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ASSEHBL]:;IA LEGISlATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

GABINETE DO ~9 SECRETÁRIO 

OF . GS/j j /;73 NiterÓi J;/_/ de agosto de 1973 . 

Senhor Presidente, 

, 
Tenho a honra de enviar a Vossa Senhoria , por co 

pia anexa , a MOÇAO de autoria do Senhor Deputado Ayrton Rachid, 

inteirada pela Mesa desta Assembléia Legislativa em sessão de 

7 do corrente . 

Aproveito o ensejo para apresentar a Vossa Senho 

ria meus protestos de estima e consideração . 

Ao Ilustrfssimo Senhor Doutor Geraldo Bezerra de Menezes , 

Presidente da Academia Fluminense de Letras. 

/OSMM. 
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li..CADEMilJ.. FLUMINENSE DE LET.H.l\.8 

P R A Ç A D A R E P Ú 8 li C A , 7 - N I TE R Ó 1- RJ 
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t••••r Dr. MARCOS AXJaB , de •• Quatre 41 abre• 
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d ALCEU AMOROSO LIMA (TRIST~O DE ATA!DE): 

re born ver subir nssim a nova gernçao pare n batalh~ en que nó! 
outros vnmos fraouenndo. l bom ver entrarem na liçe os novos lut~dores, 
mormente quando vêm como o autor lutnr o bom cemb~te, eom desas•ombro 
e coragem. Todos os c~p:ítulos de seu livro st'!o o te:stemunho da sn~ 
figura de chefe-moço, que t~nto m~rcou em sua geraçfto mcadêmiee, como 
h~ de m~rcar j~ agora n~ vid~ culturnl. 

(Sobre a primeira ediç!o de YHomens ~ Idéia~ c Luz da F~) 

~- Alegra-me sobreraaneir!l ver cheg!l!' à terce:!.ra ediçlo, nun meio em que 
já n~o é f6cil publicar primeira cdiçfio de livros gr~tves e nlt.!mente be
néficos como e~se, suo obre t~o rnerecid~rnente louvmda at~ mesmo pel~ mni 
t1l tn eutor:i.d~de e~piTitu~l do mtmdo . Alegr#!l-me temb~n aue o ~ utor, que 
tanto herdou do pzd, soube honre!. r e enriquecer o p.atrimôn:1.o mor~l e 
intelectual recebido. 

Renovo os louvores por seu vi tor:!.oso l:i.vro Hontens .! Idéias à Luz da 
F~, obrrn de t~o nl tll inspiração e de tão segura doutri.na ~oc:!. lu • 

• • • • • 

CTitO DOS ANJOS: 

Venho a~r~decer, sensibi~_iz~do, a ~entileza dt. ofert~ do seu ::..1vro 
Homens e Idéias ~ Luz d~ Fé, oue li com muito interesse, preso pela 
varil!ltd~-e ric~ mitêriaoueeori.térn (Rio de Jeneiro, 14-2-1984) • 

••••• 
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OF . n2 8- P/72 

Assunto : Agrad~ 
ce convite . 

Niterói , 13 de janeiro de 1 972 

Exmº Sr . Presidente , 

Acuso e agTadcço o recebimento do amável co~ 

vite , através do qual Vossa Excelência convida- me e a miru1a 

fam:!lia para uma confer@ncia sôbre "EUCLIDES DA CIDlliA E OS 

ESTUDOS BRASILEIROS", a realizar- se no dia 17 de janeiro do 

corrente , às 20 , 30 , na Praça. da República, sede da Academia 

Flumi nense de Letras , prestando assim a Academia , mais uma 

relevante contribuição à 

Aproveito 

meus protestos 

EXf~Q Sll . DR. GERALDO BEZERRA DE I'~ENEZES , 

DD . PRESIDENTE DA ACADb"'LIIA FLUMINENSE DE LETRAS . 



ACADEMIA FLUMINENSE DE LETRAS 

Excelent!ss1mo Sonhor RAY~~o PADILBA, 

D1gn1ss1mo Governador do Estado o Rio de Janeiro 

A ACADEMI A FLm-ti NERSE DE LETRAS, atenta ' 

preocupaçlo do Deu Go~rno com os proble s culturais 

do Estado do Rio de Janeiro, solicita, por seu presi

dente, a Vossa Excel~ncia uma subvençao no valor de 

Crt zo.ooo,oo {vinte mil cruzeiros) l conta do Orçamento 

vigente, que consi gna na Unidade 461-40, C6digo 3215, 

item z, parcela a ser distribuída a crit~rio de Vossa 

Excel~neia. 

Nestes tel'IIOS 

P. deterioento 

Niter6i, 4 de maio de 1972 •. 



.. / /1), ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Secretaria de Educação e Cultura 

CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA 

0 ... • "'"c- '"º ~ ~ 173 

.. ri ter~i, ff-, e ··anei o de 1, 73 · 

Senhor Pres·· ente 

1bnho on:Ca de encar.1inhar ._ 'lorJs 
A • N 

~-cwl nciL a .oçao 

de pesar, ·e c toria do ':!onselheiro Lyad de .1 e i da , elo i\. ... leci-

~ · nto .o oeta ..:nu to L.::.. c er cl. .. 1., oc rrido eJJ 
, 

':.'vr sc.,J.wli:J . 

.-... rovei to a o_wl't'Lmicl .de )ar<.. ?resentar · Vossa ~ce-

" lencL. :. s c~: ressÕc::: ~e :ls t ino.> ido c.<.preço . 

Pres ·~ente 

o -_..lo . (, , • r . Geraldo Bezcrr :onc ... es 

• Pr~s::.. ente da •• c..,demia Flt, ::..nense de L" tr .... s 



ESl'.ADO 1)0 RI O DE J.AUE!RO 

SillC&~ARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUltA 

Cúlí!SELHO E3CAOOAL DE CULTURA 

110QÃO 1I2 l/73 

Peço seja registrado em R\;.e um VQttJ de pesar 

pelo falecimento do :pveta Renato Laeerdao 

Mem·bro da llcademia F.t.uminonse de Letras, d.o 

Cenáculo FlUiilinense de HistÓria e Letras) da. Academ:ta Nit,eroi6n-
~ 

se de Letras e de outras instituiçoes culturais,. foi R~nato de 
"' Lacerda uma das l!laiores exrressoes da poesia fl.um..i.nense, 

Seu faJ.eeimento, ~IJ TeresÓpolis" veio c, ."-J.:;· .J."'. 

de luto a li teratm.~a do Estado do Rio. 

ele 1973-. 

Sala das Raun:tÕesi em Niterói, 3 de je:neit·o 

(a) Lyad de Almeida 

Conselheiro 
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ACli.DEMilJ. FLUMINENSE DE LETH.ã.S 

PRAÇA DA REPÚBLICA, 7- NITERÓI-RJ 

iter61, ll de dezenbro de 1972• 

Exilo. Sr. Acad co .Ad stor Vergueiro d Cru• 

Venho reiterar v. Bxa. a comtmicaç o oficial de que a .Acacl ... 

llia Pluminen•• de Letru, e se o de 9 de julho de 1967, n ge1tlo 

do rito Pre 1dente Alberto Franci1co Torr••• • por poata ua, 

d•c141u, por votaç o unlbtme, ele er v. • 
4 in t1tu1çlo. 

iaiR caetlnp 421 Santo• - IQ•aio B1ggrCt1c;p ( Companh1 Ed1 tora Plu

minenae- N1ter61, 1928), tr balho pioneiro, de eru41çlo • peaquiaa, 

que revela entranhado amor ao atado do Rio de Janeiro, fea jua Y. 

Bxa. hcaenag que lhe tributou a Academi • 

Peço vlnia p a l .. brar ao eminente contrade que 01 VBRGUBIRO 

D.& CRUZ 110 wa nome e uma tr diç o de dignidade • cultura da terra 

tluminenae, no juízo doa no1aoa .Aca41a1coa. Allm do audoto Dr. 

Joa' Vergueiro d lrus, upreaa o cante de sua claaM, Ull doa 

fundador•• da .&1aoc1açlo M6dica l'luminenM, realço outro na.. 1luatre. 

Bata C aa IIU1 to •• honra de ter entre o a ••WI tund dore1 o Dr. alo-

o Yergueiro da Crus, poeta, pro• dor, h1ator1a4or, protes1or un1-

versit«r1o, figur que enaltec o aeu quadro da Claa•e de Letraa, 

c0110- membro efet1 vo, e a quo tanto deve a .Ac demia por aua reit -

da, exemplar • luminoaa contr1bu1çlo. 

Sem 11, reit ro a v. Bxa. oa prote1toa de e tiaa e con 1-

deraç o 

I 
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Goiânia, 7 de junho de 1972 

---··~- ·..: .. -.--........ 

Senhor Presidente: 

Constitui motivo de rara satisfação o rec~ 
bimento da moçao de autoria do De u do João Galindo, aprovada 
pela unanimidade dos membros dessa Augusta Assembléia, a res 
peito da acolhida que tiveram em meu Estado os ilustres Acadê
micos Albertina Fortuna Barros, Lyad de Almeida e Edmo Rodri
gues Luterbach, na ocasião do 12 Encontro das Academias de Le 
tras do Brasil, realizado em Goiânia, no último mês de abril. 

Anima-me saber que os goianos puderam tri 
butar aos intelectuais fluminenses a admiração e o apreço que 
lhe são devidos, não obstante menores do que seus merecimentos. 

Expresso-lhe, à oportunidade, sentimentos 
de elevada consideração. 

Governador 

Exmo. Sr. ---------.. 

JOAQUIM DE FREITAS 

DD. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 
Janeiro 
NITERCI - RJ 






