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Presença Católica no Brasil 
melhor que todo• 01 •bmlot Ctntrot de Produ~lo Ávdlo. D•,. _.,..,, C•"•"'• aeparadõ•• em Ih ooojuato. Vlnal, r.rod•alado lllm11, 

IJIII• C••~•t•r I• J11w1J•I ' 01 que lt lntertJJ .. por 86· ~ldtot, d JCOI, fitai • ptOJII• 
NfOI, aaotem o que eea•e: au para teltvltlo; 

OJiatoutctDlfl, envol· • UO mllb6t1 de brael· ·ela co edltoru eatbtlcaJ 
vendo a Jareja Unlver11l do lelro• continuam ptofe11ancto. 11tlo ntre 11 dez malorea do 
Reino, teu fundador e prJnel· H católico•, foram batludoa 8ratll: a Vozea, a Paullbat t 
pala lld~rea, alo foram aara· rm aoaaa JartJa t, pelo a.eno1 Paulua,a Loyola e a PTD. Se 
dhela. A parte oa llleltoa que afetJvamoate, aentem-tt llp· do temot hoje nenhum dlirlo 
ettlo aendo objeto de virioa doa l f6 t l J.areja dOI 10111 católico • J6 tivemo• aetel -1 
lnqu6rltoa t proceuoa, ficou antepauadol . Someate ao IDO . eoatamot com pelo meao1 h 
evidente que, em 11 anoeb a de 1993 - nlo tenho a tJtatltti· bem difundido• eemu6rlo1 t 
IURD tomou-10 poderoaa. I· , ca de 1994 t.de ·1995 ·foram.'· : uma centena de boae ·revlttll 
UJI\0 b11ead01 etll qUO fODlf? •

1 
• bttl&adOI :na ,,~0j1 católica, • Plfl todOI OI JfUpot,fcladet f 

contar com cerca de tre1 ml· . •o · 'Brull,'· · exatamente . aoatot.·A tlraaemlle11eucma· 
lh&:a de fl4lt . Tem uma TV1 a ' · 2.400.000 pe••o•• eatre erlu··· , drio1 e rmltal• de 4mllb~ 
Reeord e 14 repetldoru. D••·. cu. a abtoluta maloria,jovcnl por mh. Sem laclulr 01 folhe
p~em de 30 ridlo1, de um di•· c adulto• que te preparam em to1 llt6raJcoe, como •o Do· 
rio e de um temanúi:o de boa Curao• moatadoa pata tlu.: minao-, com mai1 de .1mUblo 
circulaçlo. Somo1 abijta, a maior eomuai·• por ~emua· · 

Sem dúvida em pouco• dade catófica do mundo: cerca • a ct-188, Conferencia 
aao1, a Iareja Universal do de 12% do bilhlo e pouco ele Nacional doa Blt.,ol do 8ra1il 
Reino deixou para trás atlare· fi6il católico• DO mundo; • 6 tida como oraaaJZaçlo modo· 
ja1 proteatantea hiatóricaa, do - contivamo1, em 1993, lareotreae maiJ de 100 Confe· 
stculo XVI. E~ a que ae eo· com 1.691 par6qal11, do r~acia1 Epi1copal1 do mundo. 
contra em maior expanslo mea· Oiapoc ao Cbuf, cada qaal com Altm de taa Pretidencia. 1eu 
"'" ~ütn~ u penlecotta11. Oa a média de ~lo meaoalO co- COtllelhoPcrmaaenteuuaCo
aeus imóveis cheaariam a 400 munidadea periftricat•, altm miulo Epilcopa.l de Pattoral, 
mil~ôea de dólareal A. tua or· daa retpectivae Matrizes. S~ ~nta com 16 ~aional1, reu
aanazaçlo é emprellnal e efj. comuaadades vivll, ao mil Dtndotodoo"epiiCOpado. Seul 
ciente, com um marketina in· (ticl), de católico• .,ratican- 6ralot aubsidiirio• (Comiulo 
vejhel. Conseauiu eleaer teia tes . Em 1995 AP.arectda rece- Nacional do Clero e Comiulo 
deput~doa federaia e vário~~·- be!J mais de 6 malhôe1 de pere· Nacional de Pattoral), ICUI 
tadua11. Parece ettar ambacao· srmos de todos 01 pootoa do órslos uexoa (Ciritu, CCM, · 
nando liderar 11 centenu e eco· Brasil. E h! centenu de outros CENFI, SCAI CERIS, CIMI, 
tenas de outru I arejas protea- importante~ Santuário• que CO MINA, llhlADES, INP, 
tantea, na articulaçlo do pai· atraem multidôes de romeiros; MEB c OSlB), oraaniz.aç6e1 
tor Nilson Fanini, atual Preai· • temos hoje o •eauado relaciorwtu (CPO,_CPT, Co
dente da Aliança Batitta Mun- epiacopado do mundo: 375 eu· aliulo Juatiça e Paz, 
dia I, como candidato dos evan· tre cardeais, arcebispos e bis· PPOOMM) e coaexu 
atticol aa próxima eleiçlo para pos. o. DOIIOI padret llo hoj~ (ABESC, AEC, CllB, CNIS, 
a Prctid~ocia da República... mais de 15 míl. Ot reli&iotol e CNL o CND), com 11 aovc 

Esse• dadoa causam uma religioaaa, de wn 1em niÍIIlero Paetorait com organiuçlo na· 
certâ impre11lo a muitos. E a . de Orden1 e CoaareJ'aç6el re- cional, revelam uma oraaniza
elea devem ter tomados ou- liaiosu muculina1 e fcmini· çlo o vitalidade impreuioau· 
troa. A IURD j~ teria chegado nas cheaam a 31 mil. Dedicam- te; 
a uns 20 palses. Todos os pro- se eles a milbarea de obru ca
teatutes bratileiros tomariam ritativo-a.uittenciaia, pasto· 
uns30 milbôes de fiéis entre os . rai1, promocioaaia e tem 
cerca de UO milhôes de nossa 13.217 casas pelo Bratil; 
popuJaçlo. Afritcam OS evan· • OI aaeotet lei101 de 
atliCOI adiantar que, crescen- pastoral - joven• e adulto• • 
do como estio, I! pelo ano 201 O cooscieotea c ativoa, alo mi
seriam 50% da populaçlo bra- lh~et . Somente 01 (11) 
tileira. O Bruil seria, entlo, a catequistas de Primeira Comu

- u At~ocíaçõe• Reliai· 
osu tradicionais e os moder· 
aos Movimentoa Apostólic01 de 
Leigos, intesram pelo menos 
15 milh&1 de católicos. Det· 
tacam-se o Cunilbo de Cria
tudade, o Focolares, u Equi· 
pes de No11a Senhora, u Co· 
muoidades Neo-Catecumenais, 
01 Grupo• e Movimentos de 
Jovea1, a Renovaçlo 
C:riun!tica Católica, o Blleõ)Ol· 

tro de Catai a com Cria to ... 

ex maJor naçlo católica da nhlo e Criama ultrapuum500 
terra. Com templos em todo• mil; · 
os rec:antos e cidadu do Bra· • u obras de utureza 
til, OI CV&DJ~Iicos CODtam hoje caritatiVO·IIIiltCDCial ela lsre· 
com 5 Universidades e alsu· ~a católica ao 8ralil, tio 
mu ceatenae de etcolae tecun- mcontáveia : 110 crecbca o or· 
d!ria1 tidas como de bom ai· fanato1, ambulatório• e hotpi· 
vel. Di1p~ tamWm, de um tais, leprosirio•t clubct de 
razoável nimero de obru mica, eacolaa, aoriao• para 
a11istenciaia. Nlo 6 uma ti tua· ido1o1, catll para aicUtieo1, 
çlo deapreocupute para a aos- iaatituiçGea para meaiaoa o 
ta IsreJa. a~ porque os •crea- meniaa1 de rua. pua prostitu· 
te a• cottumam levar mai1 a tal e miaraatea ... 50% do que 
1trio I IUI vida rolision, pa• note DO Bruil pertence llaro· 
aam o dizimo, fazem ja ou 6 por ela &dmiaiatrada; 
proselititmo e, at&n·te a cer· • temo• 17 Uaivcrtida· 
tu aormu de comportamento de1 Cat61icat, com maia de 300 
n.tcrao que im~aioaam. mil unlvcnitiriol o mais de 

A laroja lica, aót 01 2000 Etcolll, do Prt ao Cole· 
MUI Paetorca e 01 católico• aial. Todo• reconhecem a qua
maia coatcieatcl, e1tamo1 fldade de teu aJvel e projeto 
coucieatcl doi prob1eaw de- pedaa6aico. Oade niltcm, c~· 
correntes da atual difutlo daa tio catre 11 aaelhorn e m111 
teitaa ao Bratil e, um pouco procuradu; 
por toda a A.mtriea. Preocupa· - al6m da TV lledo Vida, 
doa, alo, ponm, apavorados. ji cobrlado, ~ parabólica, 
Até porque, quaatidado por todo o Bratll 1 com 30 
quantidade, o que, certameate npctldoru om quettlo de teit 
•lo 6 o mata baportaatc, a DOI· meaet de tuclo~WDCBto, COD· 
11 larcja om orauizaçlo, anl· tamot com 170 ridl~ - 11 ti· 
dado conceito e prneaça DO di01 Aparec:lda e Cu~ Nova 
Bruh de hoje, • bem, atl bem de audiiDcla aacloul • • 17 

-todos o• dominao•. pelo 
IDCDOI 30 milhôe1 de católico• 
• crianps, eafermo1 o idosos 
atlo dispensado•- participam 
dat Celebraç6es ela Palavra ou 
daa Celebraç6et Eucarlaticae, 
CID 135 mil comualdadea do fé, 
culto o amor; 

• OI DOIIOI temiaariltll 
cunudo Filoaofia e Tooloaia 
CID 1993, exatamente 6.565, 01 
DOvlÇOI 2.017, ICJD COntar OI 
(u) 3.133 poatulute1. De DOI· 
ta pobreza pudemo• oferecer 
llW.I de mil llllllioúriot, et· 
pocialmcDte l África. 

Nlo alo dad01 deapre&l· 
.ei1. l!ltamo1 oafreatudo oa 
~roblOIIlll da teculariuçlo e 
do ro1atlvilmo, do 
ladiforoatilmo • do 
permi11iviamo moral. da deaa· 
.,.açlo da juventude e da fa. 
allia. do creacimcato daa Hi· 
tu t oatro1. Mal temo1 aotl· . 
w. de aperuça.o ftttarol 



Cheaa aoa ~e~~DT~ta an• ~ dr. AI· o 
ceu Amor010 Lima cheio de 11111a 
invejável mocidade. A IAIB disposi-
ção para o irduo trabalho intelec-
tual que 110 imp& como norma de 
vida é a mesma, o mesmo o teU 
entusiasmo, a aua vocaÇIG de bo-
mem de leuu, a sua ...,ontiDea 
cordialid'lde. Não admira, penan" 
que, excepclonalmelue dotado para ração. Os JDftos lluiM.''4 
a• atividades do espfrito, tenha uer- a:atureza pvc:iais 
cido uma iaflutncia DO pcmamento de absoluto. alllt.•t •--

bra5ueiro neste aéculo XX só com· SBI4enle 1t 
pari \el à que um sa.io aomero lliu .... 
deaen,·otveu no lkule XIX em llOIDe vetdacle do 
do Pro1R11o Cleatffico ou l que 
Rui Barboaa def1qroa na traDIIçlo 
de uma a oun c.at6ria em .n& .. = '--~· 
c:~====~~~,;~ ._ . .e: ., .. .... 

UUID pala o Suplemeato lJe 
tcrúlo do "OOrio de Notfdu": 
....... v ...... Embora alo 
desconheça u aielfiu daa JfBildn 
amizade-s, saiba apreciar • poliç6ea 
que facilitem a jlllla upanslo da 
personalidade, nem ~eja infenlo 101 
ap)aUSOI de quantOI neto Vfem Um 
mestre e um companheiro, a coila 
a)Juma sacrifiCa o ltll amor jamail 
traído lquilo que julp a Verdade. 
o De,·er ou a fortaleu do Caráter. 
Sio essas domiDantes que, a meu 
ver, às "ezes. paradoulmente, o 
f:llC:t• incompreend1du ou ali injus
tiÇ~~dO. Se acha que errou. tem a 
c:oraaem de reüficar a posiçlo an
terior, d8 asaumir DOvos c:caproo 
missos, do estender a mio aoa ad-
Ycnlrios da vfspera. Foi UIÍID fl\18 mao cfol .... 
procedeu quando, após 4ram6dco doa mais tn~q~~~• .. 
debate com Jacksoa ele Fipelredo, .a CODverter..._ 
renunciou à disponibilidade ..aal ccu a ma ,_. 
do dourado cepticiamo em que • 1Ubordllaou4 
c:omprazia a aua pnçlo; e foi filo lliltema de 
o que nlo temeu fazer, ao 110 op6r Multo ao cotltri
cle maneira radical a t6da e quaJqoer Alceu a 
rorma de toulitariSIIIO, ainda lque- co~apr..:~idil 
las que procuravam rewestiNO de 
bou intenç~ e nobres idea~a, coa
quanto, a principio ftelu tivesse cem- -:::::~ 
r1ado, em companhia, aliú, doa bo- a, 
IDCIII mais bem doCacfol de .a p 

Alceu 
dlncia da palura eacrita, COIISOIIIle 
já advenia o velho broc:ardo: ..._ 
...... ...,.. --. Poderio, por 
isso, acud-Ia de "'iwraco", adjeti\o 
muito frequeore aa b6ca daquela 
que procuram etCVJBt à própria .,,. 

SU'fio BJiu DoriMiL Eabwcuto, mesmo 110 ~mo 
tido adequado que o drmo podo 
coáter, a pecha alo aJc:ança o dr. 

tlll naiiDIBie e, quaado Alceu. Siaplar amiao doa Jiwr05, 
Crilaça caue nliO\'oa a aem dúvida, ledor ativo e inaaciá· 

..._ ador6-la, na vel, no eatanto nunca deixou que 
..... .,.. elo -poeaa, "bru. a paldo biblioarUica Dlle eepultasao 

......, ~ a voz IÍDICI& a iatanafn:l do homem 
r-. düu. po- que fala a outros bomena, e llio 
--. ll .. :ouot • a literatal, artiatas ou intelec:tuais. 

Vejo aí 116 - raçlo lUa, cou
c:inte • dllibenlda, coatra a "pro
fiaionaHuçlo" da iatelialncla. Nll" 
.. ..,. - Clllll 6 tio ficil ..wrr 
Nblo ,.._ .ciftl 10Ci6Joso oa 

... o ... AJc:ea 
aiOdu-.ro---
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A hipocrisia salarial 
REGINALOO OSCAR DE CASTRO• sia pura. Foi preciso que se chegasse aos limites de 

uma inédita e imprevisível greve do Poder JudicWio 
O recente affair em tomo do salário dos juízes para que esse teto fosse enfim fixado. 

impõe uma discussão cronicamente adiada entre :tJ Já.J!._ no~ constill},ional que estabelecia a sua 
nós: quanto a sociedade deve pagar a seus gover- fixaçao õíaZíãáe foima singular: remetia-o a uma 
nantes e homens públicos para que possam exercer 
com dignidade e segmança (segmança para a socie
dade) suas funções? 

A indigente condição econômica das classes me
nos favorecidas tana essa discussão muitas vezes 
constrangedora. por explicitar de maneira inapelável 

I nossos con1rastes e disparidades. 
O restlitado é a hipocrisia, expressa nos contrache

ques do serviço público. Criam-se gratificações, auxí-
lios, subsídios, qüinqüênios, anuênios e outros pendu
ricalhos, como eufemismos da palavra salário. Chega
se ao disparate de a remuneração fixa ser duas, três ou 
até mesmo cinco vezes inferior à soma dos pendurica
lhos que a ornamentam. 

Agora mesmo, o recurso ao "auxflio..moradia". 
concedido aos juízes pelo Supremo Tribunal Federal 
numa situação limite, para evitar uma catastrófica gre
ve do Judicúúio, reforçou essa tendência 

Apelou-se para aquele expediente por não existir 
teto salarial para o serviço público. E não existia por
~ temia-se (e evitava-se) discutir a questão. Hipocri--

lei ordinária, de iniciativa dos quatro(!) presidente') 
dos três poderes. Nada mais problemático. Cada 
qual tentava passar o ônus de tàl decisão para o ou
tro e a discussão nunca chegava a termo. Todos 
preocupavam-se em não passar a imagem de mara
jás ao ... pYblico, pelo inevitável confronto de seus 
vencimentos com o salário mínimo. 
_f Por ironia, a ameaça de greve dos juízes deu-se si
fillltaneamente à discussão em tano do novo salário 
mínimo, o que tomou a comparaçio inevitável, sobre
tudo após o criativo estratagema do "auxílio-moradia". 

O lamentável é que o episódio impôs novo e pesa
do desgaste à imagem das instituições. Sem elas, im
possível estruturar uma nação civilizada, capaz de ofe
recer ordem e progresso a seus habitantes. O Judiciá
rio, cuja insuficiência estrutural já o expunha àS críti
cas da população. viu-se sob impiedoso bombardeio 
da mídia E os outros dois poderes, que asswniram a 
postura de Pilatos, não se safram melhor. 

Esse desgaste poderia ter sido evitado se houvesse 
determinação, por parte de nossos homens públicos -

e entre esses incluem-se os que comandam os veícu
los de comunicação -, de dar transparência e objetivi
dade a um tema vital na vida institucional de qualquer 
país: a remuneração dos governantes. 

O novo teto, de R$ li mil 500, equivalente a US$ 
6 mil, é justo e suficiente para funções que exigem 
exclusividade e não podem estar expostas a tenta
ções de qualquer natureza? Quais os gastos que es
sas funções impõem a seus titulares? Quanto ga
nham os que as exercem em países que há mais tem
po equacionaram essas questões? 

São perguntas que não fizemos nem respondemos, 
e que, portanto, permanecem no ar, à espera de avalia
ção mais consistente. A sensação que se tem é de que 
o problema foi mais uma vez adiado. Mais uma vez, 
joga-se o lixo para debaixo do tapete, até que outra cri
se volte a expô-lo, submetendo as instituições a novo 
e perigoso desgaste. A pergunta inevitável é: até quan
do vamos continuar a tapar o sol com a peneira? 

Com hipocrisias e subterfúgios não se vencem 
as barreiras do subdesenvolvimento nem muito me
nos se reduz o fosso que, desde Cabral, separa en
tre nós o Estado da nação. 

*Presidente nacional da OAB 
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· de !ra~ 
O T~ 8QPerior do Ta

Wilo, em -..o oNiDAria, _.. 
tem, realillada, pl'llaCieu na for· 
ma do .... ~tO 1n~l"'II. 
a eleição do 1eu presidate, a.m 
como, a do .,tce-prélidalt. e cicN 
Dllmbroa da COmlaaão do Regi. 
meato latel'DO da J~~~t~ do 
~Jio. Ao ffaal do preito 
foi reeleito por _,flllidacle pa-

ra a prMid6ucta do T.S.T. o 
•io4tlro GerUio Jloatedôaio 
Belrerra de Kae~~e~~~. que VftD 

41riliado cum pl'Ofkiinci& e 
dipidade as q11e1tõel que ae 
prendem com .. Jar1sprudênch 
tr&balhitta. 

Jl. em mato 41 lNT, aOb o r.•* ia~ pela CoatHJtui-
0 ll.lailtro Gel.adc> Beaerra 

M u~es teN a primes~& de 

~ar rOIII o .,_ -a~w-llr.'l 
coafãutae...._. ..... 
-.. 18118 ,ares e 11M lllo 
tem. YeAo a se Nfelir 
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'A Legião Brasileir~ de Assistenc1a 
Uma bandeira de ··Elaridade cívica 
Como transcorreu a 

licas de apoio e 
sessão con(unta das confederações cató

solidariedad• à L. 8. A. -A palavra de 
D. José Pereira Alves 

Dols II"JK'CIOs "" IOienldade 

~ob •& presidfnela .de Dom Jo-ral Peixoto tudo tem feito pc:. r 
sé Pe:relra Alves, realizou-se "stender c11.da. 'ea 111ais a r~de 
qulnta-Ceira no aatAo Dom J,uiz ;., prote~;l\o da. J •. B. ·"-· á:s elas
de Bl'fto, da Catedral de :\lltl· ses <lesprotegldae. 'l'f!nnlnou, 
rOl a aesslo conjunta o.le tuda~ tt:entuando QUI! aquele.. mllha•·e.s 
as 'auoclaçõea religiosas da Di o- te fléís, que encll~m o reei n to. 
cese numa. ezpressh·a manlte .. ta· ,rere~iam de coraçlo o seu a110lo 
ção de apoio e aolidat·letlade á J os ~eue e~rorçoa a Le~riA.o B•·a
LeciAo Brasileira. de A~~>iotên- •;!~ira. de Auístff!<'la: ha,·eri:un 
ela. Compareceram A llolen!tla<lt le manler-u e ternar-se cada 
Iesenas de sacerdotes, que fize- .ez maJ, dlr;noa de .Crl,to e cada 
ram parte da. mesa. • • ez mab d ltr~•os do Brasil. 

Abriu a. aesstto o sr. B ' •po Di o· 
~e!!&no, que di~se, em râ.pi<las pa· 
lavras, de aua f inalidade. Em 
•ecuida, rez-ee ouvir o m<lllHnho• 
Barros l'cllôa, prO-vl~ário treral 
e aulstente ecleslâstfco da. Açl.\o 
l~atõllca, que externou a conrl· 
·• nça. absoluta doa sacerdotes nA 
··esposta pro•rta doa catOllcM 
'lumlnen!le~. á. l)alavra de ord~m 
le Dom Jo~~. con\·ocando-~~ pa
ra. que, num esforco de truHra, 
't'rrem !!lelras liA . Letrlllo. !'nA~ 
•>~tl.a.Yra• foram entrecortàdila i!e 
J»laasoe 
Em nome dos catOllco• flumi

'lense•, discursou o dr. Geraldo 
Bezerra de :\lenezes, que apontou 
'\ Leglllo Brasileira de A••I•U!n· 
~la. como uma. bandeira de carl
•lade clvlca. O orador teceu en
tu•iâstl~os comentArias â. gigan· 
tP•~a. obra. social reall%afhL pf'in 
•f'nhora Dard Varga• e :\. •ua 
rrtlPr<~u~~ão Pl11 11n"~n E~t:trln. nn .. 
rlf" ,.. 11 .. :1. Al7. 1r:t y.,r~:'l~~~ rln .' ... ~.._. 

Falou, a Sf'&'Uir, a na .• o\mé
dca Xa~ler· da. S!h·e- lr»., t!on1o 
·~ presearaate da L. B .. o\. 1 e â 
·l.lja. atuac;Jo se rerHiram, com 
>ala vras d., elotrio, tudo! os o•·a
lores. A d ignlulma dll'lgenle do 
~etor de XltnOI, p1·nnunclou uma 
beHI!~ima. -e toca11te oraçl\o, 

1 grad ecpndo &<lltelall man I resta
rõca A r'" B. .-.., expondo em 
l'nhas ~erala o aeu IHog•·ama e 
d!zendo da relevao,~:Ja d·o • papel 
,-,ue aoa •·at~ll"''l!!. ...... t\ 11-P~Iina
lo 111\11 nlelraa aa. ~,,.lltui<;lllt . • 
Aplau~o!l PI'OIOillfR<lOS da a<~l•

tê-ncla. de l r.aran1 claro o quanto 
foram apreciada• as suas- pala
,·ras. 

SObre o Circulo de Estudos, 
que dever:\ ~er lnlt·lado a 5 de 
agosto, pre.,tou •PK'UI'OB e•clare
olmenlos a Secret:\l'la da Legil\o, 

r•rote~~ora. Elza Pereira da>! :\e
' t~. 

O as~lstente E clesl:\stlco dos 
Ct•·culo~ Uper-árioa de Xllerói, 
padre .Jo~é de Albuquerque leu 
•llh~tant'lo•o dlscu•·so, . expondo, 
com detalhe~. as poss:blllo.la<I·E'~ 
de uhoa. colalloraçl!.o e~trelta do~ 
Circu lo r·o1o1 a Legllto. Jt~ff'rlu· 
!ll'e, com art~or, ás reallza~õE's da 
r,. B. A. em :'>: i terO!. Xo final 
rea uma. expn!li~R.o ol•jeth•a do~ 
mPiO tli • ntoflO!i por que o~ .-·:r. 
e nJoa J>otler iam ~er útei• A Le
g !l!.o, ofe•·ecendo á me~noa toda> 
R• suas energias. 

Coube a. Dom José P..-elra AI· 
'"""• o benenof.rito e preclaro an· 
t.!stlte, encPIT:H aquela. noagnfri · 
ca. aesalio de f é e llra-$illdade. ~ 
PXCia, l'f'\'11\l\. OiJSer\'011 IJ.UP, "' 
tando o Rra~il em gunra, o• l'H· 

t~lico• flumlnense a rtue nAn 
ro••em chamados a. pre•t;~ ,. o ""u 
t•·lhuto de •alll!'~Ídh ;,r~~-· 
d~r1111T1 p re~(ar ó,.-euf.?.\t?n~ir. 
e:uPrJ'::t na~ trinC"hPira~ de retar 
I<Uarda. colaborando na J.eJiii\n 
Bra~ilf'lra de A•"l"t~n .. la, t·nJ•" 
altrul~llcn~ finalidade~ •o pai• 
Inteiro <'On h ece e aplaudt>. :\ 1111 
la\'l·a. de nr<lem do eminE-nte oa•· 
tor. PI'OOU fun~amente 110 ~OI':< 

'C: iiO fl o~ l'ntf>IJiros OnmlnPn•e• 
que o aplaudiram mult!'"illH). 



Nomeação do Dr. Geraldo Bezerra de Menezes 
para presidir o Tribunal Superior do Trabalho 
pelo presidente da república, em 9 de setembro 
de 1946. 
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de.. C v I tu r-a 

Conselho homenageia 
Bezerra de Menezes 
Com o término do seu mandato de 

membro do Con\elho Federal de Cullura. 
deixou o Con,elhciro Geraldo Hc1erra de 
Menezes a vice-pre~idência da mai' alia 
inMituição cullural do Pai,, cujos destinos 
vinha presidindo, sem interrurção,' de,de 
'ua posse. 

Por unanimidade, foi apro\ada 
"moção de reconhecimento" à sua atua
ção, subscrita pclo\ seguinh:s Con\clhei
ros: Gerardo Melo Mourão, iosé Cãndi· 
do de Canalha, Ne~~~oton Rodrigues, Hé
lio Silva, Abgar Renault, Rayrnundo !'1.1o
niz de Aragão, Hékio Ulhôa Sarai,a, 
Marcus Accioly, francisco rgbias, César 
leal, Vasco MariL, Eúristo de Moraes 
Filho, José l·erreira Guiar, Mário Cha
mie, Antônio C aliado, Carlm Chaga\ I· i· 
lho e Vamirh Chacon. 

Transcrc,emos, na integra, o docu
mento, que fa1 honra ao no"o eminente 
coestaduano: 

Os membros do Conselho l·ederal de 
Cullura, abaixo-assinados, congratulam
se com o Conselheiro Geraldo Montedô· 
nio Bezerra de Menezes por sua solicitude 
e realizações à frente do Conselho no 
exercício da vice-presidência, a que foi al
çado, por votação unânime, no dia 4 de 
outubro de 1988. 

No decorrer do último ano, por força 
de prescrição regimental, presidiu, com 
exemplar correção, inúmeras ses\õcs ple
nárias, na condição de antigo prc\identc 
de Câmara, pois, desde 2 de abril de 1979, 
através de pleitos 'ucessivos, prc\idira a 
Câmara de Letras, além de integrar, si
multaneamente, a Comis\ào de Legisla
ção e Normas. 

No Plenário, na Câmara c Comi"ão 
mencionadas, foi autor de incontáveb pa· 
reeeres e pronunciamentos, invaria' ci
mente aprovados e aplaudido,, já que 
marcados pclo senso de equilihrio c ele' a
ção de conceitos. 

Desde o seu ingresso nesl<t ( \1\a da 
Cultura Nacional, em I o de agosto de 
1978, a nossa revbta, ou seja, o Bulctim 
do Conselho, registra sua notá,cl contri
buição, com esrudos sobre Oliveira Via-

na, Gilberto Freire, Afonso Arinos, Via· 
na Moog, Gustavo Corçào, seu anteces
sor, e outros, além de colaboração sem 
conta de cunho hiMóric2 c literário. 

No pcriodo em que se manteve na 
'ice-presidência, exercendo, \Cm interrup
ção, a presidência el'cti'a do Conselho, 
desta..:ou-sc pela nobre/a de atitudes e \O
cação à causa ptíblica, já comprovadas 
na' 'ua' e'pcriêndas pc"oais em outras 
relc\ante\ funçôes que lhe foram .:onfia
da': a presidência do C\tinto Conselho 
Nacional do Trabalho. do Tribunal Supe
rior do 1 rabalho, de que foi primeiro pre
'idcnh! c organi1ador, da Comis\ào Na
ciunal de Moral e Civi\mo, a de Secretário 
de L·ducação e Cultura do antigo Estado 
do Rio de Janeiro c diretor da faculdade 
de D1rcito da Univer,idade Federal Flumi
ncn,e. Aditamo,, para confirmar a di
mensão cultural de sua' ida, a presidência 
da Academia Fluminense de letras, em 
dois mandatm, c sua participação em res
peitávei~ instituições culturais e espcciali
'adas, nacionais c estrangeiras. As obras 
Jurídicas c literárias de sua laHa, com cdi· 
~·ôc' repetidas, justificariam sua presença 
no mais alto órgão da cultura brasileira. 

E: m verdade, reali1ou trabalho sólido 
na \ice-presidência do Conselho, dando
lhe novo impulso. A par das sessões co
memorativas do mais alto sigmficado, re· 
tomou a publicação do Boletim com a cdi
cào de cinco \Oiume' bem elaborados; 
.:ons~"guiu dotar a Casa de máquinas clé· 
trica,, computador c oturos equipamcn· 
ws; mame,·c com os 'cnidores um am· 
biente de compreensão c trabalho. Por 
lun, presidiu as se\\Õcs do Plenário com 
ele\ ação c di"ernimcn10, num clima de li· 
b.:rdadc, propicio ao diálogo, ao debate c 
à cria~·ão cultural. a"egurando, como se 
impunha, rcspcilll pleno à manifestação 
do' Conwlhciro, . I· 'em abdicar de suas 
<.:OII\ i<.:çõc' c 'alorc.., 

Por IUdo, rc,ponsà,el, moderado c 
.;,mdliador, merece Geraldo Bezerra de 
l\lcne1e' esta mo.;ào de reconhecimento 
d'' Con,dho h:dcral de Cultura. 



EDMO RODRIGUES LUT.r..K.tS~H, jovem bacharel em 
Diretto. uma das figuras mais destacadas da famosa 

"turma de sessenta" da 
Faculdade de Direito, culto 
! inteligente, foi o orador 
lficlal da homenagem pres
ada ao prof~ ~do 
le Bezerra de Menezes , na 
le~da do curso jurldi· 
!O. Acabamos de ler o 
nagnifico e erudito traba
ho do dr. Edmo R. Lu
erbach, no qual é traçado 
..:.n perfil minucioso do 
1uerido e · emérito proles· 
.or, que se transformou 
aum ídolo da turma, com 
os seus exemplos de ca· 
.naradagem e de disciplina, 
áalbolo de uma época do 
~osino do Direito, no Bra· 
sil. Tôda a vida do Minis· 

tro e professor Geraldo Bezerra de Menezes, está retra- 1 

tada, com muita fidelidade, no discurso do jovem ba- I 
çharel, com as pinc€:-ladas mais vivas e mais fortes de I, 
uma personalidade de escol, desde os bancos acadêmicos 
até os seus seguidos triunfos na vida pública, como pro- I 
fessor, como llberato e como Magistrado, e, ainda, como , 
homem de alta dignidade, lidador da fé, como católico, dos 1 

mais puros e dos mc;lhores . O discurso do Dr. Edmo Ro- l 
drigues Luterbarch ~stâ condensado em esplêndida "pia- ' 
quete", que tivemos o prazer de ler e reJer, e que deve I 
ser manuseado por quantos de5dam conhecer o valor I 
do jovem bacharelartdo de sessenta, bem como a perso- 1 
nalidade de um mestre que soube se impor a estima, ao 
aprêço e à acimiraçiw dos alunos, pelas suas virtudes de 
espírito e coração. emolduradas na fineza de um caráter 
qUe de~e ~ir de exemplo às gerações. que cultuam o 
aireito e o Magistério brasileiro. Na. foto ao lado, o Mi
nistro Geraldo Bezerra de Menezes. 

-x~ 
~~-------------------~-----~ 
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DIREITO DO TRABALHO 
.: 

, . 

Arnaldo .-S ussekind afiima . que . a 
'CLT -preciSa: ser refonnulada já 

por Edoaon rtodrl"u••-Chovea bal Freire: Amauri Masca- tervir e destitutr sumaria- cisam ser dinâmicas. com<· 
de Sro•ll•t ro Nascimento e Orlando men~ seus dln(lentes. "A a própna sociedade atual' . 

"Se a soc1edade hvre nlo Gome1. No progr ama de intervenc:Ao somente oeve- d1z o professor. "Um códl
puder a)uà ar 1:. muitos tJUf sébado foram mclutoos os na ur posslvel por inter- p:o" , declar& . •·pressupõt 
sAo pobres, nflo podera u i- mmtnro Reund e Puect.. mêd1o oo Poder Jud1ciil - uma cstratiflcac:flo inad 
var os poucos auf' d o TI· ~eflaOas Vunn• e CoqueiJc. ri()". d 1z Sussekmd · ·em miss1ve! ' 

· cos "Com esse afonsmo do Costa . E . no de dornmlfo . o/ processo no oua l seru u - Ao falar. <h· tmpruvtso. 
el' -presidente John Ken- min1.stro .Montedbmo Be- ·se11und• ampla defesa aos no Semmano de Dtretto do 

· nedy e a -.utoridlde de ter z.t:.rra de Mcnc:zc_s. · acusados" · 'Trabalho . o professor 
sido um dos autores d1 Pan Arnaldo Susseklnd. ·.Fator de autonomia -sf'· Amauri Mascaro Nasci
Consolidaclo das ·Leis do quaiouer que seja a lelfisla- Tia. llmbem. -no seu enteo- mento. presidentt da ACi · 
Tnbalho tCLT I - QUt' çlo oue venha a substituir der. • f!radatJva supresdo • demia Nacional do Direito 
comoltu ouareota anos a atual 'CLT. ela deve prP- do imposto sindical. . dJ Trabalho. afirmou. por 
neste l~'Cie ma1cr - : o m l. vermalorautonomia"siodt- "ArTecadando-o" . explica sul vez.. -que. apesar dto ! 
nlstro Arnaldo Lopes SU!-· cal. "como corolano ·d!l -'>ministro. "• UniAo tem o existi:-- ha quarenta anos t , 
sekind defendeu sexa- proceuo dt> abertura polltt - d1reito e o dPver-de fiscah- das-· re-stri(:ões que lhe PO· 
fetra em Brasllia .·a neces- ct". se{luranc:a no emprt- ur10ua aphcaçAo pelos sm- dem ser feitas . ·•a CLT dP
sidade ur{lentf' de ·soa rf'- • fi. f\- ''medtante nova rou- dica tos aos quais o transfp. monstra Jlrlndt> vitalidade. ' 
tormulatlo . Sussekind foi o paJZem do instituto d1 esta- · re . reduzindo ~ liberdade pelo lon!lO perlodo de vida 
prtmetro orador do Semi - bilidade. a hm ~e rolbtr a oe 11esUo dessas entid&- -que atravessou·:. 
náno de Dtrelto do Trab&- - despedida arbitraria . hei- de~: · Mascaro Nascimento a!.
lho. promovido ourantf lltadé lJelo re!ltmf ao . Em um pnmetro estafi.JO .. sinalou qut "sua estrutuu 
tres d1as pelo Tribunal Su- FGT~ " - e mstituicflo de pooer-se:11 de1xar a abd1- tem resistido ao tempo E-

. perior do Trabalho CTST> e comusões par1tar1as · de cacAo ao amposto smdtcal atravessaoo ancótumf' dift-· 
; pela Acaoemia Nacional dt conciltacflo- com a parti- -aos proprto~ smdtcatos. rentes refl.tmes políucos t 

D1re1to do Tnhalho, na lf'· CIPaclo de representante~ "que podenam decidi-la . li - económtc-os . fase• dr oe
- de da Conteoerac:lo Nacao- de e.mprepaoos,. de emprp. vremente . em assemb!é1as senvolvimento do processl' 

nal dos Trabalhadores do JZadores .._, 'tlll empresu Jleratll especialmente ron- produtivo. fase~ recess t· 
Comércio CCNTC > de Jlrande porte, p1ra 11olu- vocadas pan esse fim •·. vas. pertodos oe amphacA e> 

A tese tambem esteve c1onar r::ontrovénias indt- propbe o m 101stro. -:do movam ent.o operáriO e 
presente nos pronunctl · vidua is de trabalho .As comissbes pariUraas pertodos de restricões das 
mentes dos•demai• conft · TRES RIPOTESES foram defendidas. amda , · ~ ivlndJcacbes • . trabalhts· 
rencutu' cena aexu - A conciliaclo d1 estabiJi. · pelo nrofessor Orlando Go- tas" . .A CLT. dtsse atnda . 

• 1e1ra : os profusores Ader- da de "J>revllta pela CLT . mes. Essas comiubes. ps. - · "fot um trabalno realu:ado 
' __., com o ltstema introduzido ra ele. pooerum termtnar ~m qumze meses . .Que rl' · 

1 · pelo FGTS foi expllcada pr- com 1 morosidade com Que · siste ba Quarenta anos". 
lo ministro durante 11 per-.- sAo resolviaas as questbeã .REVISA O E NECESSARIA 

r truntas que tbe !oram for-' propostas :pell .Jusliça ·do 1\pesar disso. ele coocor 
' muladas apOs ·sua J ~onft· ·.Tnbalbo, -·~orosidade ch em que "hoJe é necessi 
.. réncaa . "Ele sugere c-que. ··que existe ·por-illores ~ue ~a e patentr uma revide 
~após oTegime de expel'lén- ·lhe do albetol" .~ acentua .... :ae algumas partes da Con-
• ci&- "que nlo precisa."tlt' · ~'Elas decidiriam. -sobera- ... aolidaçlo das Leis do :Tra-
. cessariamente. ser de no- · namente . · :os ·problemas _balbo".' E seu ponto de vis
-- venta d1u. mas poderia ser surgidos no.ámbíto das em - · U coincide. também, com o 
.. de lii<J . ou ali' mais" -. o presas . evitando-se. assim . dos demais conlereocistu . 
1 trabalhaoor somente possa o mp:resso no Judicirio de .Par~ Mascaro Nasclmen-

ser demitido dtante-de três ·multas reclamacbes traba - to. é preciso maior autono-
1 hipóteses: por mot1vo dis- lbtstas", · .dit Orlando Go- . -mil sindical- como inceo-

ciphoar. àr ordem técnic1 mei . .tivo -mesmo à ampliaçlo 
· ou econõmico-fJnanceira . Ao fner essa aúrmatJva .• das negociações entre em -

E ssa é a onentaçlo àomi- Orlando Gomes ressalta pregados e empregadores 
· nante na le!l is laclo traba- QUe "o Brasil de 11183 nlo é -.o estabelecimento de al

lhista da Alemanha. Jogo o Brasil de 11H3, quando a ·guma forma de estabilida
-adotada pela ltáha, Fran- CLT foi cnad1", t: , por ís- · de no emprego - "como 
ca . Peru e Halti e hoje do- JõO, também precooiu sua . forma de proptciar maJor 
m in ante em mais de trinta reform ula çlo. ·Ele ·é con- tranqüilidade social"- e a 
palses, salientou Susse- tr•rio, porem, i codiftca- criaçlo de comissões pul-j 
kind . • çlo dale(lislaçlo trabalhiã- Urlu, "capues de dirimir 

Para que os sindicatos te- ta - um código do trabalho dúvidu no imbito du em
nham m1ior autonom ia ,. o e um código do processo do presu. com estabilidade 
conferencista defende 1 rt - trabalho- pr oposta por ai- para seus membros. seme -
vo~;açllo dos dispositivos Ir- guns Juristas lhante i concedida aos tra -
fiill~ que permitem ao mi- DINAMISMO balhadores que intrgíBm 
nistro do Trabalho neles io- "As leis do trabalho pre- as CIPA". 



A triste perda de 
D. Romeu Alberti 

A Igreja Católica perdeu 
domingo passado um de seus 
grandes pastores. Morreu D. 
Romeu Alberti, Arcebispo de 
Ribeirão Preto, que de 1964 a 
1982 foi Bispo da Diocese de 
Apucarana, interior do Paraná. 
Aos 61 anos de idade, D. Ro
meu estava sofrendo de leuce
mia e se encontrava enfermo 
fazia dois anos, embora pouca 
gente soubesse de sua enfermi
dade. D. Romeu foi bispo, du
rante 18 anos, de Apucarana 
onde deixou muitos admira
dores graças a sua maneira sim
ples e humilde de encarar a vi
da, mas também, de suas posi
ções firmes diante das injusti· 
ças sociais. D. Romeu teve um 
papel muito importante nas 
lutas sociais do povo do Para
ná nos anos de fechamento po-
1 ítico, onde serviy como me
diador nas principais greves 
ocorridas, trabalhando, muitas 
vezes, noites inteiras em cima 
de pautas de negociações. D. 
Romeu era ainda um verdadei · 
ro apóstolo da Comunicação. 
Paulistano do bairro da Lapa, 
era filho de imigrantes ilalia· 
nos e fez o seminário em São 
Paulo e em Roma. O sepulta
mento foi na última ):~gunda
ft::ira, dia oito na Catedral de 
Ribeirão Preto. Mais de 40 bis-

pos estiveram presentes. Lon
drina foi representada por D. 
Geraldo; Maringá por D. Jaime 
e Apucarana por D. Domingos. 

A Arquidiocese de Curitiba 
foi representada por D. Moacir 
José Vitti. Estiveram presentes 
ainda cerca de 200 sacerdotes. 
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No CU., rwli ,...., • GetaltJe ••erro ,.,.. .... ............ ,...,...,...,...,.,.,.. ,,...... w.,_ 
Uiiares • • ..,. ,.., - AU.-, a!*-• ,.,.,.._,Mario.,_ 
c~ .,. ,..,_ •...,...,.., .... ..., ,.......,. •..,., ,... - .. , ••• ,i ... ..,.,. o,.,.. ,, ...... • s.,..,.,. Sodol ... c~ 8rullel,.. 

M ftló, ,_.,...,. ;u.HIIcaft, a P'•••PJ do Coalro-• ,_.._ -• .,.& .. tla A• .... lCI ,,.,...,.,.,__ 
.... ,.,._, ., ,,.,.,. y ... S..,., Sodol. 

~ 
1 . 

r,_•••th o AflaltHco, S.. ••-~-~rt., - ,.,.,., 1 
com .. ,.,.,._ia• cb - .-. • .,..... .,.. '"'"'• tio• 
fiO,.,..,_ Mlrlv-l H.rrtairu M.lr.,.., J-11 M.-ftthz l'i-
flala Fra.ciKo Molirta. A ,.,.,_ ~· • ..,..N o -láv.l 1l'flkHio ,.....,,., • ,_,_,..,,,.,_lu (9• . 
.J.}. No orfitlo o,.;,.Oflo, 9- lfiJtlhlicov- "llev. tH Troh." 

'11 ((rfódriJ, iutiltot-,7968, ~o,...,.·~ q~ o 
( -s.o patrício • .. ,,.,.,,..,,. conocHio por ai publku 

i.. _ ••ponol,..qúa .,.... ... ,..,. Sele I :ut:: M&l&wull,. toneci-
f - d. por e/~ •npoiólfttlkatlo o • .,.s ,.mas". No solo 

d• C•rvont•s, flrOf.OS oos ..us •stuclos doutrlttórios ...... ..,_,_, 
-, racabau conVIte poro pomcipor tio ln•tltutu Espunltul 
de Dlraltu Pruce••ual. • 

Al•grom-m•, outrossim, os comentários acerco elo con
frode, leitos no Fronfo, ~r Jean Srethe dela Gressoye, do 

67. Foculclade d• Direito cl• Borcleau•, Geor11e V•d•l, do Uni
versidade de Paris • Pi•rre Lovif1tte1rll!''!'es de ressonância 
int•mocionol. I~ 

Na Inglaterra, lomonho o proiefiio do• NUS .,tudos na 
- -ár•o~.!.!'l•tivas do trubõl#to que o profeuor 0•-

car Freuncl o pwpôi]Pora mem&ro honorário da ~ndu trial 
Lew Suclety, d• Londres · 

Na pátna d• Dante, M Santo Tomós de Aqumo • fa-
mosíssimo vultos

1
-w-, lí • rwli, o NU respeito, ref•rôncio• 

consagradas e frtmséri~s d• ensinamentos seus em o&ros 
..... d• um G1useppe Chiarélli, õ ~a Juiz do Corte lntemocio-

1/ na/ do Itália; de um Tú/10 AscTrelli, do Universidode d• Bo
~ lonha; d• um lliccordo llichor que pontificava na Universi

dade d• Pavio; d• um Val•nt• Simi • mais iuri.,os d• igual 
porte. Nõo vejo como silenciar o Foto de o professor Riccor
do Richord hav•r publicado, no fomo- revista 11 Dlrlttu 
de/ Lavara omplíuimo onóliN tJ. Dl••ídiu• Coletivo• do 
Tro&olltu • D1raltu de Gra"•• reproduzida •m lolh•to 
(Roma, 195 J J, so& o honro.o título "CuntrliJutl bro•illla
nl alia ductrlna del cunfllttl coiMni"l dllavoro. Tal co-
m•ntório s•rve d• pr•lócio o faneira HifÕO. 

c onfesso-vos: empolgaram-me os singulares referên
cias que acabastes de ouvir. Afinal, fui aluno da 
prelúcido mestre, aplaudido no Brasil e em países de 

outros continentes. 
Senhor Acadêmico Geraldo Bezerro de M•nezes: on

tem, o discípulo contemplava o _.,.de Direito tio Traba
lho. Ho;., poro desvonacimelllo ,..u, figuro •nlre seus con
frud.s -s Acodemios Flu,..,.N • N~ifiiN de Letras; 
no ActxNmia Brasileiro d. Clindas Sociais e - Cenóculo 
Flurm-N tJ. Hhlória e Lelrus. 

As b.líuimas • ~,.,. pa#fwru• com qw,. -u-

} 

tlou, eceonio poro ~ ... .....,. -vidos, co- continuo 
d ~ ecoar o ptHISÍO orra~H~tatloru • - l'o#ro- . 

Geraldo •••rra tH M..eu•, t.o-m e.,.,.,., vivi
tio • d. obro Hnp.raclv.l, •.,... dia, depeh de tart}o• _..._ 
,.s, vi.r o cair, s- apa _,. quetla ..rG nos ptiiCoro• do 
elória •, ~ tliaa CASJ'IrO ALVES, 

''Ou.m cai -lula-...,., 
, ...... -· iHucos. ,.,..,, 
No~_._.,, 

~---+~~~~~ 

J 
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• Ao porto--c..6clllo, AcaMmlco ~ a.z«ra 
Jo ~ZH, _, rKO~,.,. Ollfi'•UÕOI 

'I ;s::JLL ;a~· ................ ,.,. 
Ovv , ivi o,c....Jo. H6 trlltlo • fiiHIIro a1101 

( 1956), aolltfl,...,.,,.. .MGJo tlo DIIWI#o tlo Niterói, crh
sorvitla pela Unlvonitlotlo F.dorrJ Flum;,.,,., cotJitoci G.
raitlo Mor~to.lôttio a.z«ra tlo ~zoa, litlura - tomo Ja 
qual IWCGÍGm ,...,.,.._ias ,..spo~to,.,, -~ tlo. . 

--··-· ~--.(,1 Acompa,..oi-o, lr~lcialmor~to, o JlstiiiiCia. o lfUÍitiO 
afiO, OIJ 0 IOifti malf potto, locio-INio Dhllo Jo 1 

cafiJra quo cor~qullfou om eo~~Curso mow.rávol, ·,..ui-
tio c9m 110hl máxima om lolJt,s as provas, atrillultla -
~. oxamiiKH#o,..,, cafH'r6tlcos lamosos tlo Jlfé,..,fi, 
Ur~ivonitlotlos IHa.Molras; lolo sl"ffvvar 11a ltlstórla Jaquolo 
osta6olocl-fo tlo -slrto wporlor. 

Ao_,., o qu~, os compar~ltoiros do turma 
itlclicaram-mo ~ fNO a -~ Jo elospotlitla ao 
,..,... Examlitoi-IIN a vltla ocodltrtlca, /,prolilllollalo elo 
puiJ/icilhl. Colllhlfoi qtiO rteio oram UIIÍC mo11fo OI ,..,.., 
Ja Focultlatlo quo o léstojavam. 

E•poor~fos da cultura= hlftlo /itorória como iurítli
ca, _,_ elos Eduardo ~, Oliveira VÍGII-, Castro 
Nu1101, Lovi Camoiro, CIHttlitlo Motel Fllleo, H-• Lima, 
Evoraltlo 8adcou10r, ~~ Via-, NMio llois, Mozart 
Vicfor llu11Gma~1 OrlaitJo Gomos, Cozari110 Júnior, Eva-

!.,~ '!!!.!..._ elo.~· Flllto, a olo ,. ,..l.riom om seus escritos, ,..,_ 
~ontrihulfcio jurídico-social. 

Emhora mo ativos .. , ••dusiva-to, o GtuGfcio Jo ju
rista,,...,.. a11im, ncio mo co,.,tol, unlcamonfo, com os 
pronuncia-los Jo sumitlatlos tHXionais. Atrav•••i 
JiviiGs. 

lnlcioi itlclafiGfÕ•• o posquilflt pela A,..ntina • mo co
moveu a aclmlrGfÓO quo ,. votavam MarioiiO r; ... ,.. 
haum, Diop Lamas, JoN Mario lllvas, HochH G.rtouJ, 
Gui/ltormo Cahartol/as - o ,..,.. Jo Tratado f/ementa/ 
do Doroclto Laboral, • E,.,. Kroloscltin. Vi-o llaurar, 
com irttoira jf!stiPJ, 110 ln•tltuto. Doroclto do/ rralJajo, 
Ja Univorsidodo do Litoral. '::J:"'IIoi mo com a Gli""Gfão 
,.,..mpt6rio Jo Hocfor GeiiO , - artigo na "Gocota Jol 
Traha,.", elo 8uo110s A;,., (outuhro tlo 1956} 110 auol a,.._ 
vorou: "Non croomo• quo on nuo•tro pai• ioy_o na
filo, entro lo• quo mllltan on nuo•tro ••,.clalldad, 
quo lflnGN qu.ln •• y ~-• • .,. llu•tro 

' braMieiio". - _ 
· ~auoi ao Urut~-i o vi o ,.. ,...,. patrício por r- ~ ;Wiiliiltlo -vo,.,otJura elo fJuartlo ouhf.,.. o Franci- tlo 

Forrori. ~ p_,..;- V-zuo/a, ortflo O~ F$ 
5 

ospociolizotlo llalool Coltloro, quo ,,;, oli"ffir a p,..fitllncia 
Joquola ll.,.;hhlca, o citava o Gploutlia. 



\ 

-. 

S.Q. 

ELEITO PARA 
O INSTITUTO HISTÓRICO 
O MINISTRO GERALDO BFZERRA 

Em sessão plenária do dia 
28 de março llltimo, o Insti
tuto Histórico e Geográfico 
Brasileiro elegeu seu novo titu
lar Ministro Geraldo Montedô
nio Bezerra de Menezes, o mais 
antigo e assíduo colaborador 
de "UNIDADE". 

Ta-o Jogo proclamado o re
~ultado do pleito, pronuncia
am-se louvando a personali-, 

~·-c-- - ·-·~ 

dade do escritor fluminense, 
hoje na presidência efetiva do 
Conselho Federal de Cultura, 
os seguintes membros do Insti
tuto: Arthur Cesar Ferreira 
Reis, Edmundo de Macedo 
Soares e Silva, ex-governador 
do Estado, Hélio Silva, profes
sor Ivolino, Marcos Almir Ma
deira, Dalmo Barreto e Ed 
mundo de Miranda Jordfo. 

,_..,_:;: ,--,.... ....... - ... ,.._ -~ ... ~ 
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E O CANTO? 

Rever, analiMI', refletir e 
COJTiair do atil11dea próprias 
de quem 6 i• liaa"e e quer 
prqpedir. - (elo 

Pall8doe mais de viDte e f~ da ~IWI). 
cinco anos do Concilio • banDio6CIIâr .. 
~o. .... resplan- !IM o ..... rio. ~ 
deceu para aJM& o espleD- de Entra4a aco..,.....a a 
dor "''lP"'fico danaovaçlo .., da ed·• o c.o c1u 
litúqica, 6 taDpo de revido Ofertg ........ o niõ-
erál~. !wtto•----du 
~pela LituiJia ......... o de Cqpooblo 

Da arquidiocele {por delcp- aeçgmpnha o DM111tmto da 

çlo ... Sr. Aloollilpo, 6 ... ~· l'orl!* --
10) e colabcnado um pouco l!!lh • d\ aua a fimçlo 
DO R .... Leslie I, inicio, . Cqtpr Je! Dlo 6 

por aqui. alpmu ~ ==·!IA IB.O que, lllOIIDO D1o trazendo ..;; qJto. 
JIOYidadal.podedocolaborar O calo IKWDJN"'M e ex
DO ~e eari- .,._a IÇio e a frllla cdo
~ dlaiiOIIII ceio- ...... Se dhe• ,.._ 
braçael. 

6UIIlll01dllhe 
~· Poclelllol partici- ...... 
par ca~ oaviDdo, res- jaiMI dpf't 1 6 pteeilo: 
polldelldQ, oiJwwlo, se11tindo, a) saber quo o 4m•m., 6 
f81!'inbwlo. ...... .... dia de falia; 
lbando. Com cateza, o can- b) \á' 01 1riJdel com as 
to ~ oc:upar um bom es- leitulal; 
paço duriDie a Celcbraçlo. c) f..lcdbcr 01 AP'P' com 
Contudo, ca.Jdlr bgp. nlo 6 ................... e r .. 
camar mgjtp. rrnlmp""e=M jwanigiolll!l! aquelamil
õ CllltO ICID !!!!'!!!idedc; Qll &. 
'ên!mPiocaatartudo.~ d) c,asu a ma e.J!IR. 
P.9Jle guerçr çgtar pgma ~a: • mjw· 
mesma mi11a o e) Saber que o caat« ou 
~ífmmal, Q!2!ia. !!1!!9 reapoaáwl .,. CIDtO • 
Respouorial, AcJw•çlo, s1o prop~ c1o miclofo
~ N J!qao, f:g- rj;. cb101 do cato. mu ser
ro do 'à•, .tJnco da Paz. yickm da am!'ftidMte, to
~ Cete.de fnCDda. IIIIDdo~ "mi
Oferta! e fggmblg. ~ Ilha voze=:'J:'de.-
bpnnlo6c:aatar ~-.er- t,g" a • da «"D!'i1Me; 
pa&a, &'Bido 1101101 UqJa- f) Nnar DO\'OI CllltOS 

1101 ~íiiiii"eiiiiílcolocar .... 10 ~e fin&J 
o íÕmclo Mnumfn g•- litiqicol. 
~ap da pwo. Q..!.r ~ .,,.,. ao &nhor 
tnpnptp '@DP""M -Q..AID- Dea; Clllll1ll , btndlzet .., 

Dloosubltitui. O. boai1ol Saltto noJ~N" (SI 149,1-J). 



IISPEQIO As REIIIEI DA 
.IUSTIII TUBALHISTA 
lruBARC.:\ , HOJE PARA O 

!liORTE ()(I PAfS O SR. GI-:RAJ. 
DO ~~O~TEDO~IO UEZERRA og 

XEXEZES. PRESIDENTE DO 
T. S. 1 . eo.n dutlno 11 Heclle. segue, 

hoJe, pela manb.'i, ,·la labdn pelo 
nvl!o de carreira d" CroY..clrn do 
Sul, o mJnfstro (it'raldo Bt>zerr• 
de Meneuo1, presidente dn Tribu 
nal Sape:ior do Trabalho No 
~orte do Pais, a e.templo do -.ue 
rez reeenlenu.nte. t.os 1"rlt.una:~ 
Regtonals, de Sio Paul!\ e Mln:1~ 
C.orals, o !r. Geru!do 8<-zcrrn de 
Menezes, luapeciol'lari e colherA 
lnrormao;ões sobre as Pt'tC!IIlld:a
de:i e andamentot das questlies 
.:urfdleas e admlnh.trath·a11 n•Je 
,;e D:"('ndem c:om a Jastka dn Tr.t· 
l.all!o. • 

O presidente do T. S. T. """ 
·!1Jir6 em eompan'hlo do aec:reta• 
r!o daquela alta corte dt> Ja•li· 
ca especfallmda, sr Agut-lo He~'> 
<'amlnl de Abreu que em !\a'''a· 
dor, pro:cderó aa s;rlmefra!l dill
~mcfas na quinta rt·~n olo 1"':1-
hal~o . Outros Importantes «n
l!os do p~fs. onde ut'ln lnen•f~a· 
rins as 4.•. 7.• e 8.• r P•Ióet<, lstl) 
e em Porto Ale1t~ Fortaleaa • 
f>el~m dn Pani, sc•io vlllltadas 
futuramente . 

Rssas autoridades l(o\·erlliUDeft
lala ~essario ao Rio na pro
~ selllllna. 
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r I. .INTRODUÇÃO 
Atento }. rulldades econômicas, 

sociais e pollticas de nossa época e 
-..s desafios, LUTE o POifO de 
Deus, com ~ro e esplrito 
wangélico, com seriedade a bom 
..,so, com realismo e objetivid&
de, PELA CAUSA DA JUSTIÇA E 
DEFESA DOS POBRES. 

LUTE contra as manifestações 
de ódio, da violência a da injustiça; 
contra as condiç&!s degradantes de 
vida e de trabalho; contra a indi
gincia, a marginalizaçlo e as desi· 
gualdades sociais; contra a opres
slo em suas incidências s6cio-eco
n6micas, culturais, pollticas a ra
ciais; contra a fome, a miséria e a 
doença; contra o desemprego e o 
analfabetismo; contra a corrupçlo 
o seqüestro e o trjfego de drogas. 

LUTE pela liberdade, dignidade e 
promoçlo do homem e seus direitos 
fundamentais; pela fraternidade e a 
paz; pelo sal6rio justo e o ecesso 6 
propriedade; pela reforma egrjria, 
em termos de justiça social; por ho. 
pltais e 81C01as para o povo; pelas 
vitimas das treg6dias coletivas; pelo 
aprimoramento do Direito do Tra
balho e Seguridade Social; por • 
truturas ou mecanismos sociais mala 
justos e mais humanos. 

F~ sem sofismas, sem ambi
guidadel, sem radicalismos, sem d&
formaç&!s, sem desVios, sem P• 
sionalismo 81t6ril e sem ceder 6 tan
taçlo da vaidade. 

Sem "trair a causa dos pobras" , 
traindo a cause da Igreja. 

Sem dallembrar-se do exemplo 
de Slo Pa~lo na carta aos Corro
tios: "Afastamo~ da n6s as paix&l 
ocultas e vergonhosas. NAO PRQ.. 
CEDEMOS COM ASTÚCIA, NEM 
ALTERAMOS A PALAVRA DE 
DEUS; pala manifestaçlo da ver
deda 6 que nos recomendamol A 
~ncia dos homens diarue da 
Deus" (2 Cor. 4, 1·2). 

Sem refletir nas vigoi"'OB ad~ 
bçlo da Joio Pa~IÓ 11: "a pr6prt. 
edaptaçfo da cet1Kfiese NAO AlJ. 
TORIZA REDUÇAO DA DOU
TRINA NEM A ESCAMOTEAÇAO 
DA VERDADE" (Aiocuçlo da 4-&-
1986 - "L'OII. Rom." , 8.6.1985). 

Sem tolerar que Na luta ~Mia Ju• 
tlça e liberdade do homem, corn
.,..ndlda no sentido -econ6mico e 
poHtlco, constitua o· ..-:to ex
clusivo e -.nc:lal da lllwaçlo", 
o que redundaria arn .. por que 
"O EVANGELHO SE REDUZA 
A UM EVANGELHO PURAMEN· 
TE TERRESTRE" (Ver a elucidati
va e meticulosa lnltnlflo sobre ai-

-----~----· 
~----------------------~--------~ 



~N 111*t101 de Teologie de Liber NO, A AUTOPROMOÇAO, A PRo; 
~ de 6 de 1101'0 de 1984, de PAGANDA ESTREPITOSA E A 
0ot111~ pera e Doutrine de TEATRALIDADE. 
H, .,bcrite IMIOI ... 11'116rit01 Sem compreender que e pea~cb 
Prefeho e S.Cm6rto, Cerdeel Jo. teologle de llbertiÇio fechHe IObre 
IIPh Retzlnger e Aft:ebilpo Alber- li meama, olvidando ou deturpen
to &ov... publlcede, ne fm.ur-, do e lgl"'je e o IIU plltrim6nio • 
em "L' O.. Rom.", 9.9.19841. pirltuel. 

SEM DIRIGIR, INJUSTAMEN- Sem cuider que e Teologie "de-
TE, COM Nrrloo PROPOsiTO ve aeguir ume edeQuede me10dolo
DE AMEDRONTAMENTO, "AOS gie pr6prie, com ume .. herme~ltu
DEFENSORES DA ORTODOXIA tice blblice cujo di-=uno n6:l pode 
A ACUSAçAO DE PASSIVIDADE, aer .,bltitufdo pelo dilcuno del 
DE INDULG~NCIA OU DE c·uM- c:Ynci• t..lm-". conforme o 
PLICIDADE CULPAVEIS FRENTE tópico de recente lnatruçlo de S. 
A SITUAÇOES INTOLERAVEIS grede CongregiÇio p .. e Doutrine 
DE INJUSTIÇA E DE REGIMES de F6, honrede com e clteçlo de 
POLrriCOS QUE MAN~M ES. Joio Paulo 11 (Dilcuno de 4. 10. 
TAS SITUAÇ0ES" (....._., XI, 19841. 
11). Sem SOCIOLOGIZAR A TEQ-

Sem refutar que • alcançam LOGIA, ~L 
mudenç• socilis e ter~ iço do homem Sem prevenir .. conu. • ~ 
com o apelo à cepecidedes 6tices çe1 de ume "regionelizeçlo w.ol6-
de pessoa e 6 constente neceuid• p:.-•. 
de de conveBio interior (Ver Doeu- Sem conceber ou apoucar e 
mento de Puebla, IV, 3, n.3.3 e audnticl concepçlo crisd de 1-

l lnatruçlo, op.cit. XI , 8) , obviemen- bertiÇio e ., .. font• genufne~, 
te exigindo-le doi promotores com- que n01 oferec:.m, modernlrnert-

1 pet6ncieücnice e cientrfice. te, Paulo VI ne Ew8ngllil Nuntiln-
Sem conceber o pobre - como di (A EVMgll~ no Mundo 

• exprime o Sento Padre - "de Conhrnportneo, de 31.1.19761. 
modo redutiw, clllliltl ou confi- Joio Paulo li em repetldol pronu~ 
nado com e únicl estere mlltlrill, cl8mlf1tOI. .-me Congrepçlo pare 
m11 em toda e 1111 ·dimenslo etpl- e Doutrine de F6 em .,. lnltnl
rltuel e r t~ndente, com I ~ ~ 
eeqüente exiglncle de llberú-lo ~ Sem d._.,..iner "TEORIAS LI
til de tudo do pecado, fonte de to- BERTAOORAS" OU DISCURSOS 
de 1 dllordem, ofenlclndo-lhe e 111- TEOLOGICOS, SALPICADOS DE 
veçlo em Cristo" (Dilcuno de ERROS E HERESIAS, jultr.llnte 
4.10.1984). c::ondenldol pele lgnjl por flltll de 

"retldlo doutrln6rla" • "negiÇio 
O. TEOLOGIA prttice de w·. 

Sem perceber "" pare e ~ 
Sem Imaginar que A TEOLOGIA tll1ldl teologie de llbenlçlo, "nlo \ 

DISPENSA O ORGULHO HUMA- _exllte een6:l ume Clnice hllt6rie, 
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na qual n • 'OM dlstlngu1r entre 
hllt6rle de setveçJo e hlmrle proflt. 
na. •. ; propondo-te, delle modo, • 
lden1i&. o nrino de Deus e o I8U 

advento com o movimento de llber· 
teçlo hum ... e a fazer da mesma hi• 
t6rla o IUjelto de I8U próprio delen
volvimento, como proceao de Mlto
redençlo do homem por melo de 
luta de cl__.. (l~lo, op. clt. 
IX,3). 

Sem der ouvidos • menlfeiUçlo 
de Igreja de que "eJCiste uma .,. 
dntlce Teologia de Liberteçlo, en
raizada na pelevra de Deus. dellk» 
mente lntllrpretede" (Ibidem). 

Sem compenetrar-se de que a H· 
dlma Teologia de Llberteçlo dMI 
-.nteMe nos "TR~S Pl LARES: 
A VERDADE SOBRE JESUS CRIS
TO, A VERDADE SOBRE A IGRE· 
JA E A VERDADE SOBRE O 
HOMEM" (Joio Paulo 11, discurso 
de abenura de Confertncia de Pu• 
ble) e,_ pil .. , que lhe dlo c 
verdadeiro sentido, ,..de a IUI ri· 
queze. 

Sem pretender que a fé se encer· 
ne em ideologi•. como sustente o 
"teólogo" libenedor Juan Luis Se 
gundo, em Libertlçlo da Teologia. 

Sem acenar com epleu10s a Hugo 
Haamann, um dos fundador• de 
teoria, em sua Teologia de preJCis 
da libertaçio. que oferece nova ..., 
zlo de ser aos •tudos ',teológi
cos", ao declarar que ~a fé é o 
próprio agir hist6rico do homem". 

Sem contrariar ou, ant•. adul
terar a escatologia cristf, afirman
do, corno afirmou o pedr.agita
dor Ernesto Cardenal, outro pro
cer da rebelilo " libenadora": "P• 
ra mim o reino de Deus signifiCa 
a aociedade taJmanfatica consum• 

da" e apontando a reaurreiçlo dos 
monos nlo como "um ato indivi
dual, m• como um ato coletivo 
que seria idêntico a liberteçlo de 
todos os homens" (Apud Cardeal 
Joseph Hoffner (Doutrina Social 
de IgreJa ou Teologia da LJberta. 
çlo? - " Cultura e Fé", abril·ju· 
nho de 1895). 

Sem IUatentar, erroneamente 
qual Gustavo Gutiérrez, com lug.; 
de prol na corrente liberúria, que 
- "decidir-se pelos pobres signlfi. 
ca decidir-se por uma claese social 
e contra outra" Fé Cristiana e Cem· 
bio Social, 1973, ~g. 2341. 

Sem descurar de Que " A PAI· 
MEIRA LIBERTAÇÃO A PRO. 
CURAR PARA O HOMEM ~ A 
DO MAL MORAL que se aninha 
no seu coreçlo, porque ali 8IUI 
também a cause do ''pecado so
cial" e de toda a asuutura opra. 
siva" (Joio Paulo 11, diecurso de 
21.12.19841. 

Sem aceitar o chamado "~ 
cedo sociel" in lbstrecto, 100. 
pendentemente de rasponsabilideda 
peaoal, atendendo a que "uma 
litueçlo - e de igual modo uma 
inatituiçlo, uma •truture. uma 
sociedade - nlo 6, de par si, IUjeito 
de •os moreis" Wolo Pa~lo 11, 
EJCortaçlo Apostólica IReconcilletio 
et Penitenti .. n.16 - "L'O._ Rom.", 
16.12.1984, ~g. 9). 

m. VISÃO DO EVANGELHO 

Sem adentrar .. na vislo Integral 
de Boa Nove de Cristo. 

Sem ouvir a 81Corteçlo peuline 
na epfstole aos G61-: "A VER· 
DADE DO EVANGELHO PERMA· 
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NEÇA NA lUA INI'EGRIDADE 
ENTRE NÓS"' (~L. 2.61. 

Sem • CCJmpll • .,. ... , ~ 
va.dol ._. e te6logol. ct. divlne 
inlplr.çto de s.g,.s. · E~~:rhure, que 
"dew.., ln-.p,....._ com o meuno 
81Pfrlto com e qu8l foi 18Crita.., 
confonne preciiOU o Concilio v • ._ 
c:.no 11, ne Conlt11Uiçlo Dll v .. 
bum, 12. ldh8ndo, em tennoa pe
rwnpt6riol: " e ln ...... e_., ct. E• 
crhu111 lld aujehl eo juizo 61tlmo 
ct.lgreja''. 

Sem ~ - tomldo de 
Jll'liCC)nCeltiOI - em HERMEN~UTI· 
CAS ARBITRARIAS E REDUTI· 
V AS DA MENSAGEM CRtSTA, 
DERIVADAS DE ESPECULAÇOES 
POLrTICO-IDEOLOGICAS, CON
TRAPONDO-SE À INTERPRETA· 
ÇAO DO MAGIS~RIO. 

Sem aubordlner eo 1'11Cionellsmo 
e •eu- ct. s.g,.s. E1Cri1Ura. 

Sem queatton. "o ell)lrlto ev.,.. 
g611co de 8IIICif e tDdol OI '*"-" 
(Joio Palio 11, d11Cu1110 - "L'Oa. 
Rom", 21.10.18841. 

IV. CRJSTOLOGIA 

Sem delrNntlr "o velor ulvffi. 
co ct. morte de Crlno e toda a .,.. 
cornMda de ~.. Clnltftl91o. 
op. dt. X,121. 

Sem lnsti1Uir NOVA "CRISTO. 
LOGIA", CONFLITANTE COM A 
DA IGREJA E TRAIDORA DA 
F~. a ponto de IP11118ntar o Filho 
de Deus como "libertldor'' ldeo~ 
gizado a politlzldo. 

Sem aueverar, acorde com o J•· 
glo marxista, que Cris1o e seus IP6• . 
tolos fo111m "membrol ct. d ... 
oprimida." 

Sem delf'egurar a imagem hu~ 

ne e dlvlne de ....,, eo estlbelecer 
opotlçlo 1'11Cionall1te e, eo meuno 
tempo, diaMtlccHnarxiaU enn • 
du•lm~gen~. 

Sem contnldizer que o Rad.,.. 
tor tenha fundido a lg1'11ja "por • 
axp...-o de sua vontade" , ne c:ate
g6rlca afirmaçlo de PUible. 22, 
acorde com a do V•lcano 11 em 
Luman Gantlum, 5 e 8, 0Mium 
Sp-. 40, e outros documena 
conclll-. 

Sem corromper a origlm do 
miniat6rlo apoatóllco, "que fun
damentalmente vem conflrmldo pelo 
próprio Senhor'' (c.ta Ragimlnl 
Ea:lwlea Unlv--. 11, 2,3, de S. 
grada Congregaçlo para a Doutr._ 
nada F61. 

SEM LIMITAR À EXPRESSAO 
SIMB0LICA A PRESENÇA REAL 
DE CRISTO NA HÓSTIA CONSA
GRADA. 

Sem Incidir no erro de ellminer 
"o ~tido auttntico do pecado" 
e, C011111Quentamenta, " o c:.-6!• 
a.paclfico de Libartaçlo que No.o 
Senhor "-us Cristo nos traz e que 6 
fundamentalmente a libertlçlo ct. 
fonta de todos 01 melae" U~lo. 
op, dt. x. 7 e 11, 171._ 

V. ECLESIOLOGIA 

Sem ofa1'11cer eo povo uma c.-1-
c:atul'll ou deturpaçlo do mystarlum 
Ea:lael• 

Sem opor-• t Mltude nlo caló
llca doa que propugrwn a lllvaçlo 
do homem " nlo pala M e por .., 
membro ct. lgreje. ma pala refor
ma del 8lti'Utu~ e pelo .....,.... 
manto loclel e polltlco" CJolo 
Paulo 11, di1Cu1110 em PUibla, e 
28.1. 19791. 



Sem vislumbrar na Igreja "o .. 
Cr8rNn110 da unidade." 

Sem detJn•• a adml""-1 sln
- pa~lina: "um Senhor, uma 16, 
um bati1m0" (Ef., 4,5) . 

SEM BARALHAR A CIDADE 
DE DEUS COM A "POLIS" DOS 
HOMENS OU JULGÁ-LA POR 
SEUS PARÂMETROS. 

Sem comtr o ritco ele lbraç• 
lbturdll ~- eclellol6glcal, A 
PONTO DE VER NA ESPOSA DE 
CRISTO "SIMPLESMENTE UMA 
REALIDADE DENTRO DA 
HIST0RIA", ~ "-'' lhe 
"IIVezla a realidade 81J)8C1 fica, dom 
da graça de Deus • minério da 16" 
(lnstn~Çio, op. cit. IX, 8) . 

Sem exJ)ropriar, portanto a 
Eocl•'- Dei, "coluna • fundameo-
110 de verdade" 11. run. •. 151, do 
llemlnto dhllno. 

Sem Introduzir "11P8façlo entre 
Igreja e reino de Deul'' e ..,mlf' 
"•ltuda ele dllconflança em rei• 
çlo il Igreja inltltuclonal", contre
pondo-lha outra igreja "popul• que 
naiCI do povo • H caract8rlu 001 

pobr•", equ IVOCOI clar.-nente wi
dencladol por Joio Pa~lo 11 no dil
cuno Inaugural ele confertncla ele 
Puebla. 

.. ,..,. 

Sem pattocin.- o lba~rdo ele 
uma " rainvençlo da Igreja", dei
tando a baixo a " tradicional e 
hierarquizada.., corno pretende, 
pr-..nçoaamente, o teatral "teólo
go" brllilelro, o ~o que, jun
gldo · ao dilcuno marxllte. ., .. 
tenta, unvullus et rOib'O. qiMI ".-n
b6m a Igreja _. condlaionât. 
delimitada a determinada pelo modo 
etpeeial ele produçlo ... 

Sem desvirtuar a exp..-..lo "Po
vo de Deus" , imprimindo-1M li!J' 

nificado eoclol6gico a perdendo ele 
vista a~à concepçlo antntica de 
"povo da Nova Aliança ele Crllto" 
(V. Gaudium Spes. 39). 

SEM POLITICAR OU " DEMO
CRATIZ~R" A IGREJA, ATRAI· 
ÇOAN DO· A ao a~stentar que os seus 
alicerces •tejam n• "b-" ou 
comunidad• cristls, quando o seu 
fundamento 6 outro: " Tu 61 Pedro 
e sobre etta Padre edificarei minha 
Igreja" (Mt, 16-18). 

Sem pressentir que - " nlo 6 
mialo própria da Igreja impor re
tonn. IOCiail ou indicar • modali· 
dad• contlngent• de sua ..-iu
çio. SEU PAPEL ~ EXPLICAR OS 
PRINCI'PIOS ~TICOS QUE DEVEM 
INSPIRAR ESSAS REFORMAS; 
papel que Incide pnwalenwmente 
na rancwaçlo das m.maliclad• a 
na conv..Jo dos apkitos, das von
ucs. e dos careça." (Joio Pa~lo 
11 , discurso aos BilpOI ele Goiú 
e Mato Gro110, de 24.6 .1985 -
" L'Oa. Rom.", 30.6.19851. 

Sem macular a Igreja universal. 
"una e única", com ,"autonomil
mol'' divllionista, il guisa de • 
peciflcidadet regionais. 

SEM " POR EM XEQUE A Es
TRUTURA SACRAMENTAL E HI
ERÁRQUICA DA IGREJA, tal como 
o quis o próprio Senha(' (IÓitru
çlo, op. cit., IX, 13). 

Sem ettlbelec:er "MAGirnRIOS 
PARALELOS", debilitando a 
unidade de Igreja, conforme alerte 
Õ Santo Pedra na alocuçlo inaJQU
ral da confertncia ele Puebll. em 28 
ele janeiro de 1979, rei-.do em 
dilcuno ele 4 ele março de 1983 
("L'O.. Rom." , 13.3.1983). 

Sem encobrir que DEUS ~ 
DE TODOS, ainda que I'IMIII lUa mi-
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eericórdia, "~tes do meia, .os 
desfavorecidos deste mundo" , razlo 
por <J,~e " A IGREJA PERMANE
CE DE TODOS PARA DISPENSAR 
A TODOS O MIST.;RIO DA RE
DENÇAO (Joio Pa~lo 11, dilcuno 
801 Bilpos de Goiú e Meto Gr0110. 
de 24.6 .1985 - "L'Oa. Rom.", 
30.6 .19851 . . 

Sem cont.Ar "profunda ldenb-
fiC8Çio com a Igreja" • para u• a 
llmplda IICP~ de .. ~MIIO ~.~ 
(DilcuriO 1101 leigos - L Oa. Rom. 
1.7.1984). 

Sem delpraar 01 81forç01 da 
Meter et Magiltra am favor dos 
homens no curao doll6cul01. 

Sem certificar-18 de <JJI a 
Igreja "nlo ~ta racorrar 1 11• 
tarn• e ideologlal pera amar, de
fender e collborar na llberteçlo 
do homem" (Joio Pa~lo 11, d .. 
CU riO de Puebla) . 

Sem arw~-- em c:enaor da 
Igreja, ecu_..e, levianamente, de 
llhlla il c:auu doi pob,. 1 de que 
apenae em noe101 dial • tenha preo-

• cupado com e mearne, o que traduz 
ignortncle de eua históriL 

Sem RESTRINGIR O EMPE· 
NHO DA IGREJA NO ESFORÇO 
DE LIBERTAÇÂO - 16bia ~ 
gem de Pa~lo VI • "As DIMEN· 
sOES DE UM PROJETO SIMPLES
MENTE TEMPORAL; OS SEUS 
OBJETIVOS A UMA VISAO AN
TROPOC~NTRICA; A SALVA
ÇAO, DE QUE ELA ~ MENSA· 
GEIRA E SACRAMENTO, A UM 
BEM ESTAR MATERIAL; A SUA 
ATIVIDADE - ESQUECENDO 
TODAS AS PREOCUPAÇ0ES Es
PIRITUAIS E RELIG IOSAS - A 

INICIATIVAS DE ORDEM POU: 
TICA E SOCIAL" (Evengllii Nurt
tiandl. 32 - 19761. 

Sem 1111811ar, d*'- de til con-
Cêpçlo , que, "SE ASSIM FOSSE, 
- a~eta o a~tor de Evangllll 
Nuntiandl - A IGREJA PERDERIA 
O SEU SIGNIFICADO PROPAlO. 
A eua mensagem de liberteçlo i' 
n1o teria originalidade alguma 1 fi
caria praalal a aer monopolizada e 
manipulada por listam• ideológi
cos e por partidos polltlcos. Ela 

1 

j6 nlo teria a~toridade para anun
ciar a llberteçlo, como aendo da 
parte de Deus" (Ibidem, 321. 

Sem deturpar a doutrina ao
cill da Igreja 1 conU~tar-lhl a etu• 
lidade, nlo obstante Joio Pa~lo 
11 c:ensu~ 01 que inliltam, como 
01 " llbertadoraa" em "•meer dú
videa e deeconfienç•" contra eata 
doutrina (DilcuriO de Pueble, am 
28.1. 1979). 

Sem engend~ e difundir arr6-
neea interprateçê5el dal id6i11 rano
vadorea do Concilio Vaticano 11 
e do documento de Puebla, t~ 
zendo griiVII problema il Santa 
Madra Igreja, Católica, ApostóU· 
ce, Romena. 

VI - OPAPA 

Sem convencer-ae de que Pedro 
é "o principio e fundamento, perpé
tuo e villvel, de unidade da f6 e de 
comunhlo" (Lumen Gentlum, 181. 

Sem contestar 80 Soberano Pon
tlf"ICI 1 condlçlo de "Vig6rio de 
Cristo e Pastor de toda a Igreja", 
sobra a qual "tarn pleno, supramo 
e uniYerul poder" (ltidarn, 22) . 

Sem IPif'Ciber-M de ~ " o 



Bllpo de Roma. n1 u:e111o dit 
Slo Pedro ~ • meil elt.-1'81p0n
llbllldede nl conduçlo patorel de 
lgiWja" (Joio Peulo 11, dilcuno eo 
clero Mliço, "L'Oa. Rom.", 
1.7.1984). 

Sem pondenlr que "6 dever do 
Pape conflrm. 01 lrmlol, Indicar 
o c:emlnho, ensln. • vontade dl 
.-.s Cristo e de Mie lg..-je" Cn. 
clem). 

Sem cogiUr que, •rMI dos 
tempos, o IUC8IIOr de Pedro foi 
-.npre, como I' o definire Clemen
te VIl , .. omnlum chriltieMrUm P. 
tnm et primum, pc.t Chriltum, 
peleortm". 

Sem c:onlidenr o solene COM· 
PROMISSO DE S. FRANCISCO 
DE ASSIS OE NOBEOI~NCIA E 
REVER~NCIA AO PAPA" , DE 
"SUBMISSAO AOS P~S DA SAN· 
TA IGREJA" , DE "FIRMEZA NA 
F~ CATOLICA", OBSERVANDO 
" A POBREZA, A HUMILDADE E O 
SANTO EVANGELHO DE NOSSO 
SENHOR JESI..6 CRISTO", compro
rnillo dllnlpeltedo em no1101 dia, 
por elguns nanbrol de Ordem, 
5*8 dlcepçlo dOI fi6IL 

Sem reduzir o Chefe de lgiWje e 
01 bilpol e .,...onelldedel wlge,., 
melhor, • merOI coonlell8dorel da 
comunldedel c:r11t1t. delti1U rdos de 
eutorldede e poder segredo. 

" L'Oa. Rom.", 6.6.1985). 
Sem ap,.. delieepelto ., 

megln6rlo pontlfrclo e lmpugn6-lo 
por matlvoe lnconf-11811, C0f1'1)1'0-

r-.to "e unidade de M e • d• 
c:iplln1 comum dl tDde e lgr-.te" , 
pera u• pelevra de Lumll'l Oen
tlum. 

SEM WIAR EM PROFUNDI· 
DADE OU ''OCULTAR COM O SI· 
L~NCIO" AS MENSAGENS DO 
SANTO PADRE, VIGARIO DE 
CRISTO, GUIA DO REBANHO, 
CENTRO DA UNIDADE, CABEÇA 
VISIVEL DO CORPO MIUICO. 

Sem Protelter felu fidelidade 
• Hiererqule e • inltituiç&l de 
lgr-.te, pere limult-..nente con-
telter orlengç&i que extlrpaon • · 
roa e diltol'l&s doutrln6rla ou 
eeclerecem patorels. 

Sem SUBLEVAR AS BASES 
CONTRA A HIERARQUIA por ver 
em .., releclorwnento vrnculo de 
domlneçlo e nlo de ~Iço. 

Sem niQI- (J,Ie • ·~ -
Pato,. e gula do Povo de Deus 
"defender • eutentlcldede do 
ll'lllnernento eveng611co de tudo 
equllo que o lnqulne e deforme'' 
(Joio Peulo 11, dllcuno de 22.12. 
1984). 

VD - SACERDOTES 

Sem .....,..__,, euueta e te{). Sem ~ecenm. alguns HC81'do-
IOIIO' • ~·de Joio Peulo ta, de que "llo • taternunha e 
11, medlente • CJ,~el o Megllt6rlo 01 dilpenselroa de ume outra vide, 
.. utll&e" o -.. tnbelho e "vigie" . que nlo • terrene" (Decreto "
ICibre o reM~IUdo doi -.as 811Udol'' byt•orum Ordinal. Se o Evenge. 
porquanto • o Megln6rlo. de feto, 6 lho n01 adverte contra ··o esprrho 
ctwnedo • guerder • wrdede plena, do mundo" (1 Cor. 2, 121, n1o • 
contlde n1 dlvlne Rweleçio" (Joio compreende que, ....,.,. ~ 
Peulo 11, eloc:uçlo de 1.6.1896 - tido dedlc• • vide • lgr-.te, Oldem 



ao "desafio da -=ularlzaçlo" e • 
neguem ao "aprofundamento da pró
pria Identidade", conforme racen
tw palavr• de Joio Paalo 11 ao 
clero lU Iço. 

Sem atinanm com esta llçlo 
peclfice: "entender 01 sinais doi 
tempOS nlo signifiCa CORRER 
ATRÁS 00 ESP(RITO 00 TEM· 
PO" (Cardeal J011ph Hoffner, op. 
clt., p6g. 53). 

SEM ESTARRECEREM OS CA· 
TOLICOS SUBSTITUINOO A FI· 
DELIDADE AO SOBERANO PON· 
T(FICE PELA INCONSEQUENTE 
FIDELIDADE AOS "TE0LOGOS' 
DA LIBERTAÇAO HORIZONTA· 
LISTA OU MARXISTA. A pro 
va 11111 em que persistem em delo
bedecer conclemaçl511 lnequ lvlocaa 
de Joio Paalo, dal quais ofereço 
duplo exemplo. O primeiro em 
dois tempOs, na meama confor
midade: "~ SUMAMENTE IMPOR· 
TANTE QUE O POVO DE DEUS 
SE SINTA SEMPRE UNIDO A 
CRISTO E NAO PERCA A SUA 
IDENTIDADE, NEM SUBORDI· 
NE O CONTEÚDO 00 EVANGE· 
LHO A CATEGORIAS POLITICAS 
OU SOCIOLOGICAS. ~ RESPON· 
SABILIDADE DE TOCOS, PRIN
CIPALMENTE OOS PASTORES. 
VELAR PARA OJE A IGREJA 
NJID PERCA SEU ROSfO AlJ. 
Ti!NTIOD. NJID PERMITAIS. 
POIS, OJALOJER INTENTO DE 
SECULARIZAR A VOSSA VIDA 
RELIGIOSA,. NEM A DE ENYOL· 
VER EM PROJETOS IÔCIO..fiO· 
Ltr ICOS. OJE LHE DEVEM SER 
ALHEIOS"' (Oreçlo aos Sacerdotw 
Pwuenos, "L'O& Rom.", 10.2.1986 
"A MlssAo 00 PADRE. NA MJS. 

sJio PRóPRIA DA IGREJA,. NJO 
i! DE ORDEM POLtriCA,. ECO. 
NOMICA E SOCIAL" (Dilc&niO de 
4.6. 1986, na vlllta 8d LlmiM Apc» 
tolorum doa Bispos doa Estados do 
P..,. e Santa Cat..tna - "L'O& 
Rom.", 9 .6.1985). O segundo e 
complemenw exemplo aqui 11111: 
"A MISSAo PRóPRIA DA IGRE
JA I! ftEVELAR CRISI"O NJ 
MUNOO, AJUDAR CADA UM 
DOS HOMENS PARA QUE SE 
ENCONTRE A SI MESMO N'ELE" 
(Enclcllca Rec~M!tor Homlnil, 111. 

Sem kentarem Pllf'l •ta ver· 
dada lmcuável: DESINTEGRAM
SE OS VALORES SACEROOTAIS, 
OJANOO OJEsriONADA A 
AUTORIDADE 00 PAPA OU DE
LIBERADAMENTE SILENCIA
DAS AS SUMMENUG ENS. 

Vlll - LITURGIA 

Sem capacitar-se de que "a 
vida de Cristo • comunica aos 
fi6is por melo dos sacramentos" 
(Lumen Gentlum,7). 

Sem gracejar, imprudentemente, 
IOb o influxo ideológico, com 01 

sacramentos, no rastro do sacerdo
te " libertador'' Pe. Juan Luis S. 
gundo, S.J., em F6 Crlstl e Muden
ÇII Soc181 na Arn6rica LAtina: "o 
ritual do batismo de crianças p~ 
crwe algum• oraç&ls para ex· 
pullar da criança o dem6nio... Por 
que nlo • poderia dizer: Rati,.. 
te. meu eaplrito do capitalismo." 

Sem "respeitar • norm• da 
Igreja na promoçlo da liturgia e 
da frutuosa celebreçlo da Euc:. 
rlltia" (Luman Gantlum, 22 e Joio 
Paalo 11, dilcur10 da 14.1.19851. 



Sem prof..., o M-.rio Eu
l*fstlco, .,bordinandcH» • condicl~ 
nernen101 hist6ril»culturels ou di
fundindo erros IObre • .,. cele
breçlo. 

Sem entllnder • Eucaristia "na 
lUa wrdede de pre.nçe ucremen
tal do ucrlffcio reconciliedor e 
como dom do corpo e Sangue de 
Cristo" (lnltrUqlo. op. cit., X. 161. 

SEM MISTURAR MANIFESTA· 
ç0ES DE RELIGIOSIDADE PO
PULAR OU FOLCLORICA COM 
A LITURGIA, "QUE ~ OBRA 
DA IGREJA" e 6 "o cume pera o 
qual tende • eçlo de Igreja, e, 80 

mesmo tempo, 6 • fonte de onde 
em8NI • IU8 foi'ÇII" (Secrementum 
Conclllum, 101 . 

Sem levar em conte que • P• 
tlclpeçlo dos fi6is na celebreçlo 
edequede de liturgia de Igreja, -
diz o Papa explicitamente - ..... 
ative, nlo ...- de ·modo Pwior, 
"* Interior I D llcurío aos B ilpos 
chilenol, em 8.11.19841. 

IX - VIDA SUBSTANCIAL 
DO E.SP0uro 
E CONTESTAÇOES 
INCABfVEIS 

Sem demonstrar fraqueza na f6 
e cleumor illgnja. 

Sem evllter OI cemlnh01 de P4f 
felçlo. 

Sem clelgelter-w na dunper•ça. 
IMen~fwl il ~ divina: "Eu 
•tou COIIVOICO todOI OI dia ... 
o fim do mundo" (Mt. 28,201. 

Sem ct.denh.- de miMrlcórdle: 
•• _.. ~ioeol, como w.o 

Pai 6 mllericordloeo" ILc. 6. 361. 
Sem potterglr • Providlncie Di

tine ou dlspenur o ewcfllo de Gra
ça. 

SEM CONTRIBUIR PARA A 
POLUIÇAO E ABERRAç0ES OOU. 
TRINARIAS. 

Sem velortz. • evengellzeçlo e o 
IPOifOiedo, coloc:8ndo em pl8no ... 
curdrlo ... t...t.l --=~•· 

Sem prtveMe de. "vide .. ~ 
ciel do e~~) frito" o 

Sem ter d .. c:onlcilncle de que 
"6 pele f6 que 10m01 llllvos" (Ef., 
2.81. 

Sem "llbrlr-w il tr•-=etldl ucle", 
tachando-lhe 01 horlzoma 

Sem prelcindlr do ellmen1D divi
no: " Nem 16 de pio vift o homem, 
rn8l de toda • pelwre que Ai de boca 
de Deus" IMt. 4,41. 

Sem virar pelo .-o • pregeç8el 
e hormlia, SUBSTIT1JINDO A 
PALAVRA DE SALVAçAO E 
PENI~NCIA PELO PALAVREA
DO OU BLA·BLA-àLA SOCIAL E 
POLI'TICO. 

Sem ..tmller que "O HOMEM 
NAO PODE VIVER INOEFINIDA
MENTE NO VAZIO ESPIRITUAL, 
NA INCERTEZA MORAL. NA 

DÚVIDA METAF$1CA, NA IGNQ. 
RANCIA RELIGIOSA" (Joio Pau
lo 11, oreçlo de 20.3.1985, "L'O•. 
Rom." , 7.4.19851. 

Sem IUbeltimer o milt6rlo de 
lmeculed8 Conceiçlo. 

Sem menifelter e IUICiter Indi
ferença pele vide, exemplo e ajude 
dOI Santos. 

Sem rweler .,....., 80 dogma 
ou verdade~ de ... relalvlz8rldcHII 
ou conferindo-lhel cemer llddentel . 



Sem co1Mt11er em dogma exl
glncia trlnlitl6rla de ume IOCI• 
dede em mudança. 

X- SOCIEDADE E FAMfi.IA 

Sem Ignorar que 01 leigos, ho
nwns e mui'*-, 1Im "e tlnlfe 
Pf6prie de onten. 1 sociedade _. 
gundo o pleno de Deus", ou Mie. 
"de renover • ordem temporal, 
onde e'- "*"'OI lltlo profun
de e naturalmente i.-ridol" (Joio 
Paulo 11, dilcunos de 18 e 30. 11 . 
1984). 

Sem llhelr._ t llçlo de Concf· 
lio Vaticano 11 de que 01 leigos 
devem tomer 1 Igreja "presente e 
operou niQUIIII lugera~ e cin:uns
dncia onde epena etrMI de'-, 
ele pode chegar como 111 de terre", 
(Lumen Gentium, 33, 361. 

Se m l'llligner-te t permillividlde 
ou t decedtncle morei dos COitU· .,., 

Sem enfraquecer 1 unilo de t. 
mflie, Indiferente 101 vllom ltic01 
em que 11 llic:erça e 101 fins 1 que 
•ct.tine. 

Sem int....., .... pele formeçlo 
dosjoYinl. 

XI -COMUNISMO 

Sem " HIPOTECAR..SE A IDE(). 
LOGIAS ESTRANHAS À F~" (Joio 
Paulo 11, dilcurso de 4.10.19841. 

Sem permlniCir lttnto 101 .... 

pectos ideol6gic01 que predominem 
nos emprWtlmol que dlvenol teób 
gos de 11~ pedem 101 auto• 
mencllta" c~. op. cit., vu: 
6). 

Sem corr.,reendtr que A IGREJA 
QUER RE~AS CR~As E 
NAO MARXISTAS. 

Sem ldot• c:.tegoria menclltll, 
pera injóla ne doutrine loc:ill da 
Igreja. . 

Sem -..mlr ecrlticemente 1 n-
11• merxiltl", julpndo-e. de pleno, 
"cientff'"'· com 1Ddol 01 .,. • 
priori ldeol6glcol: o metlrillllmO, o 
.. fsmo, 1 lute de cl-. 1 prexll 
rwolucion6rle, e utopia e • MgiÇI'o 
ou IWduçlo do Vllor da ~ ... 
mene (V. ~ op. clt.) . 

Sem rll•lvlzer 1 wrdlde rlllgb 
-. f8ando.e promener de ....._ 
e, o que 6 pior, de prexll "~ 
dore" e " rwolucion6rle". 

Sem deK:Irnber, inuenuemen• ou 
nlo, no ptl...,.,.to ut6pico, ~ 
fundindo 1 vlllo protptCtlvl de 
Hllt6rle. que nos oferece o c:rilt• 
nlsrno, com o utopilmo de Marx, 
de cunho meterlllllt& 

Sem subttltulr 1 ortodoxle pele 
ortop~Wele rwoluclonArte. GpOit8 t 
vWnale de f6. 

Sem lrwtitulr, como edvoge o ir· 
requleto "teólogo" bl'lllilelro, "um 
outro glnero de SMtldeda. .. , 1no 6, 
1 do rwolucion6rio." 

Sem inculcar e violtncle. rejei
tando 101uç8es ~ no diAiago 
eMptra~l9fo. 

Sem convence,... de lnconlinln· 
ele de '- merxilte de que e tiVO

Iuçlo rlliglou • vincule e litueç8es 
econ6mica 

Sem engej•• t lute de cl
ou valer._ de 11.11 6tice corno ,_,. 
do - lei atruturel da hls1itria. 

Sem "fiZII' um emllglme pemJ. 
cioso entre o pObre de Escriture e o 



proletu*io de Marx", do que te
.. tu e "penpectiva de luta de d• 
•" (lnltnl$lo, op. cit., 101. 

Sem julglr e opçlo pel01 pobres 
"exclulive e excludente", e • pretex
to de tel preferfncie manter ~ 
luio com 01 corifeus de doutrina 
rneterlelista, empenhedol em pro
mover e dilleminer e dllunifo en
tre OI c:at61icos. 

Sem ldentiflcer com e leitura 
merxilte, "estruturelrnente et6ie". 
"e leitura crlltológioe de hist6rie", 
aculerizendo-a. 

Sem propor e repropor, • manei
ra do "te61ogo" petropOiiteno, • 
reorgenlzeçfo de Igreja • luz de 
concepçfo marxista, chegando eo 
extremo de pretender, no pleno 
eclnlo16gico, "ume nova diltrlbui
çfo de poder ne . comunidade", 
com e prw ... nde da comunict. 
del de ~. J*11 eviter, e -.. var, 
"e centrelizeçfo e domfnio e par
tir de um centro de poder'' ou 
"o ertiflcio da medleçGII instl
tuclonels". 

Sem acolher o enlinernento de 
Paulo VI, ne enclcllce Octogellme 
Advenl-. n. 34: "Serie llullMio • 
P1f11o1o cheger eo ponto de ~ 
cer o vinculo estreito que 01 llge 

redicelmente. ACErTAR OI ELE
MENTOS DA ANALISE MARX .. 
TA SEM RECONHECER SUAS RE
LAç0ES COM A IDEOLOGIA, 
entrar ne prftlce de lute de ~ 
e de ... lnterpretaçfo merxllte 
SEM TENTAR PERCEBER O TI
PO DE SOCIEDADE TOTALITA
RISTA • quel ate p~ con
duz". 

Sem ofender, llriernente, e 
hlstórle omitindo, como ~ 
dem os "te61ogol'' libertedoree, que 
" MilhGII de n01101 con-.nportneoe 
aplrem legltlmemente e ,_ICOntrw' 
a llberdedel fundementell de que .. 
tfo privados por reglm. tDtllll116-
rlos e eteus. que tomarem o poder 
por c:erninhol revoluclon6rlol e ~ 
1ent01, exetemente em ,_.,. de 
I.__.., do povo " e "MANTEN
DO NAÇOES INTEIRAS EM CON
DIÇOES DE ESCRAVIDAO INDIG· 
NA DO HOMEM" (lnt~ op. 
clt., XI, 101. 

XI - CONCLUSÃO 

SEM RESGUARDAR, ENFIM, 
A VERDADE RELIGIOSA E A Pu
REZA DA F~. J*11 nlo me ..,, 
ponto por ponto, e outr01 deldo
brementoe pernlciOIOI. 



(; .E:!RALDO BEZ ERIR 
' 1\[En!NIE.ZES (IDR ) A V l!.: 
{ ua Tira dentes 1"7 . ,.,.... _ _ . " - Nite · 

-- ------------

«o queremismo é mais um movi me to afetivo do que político )) - ~i:~~~ o ne~:~~ 
Falou, sábado, em Campos, num comício co nista, o « leader » do P. C. sr. Agildo Barata 

ara outra guerra se o s-~ redo da «bomba atômica,, 
ão fôr repartid o ent todos os povos· aliados I 

\ lmporta-nlís~i~-0 Discurso _ ___ \_xo_ l:x_"_itt' t·(---====·i . :____,___...,~---~~----'-----r iV i r à O 

'no vice- marec~al do ar \ 
, 
1 
bntâmco O. C. Bennetl, 1 

~I qtw ela est:l sf'ntlo ntiliy,ada no povo paull•sta a 1! ,iog-o da políti•·a d1• pOtí"nda. 
,r 1 ElHJuanto a li\,Hilha atfltni('a I 

lj p <' L'111>11W< , . , . nas miios th' nma I • 

~~ - . l . u iz L1rlus Pres te s I • ' 
! ou tina.~ ua•·õ ps •·,..tat'('Juos •. ,._ , Detalhes da VIagem de s. 

minhaudo IIHL'>t uma 110\'H 1/,'llel'- cio Torres e Geraldo Bezerra 

De C 1'>1 · - llC't'i:ll'Oil O \'ÍCC' - IHHI'('('h>tl • • -ampos {lo Hl' _hritilnko ._ ·~- ( ', B~·nnet t , regresso Em Rlbeuao d~ 
Y I HI' o p - ' em 1111JIOI'tant '""11110 <U>'I'lll'>'O mUlta 

, _\ O \i O E!.\1 PRO L DA ele h o k süht'l' a bomb·t al f>mi -
I D:f.. L\. l)J-; COl\"STITU I::\'T E - <"t .. ; , <'lviliy,acíio Jto •ln,..t i"tuto 
B XTH:F OS ORADO ' ' ' . ' • ·- • RES DO d1• a~>'unto>' JlllltHiiai>', ll1• L< 

CO:\fr('IO O EX-CAPI'l'ÃO 1 dt·c·s . l'ap-itHI, 
AGILDO BARATA DO PARTI- ' 

DO COMU~'LSTA i' S . 'd . . 
C.-\..\lPOS, .10: (Do eo rre:-;po n · UICI OU-~e O ':lChlSÍa l 

dente I - 1-h·a l! zo u-se, neHta C' L Henrl Fournler 
clacle, ;-fÍllado últ i mo, á noit e, , J'. \ I li :-:. ::o _ fl ~llri I•'o u rni~r 1 
uma gTanclP re un ião tlO IÍ! Íl'a. '""'i~a aulori<laf1,. <l e \ 'ich l 11 .: I 
em . <11_"' fora m a:borcla dos os; .\i' ri"" do X<>~t ~. 'uicitl u u - se o n -
111a 1s JnlJlO r tantes a.spectos do t~·m_, ('(JJ·tantln o:-; p ul:-:o~:-: co m u:na. 
atual ]]J()!l1(•11to nac io na l . '" "'' " " .!~ l>ar l<car, " '""' t er stdo 

D u rante a sclenirl ade qu p se '"r."'.':tid~, " i11qu<·ri t o j udicia l I 
l'eYPStiu de intPnRi:l \~ibraCÜ 0 , t·m \ Jll~·l ·:allcht·, n o !-:li! <l ·t ·'i'nl n- I 

,. . t:a 111f orma a l'a d !o -1.:' 1111:-::-:·lra I 
v~ r to:-: oradort.~s K t'iz<.~rau 1 o u- l •·:--;a c·; 1 p ; ta 1. - ; 
Ttr, pn!!,nanclo pa1~ clue n ,:W ~.-. 

jam fl·alizllflas t>leic;iies p,·,·si-
-clenrini. ~Pm <JU t' p ri m f'iro St' f 
l'f'\111~ a .\s:< a&uhle'i l'um;tit dln, 

te. 
' 1 

Comunista, tP\"!' o 
-com pAn••·iJn ento r! P nírios 
<·et·es cl:• <·crr<' t1tP po lít ica 

com urgência, 
nas novas para 

que industrial 
lei r o 

, . 
maqm·· 
o par~ 

bras i-

das bandeiras - Os srs. Acúr
···""-......... , .0 -- V árias manifestacões ao 
no território fluminense, ~houve 

política 

RIO. - (Vox Press) -- Infor
m a-se a.u tor i:r.adamente que a, 
Câmara N orte-amer icana de 
Comércio n o B r asil, eRtá to~ 
mand o med idas no sentido de 
a uxi liar o Br asil a obter ma 
quina-r ia , u rgentemente neoces.
sitad,9< e ou t r as mercadorias. nos. 
E~ at1os Unidos. Declara-se am
d.a" q n e a léin de apoia r sua 'cam
]Jlm!w . coletiva em benefício do 
Brasil n os Estados Unidos, os 
comerciantes. americanos n a:ara
s il estão escrevendo cartas a. 
l'eu s e*rJ tprios cen trais, r,e:i
>:altando a importância da colo
eaç-ão de parte s ubstancial de 
mercadorias n o m ercado bra ·i
h•iro, com a m a ior b t"Pvidade 
j)OSSÍYel. 

Sé 
l'onter os 

a ll .. 
A seguir , falou o genera l 

E uri co JJutra . Ao ser a nun
(Con c lue na 2 ." p ag ) Tru tua n 

Pistone 
O CÉLEBRE UXORICIDL)._ DO CRIME DA· 1\'IALA, EM SÃO PAULO. 
VOLTA AO CARTAZ POLICIAL , ACUSADO DE HAVER ROUBADO 
AO GUARDA DO PRESíDIO, ONDE VIVIA, COMO LIBERADO CON-

DICIONAL 
DPpuis d P po r lon g-o t e m po J ----

d p te r lR ta do t' lll v id (•n cia no , -"""""-w""""'"""""-w""""'"""""-w"""'""""",..,........,"""•_..•""""""~ 

r. t icjú}'ij. rio>< jnrn~i;; panl is-~ 
II'!""'''P'!illflli\m qu e, num r <' - I o :mom enio p r:;:::====:~ 

rjuin tP de sel va geri a . assas" i- I 
nou sua esp'o;;a, l\fa ri a Fe li cia, 
e n <'P ITa nclo <;e u cada ver numa · ~~-w~~w~ 



F alou, sábado, em Campos, num comíc~o co unista, o « leader » do P. C. sr. Agildo Barata 

a r a outra guerra se o s-.-...fredo da « bomba atômica , 
ão fôr repartid o entr todos os povos· aliados 

~r . l .ui z l.al'lus l'rl's (c, 

--(:)--

\Importantíssimo ~ i scu rso 
I no vice- marcc~al 06 ar\ 

, 
1 
bntâ01co o. C. Hennen, 1 

: 1

1 

~ônrc o novo inv~nto ~e ! 

li ~.~~~~~ .. ·:~~-· .~::: .. ~~~ ~~:.~~~~~ 111 -0 ----=----:-:---:-

~I (!IH' ela est;Í s<'IH i o utilizada 110 povo paull•st~ ad 1l Jogo da polítit·a tk pOtê ndH . V 
.' '! 1<;1Hillanto a livmha atômit•a 
' p•••·mant•• t·,. ,.,.,.. n11i os th' uma I • • 

I . ' 
I ! ou dna.~ w•<·õ t· s <·,._r.,•·<·Juos •. ,_ I Detalhes da viagem de s. excia. 

nlinhaudo JIHL'>t IIJII>l llO\'a l{lle1'- cio Torres e Geraldo Bezerra 
De Campos ;;·,·, -: ~!~~:.~.~~·.~:. _ .. ,;:h~~.-l~~·::;:;~·!1t~: regresso - Em Ribeirão da Div 
Y I H IL\ O l'OYO E :'li PROL DA em impm·tant íssimo <list·m·sn mUita 
IDf.L\. llJ·: COJ\"STITUIXTE -

th• ho.k súht·t• a bomba a ,r,.ni
<·a t• a ddli7.at;ão, no Jn,..tjtuto 

E :\'TJtf<: OS ORADORES D O tlt> a~sunto,.; nlliJHiiais, dt• L• 
CO~TfC' T O O EX-C A P ITÃO I th · f · ~ . 

AC!LDO BARATA DO P A RTI- ' 

DO CO t\TUXISTA 'i S . 'd . h' 
C_\..\lPOS, .10: (Do cor re~po n · UlCl ou-~e o v:lc Ista l 

, den t e I -- R~·al tw u -se , nesta c L Henrl Fournier 
j dade. ~ <í ha d o últ imo , ú noit e, , l ' .\ 1:; ,.;, :: 11 _ H ~ll r i l •' ou nliPr 1 

um a :!Ta nd €' l' t' lllltão po lílil' a . 'allti>.:·a autol·icla rt ~ d<" \ 'ic h ! n.: I 
e111 {Jllt l. fOt'all t a~hO l' d adOS () ~ ; .\fric:t do .:\'"ortt· , :-:UÍl'Í d O tl -Xt' () 11 -

lll a is i rHJlO I·tautes a~ pf:letos do t ~·m: t·urtanrl o o:--: p ulso:-: <'om uma 
atua l 1nonH•nto naciona l. i<llntn.~ d..- J,:trla:ar, apú:-: t t>r !'ido 

Du rante a ~c l e uirl a fl p qu i?- sP :--uh m t·lidp <t ill q u,··ri t o ju dic i a l \ 
reYPf;tiu dtl i n tpn:u-t ,~i bracü.Cl, ~:~n \'ill~· f·: :tll<'lu·, 11o xu_l d ·t _Fn~n- 1 

v ário" o1·a d on~" ,.. rizP ra 1n ou 
""\'ir , pn~nau do par c~n e n,'w " •' 
jam ·:tliz as Ple iç{ies p,·,•s i 

..denC'ini. spm !J UE' p rim eiro ~e 
rE>un~ a .\~<.· tMn hl éi 
te . 

6 I'AGS. Cr.50,30 

< . .t ' li t o rm.t H ra d tl) · t.~ tn l:-::-:·tl'il I 
t ··~ i ;t t·:tpH:tl. 

de Olltlthi'O d e- .1!>4 :>-X. 40~ 

Tt>soureiro 
Natálio BatJsta 

I 

ou o g e n e r a I Dutra 
erra das bandeiras - Os srs. Acúr
Menezes - V árias manifestações ao 
no território fluminense, houve 
ão política 

Sé 
o~ 

a li 
,. 

ral Eurico Du
P . 8 . D . :t 

H.epúblka . No 
vtam-~e per-

destaque no~ 

A seguir, f alou o gene ral 
Eurico JJutra. Ao ser a nun 

( ('onclue na 2 ' ' pag l 

PiSto 
Tl' ll lllHII 

e 

iVirão 
com urgência, 
nas novas para 

que industrial 
leiro 

máqui.
o par
brasi-

RIO. - (Vox Press) -- Infor-
ma-ste> a u tori7.adamente quE' l!. 
Câ mara. N or te-americana de 
Comér cio no Brasil , está to. 
man do medidas no sentido de 
auxiliar o Br asil a obter ma 

(J u inar ià, u rgentemente ne>ces.
s itad_:). e ou t ras mercadoria«. nos 
E~ arlos Unidos. Declara-se, am
tl.n' q ne a lém de apoiar sua cam. 
Jl n!Hl coletiva em benefício do 
Brasil n os Estados Unidos, os 
comercia ntes. americanos nCl'Bra
~i l estão escreven do ('arta& a. 
J;eu s esrrJt)órios centrais, l~'í'li · 
f'Olta nd o a impor tân cia da colo
<·a<;ão de parte substancial de 
mercadorias no mercado bra::;i
l l'iro , com a maior brE>I'idade 
pOj;S Í\' el. 

O CÉLEBRE UXORICIDJ._ DO CRIME DA -1\JALA., EM SÃO PAULO 
VOLTA AO CARTAZ POLICL\L, ACUSADO DE HAVER ROUBADO 
AO GUARDA DO PRESíDIO, ONDE VIVIA, COMO LIBERADO CON-

DICIONAL 



t
;:· 
... 

~~ ..... --="""'~--~-~- J: - I 
NO 5° DISTRITO • ~ - ~ I en~,~~~~i 1~1:1~~0a1.1~tl:n~s: . ~á~~:i~ri- ~~:~: i~up~~~/and~ld~;~avt~~~sse; ~~;~~~t~i~~~~-~~oe~~~~o Li~i' ~.T \ ,(\u~1\/ ~~~-~-:I>(~~-~-\\(~_. 1 ;~'I;l'~:~;;, 
SOCJ..\IS 

1roso adornrec durante o multidão aclamou 0 demorada I do B, L . nce, ,eJa · 
.· - - ezena u1z Roçlolfo de 

tempo em qu~ um:prn~ a pe. mente. Cessados os aplauso~, :\Ii,·anda e~ronel Costa ~ l O IIHítnt'lll•> pnlili<·o ,~m 1-1n-
na. O ratone1o , persistia: tan. o ·general gurico Dutra deu, major F.urico de -Souz • ~- 0

' pol~:1ndo a o>piniú" flumim·n,<·. I to ~ssir~ ~ue, t rabal~ando na I inícf~ ao seu discurso, iuter.,me~. Edgard Rom~ru, ~!a(;{1~~ dl'>fl<' r laiHiol a <"hallla do ... nt 1"i 
l perutene~âna de Tall!baté, s~b~ romp1do. de momento a mo. elo Coel-ho Oscar Fontenell a>n•o dos n·ll'"' ,. d'" ll<H tJ '> ~~~~-

ANJ\'ERS.\ RIOS 

Fa:rm anos lw.it· 

- .-\ srn. :\!:n·ia .-\ llmqu<'r<JUL', I 
t'~posa do sr . .Tulin de Alhuqm·I·- , 
que. · 

• - .-\ s.-a. Dalca <le Olivcio·a, 
eRprba <lo ~r . . -\ris teu de Olh-eil·a 
- A menina Hilda, filha tlo sr·. 
Djalma i\lnfm e sra. Rosa :.\lafm 

:BAILES 
J\'n .-\ssoci:lçiío dos t•x-aluJJOS 

do Ginásio Floriano Pl'ixoto. ii 
1·na Genernl Castriotn. :í5!l. 1·ca
.lizou - <e ontc>m animado hail<•, 
oferecido nelos diretor<·s EdéRi <l 
Pirt'< l' Hl>lio de Alntl'i<la ils f,,_ 
mília 1lns nssocindos. 

Para evitar as en(hentes 
em Petrópolis 

PETRóPOLIS. ~O - O De-
Jlartamento de Obras P Ranea. 
mento vai realizar em ·Petrri. 
polis uma série de obra,; con. 
tra as enchentes . 

O ante-projeto des~as ohras 
já. se acha em poder da PrP
feitura P prevê. além da lim
peza g-era I dos rios n m rebl'! i. 
xamento dos níveis~ em média 
-de 1.00 metro . aJ abertura de 
nm g-rande tunel com a e:xt<.'n
lf:ão de um quilômetro. pal'lin
do ile jnírio da. rua Benjamin 
Consta.nt indo até ao Quissa
mã .. de modo a joga1· o exceR
E'O dn rio P~Jlatinado 110 Ria
cho Quissa.mã . 

Se1·á y·eparruda a. reJ)I'eoa da. 
r u a W. Lutz e construída uma 
<Jutra no rio Piabanha. no lo. 
<'31 denominado 11oinho Pre
to. 

F.ssas obras hnporta.m em 
-vultosa soma e ~Prão inidadaR 
em bl'eve. 

'

o pretexto de ;j~lh_orat· de v~- men~o, por prolongadas aqla . . l'(;;IJreseutaÚt.es ·n~ Le -·~ .. ~.- P, dados dest .. <':llnpanha i<kalht-
da, ob~eve per rssao para Ir maçoes da grande massa po. i l'TCU \nLS~r---~":- , . -. 

1
,., ·" ... ,:,Th

11111
?,,j,

11
,
1 á caP'ltal •bal\dE~I"'nte, com~e.. pular. I sos prefeitos do InterlOJ' do I ·' 

guindo-a. Aí, vo lta . .ã baila o Falaram ainda os srs. Au. Estado, além de outras auto-
antigo ratoneiro e assassino : gusto do Amaral Peixoto Acur .. ridades civis e militares e. 
furta as roupas . e objetos ~u- .cio Torres. Antônio :\lai~. João j grande número de. pessoas de 
tros de um dos ft;uat•das, abrm. Batista Pereira P o operâ1·io 1 de;;taque Roc-lal. 
do os passos pa.l:a S. Paulo. 'fuffi Francisco. 

I
. Foi infeliz . _P?rêmJtna ''reen- PRRSOX:\T,Jn.-\DBS PHESl<";X-1 OS OR.\DORFJA I 

trée". A polwra. val!'tlle ao en. TES .\0 ('O:IIíC'IO . 

l
calt;o. Lccaliza-CI no alberguB· S. PAULO. :10 fA. N".) _i Falaram. dumnte o comício, ' 
nottFno e dá-lhe a "ca~1a" · Esliveram vrese11te3 ao comi. os s•·s. N"oraldino Lima, Josê J 

f'ouse!]uP.ncia: perde ~ ~tber - elo de ontem, ~ssistindo .o do, f'al'los :\Tacedo Soares, Acúrcto 1 
i dade ?bt.idfl, e r(!t~Hf-ara __ a pe. palanque oficial armado sôhre . ?-'on_-es, lide1~ operário l'a.tólie•J I 
! nitenc1ána da captta-1. af1m de as escadarias da Catedral. al . I rulfy Franc:$ro e o general 

c·nmprir o resto da pena. De·- tas autoridades civis e mllita- J Eurico Dutra. I 
cidid,unente, a regenerac~o é I reg_ entre as (]nats os sn;. Go . • S . PAULO. 30 !Do cor!'<?:· .. 1

1 

cois11 difícil. E José Ptstone dofredo 'T . da Silva 'reles. p1·e. pondenbe) - Ao chegar á. E~-
um caso típico. * ISidente do Conselho Adm!nis- tar:ão Roosevelt, antiga Esta.

1

1 

trativo do Estado; Sebastião ção do Norte. o general Du. 
tfl' "'"' · - • · - ..,1- 1 . 1'\ogueira. de Lima secretario tra. foi alvo de gTancte manf. 

DR BO'l'ELHO - "' m cn Ja,e- , I " ' 
tlicn. • cornç~o, Rins, Flgndo q da Justica, acompanhado Jle- testac?-o por parte do povu • 
A ull'elho Digesth·o ~ Dot>nçns los srs. Francisco Xoguelra de bandeirante. Saudaram o ca~1./ 
111!tmouurt>H e :'rt~rlo-t>Neleros~.,· Lima Filho e ~távlo de . Bar. di~ato á presidência >da Repú-

l
llun \·iscomle l;rnar;aÇ · 484, soh . ros. do seu g·aobmete: Ru1 Cos- bhca. , o 111terv'€mtor Fernando 
'J't•l . Con11. 11030. Re ... Unrqui!H do ta Rodrigues diretor da E. Costa o dr. Pedro Oliveira 
P:u·unú, 348 .. 'l'el Rea.,•aM::. Ho~ I F . SorocabaJ;a, resp'Onaendo Sobri;_ho, secretário de S<??;U-
rítrlo' - selt_"ndos, Qunrtns e I pelo expediente da Hecreta.ria .rança Pública embaixaaor Ma- I , · 

I sextus•felrnM, u~ 13 hora,.:. · • - . . . . - • ' . ..,l • I . 
de :r~~ç-~o. p10<f. ::\iel~ l\~ot~ls.' I cedo Soa1es, d1. S.lv10 a;' rnn olnh:111 ,_tn todos p:11·a u 111 ""·s-

Quandtl l'nlant o .... _ Xa\'Ít'l' ('aJ·tlm•O no comíl'io "qu<'l'f'- I n ! ;;ecJ etallO da. AgJICUltUl ~. Campos. Falou enl nmne da I 1110 o)h,iell\'0. qUl' ,._ na~ urnas 
lllista .. 11 c ,o:íl>ntlt; o momento I 'tico Francls<:O D'Aurla. secret~n? r~preSIO,ntaç~o do Estado Oü I do.:lllOCl'Úlicas, ,uf!'a~aJ' <h Jll) " 

. _ • . . . . _ ' . . da Fazenda: :\I ar lo Gusetm1, R10 de Jane!l·o o dr. Ueraldo mcs daqne 11·s que cscolllll'rnm 
I C'ontmnacao <la 1 png- . ) Pl'txoto possue Já o disse cer- (Contmua<;ao r, pag ·) I direto1- geral do D E I · Bez.erra de 1:.\Ienezes Fez o 

1 1 1 · ll - ' · t · 0 ·1 t. l & campista · · · · • · ' · i' par a repl'!•f<l'n <~llll'' • a ,·ont:ll e 
<;O ao el'pirito li?eral_ e demo- a vez . .as v!rtlldes que distir: - ~t:a · .. _1 ~' H· _p• , l rcscntc~- Ga•briel 11onteiro dal Silva, di. s~rviço 'de transmi~soes a Rá. popu In r . 
crático de ~. excta . , Já patriO-, g~em .0 a.~tentJCo homem. pu. pr< ~ldla '1 atençaot \p 

1 
:\rau reto1· geral do Departamento dto "Record '', (]Ue mstalou au-1 Em ;'\;ovu Frihur~"- Yerd:Hie<r.1 

ticamente revelado em gran. bhco llUml~en~e: - se?~lmen- J:-:.ultc; ~~~~DOI':t o-~ r ·uv~ : con- das Municipalidades; general to-falantes na estaç11o e ruas colméia de progrL"s'"· 1)]]0(' to-
dss conjeturas da vida nacio. to de t?ieranc1a, ~ esranto .de JU, oonltkntl' .. oi! .t__ _

1
_ Gautlle Ley_ comandante geral' adjacentes. dos se agitam na feh!'icida<le 

na) Vel11 de molde <~qu-i re- ertuthbno e o profundo apreço tentanH't1l<> d~Itol l.umpl da Fôrca Poll.Cl'al do Estado· Ouando retornou ao Rio em li ··· 
1 1 1 

• 
1 1 c • I · · )' ~ ·r · ' .. · ' <e u1na ,~_ ua < l' a )or a u :1 Col·da~ ante esta ecpontãnea :\ libe>t•dade, hoJe como nu11. mentos · O dt· · I'' genll ISS I· 1:.\farlo "'ava.res presldentu en1 V<Írl·as cidades elo percurso foi 

1
-

1
. , 

1 1 
· _ 

.. 

1 

..... • .' • • . • • ~... .. a. ' "" • pé:li'Har,a l 'Jll l'rnpog-al.lll !'!l~us manife~;taçâo a atitu·de de " ca, o ma•s essenc1al dos drre1. mo, perguntou se Iamos sa exercício do P s D em S o gen. Eurico Dutra ~andado 
1 

· 
1 1

• 
' ..,.. t d 'b J ú ia · · . - · · · · · ll>llll'ns pnl'a a •·ampan 1:1 P" r-exr.ia. aindaquandoln(}ecisaa o;-;• c ornem. l~m·car,t:tmJelll, . ceaque Paulo: embaixador J. C. de pot· oradot·es populates e pró. l'!·a. 

sor·te tios paises em ~?:uena _ . _ fumegava nas ch11 • Agrade· :.\Iacedo Soares Silvio Campos eeres políticos Iocats. Em no. 
conclumando o~ bt·asileiros ~ Cbe~e da adt~il1!Stl'aç~o, pro. c·L"mo> ajuilotando{ :t~enas, Carvalho Sobrinho, Gastão Vi~ me elo gen. Dutra ,.á nos ora _ ;\;a divi'ã:' do' Yal•~r~·~. CJUa n-
união pa.1·a a defesa da causa Clll a 1 esguard~r. ~s efeitos da •IUCI'lamo~ uma . 1 ouco, •àigal Cesar Lacerda de Ver. dores da comit::va. agradece. do a, lendencJas dtndiram as 
democrática, l,ntão sustenta!da <:ontenda partld~na que envo~. não é? Numa ep que to- l!:tteir~ e outros membros da 1·am: Em l\Iogí da~ CruzeE fa. npiniih·'· é de ~··; dizL'l', em aho-
pela,:-; NacõeE Unidas sob a It- 'V~- todas as correntes de OPl- dos qu\·t·cm... ComiRsão Bxecutiva do p. S. !ou o dr. Noeli Corre! a de Li- no d:t Hrdnd<·. qu<' o lado m" ;, 

. ' ,. mao do Estado A sua gran'<ie . D · f ·t. t". ,. I' .·· derança do!'- •·tres g1·ande;; do .. r · • • · --( :) • Plll S. Paulo: os mem-bros ma; em Pinclamonllang;::.ba, dr. •H t H <lu sn 11 a1"' no st·. l'lnl . 
· 

1 

'lbra. admm1stra.hva, exeeutada 1 d 't' . 1 G '\fel ,,. L d l·' o· 1.
1 

·1 lo • . 
1 1

. ·mundo: - · RooS~evelt, Chur. . , . 1 - Dona I.idia de 1ra fez, a corn1 1va do genera a.spar . •J 1ana; em orena, r. · '· n < :>llllll'<H, n c 1e e pn-
c·hill, Stalin. Daí o nobre ges- para ser_vl~.- a_ todos os f umr., ,ilhado ú noite, ~· l profbsào Dutra. !'-rs. N"oral'dino Lim.a, Osca1- Fontenele; em Guaratin- :iti, . ., do situadoni·smo flmni-
to da mocidade que o aclamou nenses ... In 

1:st:1n~~nte a d to- 1 "<tuereml~t.a u~.: ~licamcn· repre-sentando o Estado de :\fi. guetá. o ur. A(;t\rcto Torres; Iu· n~c. pl·csidentc que é tln P:1t'-
!seu nrincipal chefe na campa. d?s_: cm·~·eltgiOnal:l~s e a ve~·- ·te Proferiu um so, cmbo- na;;: Fermfndo de t:\lelo Viana, em Ca<;apava, o at-. Geraldo !ido Sol'iai Dt•moerútico. 

- 'd 1 sanos .:\Ia~ poht1co e adnu. · ~ · . ..... t d R · bl' Bezer• ·a d .,.,. v 
1 . - . nistrador an es 1 e u o s " . . . .. · . · . .,, . .~ , -ntw oue empreen. eu em p•ro . · é t d t d · 1 .. , em estilo otonl as, nll's• ex.vice. piesLvE!n e a epu 1- I e men~zes; en1 a - F soh su -1s no·tlt•JJ" .

11
.1.c ,· 111 .. 11 

dos Idems democrátiCOS contra . cl d-' d 1 • .d· mo assim ganhou tas c vivas ca e ex-presidente do Estado pa1·a 1so, o dr. Rul de Alme1da; f-I .11 -sc .15 ma'is lídimas t'XJJJ·es-
. . . . . excw. e 1ca o e esc arec1 o · ~ d "' . . p· . ·. . Q 1 1 ~ -· . . L · · · '· · · - ' -..- todafl as to11nas d1tatot!ats ·e _ t . d t d 0 diabo foi a ch imperti- e ·''ma~. I!'Iael mlleno. pie. em · .ue uz, (r-, .uozat ago: ·<il's ela políti<-a frihurgoen~~: .. 

I 
totalitárias de govêrno. Che- execfu ~1 

N ° _ pensOamben ° é 
0 

IlCntc que n1u udicou 0 ~ sidente Pm exerckio do P 1 .S. em R~beirão da Divisa ant:go .
1
,
1
uclce <fUe 

1101
• ~c,1 11

• ., lt n .. · . - j che e .. a 1 açao. ene1n n- . ' - · . . . . . . ,.~ .· . .. , · , _ :. . ~ , ~ "~~ .. , , " 
fe de pa. ttdo. do Pa.r lido So. t . 'd te V .., s emp mO\'Jmnlt•Js hmç. ;t robu~t,, D. , Acm elo Ton es, ex-depu. I ~ loJJano, d1 , ::;11\ 10 d·e Oh- por seus sentimento~ ,,. impu-

i cial Democrático que in~icou 1 °h 1?1
e,st en a.r.,a •1 -~~ 11e0

- 01.a<t,11 .. 1 1 tado federal Pelo E;;tado do veira.; em nome do gen . Du. .,"1 .. 1111 H<> o·t"IJ 
1
-
1 1 

· 
' n aao e1n que se Tea r.uom • · · · 1 ~- • •• ,. o ' ,. ,t•us co ·· 

; aos o;utt·ãgios do eleitorado ·flu-J . 1 . _ l'vr e hoiles- 1 • Rio e pelo Distrito Federa.!; 1 tra, agradeceu, ma.ls uma vez, lllt<nicip<·'· · 
minense paar a mais alta in- pais, e e1ç?es 1 es t nd - -( -J coma11dante- Augusto do Ama. o dr. Geraldo Bezerra de ::\fe-

s C I 
pleito a. J'ea.lizar.se a 2 a.e de- oesdf> log~, a. tot ~ os JU~ ~~~ :'>i o v a Friburgo, OIS Lcvi ~e- Disti'ito Fe'deJ·al; :\Iozart La. tantes a pêlos do povo falou 

0
: dos dignos c I e a i·s com

11
onc·ntes 

ar Os 
zembro próximo o nome Ilus-1 CJ·r·clamdos a. vt?n aoe d~01~tu d

1 
e. \'(!s, emt. A.bclartl• I!L c A ris- go, ex-deputado federal: Lan. c-mt. .\ugnsto do Amaral Pei -

1 
tias fúrc·as· situaeirmi>la, · 

0 
,r 

' once en ams 1a •re1 o · c -a.dD 1 · I , · · · - · ' · -
t r e do gener~I Gasp~r Dutra, I . _ ,. · lide> .a~ .. , ·. nf que ue dulfo Alves ex.:nterYentoJ• n;. -xoto. . ,.J,"é _Fcrn· 'o·a, ~wme do" mais 
ehefe do p:a.rtido. rep1to, eRCO- c1 ít)ca e a ma;rs rc,pc·Jtados l' acatados. na terra 

• llh ldo _pelo voto éspontâ.ne? _e d~d:' •de ,im_prens • --- ,;,,g era\·ns, p 1·1o muit 1; <Jll ll tem 
unYn1me d,. ~eus correllgJOna-j Cod1go bl':r~oral. 1 1 0 • • 1 • • • 0 • • • -----; , fl'it o em pró I do '<'li . pi·ogJ·c~,0 . rio.'>.~ na memoravel convenGãO t,a. das< el":Iç-~e~- • •; não mt'dindo esforços nc·m rega_ 

ALMIRANTE TEFÉ 

/ 

de Campos. pod·er •11~1c!ano f· t~and•• ~ael'if'icios pá r" qu<' .:-;
0

• 

i frente do govêrno. vem dc:>s suf.raglOS. ! ··a Fl"ilnwgo "' imponha C'llll]l) 

d d c-o i"rl!lft'c ~pl - - -• • - · - .......,.._-- ......- ., '"rr 
!'. ~:-xc!a. to avia assegnran o d-~- • d "'- .. • - l t.n, '""' ~Iaucl<-;; mun1c·t"Ws u-· I mo "'}-('ac·ao o E-•1 FRIOS F. ffiX"'ER\'1 ·• · · ... 

~- " ln~.Ç' Tel. 4221 
NITEROI 

Tente a sorte com

pranclo bilhetes Ja 
Loteria elo EstaJo elo 

R; o 

na 

a todos os partidos a !iYre •· _ ' ·- · • - '" " • :-; ! llllllen~es. 
propa .... ant.la. de suas idéias de. t~be-I_:c!dos p~r I i S · . . 

I "' · • 't1zar·ao do pais B R 1 · <u nnm<· <·~ta ll~Zado ao• "ran-

1 

f;~US frogl:amas_ e a ~~dos os: apt.l~ - o seJ.r;u •. ~ " "' ••v v ...... __ , ~ . - . . . . ar e eslauranle I "''5 lll<J\'imcnlos da v!da ft~iHil'• 
Cldada_os, a m:l!s am}Jla mant. 1 mensagem que n1e cabe trans- I.Olt '~1 ·~"~'l't1r -t-pott-~ f I ;;nc·nsl' t· ~eu mérito, 8J)esat· dd 
fel' t a çao de pensamento. 

1

. . . ' _ llea partulana de R10 Bonito. O I ,
11

, im: nsa modéstia 1 ,~ -. . 
Vo~sa visita, vossas expan. mlt1r ao s.r - Interventor fede - ,h r. Lui~ui Guarlni nto~tra-sc B • I t• •1 d I • 

1 
.. . . · · · 0 .. c Ulll.l 

- . . . I ' . . . I r a s 1 liDl o a '. O)ll1 Jl.l, m.1~ olm uma :ltrrmatJ-~oes just•f1cam plenamente o. Ia_, qu~. por 9ua 'iez, o T en_ca- rc>i;nado á sortl' ,t leitoJ-~1 que o , ,.n de 
1
-enl "''lôr 

assê rto. E ainda há pouco. no ! mml~ar<l: ao chef~ _da Na~ao- <~!'uanln. r ·• _ I ! 
1 

. . . . · 
eomicio da Vale elo Paraiba I Alhew as compettçoes d.e pes- . 1 R J .... CJ JQ J 1 l<m s1dn. ncsfa c.11npanh n, 
tf:Yf> s. exda. oportunidad~ soa:s, d~ grup~, de classes e ' . • . ---:;- ( :)~ . . I ua. ose em ente .f) I ll'l'd:ttiL-ír··~ ~~~luarll', fator desta-
d e deél a rar que vários e im- de parttdos nvamente interes. • . Ent~ 1111? Ja h~-~-as. 0 <il · AI_- ' _ , _ ·~l'acfn d~ ntol'lu dos chas do futn-
portant~s postos. de confiança I sados, como j á declaTou, em 1':vo do \ale c _SI\ a, cu.ta~_can~t= j, Te.JL 2-0887 - N1fero1 ; ~o· _ . Iui:Hlm· 'in:r~p'rlo elo l'<~rtHi o 

~ 
{ 

I ;(as_a~S-
do governo contmuam sendo que se pro.cessem as elei~.ões . datura á fut~ra . ~sscmbcta fu~ t , .• o<Inl nC'mocratJco. 

{ 1o IJ <·upados or adversá·I··loo . 1
1 

b·- d ·d d nunensc o n1a,1or'Can1pos Junior .. • • • • • •. ...._._ • • • • • .... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , • , • • • , • •. . ~ . ar r o . · P · • . num am •ente e OI em e e . . __ = ~ ~ - ~ :'\ao , <:.. nud" 1->l· . ,. --· 
_.:ll__a,_,: ...._llisse.....mals.....s-.excia~o.-a.::t~~~.._u.J.<.A't!d,g.da.---n..-.."D:a.o.a..iln...a.-..+....-...-._.:a.~ .... --~ ... c OJllU ceca,, . anos . ha,· ·· · ;; ; ;;;;;; ;;; ; ,; ,;, ;. -= 1 .· · · ..._u:-.c..: .. u l.-.a..}._{_)._'\!_;_ • .__~-~.._---" 



# 

' 

SOf.J..\ TS 

A, 1\' ERS.\RIOS 

Para evitar as enchentes 
em Petrópolis 

PETRóPOLIS. ~O - O DE'-
Jla.rtamento- de Ob1·as P Sanea
mento vai realizar em Petrú
poli.s uma série de obras con
tra as enchentes. 

O ante-projeto dess:1s ohras 
já. se acha em podE'r da Pn•
:l'eitura P prevê. além da lim
peza p;era I dos rios, n m r ehl'l ;_ 
xamento dos 11íveis. em média 
·de 1.00 m eü ·o . 3J ahertu•·:1 de 
·um' grande tunel com a. p:xten
lf:ão de um quilômetro . pal'lin
do de inírio da rua Benjflmin 
Consta.nt indo até ao Quissa
mã .. de modo a jogar o excE'f<
ro do rio P!lllatin a do no Ria
cho Qujssamã. 

Será reparada. a. repn~::;a da 
rua W. LuLz €' con!'truida uma 
outra no rio Piabanba . no lo
<'31 denominado :'lloinho Pre 
to . 

Essa obras importa m <>m 
-vultosa soma e >'<>rlio iniciadas 
f'm breve. 

ALMIRANTE T~FÉ 
Tel. 4221 
NITEROI 

1-10-1945 

O Sr. José Ferreira 

-:\a did,ào do' ,·a lores, quan
dn a, 1t' IH1l:ncia s di\·idira m a s 
opiniÕ<''· é de s<', dizeJ·, em a lJo
nn da , .t rdadt•. qut• o lado mai s 
forte fit-ou sol iclár'io ao . r. em! . 
Enwni do Amn•·a i, o chefe· po
:iti,·, do ~ituac·i•Jni·smo flumi
ncn~c. presidente que é dn Pao·
!ido Social Dc•moerútico. 

/ 
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Age1 em P 1 J/ d at·s, um grupo · e fascistas1 com o 
. . , general Dutra 

, 
a: nosso 

f 
// 

rente acusa o deputado · W alkirio de F r e I tas .-N-it-er-ó-i,_S_á_b-ad_o_.-l._7_d_e_M-ai_o_1_d_e_l_9_47--====-N-UM. l8ll . 

(deputado comunista Walki-

1 
rio de Freitas, o qual, lendo 
um volumoso manifesto do 
Conqté N acionai do P. C. 
B., fez serias acusações ao 
presidente da Republica. 

Mas, o representante da 
organização vermelha foi du
~am4J_te aparteado pelos 
deputados Bezerra de Mene
zes e Vasconcelos Torres, 
quando afirmou que um 
"grupo de fascistas, com o 
general Dutra á frente" tra• 
zem, a desordem ao pais. 

A' um aparte do deputado 
Roberto Silveira, disse 0 ora-
dor: I · 

- "0 general DU:rna pos
sue a condecoração recebida 

Sr. Bezerra de Mene:z;es, que 
aparteou duramente o depu-

ae Hitler!" 
Depois, o "mignon" com• 

ponente da bancada comu
nista, se~indo áquele , velho 
chavão de defesa á classe 
operária, di~ge insultos á 

! toJo comunista 

j Mais violento que nunca 
ia81l0mou, ontem, a tribuna o 

Nação e seus dirigentes, de-~em nossa pátria, querendo in
clarando, embora sem provar .sinuar, com isso, que somos 
coisa alguma, que os EE. simples escravos. como se, na 
UU. e a lnglatrera mandam Rusaia, vivess~m os cmnunis-

tas num regime de plena li· 
berdade ... 
· O mais curioso é que essa . 
gente fala em Democracia . .. 

~===-~~-----------------~1 
Cmrr,foo P. proprwdade dr ,\ "·OAili-.S DA SILVA 

UM JORNAL DO POVO DIARIO MATUTINO 

Redação e Ohcinae: Viac. Rio Branco, 561 - Fpne: 2·1214 
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' (Copynghl dos "DiaruJs Associados") 

Era bem grande esse José GE>ralrln I o trinomio que mais o fascio:w:t.. ;do seculo XVI a physi.onomia e "~ 
Bezerra de Menezes que deixei ~a,b- Creador era elle especialmente j hahitos especlaes de um cidadão do 
ha.do penultímp. numa CÇ>Va ~ dci cc- produzindo através dos outros. sccn]r} XX. . . 
miterio de Uaruhy, .-m Kicthllroy. Transmlttia aos discípulos aqu~llc Quanto a mim, devo-lhe tudo. Nado. 
ves.tido com i o habito de terceiro fulgor publico que se recusava ler- ,haveria escnpto, um Úyrq, uma pa
il·mão franciscano. . , " tninanteml'nle a ter. Podia ser um gina, . sem o cal.nr de~se coraçãQ, sem 

Ou\'indo' um tal nome, mni,ta grande rathcdratíco de his1oria r.u a vibração communicativa des~e en
«ente poderá indagar como a per- Jde linguas,. um advogado de estron- thusiasmo, sem n~ sacudidelas con
sonagem de Manzoni ao enconti·ar dó, e foi apenas o Socrates discreto ~tanles das suas palavras de fé e con
o nome rle Carneades: "José Ge- do varios rapazolas que, triumphan-

1 

fiança. O leitor que lêra tudo, desde 
raldo Bezerra d~\fenezes ... Qu~m ~ d~, se esqueciam por vezes de ll!Cll· Homero a Claudel; e era christão co
é este?... ~ c10nar-l~e o nome, com essa avrd~z I· mo uw companheiro de Chnsto nas 

Emtanto. 0 m""o de 29 de m,1 rço ~e ser mgrato que é bem de . um:1 peregrmacÕeo la G'ahlea 
foi um dos hom~ns que mais,.sou- epoca a9vcr~a a ~ualquer gen~ro ele c .. ~o;.:,m:.:L;:pf:a.:;n~llrc~l~r~o~.~~~~~;.;;,::=:-:~~:T:i~ 
beram coisas no Bmsil. Mestre de vcn.eraçao. ltt<'rarta, de ,Per~hlet~l~ h, s c o · o a ,·oga o que eco
reflexão foi todo clle um frcmito amizade mtellectual. ~a lJvrar:Ja, ra\'a tao bem as encyclica~ do papa 
vivo de' cultura,~ um espírito · àe no café! no bonde, na hat'Ca iTa quanto o~ at·ligos dos codigos, mos
flarnma, que nem uma prolonga•Ja CantareJra} é que clle dava 1!-S suas Lrou-sc em tudo um dom Quixote com 
doença de onze,_. mczes consegufra ~'!!las, enriquecendo 05 demais, :set.n educação de jesuíta. Adorando Roma, 
l!pagar qm• nem s-equer se extinguiu Jam~is empobrecer-se, porque no dta a patria das almas, e .conhecepdo im
com ,; ultimo arranco da carcassa ~egun~te recomeçava, com o mesm.n . peccavelmente o !Htim, a hngua das 
perecivl'l, porqp~ Bezerra era • aos c~han;amento escundaloso de <'rudt- ~almas1 foi um §rastieJro tofãL IOI co
que sabem q'be ·a morte não • é çao. mo se a suã" porçao de barro hiblico 
morte. ""'" ' Foi amigo de Ml.li'ÍPG Junio.t. flU~ tivesse sido levada daqui de um cau-

Magrn alto com um ar de 115_ o l'nllsultava S{'Yff;lre que tmih. rle"'tj tinho do Brasil. 
t"eta qud foss~ t:unbem ç~pouac him . escrever sobre. poeta~ not·t~-amert;a- Ha,•endo estuuado em Jtú (no lE'm
meltido 1f111PI'e . n'a)' ml'smas roupaS" nos e romanctslas ;apon.ezc.s. l~ra l po em que ainda se estudavam hu
negras. c'll\n o mesmo sombreiro lnt- um. dos poucos que Çaj.Hstrapo Tç- tmanidades). nunca implorou nada . de 
mutavPl, não sabemos qual p a! f:! iate cebla_ rm casa s~m . amua;-se, quan- , iningnem. não se fez pescador de, .sl
anachronico que o sprvia, qual o . do nao era 0 pnmetr? a Ir procura~ ' 'necuras, não se ajoelhou deante de mi-
chapclciro que lhe confeccionava o 0 Bezerra nu~, cnsar.ao ?e Gragoat:~ l nistros, e morreu deixando apenas 
chapéo sob 'mediu a. Exalta dor rios ou na cba<'at a das Jrmas deste 110 nm bihli thcca dez· filhos e a recor~ 
· · · · · Fonseca a o • . llldtos, dtzla-se caboclo, apesar da · -dação de um HJ;&!br,g gu~ 12.arecta !a 
fra~ão dos olhos azues e dos ca -.. ~. ,i~ vis Romer~ sabia-o forte em gyjhar ao contajiode tôjjôjí os g 
bellos ao de leve alourados da · ju- "rôlk-lore" e i'luYJ a -o frequentcm t•n-, ~s cercbros do muÔdc. 
venludc, que pareciam puxar~lhe a te a proposito dos nossos 'lpolo- ""Era como eu, de PÚ':ihyba do Sul. 
ascendeucia para. os .Jados da Flan- gos, Para certas polemicas de Car-., (!. go;tava de lntilular-;e piraquara 
dres ou da Scandmavta. los de Laet quantos detalhes l'iãõ dizendo u todo!l os ue nascem nes-

orncce e , da penumbra, contert- m r -
te em ver o •emivel pamphletario ia 
~n_ch~r de lanhos a literatura. de U'\fl E dos tempos de menino 
lntmtgo commum I . guardoU: a recordação de historias de 

Antes de qualquer outro,, vm os m~- leves caixões fluctuantes em que iam, 
rit.os dq nosso maior socwlogo, . Oh:. pelas aguas do nosso rio, criancinhas 
ve1ra Vtanl!lla, que, como bem observa morta~ entre velas accesas ou histo
o prosado\ Lacerda Jli'ogueh·a, niío pro- rias d~· afogados adultos q~c punham 
cura applJcar a tudo os rn~th?dos por instantes no céo claro a mancha 
cqmpr.essorcs . d~ ~m matenahsmo negra de um vôo de urubús. 
htslonco ahusn~o, nao que~ que a psy- Embora catholico excessivo, rejnb1-

Com os seus enthusiasmos creado
res, suscitou o Zezé muito homem 
de letras foi o ensaiador occulto de 
muito escriptor que viria 'rebrilhar 
na ribalta emquanto elle procurava 
sumir-se nos bastidores. Publicou 
pouco, escreveu quasi scm!>re em 
vago~ jornaes da provincia mti;;os 
urn tanto inactu:~cs e qnp ellc re
digia com tanto maior carin'ho qua n
to mais inactuacs fossem. Lendas 
11• indios, detalhes de toponymia 
brasileir_11. questões de theologia, eis 

chanalyse explique Martlm Affonso .. -------~--~-.,...,._.,..-.. 
de SGuza e não impóo a um cidadão r-~ (Cont. ~ 2,0 pagina), •~ _ - -------
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t;·U~M A M .l c · O 
dica pantagruelice burgueza, foi 
uma eamlnhada pela Avenida Cen
tral. E tntre as vitrinu formigan
tes ·de · luzes e 011 autos que rele
~raram: P!s'aso .i cate. goria de .equi
no em~ado de mlliieu, occorreu~ 
rt6s,' ·nâo sei porq·ué, 'itíriã:' 'âvefitura 
estr&Dha e vudadciramente ridícula 
·parà o · Brasll do -Bacharel e do 
Guarda-Chuva: . falar não em poli
tlêa, . no btcho que dera ou nos 
abusos da Light, mas falar erri 
Shellev, no h_Q_~ue treDava 

ezerr~ iPãlf.o''!l' .qe 1!\IR;t, ffo; tas- -arvores pat:a . .:jer la. eft;l cima 
poetas nritanmco5., ~oi essa a oÚ r a k'espeare junto aos pa~saros. 
i!'iustca. da sua nda. . - Aind.a numa outra occa..stao, acom-. 
-r&ifibro-m& b~íh dos ànnõs de 1910 anhel ·oO Be')erra a.té o alto · do ou-· 
ll !913, ue ,·ivem · teiro de. Santo Antonio, onde elle 

111.. ra nos em!JOS romanticos· em la ajoelhar-se aos pés de um re-
'4-e eu achava não hayer nenhuma r§sentá.l:úe de ..São Francisco. de 
e~honra em admirar o sol, o mar e Aúls, certamente afim .de pedir-lhe 

a primavera. Acontecia-me uma coisa desculp" ·dos beneficios que fizera 
maravilhnsa entre todas: ter 20 llQ- a 1;8.nt11- aente ingr.a.ta _e. desculpa 
nos, e, orgulhoso' de tal fortuna, aer~- do orgulho de não h~j,ver arranjá.qó 
dtfava que a ll!ltnra -dos poetas v~ta duranté a· semana nenhum peccado, 
mais que um consulado em. Ber)nn nem mesmo venial. para fazer j.u's 
ou uma cadeira no Instituto Htstortco. ao perdão e M bençãos do frade. 
Xes5a minha vfagc~ irnmuvcl pd'JS emql).anto esperava o instante de 

Reinos da Lua scrvta-me entio de ir ao confessionario, Bezerra, cir
cicerone, com roteiro muito hem or- cUJII.vagando o olhar pela cidade, 
ganizado, o meu adoravel Be...-, entrou a falar-me do Brasil antigo, 
que me apresentou As M:1s~ doa historiadores do Braell antigo, 
zas, tornando-me ihtimq do "l'udo Isso para ler-me a tradnçcão 
de Lbwper e dos lagos de Word!!~ de um .poemetg 1JJ Robert Southe 
worth e Colcridge. O Bcze;r~ C(rre-· fel& naquella manhã, e que é srm-

' aava O -dobro da minhA idâ ç, pt:U plei!IIIIell,tc eata maravilha, com fe
QOm tânta lepldez se moita ilebalxo Ilze.s repetiçõu de vocabulos e lin
da cargll que,· na rorla de moço~. elle das· vozes onomatopaicas, e.~ta obra
é que parecia 0 mais novo de todos. prll'l}& destinada a servir duu !In: . 

. .!s suas idéas não mo:rtravam. éàbellos · gua.s f> não a. atraiçoar ambas, como 
brancos, r;te. smo .s.em. o àuxUio de ~~- t frequent,..mente acontece: 
~rita, e-, se lhe fà.lasse!D· em· ·velhice, 
respónderià não .saber o que fo~se e_ 
pediria, P.ata. . tiiU: verlfka.çio, , o. se-
~;.mdg' tom-o d.o dictfQ.nuio ,d~ ·ean-
dicb 'de Fig'ueiredo, o qne:· tra.t a . l~-
tra. " \ t". . -· . ;' 

Nu!ll oa~, do Fonseca, que· pef-
tencera . .-ftiF~do Jmpe:rio . ao . .iú-. 
risconsulto tei:telra de Preltas, · e on.'- 1 · • .,.,..-
de habiÍivam na Re,P1lblloa as irmãs 
do Zézé · u~ dellas viuva do escri~ 
ptqr para:na~S!! ·Dias da Roeha, nesse. 
retiro meio arcadian~r,·gue os vates 
academicos comparariam á Tapada de 
~ de Miranda, voejavam abelhiiS. 
douradas que eu suppunba,innocente-
menle havel'€'m pousado .nos labios·de 
.Shcllcy nascituro • 

. - E. emquanto lá dentro o patriar
chal Leandro BPzerra Monteiro, com 
a barbas derramada-s em leque so-bre 
o pyjama, lia na rêde a "Imitação .de 
C:hristo" e uma adolescente mestiça 
1.1:\~ vizi~hanças cantava aô violão. 
•tma modinha do Rio antigo, José 
Geraldo, sentado comrnigQJ!.o ja.rd!.u).~ 



~~a~rn, alto. com um ar de as
cela que fos'e tambem t;.,'p3darhim. 
metlido ~mpre n'a;< mesma'> roupas"' 
negras, c11in o mesmo sombreiro lnt
mutavel, não sabemos qual p alfaiate 
anachronico que o servia. qu:>.l o . 
chapeleiro que lhe confeccionava o 
'chapeo snh "medida . Exaltador dos 
índios, dizia-se caboclo, apesar lh 
Era~ão dos olhos azues e dos ca ;;. 
~ellos ao de leve alourados da · ju
t'cntude, que pareciam puxar~lhe a 
~scendencia para os lados da Flan
,\ires ou da Scandinavia. 

Com os seus enthusiasmos creado
res, suscitou o Zezé muito homem 
(te letras foi o cnsaiador occullo de 
J11nito escriptor que viria 'rebrilhar 
na ribalta emquanto elle procurava 
S'.lmir-se nos bastidores. Publicou 
pouco, escreveu quasl set:nilre em 
~·agoco jornacs da provincia arti~os 
11m tanto inactuacs e que elJe re
~i,<;ia eom tanto maior cal"iriho qua n
to mais inactuaes fossem. Lendas 
lle indios, detalhes de toponymia 
brasileira, questões de theologia, eis 

f:.v:lvfo Romero sabia-o fo1·te em 
"I'ô!k- ore" o õur.1'a -o frequentem t·n
te a proposito dos nossos ~polo
gos. Para certas polemicas de Car
los de Laet quantos detalhes ilãõ• 
Forneceu ene· da penumbra, conten- vem ·m re-
te em ver ~ •emivel pamphletario ia 
encher de lanhos a literatura. de m:n E dos tempos de menino 
inimigo commum I guardoU: a recordação de historias de 

Antes de qualquer outro, viu os me- leves caixões fluctuantes em que iam, 
ritos do nosso malor sociologo, . O li:, pelas aguas do nosso rio, criancinhas 
vcira Viann..a,.. que, como bem observa mortas entre velas accesas, ou histo
o prosador Lacerda Nogueira, não pro- rias de' afof(ados adultos que punham 
cura applicar a tudo os rnethodos por instantes no céo claro a mancha 
compressores de um materialismo negra de um vôo de urubús. 
historico ahusivó'; não quer que a psy- Embora catholico excessivo, rejnhl-
chanalyse explique Martim Affonso t'êont 2 a pagbla.) · 
de Souza e não impõe a um cidadão -~ · -~ ! • •~ ... \r. - - 11 

.. 
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. {Í'oncht"'íio da 1.• fiai.) f dica pantagruelice burgueza, foi 

}ando· quando o chamanm c' c caro!!'. . uma caminhada p~la. Avenida Cen
,~ eo{lffte!!dí. o suppo\ o dlpcnp\o tral. E entre as v1trmas- formigan

em t u o ctê onra, acc1 ou a umttf.- tes ·de.· luzes e oa auto!. que rele
'êaçao de umà mteÍ!z Josc.pha, assa.ssl- raram. P!gaao ·• categona de .eqUJ
nada . em. Pa.rahY.ha ·.nclo. mari!lu, .e 11 no em~ado de mu.;;eu, occorreu7 
oqu~~ o povo, na sua· eterna - ingenu·i~ - rtós,'.nâo sei porq'tíé, - uíria' 1i:vêiltura 
dade11 canonizara- -o~~ em m~is ro.d.cio.~,. _t;!§.tr!IJl}la e VP.rdadciramente ridícula 

·sem mesmo ··cOn$O:)tar o Vaticano, para o Brasil do .Bacharel e do 
chamnpdo-a · eommummcnte de Spnta Guarda-Chuva: . falar não em poli
Jo;;cphll e ·ent"oando-lhe freq~tc$ la.- ca, . no 1c o que dera ou :nos 
dainhas,na capelln da Cruz das_Alm.as, abusos da Light, mas falar eni 

Tanto, porém, quanto. do rjg P&- Shelle , no homem ue tre ava 
raln•i)â, Bezetrf! ggj{~'t·!f de fala;r do; ag· arvores par.a. .~er a eft) cima 
pocbs hrilanmcos. I 'OI essa a outra S k'espeare junto aos passaras. 
il'iu!lca. da sua •·tda. . · Alnd.a numa outra occasião, acom-. 
-r:erl1bro-m& 6Ml dôi ànnôs de 1.910 anhel .O Be~erra a.té o alto· do ou-· 

11 1913, ue \'ivem · teiro de .. Santo Antonio, onde elle 
111.. ra nos tempos roma..nticos· ém la ajoelhar-se aos pés de um re-

Q~iiêu achava não haver nenhuma r~sen~P. de .São Francisco de 
de~ho.ara em admirar o sol, o mar e Assis, certamente afim .de pedir-lhe 
a pritnnverà. Acontecia-me uma coisa desculp~ ·dos beneficios que fizera 
maravilh<'>sa entre todas: ter 20 11n- a i(anta gente ingrata -~ desculpa 
nos, e,"orgulllO'so· de b1 fortuna, acr~- do orgulho de não h!). ver arranjá.qó 
d!l:l.Va que ·a lelin.ra 'dos poetas v~1a duranté a · semana nenhum pecc&do, 
mais que ttm eonsula?o em. Ber)nn nem me.:'mo venial. para. fazer j.u's 
ou uma cadeira no Inst1~uto H1stor1co. ao :Perdao e ás bencãos do frade. 

,Nes&;~. minha via:gem 1mmuvcl pf.:lr,s emq\,\anto esperava o instante de 
Reinos da· Lua s~rvia-m!!' entio de ir ao confessionario, Bezerra, cir
cicerone, com rote1ro mmto bem or- ctmlvagando o olhar pela cidade 
ganizado, o meu adoravcl Be~ entrou a falar-me do Brasil antigo: 
que me apresentou ás M:ts~ d.oa historiadores do Brasil antigo. 
zas, torna ttdo-mc intimo do ·"''udo Isso para ler-me a tradnccãt> 
de L6WJ><'t' e dos lagO!! de woras~ de um ;goemetg à Robert Southe 
worth e Colcridgc. O 8cze1r~ SHJtre-- feltà naqueUa manhã, e que é Sim-

' aava o -dobtfl (lll , minha id~e. was plesmen,te eata maravilha, com te
com {anta êp1d~z 1>c mo'rla ile6alxo lizes repetiçõu de vocabulos e lln

. da cargit. que, na rof!a de ::noço~, elJe das· vozes onomatopalcas, e.~ ta. obra
é <:tue parecia p 1nais novo de todos. prhll& destinada a servir duas !In . . 

. ..!s suas idéas não mostravam éàbellos · guM P não a atraiçoar ambas, como 
brancos, yYesmo ,s.em Q anxiliQ de Nf:- ~ frequent"mente acontece: 
~rità, e, se lhe fa!asse!D · em velhice, 
r~spcin.deril. não -saber o que fosse e. 
l;edirill, na.ra.. .uru: vortftc~çit~,, Q se-
g;.rndg~ tomo d.o d1ctfunar~~ ,d:e: Can-
did·> 'de Figueiredo, -o qne: traz a . l~-
tra. u\r". - . .. . . · ' 

Num oa~. do Fonsccà; que· per
tencera .-íB"·~do Jl'!11'1e'rio . ao . jd.-. 
riséorisulto Teixeira de Preitas;·· e on.• 
de hah1Livam na Republlea as irmãs 
do .Uté · ··u~ deUas viuva do esl:r.i~ 
ptqr par'aJla~_s!! ·Dias da Roeha, nesse. 
retiro meio àrcadian(),-gne os vates 
academicos comparariam á Tapada de 
.9á de Miranda, voejavam abelhAS. 
douradas que eu suppunha,innocente
mcnte havere'm pousado nos labios· de 
.!ihcllcy nascituro • 

• · E, cmquanto lã dentro o patriar
chal Leandro B~zerra Monteiro, com 
n barbas derramada"S em leque ~obre 
o pyjama, lia na rêde a "Imitaçãode 

..... . C.hrislo" e uma adolcsceule mestiça 
d:l' vizi~hanças cantava aô violão. 
•una modinha do Rio antigo, Josê 
Geraldo, Sl'ntado commi'go.n() judim,' 
sob um esboço de- pergola á romana, 
familiarizava-m!'. com os anima~onS, 
de sonh•Js de além-Mancha. Devido a 
~ma prechíio de traductor para <{Uem 

• • • • ... Elwa Uft.rae John Bult'" nã 
Põ'S!!ula fiuai\ças que lhe fugissem AI 
poro gosto de humani5~J;anspllln
tava ao portuguez, só para ·nMso 
prazer exclusivo, sem a preoccupação 
de uma publicidade bana'lltll.d6rá; "~.'s 
"Tl'es Sombras" de Dante Gabriel 
Ro.ssctti, do pintor prera1,1hat.'Jita que I 
amnhou entre . os nevO:eiros· 'âe Lon-
des os rouxinóes ·da · ItaHa ·-qué o pae · 
tl'ouxera na bagagem de conspimdol' 
foragido. . · · · · 
Dia~ depois, estavamos na casa .dO: 

propr10 Zézê, num terraço que dá 
para a Guanabara e do qual enx.erga.- . 
vamos os yoles dos estrangcii:os ricos 
de Gragoatá, a comporem na bahia 
suggcstões pinturescas de Chioggias, 
e portos da Bretanha reprodn:tidos· 
em \•e lhas oleographias domes! icas. E 
o Bezerr~ •. ceden_do ao seJJ , pen\lor. 
pelas r.emm1scenc1as classícas;-.Pün'bá
se a disc(}rrer- ~obre-Byrón () Byroh 

-que amara_ a Guiccioli· -em·' Vene-.n. 
De resto, á Veneza do·· Iru'i:eiftáiíro .. e · 
das aventuras iiceneiesas-·nn· Lido ou. 
na ponte do Rialto, sobrepunha uma 
Veneza delicada, sentimental de- vi~ · 
nheta, uma verdadeira miragem de 
agua e pedra, a Veneza. do sc.u Lon!(
fellow, com os mais. surJ?rehende~k:; 
Jogos ~e luz' ·e nevoeíro, reá! e. irreál 
hyzanhna e christã, oriental ê · occi~ 
dental, com marmores que mal pesam 

I Cl parecem fluctuar no balanço das la-
, gunas, "br.anco _ fan!lisnia .. de cliÍade, 
i onde a.s ruas ·lJa_~ p1sa9a,. aão . rios .e 
.~a pavimentos sao var1aveis. soinhral 
:'lle palaclos e de céo." ' ... 
, · Maís tarde~ eifgull4o .um .jántar 
, ~e mil e sels9entos no . re.!\tàuranté· 
, Labarthe, · da rua do .. Cal'inq

1 
J.an·

tar em que correra org1acamente 
: graç_as ao supplem·ento , .. de · qufnz~ . 
. ~O!itoes, ui~? a garraf'l de Grjgi:iolino
bem ~uspel~o e cujos parreiraes 
haver1am s1do as. florestas. de . páo
ea.tnpeche do Mex1co, apó,e esllli, mQ~ 

"~"-!&~· 
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Pateo interntt ào convcuto de Santo Antonio 

Vencto a furia devastadora e 
criminosa que abate a antiquis
BIIPa e tradicional fonte da Ca
rioca, pagina de pedra que devia

conservar com carinho, tan
que o projecto de Ber
transformal-a-ia em ar

monumento historico de 
l que não devemos esque
tamos os olhos para a ca 
s que encimao morro de 

Antonio, e pensamos com
;" mais dia menos dia as 

paredes tricentenarlas daquelle 
abrigo vetusto, que foi um dos 
alicerces da nossa primeira vida 
de povo civilizado, hão de ruir, 
tambem. ao picar rythmado das 
picaretas do pregresso de hoje, 
destruindo o que foi o adianta
mento de hontem. Machinalmente 
fomos galgando os largos de
grãos de cantaria que levam ao 
alto da pequena collina. Era a 
primeira vez que ali chegavamos 
"• contessamol- o envergonhadas, 
!>orque o carioca não tem dlrei
i;o de desconhecer os seus thesou
ros. 

Na nos._ terra,- como aliás-, 
em quasi todo paiz que começava 
a viver, antigamente, a igreja 
e o convento eram as fontes ori
ginarias do surto artJstico da ra
ça e da sua formação moral e 
intellectual. Os frades franclsca• 
nos, desde Fooi Henrique, que 
aqui chegou com Cabral, foram 
dedicados auxiliares do!j. gover
nadores e outros dlrigent\s, e. se 
tambem usufrulam• lucros, não 
deixavam, • por 1sso, de espalhar 
s caridade em larga escala. 

Logo na fachada e no pateo da 
nota-se o mais 

tlstlcos, como se lhe doesse des
truil-ps. 

A sala que fic·a contlgua á 
portaria tem o tecto original
mente decorado. Cercando as pin
turas, passam fa1xas de madei
ra entalhada, que formam arabes
cos, e enquadram as d ecora~ões. 
O mobiliario é d~> jacarandá, com 
aqJ,<elle aspecto ele antiguidade 
au thcntica que cont ra:;ta com as 
velharias-an-nouYeau que vemos 
nas lojas modernas de suppos
tas- preciosidades a~igas. As ca
pellas, as galerias, os jardins 
internos. o logar da cella hls
torica de Frei Franciscano de 
Santa Thereza, onde a nossa in
dc,pendencia foi discutida e fir
mada, os Jogares em que descal\· 
çaram os restos da primeira Im· 
peratriz do Brasil, de seus dois 
filhos e dos dois princlpes filhos 
de D. Pedro li; as cellas de ondCJ 
sairam homens do valor de :Mon· 
te Alverne, José Mariano da Co'n
cei~ão Velloso; P. Mestre Fran
cisco de São Carlos; Frei Appo
linario da Conceição e outros, 
tudo impressiona o visitante quer 
pela belleza, quer pela lembran
ça que desperta, das victorlas e 
lutas que ali se desenrolaram 
ha seculos passados. 

Em tempos, h<>uve uma lei que 
nãc permlttia se ordenassem mais 
religiosos no Brasil. Com isso 
os conventos foram flcando des
povoados e o de Santo Antonio, 
<1uando só contava um Fradl! -
!''rei João do Amor Dlvlnó -
abriu suas portas hospitaleiras 
aos pobres e aos amigos. ·· Ali es
tudaram muitos r~azea . sem r• 
C\I.[Jl<IIJ•~~,..___- . ,,.,_ 

la!, caracterls-· crea1 .uras_ necessitadas até oue. 
pos, e ~e pre- tendo stao a 

Jlnlttlmo:!l j~ndo- l'OUCQII annoa) 
en::tertos m~itaa · vezea com~- çãram a repovoar-se com 

ellas linhas um tanto · bitos marrons dos seus 
e tristes acc?rdam em moradores. Hoje, a vicW, hflores

subconsclente a lembran- "e ,entre as arcarias dos esten
grata de gerações que não sos corredores. Os pateos en

c'?nhecemos mas amamos por ata- chem-se de protegidos, a capeiJa 
v1smo. de c:entes e, as Imagens dos 

. Na porta de entrada da porta- seus nichos preciosos, abre'm os 
na, pende, do Iado-exter10r, .a ce· bra~os protectores como que 
lebre Iar_npada t'Jlle concretiza a "hamando a elles todos que ca
fé dos car!ocas nu milagroso San- recem de um consolo de uma 
to Antomo, padroeiro daquella e~mola e do grande b'em que é 
igreja. "' paz da alma, .• 

Como é curiosa a hlstoria des- , ' NIA!VY 
se milagre, vamos contai-a aos ~ ~ JJ 
leitores, em rapidos traço:,:· ,. - -

Duclerc, o invasor l!'rancez, 
aportou ao Rio, em 1710, com mil 
homens armados. Francisco de 
Castro Moraes, então governador, 
mostrou-se atemorizado, e junto 
com o povo, prometteu recom
pensar o Santo, se saisse victo
rioso no combate que antevia. 
Santo Antonio fez que Duclerc 
se rend'}'>se, e não di~ que con
correu para fazel-o desapparecer, 
porque não ouso accusal-o d" 
connivencia no miseravel assas
sinato do prisioneiro.. . O que 
importa saber, porém, é que as 
promessas foram cumpridas e que 
ha 216 annos, todas as noites, a 
chamma du reconhecimento ca· 
~loca brilha na fachada do mos
teiro. Tambem deram ao Santo 
<1. ridlcula honra de promovei-o a 
~apitão de infantaria em um dos 
Tercos da Guarnição da Praça 
do Rio de Janeiro, decreto este 
confirmado mais tarde por El
ltei D. José, em 1751, mandan- , 
do ainda pagar o soldo de 40 cru
-::ados ao Syndico do convento, di· 
gno procuranor da Imagem, nes
we caso ••. Em 1810, o Principe 

D. João VI, promoveu 

~ c~'1r-~ 
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Pateo interntt do convcuto de Santo Antonio 

Vendo a furia devastadora e tisticos, como se lhe doesse des
criminosa que abate a antiquis- truil-ps. 
11i111a e tradicional fonte da Ca- A sala que fiea contlgua á 

pagina de pedra que devia- portaria tem o tecto or iginal
servar com carinho, tan- mente decorado. Cercando as pin
que o projecto de Ber- turas, passam f a txas de madei

i transformai-a-ia em ar- ra entalhada. que formam arabes
monumento historico de cos, e enquadram as decorações. 

oca que não devemos esque- O mobiliario ê UP. ja.,arandá, com 
'"'vantamos os olhos para a ca aqJ.lelle aspecto de antiguidade 

Deus que encimao morro de ·authentica que contrasta. com as 
Antonio, e pensamos com- velharias-art-nouveau que vemos 

;" mais dia menos dia as nas lojas modernas de euppos-
S~aredes tricentenarla.s daquelle tas preciosidad~s aMigas. As ca
abr!go vetusto, que foi um dos pellas, as galerias, os jardins 
alicerces da nossa primeira vida internos, o Jogar da cella bis
de povo civilizado, hão de ruir, torica de Frei Franciscano de 
tambem. ao picar rythmado das Santa Thereza, onde a nossa. in
picaretas do pregresso de hoje, d<;pendencia foi discutida e fir
destrulndo o que foi o adianta- mada, os Jogares em que descak· 
mento de hontem. Machinaimente çaram os restos da primeira Im
fomos galgando os largos de- peratriz do Brasil, de seus dois 
grãos de cantaria que levam ao filhos e dos dois príncipes filhos 
alto da pequena collina. Era a de D. Pedro li; as cellas de onde, 
}lrimeira vez que ali chegavamos salram homens do valor de :Mon
"• con,essamol-o envergonhadas, te Alverne, José Mariano da Co'n
!>Orque o carioca não tem direi- ceição Velloso; P. Mestre 
<:o de desconhecer os seus thesou- cisco de São Carlos; Frei 
ros. linarlo da Conceição e 

Na nosla. terra, como aliás, tudo impressiona o visitante 
em quasi todo paiz que começava pela belleza, quer pela lemb 
a viver, antigamente, a Igreja <;a que desperta, das vlctorlas e 
e o convento eram as fontes orl- lutas que ali se desenrolaram 
ginarias do surto art1stico da ra- ha seculos passados. 
ça e da sua formação moral e Em tempos, houve uma lei que 
intellectual. Os frades francisca• nãv permittia se ordenassem mais 
nos, desde Fooi Henrique, que religiosos no Brasil. Com Isso 
aqui chegou com cabral, foram os conventos foram ficando des
dedtcados auxiliares do!\_ gover- povoados e o de Santo Antonio, 
nadares e outros dlrigen~s. e, se quando s6 contava um Fradjl -
tambem usufrulam- lucros. não !''rei João do Amor Dlvinó -
deixavam,• por ISso, de espalhar abriu suas portas hospitaleiras 

caridade em larga. escala. aos pobres e aos amigos.· Ali es
Logo na. fachada e no pateo da. tudaram muitos ra,pa.z~ · IHm r• 

rej!L, nota-se o ma.\s '\lrsos, ~ 
colonial, caracteris- creaturas 

~CIIl qaquj!ll~es tempos, e $.:re- tendo sido a lei 
~bl~..e · ilnt,ttlmo!!l j do- !'OUCO.S · a.nuoa) . s. 

"'h 'fArtos m'Úttas · vezeiW cO!lll· çâram a repovoar-se com 
ellas llnha.s um tanto bitos marrons dos seus 
e trls~es acc9rdam em moradores. Hoje, a vi~ hflores

subconscJente . a lembran- Nl ,entre as arcarias dos esten
grata de gerações que não sos corredores. Os pateos en-

C?nhecemos mas amamos por ata- chem-se de protegidos, a capella 
V1smo. de c.·entes e, as imagens, dos 

. Na porta de entrada da porta- seus nichos preciosos, abrem os 
r1a, pende, do lado·extertor, a ee- braços protectores como q 
lebre lai!I.Pada Qllfil concretiza a . "hamando a elles todos que c~~ 
fê dos car!ocas nu milagroso San - ~·e,·em de um consolo de uma 
to Antonio, padroeiro daquella esmola e do grande b'em que é 
igreja. a paz da alma... · 

Como ê curiosa a hlstoria des- ,J ' NIANY 
se milagre. vamos contai-a aos .,..........-w=:::::::sa _ 42e4 JJ 
leitores, em rapidos traço!>:· 

Duclerc, o invasor l!'rancez, 
aportou ao Rio, em 1710, com mil 
homens armados. Francisco de 
Castro Moraes, então governador, 
mostrou-se atemorizado, e junto 
com o povo, prometteu recom
pensar o Santo, se saisse victo
rloso no combate que antevia. 
Santo Antonio fez que Duclerc 
se rend~se, e não di~ que con
correu para fazel-o desapparecer, 
porque não ouso accusal-o d" 
conntvencia no miseravel assas
sinato do prisioneiro... O que 
importa saber, porém, é que as 
promessas foram cumpridas e que 
ha 216 anno111, todas as noites, a 
chamma do reconhecimento ca· 
~ioca brilha na fachada do mos
teiro. Tambem deram ao Santo 
<1. ridicula honra de promovei-o a 
~apitão de infantaria em um dos 
Terços da Guarnição da Praça 
do Rio de Janeiro, decreto este 
~onfirmado mais tarde por El
lte i D. José, em 1751, mandan
do ainda pagar o soldo de 40 cru
-::ados ao Syndlco do convento, di
gno procurai!or da Imagem, nes
we caso .•. Em 1810, o Principe 
Regente, D. João VI, promoveu 
Santo Au.tonio e augmentou o 
soldo para 36.000 cruzados. Mais 
tarde lfluda o mesmo principe 
melhor6u o soldo para 80 mil 
()ruzados e a patente para a de 
tenente coronel. O milagroso 
Thaumaturgo de LisbOa possue 
mais a honrosa Gran-ct"'tz de 
Christo, vaidoade temporal que 
em nada. se adapta á humilde 

evange!ica ... 
rltinuemo!l nossa visita. 
attrae pela sua simpli

mystlca. Vendo-a o visi
tante retrocede tres seculos. O 
Convento tem muitos encantos. 
O reverendo frade Franciscano 
~ue nos aeolheu, não regateou 
informações que nos esclareces
sem sobre a vida da,quel!es reli
giosos e sobre os detalhes a res
peito da historia da Ordem pia, 
q ue desde a descoberta de Ca
b ral trou~e ás p lagas brasilei
ras o incentivo da fé e o confor
to da caridade. 

Mas o melhor nos foi vedado! 
O claustro, os jardins internos, 
as salas decoradas e esculpidas 
pelos primeiros artista" brasilei
ros, isso não podia ser desven
dado aos olhos impuros da mulher 

da carne inimiga da alma ... 
era tempo dos padres acaba
com esse preconceito Injurioso 
'a o sexo que Jesús escolheu 
dar-lhe a vida ... ) Apesar 

pyares, devassámos pelo 
postlgo Indisc r eto as arcarias 
do claustro, com s u as columnas 
grossas, dando para um jardinzi
lllbo que mais parecia um cemi
&erio dt vidas. .. . Era lindo, mas 
de UJD\. tranquill idade fria que 
oppriJÇHI o coraç:ão como o ar de
masiado puro suffoca aos que 
11. elle não estão habituados. Na 
Capella, os rodapés li~os imitan- I 
do marmore, offerecem contr&.· I 
11te com as saliencias barroca~ 
do11 altos e dos altares. Sob o 1 
COr o, notam-se 18 bustos dos I 
martyres do Japão que perece

em 1597. Ha, tambem, bel
paineis que confirmam <> 

artistlco dos }lintores de 
1700. Da ordem dos Fran

JC:Iscanos salram muitas notabl
entre ellas salientam-se: 

iro e Frei Solano que 
nas largas paredes e 

a prova brilhante assi
e patenteada pelo genlo 

arte. 
Até o tempo, que tudo devasta, I 

1.UII~tou aqueUu trabalhos ar- I 

. ~·· 

~ . ....,_~ ..... 
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Parentes da. imperatriz -
Eugenia, no· Bras~l 

Uma familia nossa patricia ligad
á grande nobreza iberica 

• serviço (Jue prestou a esse mcltl~~~ 
elevado a conde de Palma c 

nomea d o almirante, rcsnlvcu fixar rcl; ta•BD~IIa 
em lel'l'll hcspnnhõla . Tc, ·e um ne to 
sou ,.,,111 uma dcsc(' IHlrnt c da ca sa · Jl~ll 
de Por loca rrcro, tomt.r.do os seu s bl'azões • 
con ti nu :nul._l u li"'Hii<;ii<• da fa m il ia, c J.o qual 

Rcíl<tfr,s du im/)cradur .YHprJ!I't;,J 11/ e da .'mperulri= I:u!.I'IIW, 
aos seus paren tcs de l'anamúuco 

J'Ur clla CJWi:,dos 

tencem á Sra . Bl'ZCJTa de ;\!cnez~s . neta de 
D .. l.t.do\'ina Por. ocarrero Drago, cuj o pae 
mUJias Yczes reu111.a os filhos e relcmbruya as 
suas IJ'udi,õcs uobiliaria~, fazendo-lhes uma 
prelc~ção -obre o;- seus c os antepassados da 

tlcsecndia Ch:·i~ti"·ão d~ Portocorrero, <jUit 
desposou a irmil do l'"ndc de Tch·t, <1.1 ant1;;;a 
ea~:.l Guzman, intrcduzindo, em sua familia, 
o tJtulo de C<>ndc. lnrlul'-SC na <lc .úndencia 
deste l'a~al o duque de l'l·nerancla , c' JHic de 
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Parentes . da. imperatriz 
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Eugenia, no· Brasil 
Uma familla nossa patricia 

á gr·ande nobreza iberi 
ligad-

_ _ tatDbefu pertencia. - .-\ ul-
tima sobÍI.n'á dos francezes não dcscouhecia 
esses parentes transplantados para o B1 a .li I, e 
pouco depois do soo casamento, enviou aos 
que estavam então em Pernambuco, o seu e ·o 
retrato do ' imperado1· l\bpolcão III, que são 
os que hoje reproduzimos e actualmentc pt>r-

em 
_ _ _ . ------ vcueziali01 

• SCI'VÍÇOS (jlle prestou a esse monarcha, 
<:levado a conde de Pa lma c tcntlo siclo 

nomcndo almir1:nlc, rcs<'h·cu ftxa1· rc~idencl• 
em tcn·a hesp:lllhóln. TcYc um neto, <rue ca• 
sou ,.,,m uma dcsl"l'lHl<·nt c da casa · pcuinsular 
de Porlocarrcro, tom:.r.do os sctts b1·azües • 
contin t::n"l..1 :: tr·adi,<u• da familia, c uo qual 

l 

1 
! 
j 

J 
Rcirulr,s du impcrwlur .YuprJ{,.,;,, 111 c· d,l ::n]Jcrulri;; [;,r!:I!IIÍ<I, J'Or dla c,wi .• dos 

aoJ seus paren {,·s de l'crnrt:JL/mco 

tencem á Sra. Bezerra de :\lenczes, neta de 
D. I.ulovi r1a' Pnr"fo"êiiáero Drago, cujo pae 
muitas n:zes reunia os filhos c rclcmbrava as 
suas tradições uohiliarias, fazendo-lhes uma 
prelecc;ü•J ~obre os seus c os antepassados da 
imper:.triz Eugenia. 

O primeiJ•u Portocarrero que veiu ao Brasil 
foi ' Franchco, c acompanbavu, como secreta
rio, o 2• govenHHlOJ•, Duarte da Costa. Veiu, 
em seguida, Cypriano Pillu Portocarrcro, um 
dos heróc~ das guerras hollandczas, e cujos 
descendentes foram o D1·. Luiz l\Iuximo da 
Costa ·Ferreira Pitta Portocarrero de Albu
q•uerque ::lfello, pae do Dr. Carlos Portocarre
ro, o marechal Hcrmenegildo de ,\Jbuquerque 
Portocarr.ero, barão do. Forte de Coimbra, pae 
do general Americo de Albuquerque Portocar
rero, e, ainda Tito Augusto de Albuquerque 
Portocarrero, que tomou parte na revolução 
Praieira, e foi pac do coronel do Estado 
Maior Dr..:I!lg...J?j>rloçq.rt:c:.ro. Vieram, mais tar
de, outros. Esta, porém, extincl:l, no Brasil, 
a linha de descendencia masculina desta fa
mília, cujo nome teria desapparecido. se. no 
tempo da monarchia os filhos não o prefe
ri ssem ao do s paes, adoptando o materno, 
por se1• de mais conspícua nobreza. 

Essa n obreza remonta, em verdade, a tem-

dl's~cTHlia CJu·i~to,·:i•> ti~ Portocarr <ro, <tUIIt 
deSJlnsou a innii do ,·oude <lc Tch r, da .~nl1;;a 
ca~a Guzman, intrcduzindQ, rm ,.ua família , 
o Ululo de c•>ude. Inclut'-sc na de•L<IILkucia 
dc~te ca~;tl o duque d~ l't·nerancla. c .. Jule de 
~lontijo, offkia! ,:u<·. ~~IHioJ hc~pauholf dcyo
tou-sc aos ~rnncczc s, st·rvindo, coJn cl cs~ em 
Hc,panha, como coronel de m-lilharia, e, na 
Fran~a, em l~l·L Esse conde de :\!onlijo mor
reu em 1839, deixando duas filhas que se ca
saram, a mais velha com o du<JUC de Alba, 
morrendo em 18fi5, c a sl'gunda - ~!. > ria Eu
genia de Guzman y PoJ·tocarrcro, rhndcssa de 
Tcba e marqucza de ~Iaya, com o imperador 
Napoleão III. . 

O mais famoso dos membros da f . .uuilia 
Portocarrero f o~. sem duvida, D. Pedro de 
Toledo; o tenivcl duque de Alba, que, depois 
de ter governado a Flandres. em 1~80, inva
diu e conquistou.Portngal. 

Se conscguii·cm estabelecer a authcntidda• 
de de documentos que possuem, os mais pro
ximos parentes brasileiros da extincta impe
ratriz dos fruncczcs, disputarão a sua heran
ça, reclamando a parte que julgam caber• 
lhes e em tu! sentido já fizeram comrounica
çõcs aos nossos representantes consulares em 
Fran~a. 



ARTES PLÁSTICAS MIGUEL COELHO 

A BELA, INVICTA E ESPOLIADA NITERói ,. 

Nos oitenta anos do nosso Colégio te da educaçio e da cultura, ponti
Brasll, que se cumpre'l? no dia lhada pelo clvlco labor de se dar à 

12 do próximo mês de outubro, re- ju•·entude. Mestre e chefe-de-famllla 
lembramos lodos, os fluminenses, a exemplar, rijo cerne de honradez e 
veneranda figura de Joio Brasil, dadhosa bondade, Joio Brasil legou à 
educador nato, criador desse imenso posteridade e à famiUa a obra que 
patrimônio cultural da terra flumi- construiu ao longo de sua vida, toda 
nense, que é ó educandário que leu ela empolgada pelo desejo de bem
seu nome. Desde os idos de 1902, des- servir. Os -coevos o admiraram, os 
de um remoto distrito do municlpio pósteros o veneram - pela saga que 
de Itaocara, até o bairro do Fonseca, empreendeu modestamente no lnvio 
onde se localiza, o Colégio Brasil peJ. sertão fluminense, como bandeirante 
miihou os gratificantes caminhos da tocado pelo flamejante Idealismo de 
Educa~·ão , pelas mios do seu fun- uma alma de escol, eleito para rea
dador - o carismático Joio Brasil, lizar a obra que a famllia de educa
que, ainda em vida, teve a ventura de dores que formou leva avante - o 
ver sua obra consagrada pela co- facho sagrado de luz, no revesamento 
munidade, a cuja formação ofereceu das gerações. É Imorredoura, a tem
toda a existência de um legitimo brança de Joio Brasil, redivivo a cada 
cidadão do mundo, uma legenda de dia, no trabalho silencioso e glori
sedutora vivência, na vida empolgan- fie ante das salas-de-aula. 

R enato Barbosa Fernandes. Cabli· 
do de Macai e Além-Mar, manto r 

intelectual da futura guerra entre 
Macaê e Campos, em disputa da 
polulçilo petrolífera, evento que ale 
mesmo denomina mui aproprlad• 
mente de "Guerra doa Panlcos", i o 
guardlilo do mala estupendo an• 
dotárlo do Estado do Rio e autor da 
seguinte historinha: 

"Estava Slo Pedro ao lado de 
Deus, numa nuvenzinha de patrulha, 
quando deparou com o exuberante 
Estado do Rio: 

- Senhor, observou Pedro, por · 
que i que o Santisalmo criou aaaa 
térra maravilhosa, faixa paradisíaca 
de serras altaneiras, pradarias sem 
IIm e um litorallnlgualivel no mundo, 
sem desgraças, terremotos, vulcões a 
maremotos? 

O Senhor, entra um sorriso sar
cástico e uma piscadela moleque, 
respondeu: 

- Espera só, Pedro, a vocil verá 
as pessoas que vou colocar pra 
governar essa terra ... " 

Pois il. N ltaról está ai para jus
tificar a parábola do nosso Ranati· 
nho. 

Houve uma lusilo, sem plebiscito 
nem nada, e de repente ficamos sem 
vários valores de nosso Patrimônio, 
entre eles o Paliclo do lngi e o 
Museu Antônio Parreiras (por onda 
anda a Colaçillo Lamego de pinturas 
holandesas do século XVII, Importan
te acervo do mencionado museu?). 
Destruíram a Praça da República, 
alienaram sua astatuirla, obra-prima 
de Correia Lima e hoje li asti o ••· 
queleto de um esplgio, enlatando o 
valioso conjunto arquitetõnico for· 
mado pela Biblioteca, Paliclo da Jus
tiça e Assembléia Legislativa, hoje 
Câmara dos Vereadores. Hi algum 
tampo o chafariz do Valongulnho 
vir,..•• _,.....~ ..... ..__._.... _ _. - 11111 • 

UVRARIA DIÃ LOGO 

----'.-Plfllllillnga. os samrlaqUis--cl a ltalpu 
"dançaram" , na ganância lmobillirla, 
a as lagoas de Plratinlnga a ltalpu 
tendem a desaparecer am breve, já 
com seus espelhos d' igua em manos 
de 1/3 do que aram. Mesmo assim 
Niterói sobreviva. Tem-se a lmpres
silo da qua durante a noite, enquanto 
a moçada dorme, ela recupera um 
pouco do que perdeu durante o dia. 

LIVROS PARA TODOS OS 

CURSOS - SEMPRE NOVIDADES 

••• 
Travessa Alberto Vítor, 8- Loj a S- Niterói, RJ 

Tel. 719-8796 
(Ao lado da Prefeitura) 

*** 
..... 

O bom atendimento, a cordialidade, o desejo 
de bem· servir são a tônica na Diálogo -com 
o gerente Sílvio Cardoso, Ana, Sildemar, 
Denise e João. 

Quando da desaproprlaçio do 
Solar Lourival da Freitas, pensou-se 

CURSO DE 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 
"C om o patrocínio do Sindicato 

' dos Professores de Niterói e 
São Gonçalo e da União dos Profes
sores Primários Estaduais, o Professor 
Short Nunes ministrará um Curso de 
Língua Portuguesa, destinado a todas 
as pessoas interessadas no aperfeiçoa
mento da escrita e da fala do idioma 
nacional. 

O curso se estenderá de 21 de 
agosto a 18 de dezembro, com aulas 
nos sábados , das 8 às 9 .horas, 
fornecendo-se certificado de freqüên
cia a todos que tiverem o mínimo de· 
75 % de presenças. 

As inscrições estão sendo recebidas 
na sede do Sindicato dos Professores, 
na Avenida Amaral Peixoto, 370/826, 
Edificio Líder, das 9 às 12 e das 14 às 
18 horas. 

que ali seria criado um centro ex
perimental de cinema - todo Imóvel 
histórico-artístico quando tombado 
deva servir, logicamente, i causa da 
cultura - e, para surpresa nossa, o 
mencionado prédio, um dos poucos 
exemplares (somente trila em Niterói) 
de "art-nouveaux", lol cedido para 
uma associaçio de vereadores do 
Estado do Rio, quando há na cidade 
locais ociosos mais apropriados para 
tal fim, como o antigo Edlliclo das 
Secretarias e a Agencia Fluminense 
de Informações. 

Previl-se, por esse fato, que 
qualquer dia, por exemplo, a Casa de 
Oliveira Vianna seja relvlndlcada para 
sede de qualquer uma outra asso
claçeo, como a Real Sociedade Man
tenedora de Amparo ao Pai Solteiro 
de Niterói ou coisa parecida e com 
toda razão. 

No ali das Inaugurações elel
torelras, tiraram o escasso verde 
(gramado) da Praça Martlm Afonso e 
cimentaram tudo, talvez para aumen
tar o "calor'' humano; pegaram a 
pobre e;uátua de Ararlbóla e plnt• 
ram-na com uma tinta Imitando bron· 
ze... Plcasso, anlm que acabava de 
fazer suas esculturas, chamava a 
menlnada para fazer pipi nelas, crian
do uma patina que as envelhecia 
precocemente. (Com restinho de tinta 
ainda pintaram o dfstico dos jesuítas 
no peio de terras, junto i Igrejinha de 
Sio Francisco. E ta ferro!) 

Quando deixou de ser a capital 
do Estado, Niterói solreu uma pro
funda crise de lndentldade. O 
"status" de capital dava i cidade a 
Importância de centro político e de 
grande Influencia no processo d• 
clsórlo do pais. Para cá convergiam 
todos os Interesses do Interior do 
Estado, numa Intensa movimentaçio 
p_o li tlcolfestiva. · Lambrancu do. 

·• 

.· 

co, que prejudica, como prótese 
defeituosa, a linearidade esbelta do 
Teatro Municipal e da Casa da Fei
joada. 

Mesmo assim, ainda exista uma 
trincheira de esperança em nossa 
cidade, criada paios Intrépidos 
qulxotea: O Venerável Luis Antônio 
Pimentel, Alaor Sciainlo, que acabe 
de dar, juntamente com Hugo 
Tavares, uma generosa chinelada na 
Rlotur-crladora de um regulamento 
capenga, que proibia temas folcó
rlcos na decoraçilo do carnaval, Glis
tilo Neves, Jacy Pacheco, Casar de 
Araújo, Luiz Paulo Porto, Paulo 
Pimentel, Almanyr Grego, o Inventor 
do balio i pilha Luis Magalhilas, Galr 
Campos, Lucia Teixeira, Paulo de 
Almeida Campos, Maria Jaclntha, 
Lyad de Almeida e muitos outros, •• 
condldos nas dobras da memória, 
que nio temem a sombra avasss
ladora da mui heróica e leal cidade de 
Sio Sebastiilo do Rio de Janeiro, bal
neário decadente situada nas bandas 
de lá da baia. 

Pode parecer estranho uma 
coluna especifica de artes plásticas 
tratar de assuntos aparentemente 
diversos, mas a arte é por 11 só abran
gente, estando ligada ao patrimônio 
histórico, artístico, i memória e ao 
meio-ambiente, nilo sendo uma 
atividade alienada. 

Se em Niterói diversos pólos cul· 
turals estilo surgindo, galerias de ar· 
te, livrarias e teatros (a UFF acaba da 

' Inaugurar um Importante sistema cul
tural, com galeria e teatro e cinema já 
existente, só faltando mesmo uma 
eletiva lntegraçilo do corpo acadil
mlco com a comunidade nltarolanae) 
e para preservá-los i necesaárlo que 
erros passados nilo sejam repetidos. 
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NÃO CHEGAREMOS ATAIS REQUINTES ... 
MAS SEUS PÉS ME R E CEM CARINHO! 

ASAliDEDELESESTANA 
. SALVAPÉS 

Uma loja especializada à sua disposição para livrá-lo dos tormen
tos dos cravos , das unhas encravadas , das calosidades, . das ver~ 
rugas, dos joanetes , dos traumatismos , das micoses e daqueles 
"calos de estimação", que infernizam sua vida diária. 

SALVA PÉS 
Professor Jorge da Conceição, Laura e sua equipe: 

Não estime calos - ESTIME P'tS SAUDÁVEIS, 
COM MASSAGENS RESTAURADORAS. 

Rua Dr. Borman, 13- Loja 111 
Galeria dos Navegantes 
Centro - Niterói, RJ - Tel. 722-4949 
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RESENHA 

LIÇõES DE 

ÉRICO VERíSSIMO 
Francisco Nogueira 

T lrando proveito da preciosa biblioteca de Expedito Pereira, 
reencontramos trlco Verísslmo em "Solo de Clarineta". Dois 

alentados volumes, caprichosamente Impressos pela Editora 
Globo, guardam as memórias Q.O nosso genial romancista, o último 
deles Inacabado, mas nem !3or Isso menos substancioso nem 
menos atraente do que o primeiro. 

Ao cabo de quase setecentas páginas de .edificante leitura (à 
parte a transparência e a correção do estilo), concluímos com Ex
pedito Pe;eira que se trata de uma obra admirável. Principalmenle 
pela fidelidade com que E: rico Veri ssimo retrata o homem, o ci
dadão submisso como qualquer outro às contingências e às im
posições do mundo, a criatura simples e generosa que esquecia, 
sob espessa modéstia, as cintilações e os privilégios da geniali
dade 

Da leitura nos fica a certeza de que o criador de "Olhai os 
LÍrios d.o Campo" (a obra que mais contribuiu para a sua-popu
laridade, no Brasil e no exterior) solucionou todos os problemas de 
sua vida, menos um: aquele que resulta do natural conflito entre o 
artista e o homem comum, dois seres num só em constante e 
obrigatória convivência. 

Um envolvido pelo cotidiano e preso às necessidades do 
ganha-pão; outro voltado para os mistérios da vida, buscando num 
mundo à parte a realidade em escala superior, a fuga ao corri
queiro . 

O homem comum puxando para cá, o intelectual puxando para 
lá. Alternando-se, entredevorando-se e forçados . a coexistir in
definidamente , porque afinal necessários um ao outro. 

Na verdade, até onde iriam os sonhos do artista se ele não fos
se contido pelo seu oposto, o homem prático? Quão estúpida seria 
a existência do homem comum, se o artista (seu lado sonhador) lhe 
negasse o colorido das ilusões? 

No final de suas narrativas e considerações E:rico Verissimo 
aborda a questão do estilo, justificando sua preferência pela lin
guagem convencional e ao mesmo tempo modernizada, rica so
bretudo desse elemento indispen$ável ao prosador: a naturalidade. 
E acrescenta: 

- "Nunca estamos livres do perigo de ver as palavras usadas 
não como um meio de comunicação entre o autor e o leitor, mas 
sim como peças dum jogo esotérico, hermético e, portanto, como 
um fim em si mesmas. Creio que o enigma da vida é já tão com
plicado, que o escritor não deve criar em torno dele outro enigma, 
nem mesmo de natureza verbal. A poesia, essa sim, é o reino das 
palavras, o campo próprio para experiências imagisticas, meta
fóricas , em suma, para toda essa metafísica ou alquimia da lin
guagem". 

Além desta, muitas outras lições encontramos em "Solo de 
r.l,.rineta" , tornando-o leitura ideal para toda est1 ~antA .de Lite- _ 
ratura e principalmente para aqueles que se aplicam a sério na arte 
de escrever. 

ANTIGOS E 
NOVOS POEMAS 

Hélio C. Teixeira 
·C om este sugestivo titulo "Engenheiro do Caos", Genaro de Vascon

celos, o grande poeta campista, acaba de publicar uma coletânea de 
antigos e novos poemas. 

O autor foi um dos principais fundadores e dirigentes do Clube de Poesia 
de Campos e da revista "Horizonte 22", na década de 50, tendo sido ele e 
Mário Newton Filho os poetas que sobressaíram entre todos nesse movi
mento literário que representou importante acontecimento para as letras do 
nosso Pais. 

Entre o seu primeiro livro, "Tempo de Angústia", e essa coletânea, de
correram vinte e sete anos. E, durante esse longo período, ficamos sem noti
cia de sua atividade literária. Nunca nos esquecemos, porém, do excelente 
poeta que se revelou em "Tempo de Angústia". E Genaro Vasconcelos conti
nua a ser o mesmo poeta inspirado e de alto e largo vôo, que a plena maturi
dade veio, agora, confirmar. 

Por isso, foi grande o prazer que sentimos, quando começamos a apreciar, 
novamente, a magia dos seus versos. E, entre os poemas antigos, reencontra
mos o belo e impressionante "Aleluia" que reproduzimos no artigo que, em 
1956, escrevemos sobre o seu primeiro livro. 

É interessante observar que, até mesmo nos versos mais antigos, Genaro 
de Vasconcelos já revela grande poder em sua arte, manifestando-se nela o 
espírito de homem consciente e de rara sensibilidade que sabe captar e re
transmitir ao leitor as angústias e inquietações provocadas pela realidade 
hostil deste mundo injusto e violento. 

O poema "Rota Obscura" já reflete os aspectos a que nos referimos. E um 
belo poema de amarga filosofia, com o pessimismo do idealista que vê 
frustrados os seus eswrços. Os versos desse poema dizem: 

"Todos os caminhos vão ter à beira do abismo./ Impossível recuar/ nesta 
marcha inútil./ Todos os caminhos/ são veredas de abandono./ Imposslvel 
recuar/ nesta marcha inútil./ O tempo é a própria distância/ - caminho so
turno do abismo - / e vem do nada e ao nada nos levará". 

Há versos, porém, de encantador lirismo, como os de "Canto do Amor", 
que a maturidade, já revelada pelo poeta, soube manter numa linguagem 
muito expressiva mas sóbria. 

No poema "Hiroshima/Nagasaki", Genaro de Vasconcelos revive, de ma
neira impressionante e comovente, a tragédia que deixou a marca inesqued
vel do mais brutal e mai~t odioso crime já cometido contra a humanidade. 

"Rilke no Castelo de Duino" é outro belo poema em que se observa a 
triste filosofia amena do poeta sem esperança mas também sem !evolta. 

Finalmente, as "Odes", "Agosto", "Solitude", "Id.Dio em Petrópolis", 
"Perguntas a um Poeta", "Encontro", "Depoimento" e "Miragem" são 
outros excelentes poemas que sobressaem no conjunto. • 

Assim, Genaro de Vasconcelos, com essa coletânia de antigos e novos 
poemas, yeio acrescentar ao acervo da moderna poesia brasileira uma contri
buição de incon~stável v alo r. 

N.o3t 

CRmCA 
PENETRAÇÃO NA P.OESIA FLUMINENSE 

FOCALIZANDO L YAD DE ALMEIDA, 
da Academia Flumlne•e de Letru 

Afonso Estebanez Stael 

A ntes d~ "'~ ~' 'J :; oc tentativa· de penetração no campo da poesia flumi 
nense vemo-nos diante de uma situação de longa expectativa que 

desde 1930 (fase da universa:;Lação dos temas) a literatua fluminense e em 
particular no campo da poesia, não se apresenta senão como uma problemá· 

, tica sobremaneira contro~ertida. Há o; aue lhe insinuam uma bandeira, 
como os que lhe negam a existência; os primeiros, todavia, não a definem e 
nem os últimos se excluem de reconhecer-lhe uma alta expressão em vários 
poetas e prosadores, inclusive os que emigraram para cri~r uma ti ter atura de 
âJ:nbito nacional. 

O que é verdade, entretanto, é que tanto a elite conservatorista - se se 
pode chamar assim - como a dos que se dizem "vanguardistas" não d~r. 

niram uma literatura fluminense no que ela teria de caracterizador como as 
obras dos modernistas que, mesmo com traços clássicos, deram unidade à li
teratura brasileira. O que há são experiências isoladas, ainda que autênticas, 
ou como diriam de Proust, Pope, Byron, Keats, Thomas Wolfe e outros, uma 
girândolas de tentativas isoladas de auto-afirmação, no bom sentido, é claro: 
Sob este prisma, a Literatura Fluminense existe e é em função deste aspecto 
que Lyad de Almeida se situa como seu renovador. 

A meu ver, o passaporte do poeta Lyad de Almeida para o campo flumi 
nense da poesia é o conjunto metonimico de sua obra definido em "Novas 
Tankas e Haikais" . Dir-se-ia que sua linguagem "oblíqua" reflete, em lugar 
de um sistema de monossignos. uma poesia cuja estrutura de palavras é 
única, irrepetivel, sendo cada palavra um objeto, um signo, utilizado de tal 
maneira que nenhum sistema externo ao ·poema seria capaz de traduzi-lo. 

Tanto essa sistematização é conscientizada que de uma simples trova publi
cada em 1962. . 

" Aos que dominam esse mundo 
e.~ me atrevo a ponderar: 
- porque lutam pela paz? 
é tão simples não lutar ... " 

o poeta faz uma redução no número de vocábulos, e conseqÜentemente no de 
versos, em 1964, e dá ao mesmo tempo mais expansão à idéia de continui

~ade, preterindo o presente do _indicativo pelo infinito na tanka: 

• 
" "or que lutar pela paz? 
1'1, •1o ~ ;'rnr1~9'ãolutar ... " _ 

Não importa que na maioria das vezes escape no tradicionalismrJ formal 
da poesia oriental. O que revela a poesia de Lyad é a situação pictórica dos 
vocábulos que constituem parte do significativo total dos po~mas, em substi
tu ição aos ideogramas chineses. Mesmo porque os próprios recursos gráfi
cos. ortográficos e tipográficos não são tão somente tradição chinesa. A 
" Antologia Grega" , ou o "Church floor" de George Herbert testemunham 
essa tradição . Depois sim, ainda vêm poemas de certos metafisicos ingleses, 

encontrando paralelo em Holz na Alemanha, Mallarmé na França, e na li 
teratura moderna da América em geral (Guilherme de Almeida). E sabe-se 
que já no século XVIII Sterne usava folhas em branco ou com vários espaços. 
Apenas Lyad usa desses artificios tomando a palavra como instrumento pic
torico em que reflete puramente a manifestação psíquica do estilo. Dai a 
pafavra vir substituindo pluri ssi gmaticamente a expressão discursiva. 

A função da poética haikaiana não• se realiza apenas na libertação das 

emoções do poeta . mas também e safisfatoriamente na emoção do leitor. 
Parodiando Fernando Pessoa dir-se-ia que, graficamente, quem se põe ao pé 
de urn haikai do Lyad , se põe só ao pé dele. Não necessita de mais nenhum 

ANTONIO SOARES 

Advoead6 
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PIONEiR4 NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

recurso gráfico porque o reflexo do belo, no que tem de ilimitado, está ali , in- . 
substituivcl. 

Mas que elemento faz de Lyad de Almeida um poeta fluminense? 
E exatamente a genialidade da "renovação" em moldes próprios. Lyad 

não é essencialmente lírico, pois o lirismo é pretexto em todo poeta. Ele 
próprio mostra sua filosofia essencial: 
"O leito seco do rio 
pode ser um caminho". 
Digamos que o poeta faz do lirismo "enxuto" uma via de acesso à sua poe
mática. urn caminho para a "utilidade" social da p~sia. O poeta é um 
membro da sociedade, tem sua condição social especifica e dela recebe certo 
grau de consideração. enquanto exerça ainda sobre ela um criticismo "judica
tivo". não o de demonstrar uma expressão social como diria Bonald, e o que 
seria apenas um reflexo mas o de sintetizar, expor obliquamente um sumário 
da essência de certas verdades sociais no tempo e no espaço. E neste sentido 
Lyad seria até um universaiista. Sua poesia faz não leitores mas interpreta
dores, como o fazem um Tagore ou um Khayyám, pois não se lê poesia 
oriental , interpreta-se. 

Entretanto em sua poemática, tanto em "Tankas e Haikais" e "Novas 
Tankas e Haikais" como em "Creio" e "Trovas", Lyad de Almeida faz cres
cer um lirismo significativo e. inesperadamente, faz surgir aquela utilidade 
"stricto sensu" (verdade social) como um alto degrau, só atingido pela verda
deira função da poesia . E como se o poeta quisesse incutir alguma mensagem 
através de um sistema psicológico, mensagem que aparentemente se funde ao 
lirismo puro, mas que na verdade se destaca no momento de sua captação. 

Senão vejamos: em "Novas Tankas e Haikais" o poeta principia com um 
numeral de lO poêmas (composições) líricas, pa'ra em seguida atirar-se-nos 
guase que violentamente contra um fato social como este: 

E continua ... 

"Enterro de rico . 
Festa no bairro pobre" . 
e depois continua sistematicamenl 
"Grávida a mulher 
solteira. Matará o filho 
ou o preconceito?" 

" Descobrta na Africa. 
..,u i •>~__, ,. r.. 

o sangue dos m:gros ... " 
ne •• • v 

"Os guerreiros procuraram, em vão, 
o marco da fronteira. Ele só existia 
no mapa do comandante .. . " 
"Cobiçando as balas que vende, 
o menino baleiro .. . " 

Bem que ~ão me custa crer que é este o poder de síntese diante das várias e 
controvertidas ideologias sociais frente às quais o poeta se define metonimi
camente . e já que esta inquietude poderia ser extravazada em atividades 
extraliterárias. é esta renovação na estrutura técnica do poema sem precisar 
forçosamente ser discípulo dos orientais, é esta falta de comportamento em 
relação aos acomodados da literatura evolutiva, que faz de Lyad de Almeida 
um poeta fluminense tipicamente jovem. Na verdade, a utilidade da sua poe
sia corno função social o releva mesmo ao plano.dos que procuram da~~ 

poesia fluminense testemunho de que ela existe. 

A v. A maralPeixoto, 36- 12. 0
- S/1.216 

Tel. 722-5508-GaleriaPaz 
2. as, 4. as e '6. as- de 9•às 12h 

JOALHERfA 

papelaria falcão 
PADRONIZA JL.Ln? 

PADRONIZADOS. 
PAR·A TODOS OS FINS 
LIVROS FISCAIS 
COMERCJAIS E CONTABEIS 
MATERIAL ESCOLAR. 
..-. COf!ICEíÇM·21o;. nz_./ril577t 

··TEftOI 
LETIISfLUDENSEs 

RUA CORONEL 
GOMES MACHADO, 59 
r••· 722-7568 - Nit.enti - RJ 
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Acontecimento mareaate 
.,_ na vida llilmlnense --
O que ~erá, o do Rio, a Segunda Semana -de Ação Social -~ 

. 
Apoio das fi~~ 1s represent~tivas da vi~a estadual - ~rgani_zação 
e P rograma 7- Ontem, a reumão das comissões sob a prestdêncta do 
Bispo D iocesano D. João da Mata Amaral - . Na presidência de honra 
· 'O Governador Macedo Soares e Silva e Senhora 

A Segunda sens.na Diocc~nna 
consti tu ir á, sem duvida, um 
aco'htecimento marca nte na nda 

· flUminense. E lementos rePre-
sentativos e de projeçilo n,J ce
n á r io p olítico e admini.>trativ o 
1:10 E,.stãdo do Rio apoiam a ?rt
lhante in iciativa. Damos, a i e 
gutr, os nomes que integram as 
:vãrlas comissõeo--s or ganizadora; 
da 2.• semana de Ação Social ; 

Sindtcatos Operários e Repr~ · 
scn tant\;' s da~ CooPerativas de Ni
terói e São Gonçalo, . 

COMISSÃO D E HDCEPÇ.\0 

Présiéel;te - Desembarga-dor 
F erreira Pinto; Acessora - D. 
Mariá P er ei ra das Neves, Díre
tora da E scola Aurelin0 Le <1l . 

COMISSÃO D E F lNANÇAS 

PC Diocesano ~ A seguir pro- 1r 
grama Pelo F. L. o. F. ~ AH 
15,00 horas - Visita a obr;..:. 
S,Jciais~Dispensári0 S . Vicente 
de Paulo. As 17,00 horas- Semi
nário do Secretariado~Assunto: 

PRESID:tNCIA DE HONR.\ 

ArticuLação das obras sociais ca
tolicas-As 20,00 horas -StJSsâ0 
sclr;ne no grupo Coronel Camt
são - Presidente: Sr . Prefeito 
Municipal. ~ Orador . C 0 n.,ao 
~avora ~ Obras Sociais Cat~-

PreSidentc - Dr. Fernan1v !Iras. 
S . Exa . 0 Sr. Governado~ e 

J ra. Macedo Soares e SiL,·a ; 
Convidado de H onra: s . Em i
nência Sr . Cardeal Arcebtspo ; 
Comissão D iretora: Ser á. c0 1~sti· 
t Uida por todos os Presid e ntes 
da s diversas comissões. Em ca
da reunião será cscolhid•> u:11 

dos membros J:Ía ra Preliidi8 o~ 
t rabalhos 

P imentel, Presidente da L. B . 19 ~ Sexta-feira ~ As 7 :;u 
A.; Acesscra - D . Carmem horas ~ Missa no Barrpto :, 
K . -u 1 p , . , ~nl 

tngston - ·"'':m :ro3 - c~::w segUida visi ta ás obras sociais 0 ., 
dente ·da AssoclaÇao Com Cl' ~l a-1 , paroquia. As 15 00 h o s \'! 
Repre~entantes dos Ban cos . d ~ I sita ·ao In stituto d osra C;:os -~ 
N> ter ót e da Caixa Econôm1ca · pdcopata , C . o . _· s e a ooperat 1va. _ 

COMIS-8~0 D E J:MP RENSA E A'! 17•0~ horas - Seminário no 
PROPAGANDA Recretar1ado - Presid ente: Dt. 

Durval Ba tista P ereira . ~ Às-

I 

. ACE S.SORES 

Presidente - J . 1' . de C::~stro SUL to: Cooperati vis~tlv . As 2tJ, •• t) 
AlvCd; Acessora D. Mar :ha Go- heras ~ Sessão solene na E~
mes; :\lembras - Presidente da c?la Henrique Lage. Oradol eS: 

Padre Osman dt' Jesus, D ~- Assuciaçã0 dos Jorn:tl i stas,. Dirc- f.dmundo. Alves Gomes e Atali
Elza p. d"'s Neves, D . Reg1na tores do 3 jornais de Nltcrót; D1- ha Nogueira. Assunto: O traoa
Rangel e D. Hildeg-arda Souza retor es do• Râ.dios Flum inenses. l hador e a Ação Social. Sessão 
:Vale. Padre Edmundo Sampaio . d~ cinema. Presidente ~ l'reSi· 

COMIS9Ã.O DE DOCUMEl..,TA-~ ddlte da L. B. A. 
OS ACESSORES DAs DIVER- ÇXO 20 - Sábad o _ As 7 ::0 hota::;. 

SAs COMISSõES PresidenttJ - Paure Almel(\a, -- MisSa no Morro do éavalão -
• . _ . . R e itOr do Sern;nário. Acessor -- Cí.'lebrante: Sr. Bispo Dioeesa- '' 

, Com1ssa0 patro:tnadora. S . D . Z!lah Maciel, Membroc. -l r.o. _A.s 15-00 horas _ r..an · 
Exa. o Sr . Secretá r io de Saudi.' <! ll'i:embros da J . F. C. Aturt s of~erecido aos Semina · i ot~ c~e 
.Auistênc'a. D1· . Vasco Barcc:1°3 ; católicas da E . S. s . ; Aluaa5 Casa das Em a 

1 ~ · fe _& 
'Act.ssor - Dire tora da E scola. da Escola d P. Professore s e do c~ - A 16 Preg, das Dom~stl
de Serviço Social D. Yolo.nd'l. InStitu•o de Éduca<:ã o Cab~rá a ';·' ·. ~ s .OO horas - S~ml-. · n •.irto no Secret lad D ].1aciel. Comtss1o Organlzadora: e3ta com 1ssão 0 rg-... nizar 8 e"P•r A ar o tOccsan a 
!Dr. Rocha W erneclt, dd. l' r~- sh:ão dos recursos as•is.ten~ iai; ;-nt ~unto; FavciM. :- P :·est- , 
fe ito d e Niterói. Acesso r - Dou- da comunidade . ~ e e· Dr · Soares_ P.tnhú. A>J 
tor Soares de P inho, Coa 3?-lt_?1 o PROGRAMA ·~ - 00. ~oras ~ Sessao no 'I'e~. tro 
Jurídico dO D . s . p . comt~S>\ 0 . . Ol" l\..•U-?ICIPal ~ Presitlente : ::; ·_:;! 
"!e Cooi>eradoreB: ~nistro Ge f!. 0 seguinte 0 piograma - 1 f. ~;c:la, o Sr. Governador d E 
raldo Bezer c~ r1,.- ~f"n •z .. s Pre: ganizado Par a a 2• Semana ela I tr.do . Oradores· Dr Ad v lds-
;~~ ie (fo Tribunal Supgrtor •lo _,,çao. c•a •oces3:n ~ ·J ivle sqlllta, Ministro da Justlç . n · • - 5o · 1 D' a Esta:l- I': · · · roa o 
rraíif,jiho ; e Xscessor - D.lkl do Rlo, que se realizara entre 14 Ministro Geraldo ~err a. 

(4, Almeida, do MlniStêri0 du a 21 d e novem bro . ll\r~·neses. a de 
Tr~õbalho comissão de Recrea- lt - Domingo - Nas paro- \ 21 D . 
!;:!o: D~sembargador Ferr·)ica qulas durante as missas, prã.ticas r as M.' :mmgo ~ As 9,00 h o
l"into, Presidente do Tribunal dos sacerdotes sôbre a semana São' J _tss Campal no l .argo lle 
.~leitora!: e Acessora - D. Ma- social e suas f inalidadeS. A oaoo. 
r!.a. Pereira das Neve•. Diretora As 19 00 horas - Grande fest;J.fl ~ 1 ,00' horas - .P.n~rra-
\!a Escola Aurellno Leãl. Comis- popular' ,_ l'<U'go do Barreto. mcn e da Sema.ua com a Pre.~en-

-v Ça de Sua Em' • · são d- Finanças : Dr . Fernando ''Show" e sessã.o de cinema. ao de 1 D . meneia o Sr. Car-
!August0 Pimentel , Presidente at' livre . Orador - Dail de Al· a • ]alme Câmara.. 
'da L, B. A.: e Acessora - D • m eida. ' 
,Pa,l'Inem Kingston, A~si~tentc 15 _ Segunda- feira - As 7,30: 
l:!oeie.t da L . B. A. Comtssao ~e h or as _ Missa no Virad ouro, 
~mprensa e PropM'atlda : J • { · celebrada por Sua Excla . D -' 
do CaStro Alves e As~es_sor- D . João da Mata. . As 15,00 hor a s 
Martha G?IDes . Comtssao. de Do- __ Lan ça mento da p edra :tunda-
cumentaçao: Padre Alm etda, As- . . _ 
slstente E cle:s . A . c . e Acesso· ~ental d o edihcto L_:ao X.III . As 
ta - D. Zilah 1\f.aciel. Comi~- i~,30 bot-as -;- B~Ma.o e mstal:-· 
são Organizadora: Presidente - çao dos secretariados d a A . G. 
IDr . Rocha Werneck, P refeito :! Ação Social. , 
de Niterói; Acessor - Dr. So!l- A segu1r no mesmo local; 
reoa de P1nh o c on3ultor Jurídicü c01:stituição d as comissõês de 
do D . E , s. 'P. Membros - HG- estudo d a semruna de ação social. 
p·:esentantes do Conselho E sta- As 20,00 - Sessão solene na 
dual de serviço Social, V igâeio Academia de Letras, p residida 
bas diVersa·; paroquias d a. D to ror D. João da Mata. O rador...
c ese Representante do Ctrcu:o senado·r Apolonio Sales - Cola.
Pperã rio . RepreSentantes da~ tL•tação do g0 vêrno com as ob ras 
obra.s de assistê?-cia social Me~•- r.oóais. 
:oco~ da Junta D tocesana d e Açc~o 16 ~ TerÇa-:fl'ira - As 7.31) 
S<>c1al . ];0 ras ~ Mis~a 110 Centr o So-

ç_ RES • (Morro ~ Estado). Cel~:brante: 
'OMISSÃO DE COOPERAO,)-! cial da ru a I•'agundes Vareta 

Sr . BisPo DiOctsano D. Joã o d a 
.e.·es l~ - Ministro. U eral Mata -: Prugrama execu.tado 

d Bez~rra .de Menezes Pr?Sl P:-Jas crtanças do .Morro -.~aJa.
~te dD TritutÍal sulli:rio-:<io ra o Sr. P1·efe 1to Muntc1p:<l. 
Trabalho . Ac~s~- Dr. DaYl Ent r ega d o Centro á I.. B. A. 
(fe Almeida. Membr os - Pt<>S!· As 15,00 horas - Visita ao Abr l
dente da AsSOciação Comercial go Cristo Red entor, em São <.;on
de Niterói; PreSidente da Aca· ~; r•.lcl , - A s.:-guir. seminário no 
d emia F luminense de Let ras; 1:1csmo abrigo. As 20 00 horas, ... 
Presidente da . Academia d e Lu· S :ssão solene n o Colégio Brasil 
traiS de Niterót ; !'i inlst~o da o:- -- Presiden te Dr. Vasco Ba rce-
detn 3." de S · Francisco ; ~~- ]os DD s.-:cretário de Sa úde ' 
· · o ·d 3 • d' Sao • · · c " nl5 l1o . da I ~m · e Assistência . Orador: Deputa d o 

Franc1sco · Prestdente da Fed..:ra- . • 
ã Mari;n ·; Presid ent . d as F i- Damel Fr~nco . - Assunto; Pro

ç o a . . t\ .. , n·&ma pratico para a volta. do 
lhas de Maria, Pre~Identes 0 '~ - OPei·ário á Igr e ja. "Show" e 
!Assoc iaÇões Paroqutais ; Pre·w 5 ·ã inema . r . I 
dente das Bandeirantes; Pres!· Se 5 o., c . ao _a ltvre . 
-d ente dos E scoteiros; D iretor da 17 ~ Qu~nta-fetra ~ As 7,30 
:mscola Henri<t'àe Lage; DiretO· horas ...- M1ssa da P en.ha ~ Ce- [ 
l'a da Escola Aurclino Lea l ; Di- ll:ura nte. Sr. Bispo . DIOcesano-~ 
l'etor do Institut0 de Educaçii o Programa Pé~o Centro. As 15,00 
Professol'C's do ·. Insti~uto de Ed~· !.c,:as - Vistta a Ob 1·a_s Sociais: 1 
'Cação: ;Professtn·es aa E scola t .(' AsJlo de Santa Leop oldina e or.-
~rviço Social :·· Professores da f:mato d a Divina Provid ência , 
E scola de ProfessoreS! Diretures ÂS 17 horas - Seminário no se~ 
c protl'ssores do• giní•s1os e ~') - cretarlado ...- Assunto : D1sturbios 
lêt;-ios. mentais na Juventud,, e adole:; 
- cência ~ Prcsid•' n te: Dr . Te i. 

'· CO MISSãO P.\TP.OCINADOR \ r.d ra Brandão . As 20,00 hor J.S 

Pl~Sz__.:_rto l"'i,a.,_-Sl- To:..~ 
-..;...Sessão solellé..:~:~.G-.T.J-u<t.Ltw 

~ .. ......,~ ..... 
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o grama -~ vnrem, a- reunHRr -das- comis-sões sob a presidência do 
Diocesano D. João da Mata Amaral -. Na presidência de honra 

'O Governador Macedo Soares e Silva e Senhora 
Bispo 

A Segunda sem;;.na Dioccso.na 
constituirá, sem duViàa, um 
acohtecimento mar cante n a tr1da 
fluminense . Elementos rer-rc
sentativos e de projeção no ce
nário político e admini.>trativo 
Ho E.stàdo do Rio apoiam a ?d
lhante iniciativa. Damos, a ie
gulr, os nomes que intes-ram as 
. várlas comissões organizadora; 
da. 2.• semnna de Ação Social: 

PRESIDf:NCIA DE HON'R.\ 

SindiCatos Operãrios e Repr~· 
sentantes da~ CooPerativas de Ni
terói e São Gonçalo, . 

COMISSÃO DE HECEPÇ.\0 

Présh!er.te - Des.eml.J.arga.dor 
F erreira Pinto ; Acessora - D. 
Mariá P ereira das Neves, Díre
t{)ra da Escola Au1elin0 Le.1l . 

COMISSÃO DE FiNANÇAS 

PrcSid\Jntc - Dr. Fernan1tJ 
Pimentel, Pres1deritc da L. B. 
A. ; Acesse ra - D. Carmem 
Kingston - 1\1t)mbro3 - PrcS!
dente ·da Associação Curn er~ia-1, 
Representante~ dos Bancos de 
!'l'iter ói e da Caixa Econômica. 

Pc Diocesano ~ A seguir pro
grama Pelo F. L . O . F. ~ ,Â}l 

~5,o_o. hor~s - ~isita a obt·!>~ 
S,Jciais-Dispensân0 S. Vicente 
de Paulo. As 17,00 horas- Semi
nário do Secretariado-Assunt'J: 
Articul.a.ção das obra-s sociais ca.
tolicas-As 20,00 horas ~sessão 
Svlf.ne no grupo Coronel Camt- , 
são - Presidente: Sr. Prefeito 
Municipal. ~ Orador. Cone"'ü 
~avara ~ Obras Sociais Cat~
!Icas. 

19 - Sexta-feira. - As 7 ::J() 
hora:; - Missa no Barreto, ~m 
segUida visita ás obras sociais Cl" 
r::aroqui a. As 15,00 horas _ \'!. 
slt~ ·ao Instituto dos Cegos e 
t:~ lcopatas e á Cooperativa. _ 

S . Ex a . 0 Sr. G-Overnador e 
Jra. Macedo Soares e Silva; 
Convidado de Honra: S . Emi
nência Sr. Cardeal Arcebi»po; 
Comissão Diretora: Será co.:st!
tUida por todos os Presiden tes 
das diversas comissões. Em o;a
da reunião ser!i- escolhido u:n 
dos membros pára Pre:tid~ os 
trabalhos 

COMISS!Ã0 DE TMPRENSA E 1 A'l 17•00 horas - Seminário no 
PROPAGANDA secretariado - Presidente: Dt. 

Durval Batista Pereira. ~ Às-

ACEgSORES 
Presidente - J. 1'. de Castro SUL to: Coo~er:tivisllw. AJ; 2\J,"I) 

Alvcd; Acessara D. Mar~ha r;o- hçras - Sessao solene na E~ · 
mes; :lfembros - Presidente da c~Jla Henrique Lage. Oradolcs; 

Padre Osman dt" .Tesus, D Í Associaçà0 dos Jorn:tt,istas,. Dil'\J· f.dmundu. Alves Gomes e Atali
Elza p . d"s Neves, D. Rt~:;tna 1 tores do3 jornais de Nlt~Jr<n; D1- ha Nuguetra. Assunto: O traoa
Rangel e D. Hlldegarda Souza retores do' Râdios Fluminenses, ll•ador e a Ação Social_ Sessii." 
:Vale. Padre Edmundo Sampaio. d.., cinema. Presidente ~ l'resi. 

OS ACESSORE-S DAs DIVlm- CAO 20 - Sábado_ As 7 30 hota:;. 
COMISSAO DE DOCUMENTA-~ ciente da L. B. A. 

SAs COMISSõES Presidente - P:1ure Almeida. -- Missa no Morro do éa-·alã _ 
. _ . ReitOr du Seminário. Acessar -- Ct>lebrante: Sr. BisPo Dloee~a-

• Com1ssa.0 patro;tnadora: S . D. Zllah Maciel, Membruc. -)nv. As 15.00 horas ~ Lan • 
Ex~- ~ Sr. secretáqo de Saud~ •: l\Sembros rla J. li'. c. Aturts oferecido aos Semina·is t.a.s c~e 
;Au,stenc'a, Dr . Vasco BarcdO·~ . católicas da E. S. S.; Aluna5 Casa das Em r a 

1 
.fe& 

Ac .. ssor - Dire tora da Escola. da. Escola dr. Prvfessores e do c~· A 16P eg das Dom~sti
de Serviço Social D. Yolo.nd1. InStitu~o de Éduca<:ão. CabtTá a n·~~-io--: 8 

,()() foras - S!!ml
Maciel. Com 1ssão Organ\zadora: e'-ita comiSsão 0 rg-.111iza-r a e"Ptr A O Secretar ado Dtoccs1Hlo 
Dr. Rocha Wcrneclc, dd. l're- s\ção dos recursos as•i&ten:iai;; ;;:nt ~unto: Fav~la.s. :-- P:·esl-
feito de Niterói. Acesso r - Dou- da comunidade . ~ · e· Dr · Soai es _ P.lnho _ A,; 
tor Soares de Pinho, Co;pult_?1 O PROGRAM"'- 4 ~ 00 . ~oras ~ Sessao no 'l'e!itr<> 
Jurídico dO D. s. p. comisS!\0 . . o r 1\.tU-?Iclpal - PreSit.!ente: s·_::l 
c!f- CooneradoreJ: ~nistro Ge f!: 0 segulnte 0 ptograma · - Exc:Ja. o Sr. Governador d E~ 
:rald Bezerro. 'de :\fcnt~zp-s P:fc; ganizado para a 2' Semana <la I U.do. Oradores· Dr Ad " ld,. 

0 ,. . , _ • . • • . · • roa o 
ide te Tribunal Su rnÕr (~ "çao Soc•ª1 D1oces3.:na ~ Esta;·J I Mfsqwta, Ministro da justiça 
rabfJ.lho; e •ceSsf\: -. Dilkl do Rio, que se realizara entre _4: Ministro Geraldo Bezerr d' 

í1e Almeida, do Mintstérlo du a 21 de novembro . 1\r~·neses. a e 
Tr~balho. Comissão de Recr-ea - H - Domingo - Nas paro- I 21 D . 
'i;:Ao : Desembargador Ferr·::lira quias durante a.s missas, prâ.ticas r as M' ornmgo - As 9,00 .!lo
Pinto, Presidente do Tribtmal dos sacerdotes sôbre a semana São. J !sse. Campal no Largo de 
_Eleitoral: e Ac:essora. - D . Ma- social e suas finalidadeS. A oaoÔ 
r!a Pereira das Neve•, Diretot• As 19 00 horas ..- Grande festJ.ll . ~ 1 

,00' horas - .P.n~rt·a-
\!2. Escola Aurelino Leâl. Comis- p 0pular' no 1'<1-rgo do Barreto. n_tcn e da Se~a c?m a Pre:~en-
são d- Finanças: Dr. Fernando "Show" e sessão de cinema ao â~ f~Sua.EmJnêncta o Sr. Car-
!August0 Ptmentel, Presidente al' livre. Orador - Dail d e Al- a · ]atme Câmara.. 
'da L. B. A. : e Acessora :- D • mefda. ' 
.Pa,lmem Kingston, A~sr~tentc 15 ..- Segunda-feira ..- As 7,30: 
l!!ociat da L, B, A. comissao ~e horas ..- Missa no Viradouro, 
,Jmpretnsa e Propag-anda: J. 'f· celebrada por Sua Excla. ü .' 
d 0 CaStro Alves e A:s~es_sor- D. João da Ma-ta.. As 15,00 horas 
Martha G~es. ComJssao. de Do- __ Lançamento da pedra funda-
cumentaçao: Padre Alme1da, As- . . _ 
sletente Ecle:s. A. c. e Acesso- ~ental do edificio L:ao X_III. As 
ta _ D. Zilah 1\faciel. Corni:J· 1~.30 horas -::- B~nÇao e mstal~
são organizadora: Presidente - çao ~os se?retartados ·da A . 1,.;. 
JDr. Rocha Werneck, Prefeito :: Açao Soctal. 
de Niterói; Acessor - Dr. Soa- .A. segu1r no mesmo local: 
re-a de Pmho c onsultor Juridicü cOI~stituição d as comissões de 
do D. E. s. 'P. Membros - Hü- estudo da semama. de açã0 social. 
p·:esentantes do Conselho E , ta- As 20,00 ..- Sessão solene na 
dual de Serviço Social, Vigârio Academia de Letras presidida 
Qas diversas paroquias da. Dio ror D. João da Mata.' Orador ..
çese RePresentante do CilCI.I:o senador .A.polonio Sales - Cola
Yperá.rio. Representantes da• bL•tação do govêrno com as obras 
obr:lls de assistê?-cia Social Mc~ll- ~oóa.is. 
_oco~ da Junta Diocesa.na d e Aç;<'-0 16 ~ Terça..,feira - As 7.31) 
Social. },0 ras - Missa no C entro So-

'OMI-SSÃO DE COOPERA0.)· cial da rua li"agundes Vareta 
-c (Morro cto 'E.~tado ). Cel~ebrante: 

RES' 

.e.resl~ - Ministro Gçra.l 
~ Bez~na . de Menezes P t' ? Si 
~te dÍÍ: TrÍJ:unal Su~riO;· "]o 

!!abalho. Ac~s~ - Dr. DaYl 
de Almeida. Membros - Pres i
dente da Associac::ão Comercial 
de Niterói; Presidente da Aca 
demia Fluminense de Letras: 
Presidente da Academia de Le· 
tral'l de Niterói; Ministro da Or
deJn 3.• de s. -Francisco; Mi
nistro da Ordem 3.• de São 
Francisco; Presidente da Fed;:ra
cão Marianã; Presidente das Fl
l:has de Maria. Presidentes <]a·~ 
!Associações Paroquiais; Pre-;i
dente das Bandeirantes; P!'Csi· 
'dente dos Escoteiros; Diretot' da 
Escola Henriqlie Lage; Dir,~to
l'a da. Escola Aurelin0 Leàl; Di
l'etor do Institut0 de Educaçi'Lo 
Pi'ofessorC's do Instituto de Edu· 
éaçd.o: ,Profes s~·es da Escola l;é' 

li)erv i GO Soei al ;· Professores da 
Escola de Professores ; Dir e tures 
c pro1'c•ssores do• ginásios c c-.J· 
lêg;ioS. 

S1•. B'sPo ~Diaeesano D. João da. 
Mata - Programa executado 
P';Jas crianÇas do Morro - Fala-
r.í o Sr. Prefeito Municip:tl. 
Entruga do Centro á I. . B. A. 
Âs 15,00 horas - Visita ao Abr1-
gu Cristo Redentor, em São Gon
çr~ltl . - A seguir. seminário no 
r,1csmo abrigo. As 20 00 horas .... 
S :ssão solene n o Colégio Brasil 
-- Presidente Dr. Vasco Barce · 
los, DD. S(,cretário de Saúde c 
Assistência. Orador: Dl!putado 
Daniel Franco . - Assunto: pro
n·ama Prático para a volta. elo 
oPe;·á.rio á Igreja. "Show" e 
sessão cinema ao ar livre . 

17 !.. Quinta-feira ~ As 7,30 
horas ~ Missa da Penha. - Ce
lí:'1Jrante. Sr. Bispo . Diocesano
Programa pelo Centro. As 15,00 
l.r,t'as ...... Visita a. Obras Soclals: 
Asilo de Santa Leopoldina e or
fanato da Divina. Pr0 vidêncilt . 
ÂS 17 horas - Seminário no se. 
cretarlado - Assunto : Disturblos 
mentais na juventud,, e adole:> 
eéncia ~ Presid•' nte: Dr . Te i 

•. COMISSãO P ATP.OC INADO R \ '~·Jra Brandão . As 20,00 hOJ·J.3 

_ . -· Se.>são sole~e no Instituto de 
Preside nt,. -- S . Exa . Dot•, n r J·,:iu ação - R n'ã d P · ' 

:\' B r c ·lO' ~ccretár'll ll ~ • C ~eu 1 o o · 1 o-
' . ascdo aA ~. e-' ·a •cc•< 0 _ _ fJssional católico - Prcstde;1L!!; 
~au f\ C SSJSt J1CI • -"' , •!> ' • f .• 
D . Yolanda Maciel , Diretora da Plu esso~ Ismael Co':ttnho. DL'. 
E scola de Serv:{ço Sor.ial; Mo:>:m- SecretáriO de Edu caçao e Saúde. 
bros -- Prefeito d•' São Gonr:,Ü) , ... Orador. M ons. Helder Câm?.
- sr. Dil'Clol' da lcepartiÇ; itO r~:.. Ass~nto: ~ Profe~sor e a 
d e ií.Guas: I!t'Pl'c'!f·ntantc cb .\ -;ao Soc1al. SE.>§.Sao de cJnema no 
Fumla<:ão da Casa Popular. l ' n· n-.orro da Penha. 
presentantc do s . E. S. O·: l~c- 18 - Quinta-'feil'a - As 7,'30 
presenlàntes do S - E. S. C·; J,.,ras ~ Missa da Fundação d tl 
He'pr,•srn:antcs do s SindicatO.> Lar Operário Fluminense, eelc. 
ratl'on.-i. ·J Ret>res:;-ut.ant<;s C: o:; brada pol' S : Ex,..ia.. 0 ~r. Bis-

~ .. ~~~ 
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Uma llgad-familla flOSSa ··
1
·P.itrjcia 

.á g-rande 'nobreza · iberica 
, I 

A imperatriz Eugenie, íaHecida I1a póuco, 
aos 94 ani_J9s de edade, e cujo nome recorda 
as épocas de grande esplendor e ensanguen
tada tragedia do segundo impcrio napoleoni
co, tinha, no Brasi-l, e especialmente nesta ca
pital, muitos parentes, todos da família Por
tocarrero, a que ella tambcm pertencia. A ul
tima soberana dos francczcE não. desconhecia 
esses parentes trans}>lantados para o Bra3il, e 
pouco depois do seu casamento, enviou aos 
que estavam então em Pernambuco, o seu e o 
retrato do imperador Nanoleão 111, que são 
os que hoje reproduzimos c a_ctuahncntc per-

pos ré;-àotos. Em 1340 a repuhlica de Veneza 
munda~ J.s!ão de :CoP.ol'ar.~crQ_, dcs'c<'n~lcute d~ 
nobre gcuovez Egyd1usBocanesra c irmão do 
dogc de então. soc,·orrer, na Hcspnnha. a Af· 
fonso Xt rei de Castdla; que estava em Iutã 
com as mouros. Aqncllc CD\'lado vcneziano1 
pelos serviços que prestou a esse monarcha, 
foi elevado a coade de Palma c tcntlo sido 
nomeado almirante, resolveu fixat· rc~idencla 
em terra hesp:mh<iln . Tcyc um neto, que ca• 
$ou c·nm uma Ilcsccndentc da casa peninsulal! 
de Portocarrcro, tom::.J;do- os seus br:tzties • 
~onl.inuando a v·adiçú <l da familia, e do qual 

'·.l 

Relmlvs do impaaclur :0.'11poleüo Ill · e da 11m p eralriz Euuc1~ia, por clla enviados 
aos seus paren tes de Pernambuco 

tenccm á S1·a: Bezerra de :llcuczcs, neta de· 
D. L~.;doyina P0rtocarrcro Drago, cujo pac 
muitas vezes reuuia os filhos c i·clcmbrava as 
S>Uas tradi,õcs nobilijp-ias, fazendo-lhes uma 
prelecção sobre os sct's c os antepassados da 
impcrr.lriz Eu;;cnia. 
· O primeiJ·o Port0carrero que Yciu ao Brasil 
foi Franci~co, c acompanhan1, como secreta
rio, o 2° goYernador, Duarte da Costa. Veiu, 
em sc!lt~ida, Gypriano Pitla Porlocarrero, um 
dos herócs das guerras hollandq.as, e cujos 
descendentes foram o Dt·. Luiz l\laximo da 
Costa Ferreira Pitta Portocarrero ·de Albu
querque Mello, pae à o DI'. Carlos Portocarre
ro, o mat:e~!!_l H_;pnenef1ildo de Al_Quq~ef9_ue 
P.m:to.carJ:Cio, barao do Forte de Cl7'imora, pae 
do generul Amer.íco _de .Albuquerque Portocar
rero, e, ainda Tito Augusto de Albuquerque 
Porlocarrero, que tomou pat·.te na rcvQ!ução 
Praieira, e foi p~e do· coronel do Estado 
Maior Dt·.Tito PortocaJ·rero. Vieram, mais tar
de, outros. Está, porém, extinctn, uo Brasil, 
a Jh~es~e_ndfficia_m~!ltla. desta fa
mília, cujo nome teria desapparecido, se. no 
tempo da monarchia os filhos níio o prefe
rissem ao dos pa~s. adoptando ,o materno, 
por ser de mais conspícua nobreza. 

Essa nobreza• remonta, em \'erdade, a tem-

• 

descendia ChristoYão de Portocarrcro, qn• 
~espo sou a ir mü do cro11tk de Tt•ba, da il i HJ I:a 

casn Guzman, introduzindo, em sua família, 
o titulo de con1le. Inclue-se na dcsc.,ndblClll 
deste casal 'O duque de Peneranda, c •• mle d-

. Jlfoutijo, official que, sendo hcspanhol
1 

tlcYo
tou-sc dos· fmncczes, SCJ'\'indo, com c]!cs, e1n 
Hc~panhu, como corqnel de artilharia, e. na 
França, em 1814. Essc cunde de .Monliju mor
reu em 1839, deixando duas filhas que se ca• 
Mram, a mais velha com o duque de .'\lha·; . 
morrendo em 1865, e a segunda ~ Maria E_!.~.:~ 
genia de GJY-JWUl-y l?oduc.<u-rero, conilcssa de 
Teba e marqueza de l\Iaya, com o imperadcr 
Napoleão III. 

O mais famoso dos membros da f.uuilià · 
Portocarrero foi, sem duvida. D. P 
Tulcdo, o terrível duque de 
de ter governado a Flandres, 
diu e conquistou Ps1·.tugal. 

Se conseguirem estabelecer a; 
de de documentos que possuem, 
ximos J>arcntes brasileiros da 
ratriz . os f1'ancezcs, disput 
çn, reclamando a paJ'lc 
lhes e. em tal sentido já 
ções aos nossos reprtsentantes 
França . 

~ . ...., ~~ 
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PEpAÇOS DO MEU 
DIARIO 

FRAZÃO TEIXEIRA 

c 
vida. 

onstruimos durante 
longos anos a nossa 

Acumulamos conheci
mentos e experiência, lemos 
Camões e Adam Smith e 
aprendemos francês. 

Fazemos, na medida dói 
nossa eficiência, a nl .;:.;a 
obra, o nosso mundo, a 
nossa familia. Depois che
gamos à velhice, morremos 
e somos esquecidos. 

A glória de subirmos ao 
céu num carro luminoso ou 
a triste sina de descermos ao 
inferno são apenas fantasias 
de visionários. 

O Além para todos nós é 
ali, no cemitério. 

A vida é uma esparrela. 

* 

U ma mentaHdade aler
ta e uma inteHgência 

clara e fecunda do espírito, 
a honestidade, como padrão 
moral, a capacidade de ação 
e a ener.gia são quaHdades 
essenciais para o progresso 
de um povo. 

Não temos, no Brasil, 
muito de que nos orgulhar. 
Nas entranhas dos brasilei
ros não predominam essas 
quaHdades. 

Na confrontação entre 
as nações, somos colocados 
no 3° mundo. E isso ocorre 
no Hmiar do século 21. 

* 

A tristeza o que é? 
Distúrbio org'ânico? 

Ou é a alma em desespero? 
talvez seja desprezo de si 

próprio, ou falta de auto
estima. 

Sou um homem triste. 
QuaiJdo sorrio, tento 

ocultar minha tristeza. 
A tristeza sem lágrimas 

nem desespero é um pesar 
nobre; é bela e sensata. 

A certa altura da vida 
ela chega a ser uma virtude. 

* 
S e, mais do que pelo 

seu aspecto físico, o 
homem vale pela forma de 
sua Hnguagem e pelos seus 
sentimentos, aqueles que 
não sabem ler ou exprimir
se são seres mutilados. 

E os que vivem sem 
Deus são seres extraviados, 
perderam o rumo. 

* 

R epito o que já foi dito 
milhões de vezes: 

Há uma intervenção in
teligente que atua no 
Universo. 

Mas quem é que 
intervém? 

Onde se esconde esta en
tidade fantástica? 

,\#'1'· ..ltC.-...- . .. .111 .. 

Que poder é esse, que 
reina sobre todas as coisas? 

11Deus! O'Deus! onde 
estás que não respondes?" 

* 
A l'ida é um sono 

monótono. 
Acordei na velhice, já tarde. 

Acordei para morrer. 
Não seria melhor uma 

vida desperta, as janelas 
abertas para a claridade de 
um dia sem fim, todos os 
sonos acumulados num so
no único e definitivo? 

* 

A Europa teve suas ter
ras encharcadas de 

sangue de milhões de ho
mens, mortos e feridos, em 
toda a sua história, com as 
batalhas estúpidas que aH se 
travaram. Nos intervalos, 
em paz, a vida tMnava-se 
fácil pela rarefação das 
populações. 

Tivesse a Europa vivido 
em paz desde a era feudal, 
as populações cresceriam de 
tal modo que a vida se tor
naria insuportável, como es
tá acontecendo 110 Brasil. 

AqUi, neste chão, não 
houve batalhas s11flcientes 
que nos salvassem do cresci
mento desmedido da nossa 
população. Como est.mos 
precisando delas! Daqlli a 
pouco, alguém a nosso lado 
estará tramando sua batalha 
particular para sobreviver. 

* 

E m 1950, na Copa do 
· Mundo, . assisti, no 
Maracanã, ao jogo de fute
bol entre o Brasil e o 
Espanha. 

Fiquei maravilhado com 
a perícia dos jogadores 
brasileiros. 

Nunca tinha visto um 
jogo tão bonito como 
aquele. 

Hoje, o que se vê são 
botinadas dos dois lados. 
As jogadas são truncadas, 
porque os jogad.ores apelam 
para as faltas desleais. 

Ninguém ignora que no 
futebol defrontam-se onze 
jogadores de cada lado, que 
se chocam, que se agridem 
para se apossar da bola. 

No beisebol, a filosofia é 
outra. Cada equipe 
compõe-se de 9 jogadores. 
Mas - pasmai - apenas 
um jogador da equipe "A" 
é que defronta temeraria
mente todos os nove atletas 
da equipe 11B", enquanto os 
jogadores restantes da equi
pe "A" ficam sentados, 
vendo as peripécias do jogo. 
Pasmai ainda! O único jo-
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gador da equipe 11Â" é o 
que ataca, e os nove da 
equipe 11B" são os que de
fendem. Não é isso uma 
covardia? 

O ataque e ·a defesa de 
um contra nove é outra es
tória que contarei depois do 
meu jogo de Pif-Paf. 

. * 

L evanto-me da cama, e 
acabo de saber que 

sou ladrão, pelo menos em 
sonho. 

Sonhei esta noite que de
sembarcava de uma viagem. 
Na pressa, fui recolhendo as 
minhas coisas que utiHzara 
durante a viagem, inclusive 
uma bolsa branca que não 
me perteiiCia. Quando ia fe
chando a mala, um rapaz 
aproximou-se e me pediu ou 
intimou a devolver-lhe a 
bolsa branca, que lhe 
perte~cia. 

Fiquei aflito, vendo o 
rapaz abrir a bolsa para lo
go depois dizer que estava 
enganado, pois · não era a 
sua. As pessoas ao redores
tavam interessadas no 
escândalo. 

Depressa, recolhi a bolsa 
e fechei a mala, sabendo 
agora que era um objeto 
que não me pertencia. E 
acordei. Então, sentado na 
cama pensei: Como teria eu 
procedido na reaHdade? 

TeriR guardado pela se
gunda vez um objeto que 
não era meu? 

Ou teria afrontado, des
temido, a desconfiança das 
pessoas presentes, declaran
do que a bolsa estava na mi
nha mala por engano? 

Quem acreditaria? 
No sonho fui ladrão por 

covardia. 
E na reaHdade? 
Não sei, não sei. 
Estes sonhos ... 

* 
S e os dois terços da su-

perfície do Brasil, 
que abrange toda a Amazô
nia, com a maior parte ocu
pada pela sua colossal flo
resta, fossem o objetivo de 
um projeto de ocupação e 
colonização, as principais 
nações reagiriam violenta
mente, antes que isto 
acontecesse. 

. A floresta, que é consi
derada necessária à vida do 
nosso planeta, está sendo 
devastada paulatinamente, 
e tem havido reclamações 
moderadas de autoridades 
estrangeirás, arrepiando a 
sensibilidade patriótica dos 
brasileiros. 

Desejamos sensatamente 
preservar a floresta amzôni
ca por uma imposição eco
lógica e biológica. Com a 
sua devastação, grande par
te da fauna seria destruída. 

Por outro lado, o restan-.. ,. - ..... ... ... - "' -· .... 

te da superfkie, ou seja, um 
terço, é olJde grande parte 
da população já se compri
me por falta de espaço. 

Há uma lei da fisica que 
impede dois corpos ocupa
rem ao mesmo tempo o 
mesmo espaço. Uma massa 
humana terá que se deslocar 
para onde haja lugar vago. 
Onde encontrá-lo senão na 
Amazônia? 

* 

H á escritores que di
zem: 11Todas as ma

nhãs, diante de uma folha 
de papel, exerço meu oficio 
de escrever". 

Vamos ver se isto acon
tece comigo, agora que es
tou com a cabeça oca. Sen
tado, pronto para escrever, 
de fato escrevo estas Hnhas, 
mas sem assunto. Que devo 
escrever, ó Virgem Santa! A 
mente se esforça, 
esporeio-a, mas, como uma 
égua velha, ela não me aten
d~. Nenhuma luz no túnel 
escuro. 

Estendo o braço e Hgo a 
televisão da minha mesa, e 
vejo as noticias do mundo. 

* 

N o período de 1941 a 
1942, durante a li 

Guerra Mundial, servi na 
guarnição do Recife, à dis
posição do Gen. Mascare
nhas de Morais, então co
mandante da 7a Região 
MiHtar. 

Em contato diário com 
o general, pude apreciar 
suas quaHdades de soldado 
e de amigo. Bom, mas enér
gico, exigente, mas afável, 
quando não se irritava. 

Contou-me que se incul
pava de não ter ainda lido 
Casa Grande e Senzala, de 
Gilberto Freyre. 

Poucos dias depois, 
quando eu organizava a bi
blioteca da sede da Região, 
co~prei o livro do genial es
critor pernambucano, e 
levei-o ao general. Ele sor
riu e mostrou-me sobre a 
mesa um exemplar que aca
bara de adquirir. 

Mas meu objetivo é con
tar um episódio ocorrido 
quando Mascarenhas me 
designou para organizar a 
cerimônia cívico-religiosa, 
que consistiu na translada
ção dos restos mortais de 
João Fernandes Vieira e 
André Vidal Negreiros, che
fes da Insurreição Pernam
bucana, para a Igreja de N. 
Sa. dos Prazeres, nos histó
ricos montes de 
Guararapes. 

Tive de me desdobrar 
para preparar, com todas as 
mi11úcias, uma expressiva e 
emocionante cerimônia. 

Desde os cordões verde
. ~mardos pSJra prender .. as 
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duas urnas na carreta até a 
presença das autoridades 
eclesiásticas, e a presença de 
todos os colégios da cidade, 
ao longo das principais 
ruas, tudo foi discutido e 
decidido com a convocação 
dos que deviam colaborar. 

E como nada se faz no 
Brasil sem o beneplácito da 
Igreja, tive de ir ao Arcebis
pado, eu que sou uma cria
tura impia, mas com a preo
cupação de não pecar. 

Dom Miguel era um ho
mem taciturno; havia em 
seu rosto sinais de que há 
muito tempo deixara de sor
rir. E dou-lhe razão, pois 
não tinha saúde. 

Hoje, 40 anos passados; 
quem habita aquele palácio 
é um homem risonho, irra
diando simpatia e forte ca
lor humano - Dom Helder 
Câmara. 

Lembro-me de uma reu
nião da comissão de home
nagens, presentes o general, 
o prefeito e outros, na qual 
sugeri que se colocassem pe
ças de artilharia no alto do 
morro, ao lado da igreja, 
para as salvas de canhão. O 
general irritou-se, deu um 
soco na mesa, não queria ti
ros de canhão, e eu me en
colhi, não disse uste nem as
te. O prefeito, dr. Novais 
Filho, lançou-me um olhar 
de compaixão. 

Achei absurda a ausên
cia de salvas numa solenida
de em que se homenagea
vam heróis, no momento 
em que se guardavam seus 
despojos, e por iniciativa 
própria providenciei a pre
sença dos canhões naquele 
local. 

Logo que chegou o cor
tejo fúnebre ao alto do mor
ro, ouviram-se as salvas dos 
canhões, e eu tremi pelas 
conseqüências que pode
riam advir. Mas senti que a 
vibração e a imponência da 
cerimônia cresceram de 
grandiosidade. 

Terminada a solenidade, 
Mascarenhas, à entrada da 
igreja, apertou-me a mão e 
deu-me parabéns. 

Desejava ainda perma
necer naquele ermo, só, 
vendo os pássaros em re
voada, tornando aos seus 
ninhos, alegres por se ter 
restabelecido o silêncio sob 
o céu azul. Não estariam 
também presentes os espíri
tos daqueles heróis? 

DaH eu via os campos 
onde as batalhas se trava
ram entre brasileiros, defen
dendo seu território e os 
louros holandeses, que tei
mando em dominar o solo 
conquistado, opunham re
sistência à bravura e impe
tuosidade de nossa gente. 



N° 113 

TROVAS & TROVADORES A. Isaías Ramires . -

ADELMAR TAVARES 

A o iniciarmos esta seção em Letras Fluminen- outras enfeitam a morte ... 
ses, outro não podia ser o nosso focalizado, 'e1io"'nl"m G 1·mara-es 

senão aquele que, pela beleza e correção de suas tro- "' O U '"' 
vas conquistou a merecida /áurea de "Rei dos Trova- S . ..1 • ~ • 
dores Brasileiros". eme1a, por Onue lOTes, 

Nascido em Recife, PE, no dia 16 de fevereiro de bondade, amor e carinho; 
~888. faleceu na cidade do Rio ~e. Janeiro, a. 20 de e transformarás em Bores 
Junho de 1963. Formou-se em Due1to, no Recife, em • 
1910. Em 1907, com apenas 19 anos, publicou seu as pedras do teu cam1nho! 
primeiro livro Descantes (trovas), de parceria com A Isaías Ramires 
quatro outros poetas. Publkou: "Luz dos Meus • · 
Olh~"· "Miriam", "Noite Cheia de Estr~las:. "O r,---------::C::-o-n-c~l-u_s_ã_o_d-:-a_p_á_g_i_n_a_l_4 
Cammho Enluarada", "Um Ramo de Cantigas , etc. . 
Pouco antes de sua morte, a Livraria São José lança
va as suas "Poesias Completas" e a Vecchi publicava 
as "100 Trovas de Adelmar Tavares" (Coleção Tro
vadores Brasileiros). Foi Presidente do Tribunal de 
Justiça do antigo Distrito Federal e Professor da Fa
culdade de Direito de Niterói. Em 1926foi eleito pa
ra a Academia Brasileira de Letras. Patrono da Aca
demia Brasileira de Trova. 

Vejamos, a seguir, algumas de suas belas trovas: 
Para matar as saudades, 
fui ver-te em ânsias correndo ... 
- E eu, que fui matar saudades, 
vim de saudades morrendo. ... 
É nossa alma uma criança 
que nunca sabe o que faz. 
Quer tudo que não alcança, 
quando alcança, não quer mais ... 

Neste mundo, a certas vidas, 
a morte seria um bem. 
Mas até a própria mOI lft 
se esquece delas também ... ... 
Ó linda trova perfeita, 
que nos dá tanto prazer! 
Tão fácil, - depois de feita. 

Tão di fiei I de fazer ... 

TROVARIEDADES 
As rusgas dos namorados 
são provas de amor, também. 
- Como é bom, após brigados, 
ficarmos logo de bem! 

Inocêncio Candelária 
* * * 

Soprei. Apagou-se a chama. 
Disse-te adeus em seguida. 
- Quem diz adeus a quem ama 
diz adeus à própria vida. 

Olegário Mariano 
* * * 

Fui batizada, não minto, 
numa doirada manhã. 
Mas só o amor que hoje sinto 
fez de mim uma cristã. 

Leonete Oliveira 
*** 

Esta verdade me ocorre 
pelos amores que eu tive: 
Quanto mais de amor se morre, 
tanto mais de amor se vive. 

Teixeira Leite 
••• 

A vida ... Que importa a vida?! 
Cante a vida quem quiser ... 
- Que eu tenho a vida envolvida 
na vida de uma mulher! ... 

Junquilho Lourival 
••• 

Até nas Bares se encontra 
a diferença da sorte; 
umas enfeitam a vida 

No Chile, reli textos de GerGido S.zerrG reproduzidos 
nGs obrGs dos professores Moisés Pob/ete Troncoso e WG/ter 
LinGres. · 

Restringi-me, no México, G citar o professor MGrio de/G 
CuevG, que louvou e reproduziu em seu TrGtodo e outros 
trGbo/hos, opiniões do Gutor de O Direito do TrGbG/Ito e 
o Seguridade Social no Constituicão BrGslleiro. 

Aí está, p/enGmente ;ustilicGdG, Ó presenco do Confro
de Ruminense nos quGdros dG Academia /béroomerico
no de Dereclto de/ TrGbGjo y de lo Seguridod Social. 

TrGnspondo o Atlântico, impressionei-me, nG EspGnhG 
com GS referênciGs às suGs obrGs expressGs em livros dos 
trGtGdistGs Miguel HernGinz Márques, JuGn Menendez Pi
dG/e FrGncisco Mo/inG. A HernGinz Márques deve-se o no
tável Trotado Elemento/ de Dereclto de/ Trobojo (9". 
ed.J. No Grtig_o GssinGdo, que publicou nG "Rev. de TrGb." 
(mGdrid, iunho-1968, sublinhG o mestre espGnho/ que o 
nosso pGtrício é sobrGdomente conocido por e/ publico 
espano/ que o n o sso potr ício é "sobrGdGmente conoci
do por e/ publico enpGno/ dedicGdo " estes temGs ' ' . No solo 
de CervGntes, flrGcGs Gos seus estudos doutrinários dG mes
mG, recebeu convfte pGrG pGrticipGr do Instituto Espanhol 
de Direito Processual. 

AlegrGm-me, outrossim, os comentários Gcerco do con
frGde, feitos nG ~r'!nfO, por Jean Brethe de /o Gressoye, do 
Focu/dode de Dtretto de Bordeoux, George Veclel, do Uni
versidade de PGris e Pierre Lovigne, nomes de ressonância 
internGciono/. 

No Inglaterra, tamanho" proieciio dos seus 11studos no 
áreo dos re/GfÕes ~o/etivGs do tro&Óiho q~e o professor Çs
cor Freund o propos pGrG membro honororio do lndustrra/ 
Lew Soclety, de Londres. 

No pátrio de Dante, de Santo Tomás de Aquino e de fa
mosíssimo vultos outros, lí e reli, a seu respeito, referâncios 
consagrados e tronscricões de ensinamentos seus em obrGs 
de um Gíuseppe Chiorélli, à époco Juiz do Corte /nternocio
nG/ do Itália; de um Tú/io AscGre//i, do UniversidGde de Bo
lonha; de um Riccordo Richor, que pontificava no Universi
dade de Pavio; de um VGiente Simi e mais iuristGs de igual 
porte. Niio veio como silencio r o fGto de o professor RiccGr
do RichGrd haver publicado, no famoso revisto 11 Diritto 
de/ Lavoro amplíssimo Gnálise de Dissídio s Coletivos do 
Trabalho e D1reito de Greve, reprod uzido em folheto 
(RomG, 1951}, sob o honroso título "Contributi brosillio
ni o/lo doctrino del conflltti collectivi di /ovoro. To/ co
mentário serve de prefácio à. terceiro ediciio. 

C 
onfesso-vos: empolgcuam-me as ;ingulares referên
cias que acabastes de ouvir. Afinal, fui aluno do 
prelúcido mestre, aplaudido no Brasil e em países de 

outros continentes . 
Senhor Acadêmico Gero/do Bezerro de Menezes: on

tem, o discípulo contemp/Gvo o mestre de Direito do TrGbG
/ho. Ho;e, poro desvanecimento meu, figuro entre seus con
frodes nGs Acodemios Fluminense e Niteroiense de Letras; 
no Academia Brasileiro de Ciências Sociais e no Cenáculo 
Fluminense de História e Letras. 

As belíssimos e confortGdoros po/ovros com que me sou
dou, ecoorõo poro sempre em meus ouvidos, como continuo 
ecoor a poesia orrebotodorG de meu Patrono . 

Gero/do BezerrG de Menezes, homem experiente, vivi
do e de obrG imperecível, se um diG, depois de tGntos embo
tes, vier " coir, suo Gparente quedo será nos píncGros do 
glória e, como disse CASTRO ALVES, 

"Quem cGi no luto com g/óriG, 
Tombo nos broç_os do História, 

No corofÕO ilo Brasil!" 

A 
s po/mGs que ocGbo de receber, quero trGnsferi-/os 

· pGro umo pessoa que os merece, mGis que eu. Elo é 
todG minha vida, o rozõo de minha existência. Sem 

e/o niio teria rGziio de ser esto homenngem. Minha Miie 
trouxe-me Gté Gqui. Com seus noventa e um onos - dádivG 
divino! - está presente à minhG posse. 

Recordando Junqueiro Freire, conso/G-me repetir-vos: 
"Os meus passos vGCi/ontes I ForGm por /ogos instantes, I 
Ensinados pelos seus. I Os meus /áb1os mudos, quedos, I 
Abertos pelos seus dedos I PronunciGrGm-me Deus". 

EIG, com um sorriso, ensinou-me o balbuciar os primei
ros po/GvrGs. E G mois sublime. "Nome sogrGdo que G gen
te IMolem pa/ovros trGduz; I Que com três letrGs somente I 
é o moior, mois refu/g.nte I do que o céu cheio de luz". 

Nascido no século passado, minha Miie aqui está, no 
lucidez do seu espírito. O grande Gmor que lhe devoto, rogo 
trGduzi-/o com os pa/ovrGs umediciclos de ternurG do poeti
sa Glauco Pires FerreirG: "Tirem-me o ar, o sangue, o vida, 
I Tirem-me o pão ... I Tirem-me o ~z, o omor, ".JIIório, I A 
i/usõo ... Tirem-me tudo .•. I Tudo e bem pouco, Glinol, I Mos 
niio me neguem fH'r Deus, minha venturG, I Niio me ne
guem, por Deus, I EstG dGCuro, I que é ter alguém I A quem 
chGmor de Miie". ' 

-:-.. t 
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A CULTURA DO ADEUS 
(na poesia de Helena Noronha, 

apesar de sitiada) 

João Barcellos _ 

'' ... cada pe- tem o dever ele 
ser aquilo que,, e de .. tornar 
contagiosa, não no sentido de 
converter os outros naqulo que'· 
mas no dos outros _... exata
mente aquilo que são'' 

- AGOSTINHO DA SILVA 

A emoção que experimentamos quando, no 
meio de uma guerra, entramos por entre as árvores 
e ali deixamos o que não queremos, é a de ser esse o 
único local onde podemos sonhar com a palavra paz 
- a palavra mais sem significado que existe, pois o 
ato de nascer logo acaba com ela! Somos um naco 
do Universo, talvez (?) o único, que inventa e rein
venta o que não é preciso para depois entreter-se a 
dizer (a) deus ... 

Digamos que isto é uma Cultura do "vazio tor
tuoso do mundo" que aprendemos a incendiar, da 
mesma maneira que o "homem do mato há de acor
dar" para ver o despertar de um dia diferente - o 
despertar da alquimia que nos revela exatamente 
como somos, e só: o resto é nada. 

No seu "ÁFRICA. ADEUS", a poet(is)a Hele-
. na Noronha vai mais longe: ela propõe(-nos) a vi

vência de uma totalidade entre almas que s'amam 
mas tendo, sempre, a liberdade do regresso às fron
teiras de onde s'auseJitou por causa da guerra. Já 
não é só o Amor e a "Africa angustiada" (que "eu ca
lo dentro de mim", como no-lo diz em sua bela líri
ca), é isso e a transformação do local d'exílio em 
porto seguro cujas fronteiras a sitiam igualmente, 
mas não a asfixiam. Pois que aquele grito d<b"Partiu 
para sempre" é a experimentação mais cruel que o 
ser humano pode viver - ora, "se cada pessoa tem 
o dever de ser aquilo que é" também Helena Noro
nha não prescindiu da sua Vontade vivençiando, en
tão, não a saudade de Portugal e da Africa mas 
aquele "Pensar que ainda há vida/num deserto 
imens9 e solitário", ao qual estende seu olhar solidá
rio ... E a humanidade de uma mulher que sabe do 
Amor e do quanto é bom incendiar a "matéria com 
pretensões a Ser"! · 

A excelente poesia deste "ÁFRICA.ADEUS" que 
Helena Noronha faz integrar na Dáspora intelectual 
portuguesa, é um cântico d'alma que conhece(u) o 
sabor da lágrima, essa que lhe reg9u/rega uma Cul
tura do adeus tão expressiva que "E força de alma/E 
resistência aos embates humanos" mas não ainda 
(porque a poesia de "ÁFRICA.ADEUS" é como que 
uma bandeira do estar para dizer como foi e não dei
xar acontecer novamente ... ) o ato final sá
carneiriando; até porque isso não adiantaria, que 
"Crianças sujas I esfarrapadas, I esfomeadas I conti
nuam", na Africa e na Europa e no Porto Seguro que 
a sitia docemente entre velhos "casais" açorianos, 
como que a alimentar-lhe a fogueira do sonho em 
que "Peguei num pano africano I e vi as cores" ... 

Que bela lição d'humanidade e d'amor são estes 
poemas de Helena Noronha, uma escrita tão delica
damente comovedora que é capaz de· induzir ima
gens outras nos desenhos que os acompanham! 

Que bom é sabe~ que você existe, porque en
quanto você é/está "há seiva nova nos 
maboqueiros" ... 

5 E i L 

~ ...... ~~ 
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ção de Jerusalém, revelando inconformismo em ver o povo 
dormir nos orgias infernais. A devassidão da cidade o im
pressionava; era uma provocaf_ão ao Criador. Previa que 
os palácios majestosos e os senbor.s dissolutos haviam de 
ca1r lu/minados. A condenação es.tava lavrada por Deus. 

A partir de então, suo audácia tornara-se perceptível, 
ressaltada num clarão de luz divina. Prova-o "O Século", 
escrito em 1865: 

"O Século é grande ... No .espaco 
Há um drama de treva e luz. • 
Como Cristo - a liberdade 
Sangra no poste a cruz. 
Um corvo escuro, anegrado, 
Obumbra o manto azulado, 
Das asas d'água dos céus .. . 
Arquejam peitos e frontes . . . 
Nos labias dos horizontes 
Há um riso de luz ... É Deus". 

Veja.-se, nesta linha de espiritualidade, o modo por que 
'decifra o perdão: 

"Qual no lluxo e relluxo, o mar em vagas, 
Leva a concha dourada. . . e traz das plagas 

Corais em turbilhão. 
A mente leva a prece a Deus - por pérolas 
E tráz, volvendo após das praias cérulas, 

Um brilhante- o perdão". 

Nítida sua revolta contra os reinados: 

"Roma inda tem sobre o peito 
O pesadelo dos reis! 
A Grécia espera chorando 
Canaris ... Byron talvez! ... 
Napoleão amordaça · . 
A boca da populaça 
E olha Jersey com terror; 
Como o lilho de Sorrento, 
Treme ao fitar um momento 
O vesúvio aterrador". 

O que mais ocupou, contudo, a mente do rapsodo, de
pois da escravidão, loi a imagem da mulher, presença cons
tante em sua vida. Conquistou várias, dedicando-lhes estro
fes imortais. As mulheres o admiravam; a bem dizer, 
provocavam-no. Assim, era levado a compor poemas admi
ráveis, em que ressoem as palavras mais rer,etidas pelos 
cantores amorosos: abraço, alago, alcova, a egria, aman
te, aroma, beijo, beleza, cabelos, carinho, coração, corpo, 
delírio, desejo, esperança, estrela, llor, glória, gozo, graca, 
ideal, idl1io, inspiração, lábios, leito, orgia, paixão, peito, 
querida, rosto, saudade, seio, expressões encontradas, 
bastas vezes, em suas Poesias Completas. · 

De 1864 é "Mocidade e Morte", preparada na fase, tu
do indica, mais bela, mais ardente de sua vida Sonhava. 

"Viver, beber perfumes 
Na llor silvestre que embalsama os ares". 

Queria ver a alma 
''adejar pelo infinito 
Qual branca vela n 'amplidão dos mares". 

Sentia em si e, na verdade relletia centelhas d~ gênio, 
antevia um futuro promissor, com o talento a incentivar-lhe 
os passos: 

"Eu sinto em mim o borbulhar do gênio 
Vejo além um futuro radiante; 
Avante! Brada-me o talento n'alma 
E o eco ao longe me repete- Avante!". 

CASTRO ALVES toi um poeta "talhado para as grande
!zas' '. Redigiu esses versos sem imaginar que lhe cairiam 
bem, definindo-o. Tinha visões deslumbrantes. Escutara 
'Jeová ordenar ao genovês Cristóvão Colof!lbo, ao partir de 
Paios, com seus três navios, que ligasse as lndias pelo oeste, 
descobrisse novo Continente, e a trouxesse de volta: 

"Talhado para as grandezas, 
Pra crescer, criar, subir, 
O novo mundo nos músculos 
Sente a seiva do porvir. 
- Estatuário de colossos -
Cansado doutros esbocos, 
Disse um dia Jeová: · 
"Vai, Colombo, abre a cortina 
Da minha eterna oficina . .. 
"Tire a América de lá". 

Em "A Visão dos Mortos", ouve "o vento gemer na 
amplidão celeste" e vê os mortos saltarem da lua, "lívi
ldos" e "poeirentos": 

"Nas horas -tristes que em neblinas densas 
A ferra envolta num sudário dorme, 
E o vento geme na amplidão celeste 
- Cúpula imensa dum sepulcro enorme, 
Um grito passa despertando os ares 
Levando as lousas invisível mão, 
Os mortos saltam, poeirentos, lívidos, 
Da lua pálida ao lata/ clarão". 

Reporta-se, o jovem de dezoito anos, a Tiradentes e ao 
ronde Andrada, num tributo justíssimo a dois. heróis 
acionais: 

''O Tiradentes sobre o poste erguido 
Lá se destaca das cerúleas telas, 
Pelos cabelos a cabeça erguendo, 
Que rola sangue, que espadana estrelas. 
E o grande Andrada, esse arquiteto ousado, 
Que amassa um povo na robusta mão: 
O vento agita do tribuno a toga 
Da lua pálida ao lata/ clarão". 

Percebe o ranger da estátua e imagina o rei deslilando 
os gritos da multidão: 

"A estátua range ... estremecendo move-se 
O rei de bronze na deserta praca. 
O povo grita: "lndependência'ou Morte!" 

LE'I'JtA~ FLVIIftDSIS 
Vendo soberba o Imperador, que passa. 
Duas coroas seu cavalo pisa, 
Mas duas cartas ele traz na mão. 
Por guarda de honra tem dois !'ovos livres, 
Da lua pálida ao lata/ clarão' . 

Contempla, com sensibilidade genial, os quadros que a 
natureza nos entreabre; o gargalhar da folha, o preparo das 
estrelas e o Universo a exalar vozes: 

"E o rir da folha, o sussurrar da, laia, 
Trenas da estrela no amoroso estio, 
Voz 9ue dos poros o Universo exala 
Do ceu, da gruta, do alcantil, da rio". 

Escuta a súplica de uma Ror no "Murmúrio da Tarde": 
"E eu, que escutava o conversar das Rores, 
Ouvi, que a rosa murmurava ardente! 
Colhe-me, ó virgem - não terei mais dores, 
Guarda-me, ó bela, no teu seio quente". 

Compondo "Jesuítas", enxergou "o pó da catequese 
aos quatro ventos" revoar nas alturas e, ao mesmo tempo, 
trazer dos profundezas do oceano, com o uso da Cruz, ol
mos para Cristo: 

"Ouro - na Austrália; pedras - em Misora! ... 
Mentiras, .. respondia em voz canora 

O filho de Jesus ... 
"Pescadores ... nós vamos no mar fundo 
Pescar olmos para o Cristo em todo o mundo 

Com um pnzol- a Cruz!". 

Disse que a mulher era presenca permanente no pensa
mento de CASTRO ALVES. Justiliéo-me. 

Ouvindo ele a voz de uma de suas adoradas, julgava 
ouvir o PiJ:'ilar dos pássaros. Leia-se "A Volta da 
Primavera' : 

"Pousa esta mão nos meus cabelos, úmidas! ... 
Ensina ô brisa ondulacões suaves! 
Dá-me um abrigo nos' teus seios túmidos! ... 
Fala! ... que ouço o pipHar das aves!" 

E se deixo embalar por um sorrido feminino: 

"É que teu riso me penetro n'alma 
Çom a harmonia de uma orquestro santa. 
E que teu riso tanta dor acalma •.. 
Tanta descrença! ... tanta angústia! .. Tanta! ... " 

Bela, a forma por que traduz uma despedida: 
"Boa noite, Maria! Eu vou-me embora, 
A lua nas janelas bpte em cheio. 
Boa noite, Maria! E tarde ... é tarde .. . 
Não me apertes assim contra teu seio ... ". 

Do idl1io com Dalila, este extravasamento sentimental: 

"E amamos ... Este amor loi um delírio ... 
Foi ela minha crenca, loi meu lírio, 

Minha estrela seÍn véu ... 
Seu nome era um canto de poesia. 
Que com o sol - pena de ouro - eu escrevia 

Nas lâminas do céu''. 

No "0 Adeus de Teresa", recorda os momentos que 
passaram juntos e revive a comovente separação: 

"Passaram-se tempos ... séc'los de delírio, 
Prazeres divinais, gozos do Empíreo ... 
Mas um dia volvi aos lares meus. 
Partindo eu disse: "Voltarei! ... descansa! ... 
Ela, chorando mais que uma crianca, 
Ela em soluços murmurou-me: "Aéleus". 

Descreve como e o que sentiu ao contemplar Eugênia 
Câmara, mulher pela qual se apaixonara: 

"Um dia na terra a sós vagava 
Pela estrada sombria da existência, 
Sem rosas - nos vergéis da adolescência 
Sem luz d'estrelas- pelo céu do amor; 
Sentia as asas de um arcanjo errante 
Roçar-me brandamente pela fronte, 
Çomo o cisne, que adeja sobre a fonte, 
As vezes toca a solitária llor". 

Depois de passar longo tempo nos braças da atriz, mais 
idosa treze anos, percebeu ter sido traído e .que a portugue
sa pretendia retirá-lo do ambiente social elevado, no qual 
vivia: 

' "Onde me levas, pois? "Longe te levo 
Ao país ideal, ferra das Rores, 
Onde a brisa do céu tem mais amores 
E a fantasia - lago mais azuis ... 
E fui ... e fui ... ergui-me no infinito, 
Lá onde o vôo d'águia não se eleva ... 
Abaixo - via a terra - abismo em treva! 
Acima - o firmamento - abismo em luz!. .. " 

No álbum da amante, chamada por ele de "princesa", 
"sereia da encantada Cila", "Anjo transformado em Dali
la", escreveu, três meses.empós, o "Tríplice Diadema", do 
qual extraio as estrofes: 

tiContempla o Eterno sua obra e pasma .. ·. 
Pensa e medita ... após mergulha os dedos 

Em abismo de luz . . . 
- Pega uma estrela, pousa-te na fronte, 
Dou-te o poder de devassar os orbes 

E os páramos azuis ... 

Tens a beleza de uma Vênus grega! 
Tens o gênio de Safo, ardente, mística! 

De um anjo o coração! 
Só tu cinges o tríplice diadema, 
A beleza nas lt:Jrmc:; - n 'alma o gênio 

E no seio a paixão" . 

CASTRO ALVES perdoara Eugênia Câmara e a cobrira 
de poesia, embora se considerasse vencido: . 

"Lutar! ... que importa, se afinal venceste? 
Chorar! ... que importa, se afinal sorris? 
A teml'estade se não rompe a estátua 
Lava-lhe os pés e a triunfal cerviz. 

Ouve o aplauso deste povo imenso, 
L.ava, que irrompe do popular vulcão? 
E o bronze rubro que o FUndir dos bustos 
Relerve ardente do porvir na mão. 

Descansa, pois, como o condor nos Andes, 
Pairando altivo sobre a terra e mar, 
Pouso nas nuvens p'ra arrogante em breve 
Distante, ... longe ... mais além· voar". 
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Era tarde. Percebe-se que antes de finalizar o poema 
"Mocidade e Morte", o cisne pressentia que nada lhe resta
va por glória. Restavam-lhe somente a terra e a campa: 

i/Adeus pálida amante dos meus sonftos. 
Adeus, vida! Adeus glória! Amor! anelos! 
Escuta minha irmã, cuidoso enxuga 
Os prantos de meu pai nos teus cabelos. 
Fora louco esperar! Iria rajada, 
Sinto que do viver me extingue a lampa ... 
Resto-me ogóro por futuro - a terra, · 
Por glória nOda, por amor- a campo". 

Alquebrado, desfalecido com a moléstia que o atacara, 
ainda produziu "Os Anjos da Meia Noite", que não contém 
a data, recordando aventuras amorosas, ao que parece, 
quando já delirava: 

"Almas que um dia no meu peito, ardente 
Derramastes do sonho a semente, 

Mulheres que eu amei ... 
Anjos/ouros do céu, virgens 1erenas, 
Madonas, Querubins ou Modolenos, 

Surgi, aparecei". 

Pouco• 01 vulto• tão aplaudidos quanto CASTRO AL
VES! Pouco• líricos de 1uo envergadura! Sem emba,.,o ele 
me parece maior na dele1a do• escravos. Foi o gên1o que 
salvou multidãe1! 

Reportar-me ... i, poi1, ao poeta do• ••cravo•, nascido a 
14 de março de 1847, antes Jo, dois outros grande• oboli
cioni•ta• conhecidos em no110 história; o pernambucano 
Joaquim Nabuco, de 19 de ago1to de 1849 e Jo•é da Patro
cínio, campista, 9 de outubro de 1853. 

Ao• dezesseis anos CASTRO ALVES funda, na Recife, 
com Ruy Barbosa, moi• novo que ele dois anos, Plínio de Li
ma, Rigueira da Costa, Augusto Guimarães e outros mais, 
uma •ociedade abolicionista "cuia finalidade era a emanci-
pacão do• escravos" e do qual foi a principal figura. . 

• Moco, narrou em verso•, o que viu na• senzala•; o sofri
mento íJos escravas, semidespidos, entoando com lágrimas, 
cantos nostálgicos: 

"Lá na úmida senzala, 
Sentado na estreita sola, 
Junto ao braseiro, no chão, 
Entoa o escravo o seu canto, 
E ao cantar corre-l#te em pranto 
Saudade de seu torrão" ... 

lnconlormada, interroga a Deus, se não ouvia o grito 
allito dos vergastados, a súplica da escrava-mãe, que em 
prantos se atira aos pés dos mercadores, clamando: 

"Senhores! basta a desgraca 
De não ter pátria nem lar, • 
De ter honra e ser vendida, 
De ter alma e nunca amar! 
Deixai ô noite que chora 
Que espero ao menos a aurora, 
Ao ramo seco uma Ror". 

E prossegue em sua augustiante imprecação: 

"Deixai o pássaro ao ninho, 
Deixai à mãe o filhinho 
Deixài ô desgraca o amor". 

Num choro incontiíJo, mostra a escrava o apego ao filho 
e o que ele representa para o coracão da mãe: 

Meu filho é-me sombra amiga, 
Neste deserto cruel ... 
Flor de inocência e candura, 
Favo de amor e de mel! 
Seu riso é minha alvorada, 
Sua lágrima doirada 
Minha estrela, minha luz! 
E da vida o único brilho ... 
Meu filho! é mais ... é meu filho . . . 
Deixei-mo em nome da Cruz! . . . " 

No "Ao romper D'Aurora", o aedo revela a impressãC. 
colhida dos latos ligados ô escravidão, "o nojento crocodi
lo '', que sempre repeliu e combateu: 

"Mas o que vejo? E um sonho!. .. A barbaria 
erguer-se neste século, ô luz do dia 

Sem pejo se ostentar. 
A escravidão - nojento crocodilo 
Da onda turva expulso lá do Nilo 

Vir aqui se abrigar! ... " 
Presencia soluços dos subjugados, gritos de aflição, vê 

correr o sangue nas senzalas e ousa interpelar o Criador: 

"Oh! Deus! não ouves dentre a imensa orquestra 
Que a natureza virgem manda em festa 

Soberba, senhoril, 
Um grito que soluça, allit", vivo, 
O retinir do.s ferros do cativo, 

Um sonho discorde e vil? 

Senhor, não deixes que se manche a tela 
Onde trocaste a criação mais bela . 

Conclui na página 14 
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14 Conclusão da página 13 

De tua 'inspirafão. 
O sol Je tua Jllória foi to/JaJo ... 
Teu poema da América manchado 

Manclr.u-o o escravidão. 

Prontos Je sangue - vagos escarlates 
To/Jam teus rios -lúhricos Eufrates
Dos servos Jo Sião. 
E as pol-iras se torcem torturados, 
Quaittlo escutam Jos morros nas quehraJos 

Os ,.;tos Je aRifão ". 

Em "ConiKiêncios" alude a um trecho Je São Mateus 
{Evangelho, cap. XXII}, "Mo/Jicão sohre vós, doutores Ja 
lei! Ma/Jifão sohre vós hipócritas! Assemelhai-vos aos se
pulcros hrancos por fora; o exterior eorec• formoso, mas o 
interior está clte10 Je ossos • paJrHI-", para exclamar: 

"Sem poder esmGf1ar o iniquidaJe, 
Que tem no hoco sempre a liherJaJe, 

NaJa no corocão; 
Que ri Jo Jor ciuel Je mil escravos, 
- Hiena, que Jo túmulo dos hravos, 
Morde a reputofãO ... 

Revoltado Já largas a seus sentimentos: . 

"Sinto não ter um raio em cada verso 
Poro escrever na fonte Jo perverso: 

Maldição sohre vós! 

Ma/Jicão sohre vós, trihuto falso! 
Rei, que julgais que o negro cadafalso 

E dos tronos irmão! 
Bardo que a lira prostituis na orgia 
-Eunuco incensaJor Ja tironio

Sohre ti maldição". 

Pede o liherJaJe, interroga o porvir: 
"Ou levantando a voz por sohre os montes, 
"LiherJaJe", pergunto aos horizontes, 

"Quando, enfim, há Je vir?". 

Cansado Je tanto suplicar, produz impressionantes ver
sos em prol dos escravos,- "Tro9.éJia no Mar", nos quais 
ressalto a Jificu/JaJe em Jistingüir o céu Jo oceano: 

"Stamos e m pleno mar .. . Dois infinitos 
Ali s'estreitam num hrafo insano ... 
Azuis, dourados, plácidos, suhlimes . . . 
Quo/ Jos Jois é o céu? Qual o oceano?". 

PeJe os asas Jo Alhatroz, alude ao povo inglês que 
lembrava orgulhoso sua história e ao francês, entoando as 
vitórias Jo passado: 

"Albatroz! Albatroz! águia do oceano, 
Tu, que dormes Jos nuvens entre as gazas, 
Sacode os penas, Leviotã Jo espaco! 
Albatroz! Albatroz! Já-me estas risos". 

O inglês-marinheiro frio 
Que ao nascer no mar se achou 
{Porque a Inglaterra é um navio 
Que Deus na Mancho ancorou} 
Rijo entoa pátrias glórias, 
Lembrando orgulhoso histórias, 
De Nélson e Je Ahuquir ... 
O Francês - predestinado -
Canta os louros Jo passado 
E os loureiros Jo porvir .. . " 

Em versos fortes, e apelo eterno, imploro ao Albatroz: 

"Desce Jo espaço imenso, ó águia Jo oceano! 
Desce mais, indo mais . •. não pode o olhar humano, 
Como o teu mergulhar no brigue voador ... 
Porém que vejo aí ... que quadro Je amarguras! 
Que canto funeral! ... que tétricos figuras! 
Que cena infame e vil! Meu Deus! Meu Deus, que 

horror". 

Era um sonlto dantesco •.. O tombadilho, 
Que Jos luzernos avermelho o brilho, 

Em sangue o se hanltar. 
Tinir Je ferros •.. estalar Je acoite ... 
Legiões de homens negros cÓmo o noite 

Horrendos o Joncor ... 
"Negros mulheres 'suspendendo às tetas 
Ma11ros criancas, cujos bocas pretos 

Regam o sángue Jas mã es. 
Outras mocas . .. mos nuas, espantados, 
No turbíllt~o Je espectros arrostadas 

Em ânsia e mágoa vãs. 
E ri-se a orquestra irônica, estridente ... 
E da ronda fantástica a serpente 

Faz doídos espirais ... 
Se o velho arquejo ... se no chão resvalo, 
Ouv,.,-se gritos . . . o chicote estala 

E voam mais e. mais . . . 
Presa nos elos de uma só cadeia 
A multidão faminta cambaleio 

E chora e danca ali ... 
Um doe raiva defira, outro enlouquece . . . 
Out, que de martírios embrutece, 

Co.· tanJo geme e ri ... 
No · anto o capitão manJo a manobra ... 
E t:'l:l ! ., fitando o céu que se Jesdohra 

Tt · puro sohre o mar, 
Diz, 1 fumo entre os densos nevoeiros: 
"Vil#. Ji rijo o chicote, marinheiros! 
Fazei- "mais dançar". .. 
O _,..o.,la pára, pensa e exora: 

or Deus dos Jesgrocados! 
ne vós, Senhor Deus! 

' ' 

..... 

LETRAS FLUMINENSES 
S. é loucura ... sé é verdade 
Tonto horror perante os céus; .. " 

Estabelece conlnmtos entre o passado • o presente, na 
Jram6tico Jescricão Jo que passa com os escravos no navio 
negreiro: ' 

"Ontem a Serra Leoa, 
A guerra, o caca- Leão, 
O sono Jormklo à toa 
Sob a tendo Ja amplidão ... 
Hoje o porão negro, fundo, 
Infecto, apertado, imundo, 
Tendo a peste por jaguar ••. 
E o sono sempre cortado 
Pelo arranco Je um finado, 
E o haque de um corpo ao mar ... " 

Tamanho o sofrimento por que passavam os irmãos ca
tivos que o vote inJogova Jo oceano porque não apagava 
aquelo monclta. Sob.fba, transmite ordens sábias a Andra
Jo • o Colombo: 

"Ó mor! porque não apagas 
Co' a esponja Je tuos vagos 
Do teu monto este borrão? 
Astros! noites! tempestades! 
Roloi Jos ímensidtides! 
Varrei os mares, tufão! ... 

Foto/idade atroz que a mente esmago! ... 
Extingue nesta #tora o briflue imundo 
O trilho que Colombo ohriu na vopa 
Como um íris no pélogo profundo .... 
..• Mos é infâmia demais .•. Do etérea plaga 
Levantai-vos, lterois Jo Novo Mundo ... 
AndraJo! arronco esse pendão dos ares! .. . 
Colombo! feclto a porta Je teus mores! .. . 

Era o brado de um jovem Je vinte e um anos, Olvidadas 
suas Jeprecacões, dirige-se à mocidade acadêmica, e a ad
verte, num estarrecedor "Improviso": 

"Moços! A inépcia nos chamou Je estúpidos! 
Moços! o crime nos cohriu de sangue! 
Vós os luzeiros Jo país, erguei-vos! 
Perante a infâmia ninguém fica exangue. 

Protesto santo se levanta afora, 
De mim, de vós, Jo multiJoo, Jo povo; 
Somos Ja classe Jo justico e brio, 
Não ltá mais classe onte esse crime novo! 

Sim! mesmo em face da nacão, Ja pátria, 
Nós nos erguemos com soberba lé! 
A lei sustento o popular direito, 
Nós sustentamos o direito em pé!" 

Produz, em junho Je 1868 "Vozes D' África". Depois 
de ver "a ciência desertor Jo Esito ... , Je ver seu povo se
guir, Judeu maldito", o "trilho da perJicão " ... , de ver sua 
prole Jes_groçoJa, "pelas garras J'E'uropa arrebatado, 
Amestrado la/cão" .. . interpela Deus, JizenJo-llte que há 
Jois mil anos solucava um grito, e que escutasse o brado seu 
lá Jo infinito e cÓncedesse o perdão paro os crimes então 
praticados: 

"Deus! ó Deus! onde estás que não respondes? 
Em que mundo, em qu'estre/as tu te escondes 

EmbucoJo nos céus? 
Há dois ínil anos te manJei meu grito, 
Que emba/Je desde então corre o infinito ... 

Onde estás, Senhor Deus?". 

Foi a interpelacão mois impetuosa Jo poeta. Escreveu-a 
em São Pau/o. ' · 

Ninguém comoveu tonto em poesia. Ninguém demons
trou tonto talento e tamonlto audácia. 

Eis, em suma, senhoras e senhores, tópicos das produ
ções do conJoreiro CASTRO ALVES, o moco que tinha, - na 
afirmacão de Homero Pires,- os lábios ''feitos para a elo
qüênciá e a poesia" e "tinha aquilo que as gramáticas não 
ensinam: o sentimento da língua (in prefácio de Poesias 
Escolhidos). 

VIveu ·pouco, reitero: 24 anos, 3 meses e 24 
dias. 

No tarde de 6 de julho de 1871, enxugou ates
ta, já pálida, com o lenfo que ofereceu à Irmã, com a 
recomendafão: "guarda e•telenco; com ele enxu
ga•te o suor de minha agonia" .. : E o grande cora
cão parou de pulsar. 
· O ~dre Tur,.blo Fiuza, seu ex-profe•sor de la
tim, opllcou-llte os •acramentos. E assim desapare
ceu o maior poeta nacional. Diria melhor: deixou o 
no•so conv,.vlo. "O artista de mais rica virtuosldade 
descritivo que já houve entre nó• - auerta Agrlppi
no Grleco - o nosso primeiro regente da orquestra 
poético, o rei das core• e dos esplendores, que se 
mostrou também um sequioso de verdade; um esfo
meado de Justico". Noutro passogem, adicionou: 
"Não foi um ·homem: fo• uma convulsão da 
natureza". 

Em Cantagalo, Manoel Rodrigues Pimenta do 
Cunho, pai de Euclides do Cunho, no ano de 1874, 
escreveu "A Morte de Castro Alves", poema publi
cado na Revisto Dom Casmurro, de onde extraio as três 
últimas estrofes: 

" Raio de luz na sombra do mistério, 
Semelhou no clarão luzeiro etéreo 

Que cedo se apagou! 
Inspirado cantor, nos sonhos J'a/ma 
Viu a glória tecer Jo gênio a palma 

Que a fonte lhe adornou. 

É moço! . . . no verdor dessa esperança 

Em Iria sepultura eis que desconsa 
Seu crânio Je vulcão! ... 
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E ... poeta- expirou contando amores, 
Com o cisne a morrer, que envio às flores 

A último canção! 

Olt! Jeixoi-o no paz Je11o venturo! 
Ele 9u• Jo be'fo à serultura 

Tao cercado Jeluz. 
-Se o pótrío nele via o seu tesouro, 
Na Jlória o nome seu, em letras J'ouro 

Ja bem perto reluz!". 

Esse, o CASTRO ALVES que impressionou José Je Alen
car em princ,.pios ele 1868, quoittlo viero - Rio, parti 

. conhecê-lo, apresentado ,..o Po/hico Femondo Jo Cunho. 
Alencar ouviu-o e Je imediato comunicou a honroso visito a 
MocltaJo Je A11is, resso/tonJo no corta que o "Correio 
Mercantil" estampara no Jio 22 Je fevereiro Joquele ano: 
"Recebi ontem a visita Je um poeta". "llecebi-o, Jlflno
mente. Di11e à Natureza que pusesse o mesa, e enchesse os 
ânforas Jos coscatas Jeliitlo mais deliciosa que o falemo Jo 
velho Horácio''. ''Que júbilo para mim! Recâr Cícero que 
vinlto apresentar Horácio, a eloqiilncio conduzindo ~o 
mão a paesío, numa glória esplênJido .. . mostrando no ho
rizonte Jo pátria o íriadíafão Je uma límpido auroro " ... 

Mos noo foi só o autor Je O Guarany que •• emocio
nou eom CASTRO ALVES. Ruy, Barbosa, seu contemporâneo 
admirou-o, Jeclorando que 'no poesio Je Castro Alves, o 
potriotísmo cltora nos olhos Jo poeta"/ "o chomo estuo, 
rebento-se e estolo num fuzilar de cólera, que vorre o oceo
no, e rasgo Je extremo o horizonte". 

Igualmente Euclides Jo Cunha. ao empossar-se na Ca
deira n ° 7, Ja AcaJe_mio Brasileira Je Letras, depois Je se 
referir a "Vozes D'Africo", a exemplo Jo pai, louvou-o 
"nos seus/onces ensofregodos, nos seus atrevimentos, nos 
suas rebe/Jíos, nos suas obscuridades cindidos Je repenti
nos resplendores, no fragor Je suos •1abos GflitaJos a zuni
rem, a estourarem, a crepitorem e o retinirem como resso
nâncias Je batalhas, no vulcanismo ,Je suas ímogens rútilos 
e aJustivas, nos estiramentos Je suos hipérboles, nos trans
figuracões Je suas metáforas no b1'blico formidável Je suas 
apóstÓies, no simbolismo maravilhoso Je suas alef1orios, no 
entrechocar-se Je suas antíteses sucessivas e ate no~ue/e 
abuso ím.oJeroJo Jo .infinito, onde se denuncio a tendencio 
a universo/izar-se Jo poeta". 

S.nltores Acadêmicos: se a palavra gênio houvesse sido 
criada sob condífãO Je ser empregado uma só vez, e se me 
fosse JaJo o direito de usá-/o, não ltofo dúvida, eu a reser
varia paro CASTRO ALVES; foi um genio. 

A 
acolhido acadêmica proporciono-me uma noite es
plêndida, iluminado com a vo11a present;a. Con
templo o esplendor Jo espetáculo. Em verdade, so

nhei com esta noite, sem pensor ,..,;;.: -.. ,.frontos. Conhecia os 
doutos membros Jo Cenáculo e Ínflenuon ..... ·~ rtretenJi 
associar-me a seu convívio intelectual. Relevai-me, pais, a 
ousadia. 

Ao Presidente Nemécío Calozans, romancista Je O Sol 
Doiro a Montanha, de Aipos e poeta Je Lagoa Azul, 
Chuva Miúda e São Chico, dirigente que se tem imposto 
na cátedra maior, em e/eícões repetidas, pelo JeJicacão à 
cultura, espírito acoJêmicÓ e exemplar capacidade á'. tra
balho, consigno o público testemunho Je seus méritos. 

Ao porto-voz do Cenáculo, Acadêmico Gero/do Bezerra 
de Menezes, o gratíssimo reconhecimento pelas expressões 
gentilíssimas, congograJoras e estimulantes. 

Ouvindo-o, revivi o _possoJo. Há trinta e quatro anos 
( 7 956), ao ingressar na FocuiJoJe Je Direito Je Niterói, ab
sorviJa pela UniversidoJe Federal Fluminense, conheci Ge
ra/do Montedônio Bezerra Je Menezes, figura em torno do 
qual recaíom referências respeitosas, manifestações Je 
afeicão e Je entusiasmo. 

Acompanhei-o, inicialmente, à distância. No quinto 
ano, eu o senti moís perto, lecionando Direito Jo Trabalho , 
catédra que conquistou em concurso memorável, distingui
do com nota máximo em toJos as provas, atribuído por to
Jos os examinadores, catedráticos famosos Je diferentes 
Universidades brosileiras; foto singular na história daquele 
estobelecimento Je ensino superior. 

Ao encerrar o quinqüênio, os companheiros de turma 
indicaram-me para proferir a sauJaçao de despedida ao 
mestre. Examinei-lhe a vida acadêmico, a profissional e de 
publicista. Constatei que não eram unicamente os mestres 
ela Faculdade que o festejavam. · 

Expoent•s ela cultura pátria, tanto literária como iuríJi
ca, entre eles Eduardo Espínola, Oliveira Vianna, Castro 
Nunes, Levi Carneiro, Cândido Moto Filho, Hermes Lima, 
Evera/Jo Baclceuser, Segados Viana, Nélio Reis, Mozart 
Victor Russomano, Orlando Gomes, Cezarino Júnior, Eva
risto de Morais Filho, a ele se referiam em seus escritos, res
saltando sua contribuição jurídico-social. 

Embora me ativesse, exclusivamente, à atuação do ju
rista, mesmo assím,não me contentei, unicamente, com os 
pronunciamentos de sumiJades nacionais. Atravessei 
divisas. 

Iniciei indagações e pesquisas pela Argentina e me co
moveu o admiração que lhe votavam Mariano Tissem
baum, Diego Lamas, José Maria Rivas, Hector GenouJ, 
Guilhermo Cabanellas - o mestre do Tratado Elemento/ 
de Derecho Laboral, e Ernesto Krotoschin. Vi-o fiflurar, 
com inteira justiça, no Instituto de Dereclto de/ Trobojo, 
da Universidade Jo Litoral. Rejubilei-me com a afirmação 
peremptória Je Hector Genoud, em artigo na "Gaceta Jel 
Trabajo", de Buenos Aires (outubro de 1956} no qual asse
verou: "Non creemos ~ue en nuestro país lloyo no
die, entre los que mil1ton en nuestra especlolldad, 
que ignore quein es y qué hoce este Ilustre 
brasileíio". 

Passei ao Uruguai e vi o respeito ao nossof,atrício por 
juristas da envergadura Je Eduardo Couture e rancisco de 
Ferrari. 

Penetrei na Venezuela, onde o jurisconsulto e professor 
especializado Rafael Ca/Jera, que ~ria atingir a Presidência 
daquela República, o citava e aplaudia. 

-~--------------
. Conclui na página 17 
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LETRÂS. FLUMINENSES 

CRAQUE INDEPENDENTE ... 

descer na Rodoviá• O ria era momento de 
alegria para Severi

no Gomes. Na média me
tr6pole talvez pudesse ter 
chance de apresentar seu 
futebol. Que não era dos 
melhores. Da necessidade 
de ganhar pro sustento da 
famdia teria que ser traba
lho. Severino vinha de 
Campos, interior do Estado 
do Rio, deixando f)Gi 
a~sentado-rural, mãe la
vadeira e quatro irmãos 
menores que escondiam a 
nudez nuns farrapos. Verl
no, assim era conhecido no 
meio futebolístico, tinha 
22 anos e trazia um corpo 
mediano a ra~a do sangue 
nortista, oriundo do pai. 
Foi artilheiro do time que 
jogava. Ganhava pouco 
mas dava .,ara balanç_ar a 
miséria da família. O fute
bol sonho esperan~a. Nas 
súmulas a assinatura pes
simamente registrada. A 
letra difícil do semi
anaHalteto . 

Encabulado pediu pa
ra morar no Clube. Não ti
nha dinheiro para quarto. 
O diretor deixou: 

- Amanhã se apre
senta ao técnico para os 
treinamentos. Vamos ver 
se aprova. Não podemos 
gastar dinheiro com ''co
me e dorme". 

De manhã, uma hora 
antes do marcado, Verino 
estava na porta do Está
dio. 56 apresentacão aos 
companheiros e trefno indi
vidual. Foi dormir cedo 
com o corpo doído. Tão di
ferente do interior. Tarde 
seguinte treino de conjun
to. O técnico chamou 
Verino: 

- Joga na frente ... 
Entre os beques. Rompe a 
defesa na tabela com Di
nho, o meia-esquerda. 

Separadamente aler
tou Fumaca. Criolão de ta
manho réspeitável. Botou 
a mão no ombro e 
determinou: 

Marca o catpara. 
Não deixa ele andar. 
''Senta o pau'' se for pre
ciso. Vamos ver se dá pro 
neg6cio!? 

Assim foi fogado o jo
go planejado. Verino 
agradou. Ficou com as ca
nelas em · brasas. Não fu
giu d'área adversária. Dos 
reservas passou pro princi
pal. O tempo andando e 
ele jogando. Sempre pin
tava gol. O ambiente no 
Clube era favorável. O 
"bicho" não deixava a fa
mília morrer de fome. Não 
vencia o Barreirense. Time 
que tinha o Carlão como 
beque de área. Com ele 
Verino não brincava. Era 
bom de bola. Nas dividi
das machão. 

Na saída do Estádio, 

Austregésilo do Couto 

depois d'um treino. Numa 
tarde primaveril. Verino 
teve seu pensar na namo
rada Dora, deixada na sua 
terra, cortado pela segura
da no braç_o. Era um ho
mem de altura mediana·, 
moreno e bem falante: 

- Sou Maciel, Editor 
da página de esporte de 
"0 Borrão". 

- Prazer, sou V eri
no ... Ou melhor, Severino! 

Falou abrindo sorriso. 
Pensou numa entrevista. 
"0 Borrão" era o jornal 
mais lido. 

Maciel puxando Veri
no para um canto de baixo 
das ar'l"ibancadas: 

- Tenho um assunto 
~é rio e vantajoso prá você. 
E s6 topar! 

Entre assustado e an
cioso Verino aceitou a con
versa. Maciel deitou 
falacão: 

.:.. Você sabe, a página 
esportiva do meu jornal é 
uma for~a. Tenho conheci
mento e prestígio no "me
tier". Voei pretende subir . 
Mudar pra Clube melhor. 

Verino não entendia. 
Pediu mais objetividade. 
Maciel foi claro: 

- Eu posso projetar 
teu nome e arraniar con
trato com time famoso. 
Vais aparecer e faturar 
mais! · 

V erino sorriu a cara to
da. Não parou de se me
xer. Era todo felicidade. 
Erc sonho chegando. 

Tem dois problemi
nhas ... Fáceis de resolver! 
Primeiro você tem que fa
zer uma boa partida contra 
um time famoso. Ideal fa
zer um golaço. Segundo, 
você sabe né, profissiona
lismo é pra profissional. Eu 
levo 40% do Contrato. 

No seu pensamettto de 
quase analfabeto. Marca
do com o fogo da sinceri
dade interiorana, Severino 
achou a primeira sugestão 
razoável. A segunda casti
gou sua vivêndia honesta. 
Pensou e repensou. Estava 
no caldeirão da vida. 
To.pou! 

Maciel falava gesticu
lando. Iria passar a jogar 
manchetes sobre Verino. 
Depois arranjar um jogo 
sensacão. 

Núm iovo contra o Bar
reirense. Nao no combina
do. Carlão entrou duro no 
Verino. Ele se levantou li
geiro prá briga. Carlão o 
conteve passando a mão 
suavemente pela cabeca 
do adversário. Numa de
monstracão afeminado. 

DepÓis do banho Veri
no partiu pro vestiário ad
versário. Carlão embru
lhado numa toalha. Entrou 
e contou a necessidade de 

fazer um be lo 1 g.ol. no 

Barreirense. 
- Gostei de você... É 

um rapaz esfor~ado! Se me 
der um "dinheirinho" do 
Contrato voei faz o nome 
em cima de mim! 

Verino parou a bola, · 
chamou Carlão deu um dri
ble pra direita. O beque 
caiu. Partiu pro goleiro gue 
veio ao seu encontro. Dri
blou e fez o eola~o. o po
vão aplaudiu de pé. 

Ap6s exames médicos 
e treinos. O grande dia da 
assinatura do Contrato. A 
em~ão dominava. Con
versas ~as no interes
se domtnante. Maciel pe~a 
importante nos acertos. O 
Contrato selado. 

V e ri no abracou todos e 
saiu no maior sÓrriso. An
dava no jardim do Clube 
procurando a saída. Pare
cia bailar nas nuvens. co
mo homem livre e indepen
dente. Liberdade de atitu
des e pensar .. . 

Maciel o agarrou pelo 
braco encamintiando-o pa
ra á saída. Sorrindo e do
minador. No portão, 'a es
pera de novo craque, Car
lão esfregava as mãos 
aguardando o prometido! 

(Homenagem ao compa
nheiro, jornalista, despor
tista e pessoa humana im
par, João Saldanha} 

ESPAÇO 
CULTURAL 

A a rtis ta pÍástica Maria Cristina 
de Lunas Dias ganho u o prê mio da 
exposição individual na 11 Mos tra de 
Artistas Novos de Niterói, promovi
da pelo Muse u do lngá, na Rua Presi· 
dente Pedreira , 78, com três telas 
a presentadas . No segundo sem estre 
deste ano . haverá a mostra indivi
dual de Maria Cristina . 

NA SALA JACY PACHECO da 
Acade mia Niteroiense de Letras, pa 
lestra do acadê mico Má rio Mo nteiro 
sobre Euta nás ia, com debate. Pros
segue o ciclo de exposições co m Ap
pa recida Picanço , sobre A Arte So
bre Pa pel, J orge Picanço Siqueira , 
Luiz Carlos de Carva lho e Axel 
Lescosc hek . . 

Em Paraty. __ ~J la nça mento do li 
vro CO NSEQUE NCIAS, de Maga li 
de O live ira , edita do pelo Cromos. 

NASSAU. SAN GUE E AM O R 
NOS TRÓPICOS - Roma nce de 
Ass is Bras il, escr itor pia uiense . "ex
pert" teór ico e prá tico da fi cção. Seu 
novo rom a nce histórico ga nhou em 
4ual ida de literária e téc nica narra ti
Vd, sem ter corrido o risco de ter pri 
vilegiado o enredo e a aventu ra. A 
, ua " receita" de agora pode a té se r 
<tp roximada da experiênc ia de um 
Anthony Buegess . q ue a lia His tóri a e 
erudição, linguagem literá ri a à vi
Inação da aventura . O la nça m ento 
!-!t?rá e n1 breve . 

NOVA FRIBURGO. RJ - Nildo 
de Oliveira Vianna. que jií expôs na 
Sala José Cândido de Carva lho da 
FUNIRTE e no Museu Antônio Pa r
re ir<ts , e m Niteró i. e e m outros lo
cais. rea li zo u exposiçã o no SESC de 
Nova Friburgo. com te mas ecológi· 
n >s, n o t a d a m e nt e p a is ag e ns 
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AGRESSIVIDADE HUMANA 

Walter Di Biase 

D esde os primórdios de sua 
evolu ão a espécie huma
na ut~izou a agressivida

de como um fator exponencial 
para a sua sobrevivêncea na Ter
ra. Inicialmente, na deoendincia 
única biolótlica subordinada aos 
instintos soli o aspecto de atos fí
sicos. Porém, com progressivo in
cremento de sua inteligincia 
criando a rnoclaliclade reflexiva 
ele raciocínio, ou ele c-scientiza
~ão das icléias e desejos, ele a so
fisticou. Atualmente, na parte 
maior da aaressiviclade humana 
exteriorizo não par atos físicos co
mo ocorria ccun nassos ancestrais, 
mas por atitudes, expressões e 
atos em que a ps1que atua 
exponecialmente. 

Podemos mesmo afírn:::.re 
a aareuiviclade na idade r
na entre os homens seja perfwita
mente psicológica, ou clepende.!'
te da sua v-tacle, ou desejos. As 
vezes sob um aspecto fácil de ser 
perc;;bido, mas em outras oportu
nidades sob disfarces e camufla
gens :J.";. bem demonstram a sua 
total ndincia da consciência, 
ou seja, ele atos dirigidos e deter
minados diretamente pela 
vontade. 

- Dentre os mais importantes 
disfarces atualmente encontrados 
podemos citar o IMPULSO REI
VINDICATIVO, também conheci
do como SEDE DE VINGANÇA. 
Ao tentar desfazer um agravo o 
cidadão desencadeia uma reação 
agressiva contra aquele que o 
provocou, quer sob o aspecto de 
1njúrias físicas ou mentais. Em se 
tratando de Justica Penal, então, 
ela se fundamenta totalmente 
neste impulso porque objetiva 
sempre uma ·penalidade aos 
transgressores da lei. O impulso 
reivindicativo caracteri~a sempre 
uma reacão agressiva, embora 
também possa indicar um meca
nismo de defesa contra atitudes 
prejudiciais à nossa formação e 
1ndole. 

- Um outro aspecto de 
agressividade camuflada se con
substancio no DESEJO DE PODER, 
ou DESEJO DE POSSE. Trata-se de 
uma atitude ambiciosa sempre 
condiciondada ao medo ou ao 
fracasso. Ante esta ~ssibilidade, 
o fracasso, o indiv1duo desenca
deia a sua agressividade como 
arma para tentar a vitória. O de
sejo de poder, ou de posse, é sem
pre uma agressão contra os de
mais membros da comunidade. 

- Uma modalidade comunís
sima na sociedade moderna de 
agress.ão camuflada é encontrada 
na CRITICA. 

Nos seus primórdios, há 2500 
anos, na Grécia clássica, quando 
surgiu, era ela considerada Arte 
de Julgar um fato, sendo analisa
da sob os aspectos positivo ou ne
gativo, fixando-se como um dos 
predicados da moral. De início ela 
sempre pautou pela imparcialida
de, mas nos d1as presentes esse 
seu aspecto se desvirtuou. Atual
mente, ela apenas analisa um fa
to de modo depreciativo, tentan
to desvalorizar algo, ou alguém. 
Se bem analisado, por detrás da 
Crítica atual se nos deparamos 
com a Inveja, ou seja a Ira escon
dida. A partir da ira penetramos 
pelos tortuosos caminhos da 
agressividade! Esta poderá se ex
teriorizar pela simples irritabili
dade e rancor, ou por estágios 
mais intensos tais como a raiva, a 
cólera e a fúria. Se a ira se associa 
ao amor seremos envolvidos pelo 
ciúme, e se ao dever, instalar
se-á a intolerância. Em todos os 
casos promoverá o surgimento da 
agressividade. 

- Um outro fator encontradi
co em nossa existência cotidiana 
é capaz de desencadear astitudes 
agressivas reside no FALSO HU
MORISMO. Enquanto no humo
rismo busca-se a alegria e a satis
fação interior como forma de d is-

tra~ão, o inverso ocorre com o 
Falso Humor. Promove ele um 
maltratmento púquico inc-ve
niente e mesmo se1M1o um ~te 
cam~ ele ...-não o atift1ido 
sempre ~ com agressividãcle. 
O falso humor sempre tenta mal
tratar o atiR'ido por elo, com a 
insotl~ão 1ntima promovendo 
o surto at~ressor. 

- TaMIMtn, como expressão 
da aareuivlclacle Cl~ nos envol
ve, embora sob disfarce, temos 
t~ue considerar o COMPORTA
MENTO HOSTIL. Estoriariza-se 
ele por gostos, expressões fisionô
micas, olhares ou risos, mímicas, 
bem como pela ent~ ou im
post~ão das fala. Trata-se das 
mais comuns modalidades de 
agressiviclade camuflada encon
tradas no cotidiano. 

- Uma modalidade também 
comum de agressividade que pro
voca outra reação de CliiFOIIÔO se 
consubstancio na SOBERBA. 
Trata-se ele uma postura comple
mentada por maneirismo e ex
pressões dit fala em que o or_gulho 
e a vaidade extravasam de um 
ega desviado pora a maldade. 
Como conseqüência, ante uma 
postura de soberba, todos rea
gem com atitudes de defesas em 
que a agressivida~e está sempre 
presente. 

- Dentre os aspectos de 
agressividade camuflada que nos 
atormentam, talvez, a IRONIA 
deva ser colocada como sendo 
das mais potentes pela freqüência 
como se nos apresenta. Ela sem
pre surge em conseqüência como 
se nos apresenta. Ela sempre sur
ge em conseqüência da maldade 
velada que um homem traz guar
dada no EU, e sempre pronta pa
ra agredir alguém. Aquele que 
dela se utiliza para maltratar ou
tro procura obter o gozo com o so
frimento alheio, utilizando-se do 
sadismo que constitui a perversão 
dos sentimentos que nos acompa
nham. Como a ironia é determi
nada por nossa vontade, ela sem
pre procura prejudicar alguém 
sob o aspecto consciente. Daí a 
maldade sempre presente que a 
acompanha. 

- Como fatos dos mais im
portantes, e possivelmente o 
maior, do desencadeamento da 
agressividade entre os homens. 
temos de considerar a FRUSTRA
CÃO, ou as FRUSTRACÕES. 
· Corresponde ela ·sempre à 
não obtencão de algo que se pro
põe a obter. Como não o adquiri
mos sentimo-nos malogrados em 
nossa vontade, como desconten
tamento capaz de desencadear o 
impulso agressivo que trazemos 
aquietado em nosso íntimo. Na 
sociedade moderna em que dia
riamente o indivíduo é tolhido em 
seus desejos com malogros sem 
par, as frustracões transcendem e 
assumem proporcões inusitadas. 
De imediato nele irrompe a rea
cão agressiva como um dardo ve
nenoso e traumatizante. 

Assim, pois, nos dias atuais, 
talvez, a agressividade seja o 
maior dos apanágios presentes 
na civilizacão moderna, sempre 
atuante em nossas vidas e quase 
sempre impossível de se r 
controlada. 
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14 Conclusão da página 13 

De tua 'inspiracão. 
O sol Je tua JllóÍia foi to/JaJo ... 
Teu poema da América manchado 

Mancltou-o a escravidão. 

Prantos Je sangue - vagas escarlates 
To/Jam teus rios -lúbricos Eufrates
Dos servos do Sião. 
E as palmeiras se torcem torturadas, 
Quando escutam dos morros nas quebradas 

Os gritos Je aflifão ". 

Em "Confidências" alude a um trecho Je São Mateus 
(Evangelho, cap. XXII}, "MaiJicão sobre vós, doutores Ja 
lei! Ma/Jicão sobre vós hipócritas! Assemelhai-vos aos se
pulcros brancos por fora; o exterior earece formoso, mas o 
interior está cheiO Je ossos e poJridao", para exclamar: 

"Sem poder esmagar a iniquidaJe, 
Que tem na boca sempre a liberJaJe, 

NaJa no coracão; 
Que ri Ja Jor cruel Je mil escravos, 
- Hiena, que Jo túmulo dos bravos, 
Morde a reputofão .•. 

Revoltado Já largas a seus sentimentos: . 

"Sinto não ter um raio em cada verso 
Para escrever na fonte do perverso: 

Ma/difãO sobre vós! 

Ma/Jicéío sobre .vós, tributo falso! 
Rei, que ;ulgais que o negro cadafalso 

E dos tronos irmão! 
Bardo que a lira prostituis na orgia 
-Eunuco incensaJor Ja tirania

Sobre ti ma/difãO ''. 

PeJe a liberJaJe, interroga o porvir: 
"Ou levantando a voz por sobre os montes, 
"LiberJaJe ", pergunto aos horizontes, 

"Quando, enfim, há Je vir?". 

Cansado Je tanto suplicar, _produz impressionantes ver
sos em pro/ dos escravos, - "Trap_éJia no Mar", nos quais 
ressalta a Jificu/JaJe em Jistingúir o céu do oceano: 

"Stamos em pleno mar ... Dois infinitos 
Ali s'estreitam num brofO insano ... 
Azuis, dourados, plácidos, sublimes ... 
Qual dos dois é o céu? Qual o oceano?". 

PeJe as asas do Albatroz, alude ao povo inglês que 
lembrava orgulhoso sua história e ao francês, entoando as 
vitórias Jo passado: 

"Albatroz! Albatroz! águia Jo oceano, 
Tu, que dormes Jas nuvens entre as gazas, 
Sacode os penas, Leviotã do espoco! 
Albatroz! Albatroz! dá-me estas ásos". 

O inglês-marinheiro frio 
Que ao nascer no mar se achou 
(Porque a Inglaterra é um navio 
Que Deus na Mancha ancorou) 
Riio entoa pátrias glórias, 
Lembrando orgulhoso histórias, 
De Nélson e Je Abuquir ... 
O Francês - predestinado -
Canta os /ouros do passado 
E os loureiros Jo porvir ... " 

Em versos fortes, e apelo eterno, implora ao Albatroz: 

"Desce do espGfO imenso, ó águia Jo oceano! 
Desce mais, indo mais ... não pode o olhar humano, 
Como o teu mergulhar no brigue voador ... 
Porém que veio aí ... que quadro Je amarguras! 
Que canto funeral! . .. que tétricas figuras! 
Que cena infame e vil! Meu Deus! Meu Deus, que 

horror". 

Era um sonho dantesco ... O tombadilho, 
Que Jas luzernas avermelho o brilho, 

Em sangue o se banhar. 
Tinir Je ferros ... estalar Je acoite ... 
Legiões :Je homens negros cÓmo a noite 

Horrendos a Jancar ... 
" Negros mulheres 'suspendendo às tetos 
Magras criancos, cuias bocas pretas 

Regam o sÓngue Jas mães. 
Outras mocas ... mas nuas, espantadas, 
No turbilhtío Je espectros arrostados 

Em ânsia e mágoa vós. 
E ri-se a orquestro irônica, estridente ... 
E Ja ronda fantástica a serpente 

Foz doidos espirais ... 
Se o velho arque;a ... se no chão resvalo, 
Ouv~·-se gritos ... o chicote estola 

E voam mais e mais ... 
Preso nos e/os Je uma só cadeia 
A multidão faminta cambaleio 

E chora e Janca ali ... 
Um da raiva defira, outro enlouquece . .. 
Outr que Je martírios embrutece, 

Co .. tanJo geme e ri ... 
No · anto o capitão manJo a manobro ... 
E r:t · · , fitando o céu que se desdobro 

fc puro sobre o mor, 
Diz, • , fumo entre os densos nevoeiros: 
"Viu. Ji riio o chicote, m arinheiros! 
Fazei ) S mais Jonfor". 

O f'Ol'fa pára, pensa e exora: 

"'" 
i; 

or Deus Jos JesgrocoJos! 
ne vós, Senhor Dfus! 

LETRAS FLUMINENSES 
Se é loucura ... sé #Í verdade 
Tanto horror perante os céus; .. " 

Estabelece confrontos entre o passado e o presente, no 
dramático Jescricão do que passo com os escravos no navio 
negreiro: ' 

"Ontem a Serra Leoa, 
A guerra, a caca ao Leão, 
O sono Jormitlo à toa 
Sob a tenda Ja amplidão ... 
Hoje o porão negro, fundo, 
Infecto, apertado, imundo, 
T enJo a peste por jaguar ... 
E o sono sempre cortado 
Pelo arranco Je um finado, 
E o baque Je um corpo ao mar ... " 

Tamanho o sofrimento por que passavam os irmãos ca
tivos que o vote indagava Jo oceano porque não apagava 
aquela mancha. Soberbo, transmite ordens sábias a Andra
Jo e a Colombo: 

"Ó mar! porque não apagas 
Co' a esponia Je tuas vagas 
Do teu manto este borrão? 
Astros! noites! tempestades! 
Roloi Jas imensidades! 
Varrei os mares, tufão! ... 

Fatalidade atroz que a mente esmaga! ... 
Extingue nesta hora o brigue imundo 
O trillto que Colombo abriu na vapo 
Como um íris no ,Miago profundo .... 
... Mas é infâmia demais ... Da etéreo plaga 
Levantai-vos, herois Jo Novo Mundo ... 
Andrada! arranca esse pendão dos ores! .. . 
Colombo! fecho a porto Je teus mores! .. . 

Era o brado Je um jovem Je vinte e um anos, 0/viJoJos 
suas Jeprecacões, dirige-se à mocidade acadêmica, e a ad
verte, num estorrecedor "Improviso": 

"Mocos! A inépcia nos chamou Je estúpidos! 
MofÓs! o crime nos cobriu Je sangue! 
Vós os luzeiros elo país, erguei-vos! 
Perante a infâmia ninguém fica exangue. 

Protesto santo se levanta apora, 
De mim, ele vós, Jo multiJao, do povo; 
Somos Ja classe Ja iustica e brio, 
Não há mais classe ante esse crime novo! 

Sim! mesmo em face Jo nocão, Jo pátrio, 
Nós nos erguemos com sobérba fé! 
A lei sustento o popular direito, 
Nós sustentamos o direito em pé!" 

Produz, em ;unho Je 1868 "Vozes D' África". Depois 
ele ver "a ciência desertar Jo Egito ... , Je ver seu povo se
guir, Judeu maldito", o "trilho ilo perJicõo " ... , de ver suo 
prole clesgracaJa, "pelos garras J'E'uropa arrebatada, 
Amestrado fá/cão''... interpela Deus, dizendo-lhe que há 
Jois mil anos solucava um grito, e que escutasse o brado seu 
lá Jo infinito e cÓncedesse o perdão para os crimes então 
praticados: 

"Deus! ó Deus! onde estás que não respondes? 
Em que mundo, em qu'estrelos tu te escondes 

EmbucaJo nos céus? 
Há Jois mil anos te manJei meu grito, 
Que emba/Je JesJe então corre o infinito ... 

Onde estás, Senhor Deus?". 

Foi a interpelacão mais impetuosa do poeta. Escreveu-a 
em São Paulo. ' · 

Ninguém comoveu tanto em poesia. Ninguém demons
trou tanto talento e tamanho audácia. 

Eis, em sumo, senhoras e senhores, tópicos elos proclu
fÕes do conJoreiro CASTRO ALVES, o moco que tinha, -no 
afirmacão ele Homero Pires,- os lábios ''feitos poro o elo
qüênciá e o poesia" e "tinha aquilo que os gramáticos não 
ensinam: o sentimento Ja língua (in prefácio ele Poesias 
Escolhidas). 

Viveu ·pouco, reitero: 24 anos, 3 meses e 24 
dias. 

Na tarde de 6 de julho de 1871, enxugou ates
ta, já pálida, com o lenfO que ofereceu d irmã, com a 
recomendofão: "guarda este lenfo; com ele enxu
gaste o suor de minha agonia" ... E o grande cora
cão fHJrou de pulsar. 
· O fHidre Turíb/o Fiuza, seu ex-professor de la
tim, aplicou-lhe os sacramentos. E assim desapare
ceu o maior poeta nacional. Diria melhor: deixou o 
nosso convívio. "O artista de mais rica virtuosidade 
descritiva que já houve entre n6s- osserta Agrlppi
no Grieco - o nosso primeiro regente da orquestro 
po4tica, o rei das cores e dos esplendores, que se 
mostrou também um sequioso de verdade; um esfo
meado de Justica". Noutra passagem, adicionou: 
"Não foi um ·homem: fo• uma convulsão da 
natureza". 

Em Cantagalo, Manoel Rodrigues Pimenta da 
Cunha, pai de Euclides da Cunha, no ano de I 874, 
escreveu "A Morte de Castro Alves", poema publi
cado na Revista Dom Casmurro, Je onde extraio as três 
últimas estrofes: 

" Raio ele luz na sombra do mistério, 
Semelhou no clarão luzeiro etéreo 

Que cedo se apagou! 
Inspirado cantor, nos sonhos c/' alma 
Viu a glória tecer Jo gênio a palma 

Que a fonte lhe adornou. 

É mofo! ... no verdor dessa esperanfa 

Em fria sepultura eis que descansa 
Seu crânio Je vulcão! ... 
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E ... poeta - expirou cantando amores, 
Com o cisne a morrer, que envia às flores 

A última canfÕO! 

Oh! deixai-o na paz dessa ventura! 
Ele 9ue Jo berfo à serultura 

Tao cercado de luz. 
Se o pátrio nele via o seu tesouro, 
Na fJIÓria o nome seu, em letras J'ouro 

Jo bem perto reluz!". 

Esse, o CASTRO ALVES que impressionou José Je Alen
car em princípios Je 1868, quando viera ao Rio, parti 

. conhecê-/o, apresentado ,.lo político Fernando Ja Cunha. 
Alencar ouviu-o e Je imediato comunicou o honrosa visito a 
Machado Je Assis, ressaltando no carta que o "Correio 
Mercantil" estampara no Jia 22 de fevereiro daquele ano: 
"Recebi ontem a visita Je um poeta". "Recebi-o, digna
mente. Disse à Natureza que pusesse a mesa, e enchesse as 
ânforas Jos cascatas Jelinfa mais deliciosa que o falemo Jo 
velho Horácio". "Que júbilo poro mim! Receber Cícero que 
vinha apresentar Horacio, a eloqüência conduzindo pelo 
mão a poesia, numa glória esplênilida ... mostrando no ho
rizonte Ja pátria a irraJiafÕO Je uma límpida aurora" ... 

Mas nao foi só o autor Je O Guarany que se emocio
nou eom CASTRO ALVES. Ruy; Barbosa, seu contemporâneo 
admirou-o, declarando que 'na poesia Je Castro Alves, o 
patriotismo choro nos olhos Jo poeta"; "o chamo estuo, 
rebenta-se e estala num fuzilar de cólera, que varre o ocea
no, e rasga Je extremo o horizonte". 

Igualmente Euclides Ja Cunha. ao empossor-se no Ca
deira n ° 7, Ja AcaJe_mia Brasileiro Je Letras, depois Je se 
referir a "Vozes D'Africo", a exemplo do pai, louvou-o 
"nos seus lances ensofregaJos; nos seus atrevimentos, nas 
suas rebeldias, nos suos obscuridades cindidos Je repenti
nos resplendores, no fragor Je suas sOabas agitadas a zuni
rem, a estourarem, o crepitorem e a retinirem como resso
nâncias Je batalhas, no vulcanismo ,Je suas imagens rútilos 
e aJustivos, nos estiramentos Je suas hipérboles, nos trans
figuracões Je suas metáforas no blhlico formidável Je suas 
apóstÓfes, no simbolismo maravilhoso Je suas alef!orios, no 
entrechocar-se Je suas antíteses sucessivas e ate na~uele 
abuso imoderado Jo jnfinito, onde se denuncia a tenJencio 
a universalizar-se Jo poeta''. 

Senhores Acadêmicos: se a palavra gênio houvesse sido 
criada sob condifÕO Je ser empregada uma só vez, e se me 
fosse JaJo o direito Je usá-la, não ha[a dúvida, eu a reser
varia para CASTRO ALVES; foi um genio. 

A 
acolhida acadêmica proporciona-me uma noite es
plêndida, iluminado com a vossa presenco. Con
templo o esplendor do espetáculo. Em verdade, so

nhei com esta noite, sem pensar,.;.: ... ,./rontos. Conhecia os 
doutos membros do Cenáculo e ingenuan ..... ~- nretenJi 
associar-me a seu convívio intelectual. Relevoi-me, pois, o 
ousadia. 

Ao Presidente Nemécio Calozons, romancista ele O Sol 
Doiro a Montanha, de Aipos e poeto Je Lagoa Azul, 
Chuva Miúda e São Chico, dirigente que se tem imposto 
no cátedra moior, em eleicões repetidos, pelo Jeclicacéío à 
cultura, espírito acaJêmicÓ e exemplar capacidade de tra
balho, consigno o público testemunho Je seus méritos. 

Ao porta-voz do Cenáculo, Acadêmico Geraldo Bezerra 
ele Menezes, o gratíssimo reconhecimento pelas expressões 
gentilíssimas, congagracloros e estimulantes. 

Ouvindo-o, revivi o _passado. Há trinta e quatro anos 
( 1956}, ao ingressar na Faculdade Je Direito Je Niterói, ab
sorviJa pela Universidade Federal Fluminense, conheci Ge
raldo Montedõnio Bezerra Je Menezes, figura em forno Ja 
qual recaíam referências respeitosos, monifestafões ele 
afeicõo e Je entusiasmo. 

Acompanhei-o, inicialmente, à distância. No quinto 
ano, eu o senti mais perto, lecionando Direito do Trabalho, 
catéJra que conquistou em concurso memorável, distingui
do com noto máxima em toJos os pro vos, atribuído por to
Jos os examinadores, catedráticos famosos Je diferentes 
Universidades brasileiras; fato singular no história daquele 
estabelecimento Je ensino superior. 

Ao encerrar o quinqüênio, os companheiros Je turmo 
indicaram-me para proferir a saudafGO Je despedida ao 
mestre. Examinei-lhe o vida acadêmica, a profissional e ele 
publicisto. Constatei que não eram unicamente os mestres 
do Faculdade que o feste;avam. 

Expoentf!S da cultura pátria, tanto literária como iudJi
co, entre eles Eduardo Espínola, Oliveira Vianna, Costro 
Nunes, Levi Carneiro, CéinJiJo Moto Filho, Hermes Limo, 
Evera/Jo Baclceuser, Segados Viana, Nélio Reis, Mozart 
Victor Russomono, Orlando Gomes, Cezarino Júnior, Eva
risto Je Morais Filho, a ele se referiam em seus escritos, res
saltando sua contribuicõo iuríJieo-social. 

Embora me otivesse, exclusivamente, à otuação do iu
rista, mesmo assim, não me contentei, unicamente, com os 
pronunciamentos ele sumiJaJes nacionais. Atravessei 
divisas. 

Iniciei indagações e pesquisas pela Argentina e me co
moveu a aJmirafÕO que lhe votavam Mariano Tissem
baum, Diego Lamas, José Maria Rivas, Hector Genoucl, 
Guilhermo Cabanellas - o mestre do Tratado Elemento/ 
de Derecho Laboral, e Ernesto Krotoschin. Vi-o figurar, 
com inteira iustica, no Instituto de Derecho ele/ Trabajo, 
Ja UniversiJaJé Jo Litoral. Rejubilei-me com a afirmafÕO 
peremptória Je Hector Genoud, em artigo na "Gaceta ele/ 
Trobaio", Je Buenos Aires {outubro Je 1956) no qual asse
verou: "Non creemos ~ue en nuestro país haya na
die, entre los que mil1tan en nuestro especialidad, 
que ignore quein es y qué hace este ilustre 
brasileiío". 

Passei ao Uruguai e vi o respeito ao nosso patrício por 
iuristos Ja envergadura Je Eduardo Couture e Francisco Je 
Ferrari. 

Penetrei no Venezuelo, onde o ;urisconsu/to e professor 
especializado Rafael Ca/Jera, que iria atingir a Presidência 
daquela República, o citava e aplaudia. 

-~-----------------
Conclui na página 17 
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A discussão na Academia Brasileira de Lefras 
sôb-re a colocação ou não de mulheres no quadros 
de imortais, não chegou a atingir a Academia Flu
minense de Letras, que desde 1959 possui uma 
imortal, a professôra Albertina Fortuna, tendo si
do a primeira a tomar tal atitude, embora na épo
ca mesmo de sua criação, tenha sido cogitado o 11.0-

me da poetisa Leonol' Posada. · 

Sem châ das cinco, mas com reuniões semanais 
de sua diretoria, e mensais dos 40 imortais. a Aca
demia Fluminense de Letras continua com suas ati
vidades, esquecida por alguns, prestigiada por ou
tros, ed~tando uma revista que é considerada, no 
gênero, como uma das melhores publicações do 
País. 

A FUNDAÇÃO 

A 22 de julho de 1917, 
reuniram-se, pela primel
ra vez, na Associação Co
mercial de Niterói, sob 
a presidência de , Epami
nondas de Carvalho, to
dos os que, assinando a 
lista para a organização 
de uma Academia Litera
ria, atenderam ao cha
mado dos freqüentadores 
da ''Chambre Rouge", se
leta forrada de vermelho, 
todos íntimos do Cartório 
Peixoto. Eram 72 os ins
critos como fundadores, 
mas dois dêles, pelo me
nos', se abstiveram de 
contribuir para a manu
tencã~ , soq~l,. ~o_go ·à · pri
meirà éoõrança. No à ia 
14 de julho do ano se
guinte, realizaram-se as 
eleições, escolhendo-se os 
40 membros, dos quais 
permanecem até hoje o 
Dr. Salomão Vergueiro 
da Cruz, que ocupa a ca
deira n9 1, que tem como 
patrono Alberto Silva, e 
Eurípedes Ribeiro, ocu
pante da cadeira 41, cujo 
patrono é Silva Marques. 

CRESCIMENTO 

A Academia, que nas-
. ceu no Cartório Peixoto. 

teve sua sede, por em
préstimo no Teatro Mu
nicipal de Niterói, e no 
salão Nobre da Escola 
Normal de Niterói, a pri
meira do Brasil. Até que, 
em 6 de setembro de 

.. 

1934, "numa 5::t feira de 
eterna saudade para o 
mais abnegado de seus 
membros" a Academia 
Fluminense de Letras re
cebia do Comandante Ary 
Parreiras, que cumpria o 
projeto traçado IJPlo ex
presidente Feliciano So
dré, as chaves do belo sa
lão da parte central do 
prédio da atual Bibliote
ca Pública do Estado. 
Esse abnegado acadêmi
co, que passou grande 
parte de sua vida na Aca
demia, foi Nélson d~ La
cerda Nogueira, que fa
leceu justamente às vés
peras do cinqüentenário 
da Casa q1.1e tanto amou, 
e..ac'nj• sede tàn .... t"t 
âtnbidonãra e tanto de
fendeu. 

PIONEIRISMO E 
BRIGAS 

Abertas as inscrições 
para as 11 primeiras ca
deiras da Academia Flu
minense de Letras. surge 
a primeira investida con
tra ::t entidade. E que 
um dos eleitos, Nunes da 
Silva, não se conforman
do com a formá por que 
foi realizada a eleição elos 
40 acadêmicos. nem r.om 
a preterição de candida
tos inscrHos. publicou no 
Jornal do Comércio uma 
notícia,....desistindo de sua · 
cadeira e indicando dois 
nomes de candidatos pre
teridos. Um dêsses foi a 
professóra e poetisa Leo-

fontes 
:r.or ·~sada. Mas o~ af'a
dêmic s se redimi!'<Jm 
mais arde da pn~tel"•ção 
da i1 ortal, e em 19fi!l. 
pion ramente, aprovam 
por ~nanimidade um no
me feminino, o da profes
sôra Albertina Fortuna. 
E niJso precedex;am a to
dos, inclusive à Ar:ade
mia1Paulista. 

J)l~ORIA E 
Rf~.,~IZA ÇõES 

~· primeira diretoria 
dá ·l\cademia Fluminense 
.d~~ tletras era encabeçada 
p.oc)Epaminondas de Car

nb, tendo ainda como 
secretário Homero, 

29 secretário Al
ortes, tesoureiro 

"""'quim Peixoto e Biblio
tdârio Olavo Bastos. Pre
sthram a Academia, en
t~ outros, Quaresma Jú
Iitor, padre Olympio de 
<hstro e Alberto Fortes, 

ndo sido seu último 
esidente o deputado Al
rto Tôrres que passou 

o cargo ao ministro Geral 
Bezerra de Menezes, atual 
d:f:'igente da entidade. En
tre suas últimas sessões 
stllenes, destacam-se as 
comemorativas do lança
mento de ''Os Sertões", 
d~ Euclides da Cunha; do 
dla nacional de Anchieta; 
do Centenário de Castro 
Alves e a sessão de ho
menagem .ao filólogo Ar
thur de Almeida Tôrres, 
r~lizada na última 5~'
felra. 

. ~, ~;o... 




