhe o fim nesta páscoa terrena~ 1 0 PAS
SOS DE MIRANDA ~! Vamo-nos indo todos! ... (Carta de 31/12/

1932).
Escasseavam os sobreviventes. O próprio missivista,~
passados menos de três anos, a 29 de março de 1935, partia
na
esperança da gloriosa ressureição. Era o requiem de uma gera ~
ção valorosa.

