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A ORAçAO DE S~O FRANCISCO DE ASSIS 

~ muito gudrido , dileto ~ virtuoso amigo 
~Agostinho Ster~1 ~. 

!!!Q PORTOCARRERO BEZERRA DE MENEZES 

Fazei de mi~ arauto de vossa paz , 
se me julgardes digno e capaz. 

Onde houver Ódio , surja o perdão , 
ninguém odeie seu próprio irmão. 

Onde houver erro , venha à lume a verdade , 
an~am4ando o vitupério e a falsidade. 
Onde houver dÚvida , que brilhe a Fé , 
mantendo a crença sempre de pé. 
Onde houver desespero , não falte a esperança , 
que consola o aflito e lhe traz 1 bonança. 

Onde houver trevas , não falte a luz , 
bque ao Vosso Reino todos conduz. 

Onde houver mágua , surja a alegria , 
qual nova aurora de um novo dia. 
Onde houver pranto , lágrima e dor , 
haja o conforto do Vosso Amor. 

Que eu saiba perdoar~para ser perdoado 
e não venha a condenar , para não ser condenado. 

Que eu , anônimo , sem alarde , possa ao pobre socorrer , 
não negando agasalho a quem tem frio , 

;epartindo o meu pãoacom quem tem 
1r nada tem de seu para comer. 
SENHOR! SÓ tudo dando por Vós , 
tudo também de Vós receberemos. 
Dai-nos ânimo e coragem , SENHOR, 

fome 

pois quantas vezes as agruras alheias atendemos , , ... ~ , b e so a1.4E: ._..., e que sa emos 
que outros choram e sofrem a mesma dor cruel , 
a mesma angústia ez:~)mal que nós sofremos. 
Só esquecendo-nos , resignando-nos1 
é que guarida em Vós encontraremos 

~ contra a hipocrisia do mundo. 
ranef~(então , )*/novo alento. 

~jr no~p~ia.dor , o~ nossos pr~~os desenganos 
~ e o nosso propr1.o sofr1.mento. 

Como~ raios do luar , se espalhe sobre a terra 
A Vossa misericórdia que todo o bem encerra. 

E saiba o homem morrer na Graça do Senhor , 
elA que viveu incrédulo e perdido 
como errante peregrino à procura do Amor. 
Que a humanidade encontre W lenitivo da paz , 
o horror à guerra. E, com as bênçãos do PA1 , 
SENHOR? vivam homens, povos e nações , 
sem Ódios e ambições , 
em união fraterna , 
para maior glória de DEUS, 
por Vossa glória eterna , 
Amem , 
SENHOR! 

~~Redação,- Tito Portocarrero B~zerra de Meneze~1 aubor deste 
poema , falecido ha anos , estudou no Colegio Militar e fez o curso supe· 
rior de Contabilidade e Economia. Trabalhou , desde jovem, no Banco do 
Brasil , onde se destacou no exercício de cargos de confiança. Foi profc 
sor da Escola Amaro Cavalcanti , no Rio de Janeiro. Filho do conhecido 
médico e professor Dr. João de Siqueira Bezerra de Menezes e sua espos; 
Jandira Portocarrero Bezerra de Menezes. Publicamos o seu trabalho gra 
ças à gentileza de seu primo-irmão Dr. feraldo Bezerra de Menezes , · 
so assíduo colaborador. 
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s Ã o F R A N C I S G O D E A S S I S 

(Tito Portocarrero Bezerra de Menezes) 

·.querido, dileto e virtuoso amigo D. Agostinho Stern, OSE.- -
R: 

Fazei de mim o arauto de vossa paz, 
Se me julgardes digno e oapaz. 

Onde houver Ódio, surja o perdão 1 
Ninguém odeie seu próprio irmão t 

Onde houver Trro, venha à lume a verdade , 
Aniquilando o vitupério e a falsidade! 

Onde houver dÚvida, que brilhe a Ji'é, 
Mantendo a crença, sempre de pé l 

Onde hou~er desesp~ro, não falte a Esperança 
Que consola o aflito e lhe traz a bonança 1 

Onde houver trevas, não falte a luz 
Que ao Vóss:o Reino todos conduz t 

Onde houver mágua, surja a alegria 
Qual nova aurora de um novo dia l . 

Onde houver pranto, lágrima e d8r, 
Haja o confõrto do Vosso amor 1 

Que eu saiba perdoar, para ser perdoado 
E não venha a condehar, para não ser oondenado 1 

Que eu, anônimo, sem alarde, possa ao pobre socorrer, 
Não negando agasasalho a quem tem frio, 

Repartindo o meu pão com quem· tem ~me 
E nada tem de seu para comer 1 

SENHOR1 Só tudo dando por V6s, 
Tudo, também, de Vós raceberomos1 

Dai-nos ânimo e cor_a~em, Senhor, 
Pois quantas vErzes ~ agruras alheias atendemos 
E só ai, então, é que sabemos 
Que outros choram e sofrem a mesma dôr cruel, 
A mesma angÚstia e o mesmo mal que nós sofremos f 

SÓ esquecendo-nos, , resignando~nos 
E' que guarida em VÓs encontraremos 
Contra a hipocrisia do mundo, 
Transformando-se, então, em. novo alenta, 

A nossa própria dôr, os noss~s pr6rprios desenganos 
E o nosso própr:l.o sofrimento 1 

Como os raios do luar se espalhe e8bre a Terra 
A Vossa miseric6rdia que todo . o )em encerra 1 

E saiba o homem morrer na Gra4a do Senhor 
Ele que viveu inc~dulo e perdido 
Como errante peregrino à procura do .Amor l 

Que a Humanidade encontre no lenitivo da paz 
O h8rror à guerra 1 E, com as ben2ãos do PAI, 
SENHOR, vi varo. homens, povos e naçoes , 
Sem Ódios e ambiçÕes, 
Em u_~ão fraterna, 
Para maior glória de Deus, 
Por Vossa glória eterna, 
AMEMl 

SENHOR i 

---·-------------



PAR A QUE SERVE M 

AS -
M A OS 

( Extraído da comédia 11 O Vendedor de IlusÕes" , de autoria de Oduvaldo Yiana ) 

11 Para que servem as mâ:os ? - E"Montaigne quem lhe r esponde: As mâ:os servem para 
pedir, prometer, chamar, conceder, ameaçar , suplicar, exigir, acariciar, recusar,i~ 
t errogar, admirar, confessar , calcul ar, comandar, injuriar, inçitar, t eimar,~acusar , 
condenar, absolver, perdoar, desprezar, desaf i ar, aplaudir, re ger, benzer, humilhar, 
r econciliar, exaltar, construir, trabalhar , es crever, e que mais ? 

A mão de Maria Antoni ê t a , ao r eceber o beijo de Mirabeau, salvou o trôno de Fran 
ça e pe go~ a auréola do famoso revolucion~rio; Múcio Cevola queimou a mão que, p 2 r 
engano , nao matou Porsena; foim com as maos que Jesus amparou Madal ena; oom as maos 
Davi agitou a funda que matou Gol i as; a mãos dos ·césares românos decidia a sorte dos 
gl adi ador es vencidos na ar ena; Pilátos l avou as mãos para limpa~ a •onciôncia; o s 
anti-semitas marcavam as portas dos judeus oom as mãos vermelhas, como signo de morte 

Foi com as mãos que Judas pôs ao pescoço o l aço que os outros Judas, não encontra 
encontram ••• A mão s erve para o herói empunhar a espada e o. oarrasco a corda; o ope
rário construir e o burguês destruir,. o bom ampar ar e o justo punir; o amante acari
ciar e o assassino matar; o filantropo dar e o l adrão roubar ; o honesto e o viciado 
jogar. Com a mão atira- se um beijo ou uma pedra, uma flôr ou uma granada, uma esmo
l a ou uma bomba. Com as mãos o agricultor semeia e o anarQuista incendei a . 

As mãos fazem os salva-vidas e os canhÕes; os r emédi os e os venenos; os o~s~
mos e os instrtll!lentos de tortura, ass i m como a arma que fe~e e o bisturi que s·aJ..tta. 

Com as mãos tapamo s os olhos para não vêr a miséria e ~om elas os protejenos pa
ra vêr melhor. Os olhos do s cégos sã9 as mãos . Os mudos falam eom as mãos. 

As mãos na gulheta do submarino levam o homem para o fundo do mar, como os pei-
' xos; no volante da aeronave, atiram-nos para as alturas como os pássaros. · i autor 

do 11 Homus Rebus" lembra que a mão foi o primeiro prat o para o alimento e o pr:lnel.ro 
copo para a bebida; a pri me ira almofada para repousar a cabeça; a primei~a ~ma e a 
primeira linguagem. Esfr egando dois r anos , conseguimos as cham~s. A mao ~erta, 
acariciando, mosYra abondade; f echada e l evant ada , mostra a f~rça e o poder; empu -
nha aespada, a pena, a oruz. Model a os mármor es e os bron&es. Dá · o~r às télas e 
coporetiza os sonhos do pensamento e da fant asia nas formas ·eternas da beleza. 

Humilde e poderosa no trabal ho , ~ria a riqueza; do;e e piedosa nos afétos, me
dica as ohagas, conforta os aflitos e protege os frac d~ . O apêrto de duas mãos po
de s er a mais sincer a e eloquent e confisssão de · amor, ó melhor p.-to de amizade ou 
um jurament o de felicidade . O noivo para casar-se , pede a mão · de sua amada; Jesul 
abençoava com as mãos; as mãos protegem os filhinhos, eobrindo-lhes.eom as mãos as 

' oabecinhas inocentes. Nas despedidas, a gente parte, mas a mão fioa, ainda por mui
to t empo , agitando o l enço no ar ••• 

Com as mãos enXugamos as nossas lágrimas e as lágrimas alheias. Er nos dois 
extremos da vida , suando abrimos os olhos para a mundo e quando os fechamos para 
s empre, ainda as maos prevalecem ••• 

Quando nascemos , par a nos segurar o corpo pequenino. E, no fim da vida,quan
do os olhos f echam e o o oraç~o pár a , o corpo géla e os sentidos desaparedem, e ~ o 
as mãos , ainda brancas , de cêra , que oontinuam na morte as funçÕesJ da vida e a ima
gem consoladora do meigo Nazareno pregado à cruz, vai eo8s~o para debaixo da terra,-
nas nossas mãos cruzadas sôbre o peito • ·· 

As m~os dos ami gos nos conduzem à última morada e as m~os dos eoveiros nos 
enterram em nossa sepultüra ••• 11 



P O E S I A M A T E M 1 T -I c· A 
___ . ____ ,...... ____ _ _____________ jit _~ ... ...... i._ 

Olhou-a com o s eu olhar i ncomensurável 
E vim--a do ápicà à bas,e s ..., uma figúra Ímpar l 
Olhos rombóide~ ; boca trapezóide, 
Corpo ootogonal 1 seios esferÓides_.. • 

F~s da sua vida ; Llm outra paralela, à. dela, 
Até que se enqontraram no infinito1 

~ Quem 6s tu ? - Indagou ele, em ânsia radical. 
Sou a s8ma do qua d:t>ado dos catêtos - · 
Mas p~des-me ahamar de Hipotenusa 1 -

E após se falarem 1 de s c obriram que eramo que em arita6tioa 
Corres:ponde a al mas irmãs: 
Eram primos entre si l o, 

Assim se amaram, an g,u.a drado da velocidade da luz, 
Numa sexta potenciaçao 1 

Traçando ao sabor do momento e da paixão, 
Retas., curvas , c:irculos e linhas sinusoidais, 
Noe jardins da quarta dimnsão 1 

Escandalizaram o $ ortodóxos das fórmulas euoli~ianae 
E os exegétas do universo fim to, . ' · 
~ndo eonvençÕos nowtonianos e pitagórieasl 

E, emfim., reMlveram se casar, consti:lnrl:r um lar, 
Em perpendicular lo o 

Convidaram para padri nos o Poliédro e a Bissetriz 
E fizeram . planos, equaçÕes e diagramas para o futUro, 
Sonhando uma f elicidade integral e diferencial 1. 

E se casaram e tiver~ uma Secante e três Cosênos, 
Por sinal 1 muito engraçadinhos 1 

E ••• foram feli z0s, a t é aquêle dia 
~ · que "tudó vira afinal monotonia .... 

Foi ent.ão que sm•gíu o Máxi."'lo ·Divisor Comum, 
Frequentador de cÍ rculos concêntTiCOS viciosos, 
O!ete$~:mdo a .ela uma grandeza ab~oluta, 
R~du~i_ndo-a a um de-n ominador comum ••• .. 
Ele, "quaoiente 9 pe:;c-c e beu ,que oom e'la não formava 
'Màia um todo, urna unidade l •• 
Era o triângulo - tão conhec ido e chamado amoroso 1 •• 

.·. 

Dêss;e . - problema ~ er a e la; uma fração e~.. a ma.i.s ordinárial 
·> ·~ · ~· .. ·-··· ...... o o 'J o o" o o •••••••••••••• ~ ••••••••••• ~ •••••••••• 

MaS foi então que Eins·t e in descobriu a relatividade 
E ,tudo q~e. era e:h.'}J'&io pass ou a ser moralidade, 

Como hoje acont-ece~ ali~s·, em qualquer sociedade 1 •• 

; ' 

~-----~----------~----~ ----· 
':r . 



Discurso proferido pelo Prof . TITO PORTOCARRERO BEZERRA 
DE ME1-TEZES, ex-aluno da Escola 1\fili tar do Realengo ,re -
presentando a COJ.USSÃO ORGANIZADORA DAS COMEMORAÇÕES DE 
5 DE jULHO~ nas homenagens prestadas aos heróis de 5 de 
julho, junto ao Honumento aos 18 do Forte de Copacabana : 
em 5 de julho de 1964 

Na crônica das lutas nacionais pela democracia, o 5 de julho tem os foros de 
uma prerrogativa ilustre . Maià do que uma festa cívica do calendário, é um dêsses ú 
tulos que informam a cultura e l egit imam a História ~átria. 

Na verdade é uma data do povo; um marco, um perfeito divisor de águas na evo 
L'..1ção polí t ica da Re::;n.lbli ca, ident ificando com o seu sangue a velha guarda democráti: 

'•. ~ 2. , a pura, a ortodoxa, sem contrafae çÕes e artifÍcios. 

O espírito fo ge no tempo , retrocede às épocas heróicas do passado e estaca, 
de sÚbito, entre cético e surprêso , .. para êsse contato salutar com as raíses do Brasil, 
e s sas mesmas raíses , fiéis e boas, .em cuj a seiva voltamos sempre para beber as grandes 
j_ns piraçÕes da ver dade e da beleza~ · E ' que nêsse s primórdios do nosso destino estão a
quelas insti!uiçÕes e aquêles ho:c1ens que fundaram a nacionalidade.e ne s sas origens de 
~o s sa formaçao, como a que lhes empr e Ptar um s entimento de eternidade, vamos encontrar 
~antiga virtude republicru1a , - quando os homens eram singelos e a vida ainda se pauta
-ra pela austéra pureza dos costumes .-

E, avultando entre êsses sÍmbolos, lá estava como um pressentimento, a velha 
Escola Militar da Praia Vermelha que se tornaria por direitos inconcussos e inaliená
-reis, em como que uma instância dos dest:L'1.os nacionais. Vinha de uma longa tradição, 
mnca interronpida, no Império e na Re pÚblica. Recordava as lutas do povo, seu sac:ri
Eício e heroismo . De mus tira com as fanfarras e os clarins, trazia uma mensagem d e 
JSperança e liberdade. Em s eus pátios, nas salas de estudo, por todos os recantos d~ 
1uela casa vetusta , ainda ressoava a palavra do mestre incomparável e magnÍfico, como 
s e o éco, varando o tempo, teimasse em repetir-lhe a voz insubmissa e demo~rática,co
.uo se ainda alí estivesse pontificando o grande Benjamin Constant. 

De resto, ela não evocava apenas os ruidosos feitos de guerra. Seus guias 
não eEam apenas Osório, Caxias, Deodoro e Floriano; havia outros. Havia Benjamin 
Constant Botelho de Magalhães , - o grant:te apóstolo, - pregando o govêrno do povo pelo 
povo e marchando com seus discípul os, na manhã de 15 de novembro, tt para vencer ou 

morrer 11 • E havia tanbém Euclides da Cunha, - o grande rebelado-, devassando o impre
visto cenário de tôdas as rebeldias. 

Passai!l-se os ancs e mais tarde , os cadetes que cv..rsavam a Escola Militar do 
R.ealengo, alÍ enco::.-~ravaw., bem vi vos, no fio das tradiçÕes acadêmicas ? aquêles mes r 
1)1\os estímulos e aqt.cê:los mesmos ensi.amentos, transmitidos de geraçã o em geração,como 
~hama incorruptível . Por isso mesmo, nêle s a cultura não mataria o instinto; compre 
.endiam que os problenas da nacionalidade não se :poderiam resumir em questÕes intrin:
cada s de Balística ou de Cálculo Infinitesimal e Integral. 

Sentinelas vigilru1tes da democracia, chocavam-se com as atitudes extremas de 
um presidencialismo degenerado em hipertrofia volitiva do Poder Executivo, personalis 
ta e despótico. E a deformação republicana, originada no vício das instituiçÕes o u 
~o desacêrto dos homens~ - pouco importa,- como que lhes sugeria a necessidade para o 
~rasil de uma purificaçao pelo fogo. 

O cíclo revolucionário iniciado em 1922, vai tê- los na vanguarda de todos os 
demais movimentos emanci:padores que culminaram s om a revolução de abril Último. D 0 
:Jeu idealismo , de sua mocidade, de seu espírito de rentmcia surgiu o 11 tenentismo 11 ., 

expressão :política de uma saudável filosofia socialista e democrática. 

continúa 



- continuação - 2 -

Rebelaram-se êsses "tenentes" que sem embargo de sua condição não eram milita· 
r istas; tinham uma polÍtica cívil e antes exprimiam o sentimento das classes médias a 
~ue pertenciam por sua origem . Decerto terão tido êrros mas quem não lhes reconhece t 

~bnegação, o desinterêsse e o elírito de sacrifício? Tudo dariam ao seu país, sem nad< 
{hes pedir em troca.t pois no dizer do grande Siqueira Campos, " à Pátria nada se pede,. 
:1.em mesmo 6ompreensao ''. Far-lhe-iam a oferenda de suas vidas, de seu imenso amor, de 
;Jua estuante juventude e ao se atribu:Írem ·a defêsa das liberdade s civis, iam tornar-sf 
os chàfes das revoluçÕes , com seu ímpeto e seu heroismo. Os claro s exemplos de sua 1 

~ocidade imolada criariam o clima moral da reconqui sta; ~ com o seu sangue quente es ; 
creveriam uma l egenda de fé; e com a sua profunda devoçao aos destinos da pátria, de~ 

xariam uma página de emocionante e i mortal beleza para o Brasil. 

Como alvorada de sa.."'l.gue, sublime e dramática, apareceram pela primeira vez no 
cenário nacional a 5 de julho de 1922, precisamente há 42 anos. 

Sem embargo do her oismo com que resistira, a Escola Militar do Realengo sub:Le.
vada sob o comando do Ínclito João Maria Xavier de Brito, sofreu o colapso inevitável 
ante a impossibilidade do levante da Vila Militar, a prisão do Marechal Hermes da Fon 
seca e a defec ção das dema is unida des compromet idas, tudo va l endo por uma sentença in 
pelável, 

No dia ime diáto, em apenas um ponto da cidade, a artilhar ia rugia com o seu 
soturno protesto. Era o Forte de Copacabana, sob o comando de Euclides Hermes da Fon 
seca, - o Xirú,- a princ í pio, e depois entregue a o li1dômito Siqueira Campos e seus bra
vos companhe iros. 

Na verdade , tudo era grande ho quadro magnífico; a mocidade dos protagonistas, 
seu claro e puro idealismo; seu es pírito de s aaríficio, o fervor de sua resistência e 
a prÓpria bandeira do Brasil, o sagrado pavilhão que tremulára no mastro do Forte, em 
dias felizes, irredutível al í estava, puro e gloriosm, intacta às mãos profanas,reta 
lhade em 18 pedaços que êles haviam pregado junto ao peito, bem junto ao coração,pouco 
depois ensanguentado , porque haviam ensanguentado o Brasil com o sangue dos s eus mais 
dignos e ardorosos de f ensores! 

Não parou aí a gloriosa epopéia. 

A 5 de julho de 1924 , novamente, explode a revolução, agora em são Paulo,com 
largas ramificacÕes pelo páis e a par t icipação dos va loro sos camaradas da :Marinha d e 
Guerra, sob a chefia do Almirante Prot6genes Guimarães. 

Ainda deste. vez, o destino intervinha r:mperior ao desígnio dos homens.Após 
vinte e dois ui as QG luta heróica, as fôrças revolucionária s abandonam são Paulo, re
tiram-se para o i nterior. 

Inicia-se en~o aquela epopéia imortal, digna dos tempos antigos. Foi a mar
cha da Coluna , V 2c:O:'C.l1Co o Brasil de l ado a lado e enchendo-o do seu clamor, de s u a 
bravura, de suas fc..ç c.nllas , de s eu heroismo, internand<?-se pe lo Brasil, percorrendo o 
território nacio~y._:;_ , vadeando-lhe os rios e desvirginando-lhe as. florestas. 

l':Iuitas e mui tas cruzes fic~ssinalando o seu itinerário pelos sertÕes d o 
Brasil, das caatingas solarentas aos pampas, batidos pelo minuano, no planalto, na e 
montanhas i mpossíveis , nas rechãs inter mi náveis , nos vales dos rios inexplorados. 

Dias enre gelados e dias incertos, ao vento, ao sol e à chuva inclemente, at4 
l ados nos pant ana is enge>nos os e nos tremedais err adíos. Combatendo a pé ou a cavalo, 
manobrando sob o fo go incessante das refregas de~esperadoras e das retiradas difÍceiE

1 
atravessam invictos trinta mil quilometros de chao brasileiro! 

E com isso, lá vão os bravos 11 tenentes 11 levando a cabo uma jornada de reper
curssão internacional , por muitos havida como igual ou superior à marcha de Aníbal, 
transpondo 9 os Alpes. Revolucionam a guerra de movimento, implantando nova tática de 
guerrilhas e escaramuças. 

continúa 



- continúa - - 3 -
Ao cabo de quase três anos, o interior do Brasil havia sido esquadrinhado,de 

llflrte a sul'· de és te a oéste, por um grupo de 'bravos. 

Mantendo bem·acêsa a flama cimpoluta da revolução, sua dialética venceria o 
~empo: como rapsodos da democracia, êles haviam l evado aos confins da pátria uma pala
vra de Fé e de confiança nos destinos da nacionalidade. 

E'de ver que tais sacrifÍcios não seriam em 
hlia, os dois 5 de julho, data que hoje comemoramos, 
~to saudável que vem a ser a autêntica, a legítima 
~construção moral desta paátria, visando a elevação 
eLo a compenetração de suas r e sponsabilidade s eQ f a ce 

vão. Com seu forte estílo de epo
se encontram e confluem num movi
revolução nacional, no sentido dE 
de seus homens pÚblicos, procurar
do movimento histórico. 

O espetáculo de sua juventude morrendo por um i~eal, dava uma razão de espe
rança à Terra de Santa Crt1z; curava-lhe a descrença dos homens, faz endo-a acreditar em 
si mesma, na sua eternidade e na sua predestinação. E fazia mais, ao incutir no povo 
~ma nova idéia de vida , comunics.ndo-lhe a fôrça e o entusiasmo da revolução. 

O 5 de julho surgia como um pensamento cole tivo de todos os brasileiros, come 
~tnsagem do futuro e profecia do destino. 

Por isso me smo e a despe i to de tudo, a revolu ~.ão era imtencível, porque era 
-J_ma id~éia em marcha e não uma simples quartelada; nada mais a deteria e nada a deteve 
)arque renascia das suas próprias cinzas, qual Fenix rediviva. 

Não esquecic, o Brasil os cadetes da gloriosa Escola Militar do Realengo, os 
18 do Forte, nem tão pouco a arrancada épica da Coluna. E sempre e sempre , o mesmo 
3onhado idealismo, a me sma flama crepitante e inquebrantável dos prisioneiros que ab~
ro tavam presÍdios, quartéis, porÕes de navios, a Clevelândia, a Ilha Grande, a Trinda
ie , Fernando de Noroiiha; e no sacrifÍcio de i l ustres patrícios exilados; e na palavra 
i os tribuno s , no parla!;:)~ nto, na imprensa, no entusiasmo da mocidade estudantíl; e,so-
~etudo, no trabalho anônimo e fecundo das mães, espôsas , filhas, irmãs e noivas, d a 
~lher brasileira , enfim, alentando conspiraçÕes e amparando as famÍlias dos revolu -
~ionários presos, Qortos ou perseguidos . 

Entre os nomes ilus tres e vener andos dessas heroínas que tudo sofreram pela 
1ossa causa, s al i ent e-se aqui o mais expressivo de todos, para todos nós, o da Exma. 
Snra. D. Jen..11.i Gomes , - a Harlame Roland dêsses novos girondinos ,- os 11 tenent es 11 d e 
1922 e 1924. 

O mov~mento de 5 de julho corre spondeu aos anceios e aos mais legítimos in
~erêsses do povo brasiloiro e se tornou inevitáve lL principalmenteL pela inépcia da
OjUêles que t endo e1~1 mê:os o leme do poder público nao quizeram ou nao souberam manobrá
to a tempo, com prudência e descttínio , p8xa evitar o choque revolucionário. 

Oque se vcri~icou, foi a i ntervenção das classes armadas , nunca a sua intromit
gão, eis que i ntGr-vi:.-_cl.o na Órbita governamental elas o fizeram para garantir a ordem 
.::ivil que não m8.i8 c'ferecia garant i a s de sobrevivência legal, digna e justa. 

Terão ex~·cido ação subversiva ? 

De modo algum, por~ue subversivo era o prÓprio govêrno , crismado de legal pe
l o convencionalismo de nossas instituiçÕes. 

Na belissi~a e feliz expressão de Rocha Pomqo, grande historiador patrício, 
; t conjuravam-se as Fôr2as Armadas e conjurava-se o povo brasileiro contra o govêrno 
conjurado contra a Naçao 11 ! 

Além do mais, como bem disse Rui Barbosa: 

11 O Exército nê:o é aúlico, nem político. Não pertence 
à dL~astia , nem as facçÕes. E'nacional e constitucio
nal. E'a guarda das instituiçÕes contra a desordem e 
contra a tirania. E'a soberania da lei armada. E' o 
baluart e das nossas liberdad ~ orgânicas contra a s 

-continúa -
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conspiraço8s <JUe as ameaçarem. Forma em torno do direito 
;opular a trincheira impenetráve l do heroismo; e as opini

Ões, as propagru1das, as reivindicaçÕes pacificas expan
dem-se livremente à sombra da sua parcialidade tutelar." 

- 4 -

_ E, eis porque as Fôrças Armadas ~amais saíram dos seus quárteis para satisfa-
f&D de seus prófpios~interêsses ou ambiçoes ma~ unicamente para firmarem perante a 
história a sua posiçao de idealismo, compreensao e amor ao Br asil ! 

Da mocidade militar de 1922 e 1924 , muitos aqui estão e se podem olhar no es
pêlho do tempo que passou, refletindo a mesma alma intrépida, leal, cavalheiresca,si~ 
eera e pura, daquela madrugada softurna e fría. 

Os me smos "tenentes" e os mesmos cade tes aqui estão hoje, como diss.e o poeta, 
11 com a alma em festa e o coração banhado de fulgores", irmanados pelos mesmos senti
~entos, com a conscidnci~ do dever cumprido, porque nenhum houve entre êles que afogaE 
'e a sua consciência na inconsciência das suas atitudesl 

Aqui estão muitos, com os seus cabelos encanescidos e a gora são marechais,al
J.irantes, generais e brigade iros, com graves responsabilidades na direção da coisa pÚ 
Jlica , como sempre unidos, " num só coração e numa só alma11 l Por iss:o mesmo e mais do 
lUe m.mca o Bra~.j.l confia na sua is -:-mção , no s eu desinterêsse e no seu patriotismo;coaz:,. 
f ia no espirito de 5 de julho e confiará semprel mercê de Deus, na sua mistica, n o s. 
8eus velhos tenentes e cadetes, em cuja abnegacao e estoicismo a RepÚblica foi buscar 
n2vas inspiraçÕe s para o s eu destino . Con:fia ~ confiará em suas espadas que continua
rao incorruptiveis, a s erviço das democracias e só e Unicamente da democracia, p e 1~ 
qual êles deram .em holocausto sublime os melhores dias de sua sacrificada juventude! 

Jamais esquecerá a Pátria enternecida a gloriosa epopéia de Copacabana ••• 
TI 

• 

A 

Eles er am dezoito ••• Os mais partiram 
Tanto que a causa , enfim, viram perdida. 
Eles - de zoito apenas- preferiram 
Ficar , quando ficar custava a vida ••• 

Preferiram fice~ em seu reduto, 
O co±ação sereno, o animo afoito, 
Unidos nêsse bando resoluto 
Dos Últimos dezoito ••• 

Poetas e heróis, à hora derradeira , 
Colilo uma só mortalha t e r quizeram, 
Tomaxa~, soluçando, da bandeira 
E om dez oito pedaços a fiz er am ••• 

Na sua puru1a um dêles a alma inte ira: 
11 Adeus , queridos Pais ! que em despedida, 

Vos be ijo neste canto da bandeira 
Por quem dei quanto pude ••• a minha vida 11 ! 

E êlos foram lutar em campo aberto , 
O peito , nao de f er ro , mas de r a los 
Pedaços da bandeira só cobertos! •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mas onde quer aue dêles , enretanto , 
Guarde o pe ito ~de mãe ou do uma espôsa em pranto, 
A saudade sem fim, 
A alma da Pátria irá, como um ~co dis tante, 
Dizer pensando nêles, soluçante, 
Foram dignos de mim! • • " 

Nêstc momento histórico em que o Bezerro de Ouro t em culto facílimo e o 
Deus 1\lilhão conta adoradores :;;>or tôda a parte ; nêste momento triste, de um indivi
dualismo sem alma e de um utilitarismo sem entranhas , em que as conveniências s e 
trocam e se abastardam pelas convicçÕes, nêste descalabro, nêste meio deprimente e 

continúa 
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dissolvente, ingrato e · turvo para a moralidade e para a Pátria~ que mais se enalte
cem e melhor se admiram os vultos incontaminados dos heróis de 5 de julhol 

O austéro e altivo cumprimento do dever foi a máxima preecupação de suas vidas 
Serviram à Pátria pela Pátria e êste foi o maior galardão que conquistaram! . 

Por isso, bem merecem a glorificação perant8 a hmstória que o capitólio da jus 
tiça, perante a justiça que ~ a balança do mérito e perante o mérito que é o Thabor -
da Humanidade l · 

Em nome dessa Pátria enternecida, em nome da gratidão nacional, aqui nos en
contramos, revenenciando-os frente a êste Monumento porque os verdadeiros heróis não 
baixam à se pultura, nem morrem, nem vao para os frios. jazígos dos cemitérios. Transf~ 
g~am-se e ascendem ao Altar da Pátria, onde seus nomes renascem tôdas as auroras,re. 
vivendo-lhes os feitos todos os crepúsculos! 

Por todos vós, pelos diletos companhe iros que se foram, por todos aquêles que 
não se acham aqui presentes e que estão espalhados pelos longínquos ~incÕes da PátriE 
~m seus postos de comando , por todos aqueles que conôsco comparyilhamam máguas e ale· 
; rias, tributemos à memória de tão dignos companheiros a sentida e sincera homenagem 
•l o nosso maior aprêço, da nossa admiração, do nosso respeito e da nossa profunda devo 
cão aos luminosos e patrióticos exemplos de suas vidas! 
l 

A v. Excia., Snr • . General de Exército, Pery Constant Eévilaqua, dignissimo 
Ghef e do Estado Mai or das Fôrças Armadas e a cada um de vós, a nossa comovida grati
ci.ão por vossa honrosa presença para o brilhantismo desta ~~~' destà 
singjma homenagem, em que cada um, do fundo d 1alma, perfilado, em continência, r eite. 
ra a sua confiança e a sua Fé inquebrantável nos ideais de sua geração e nos glorio
sos destinos da Pátria B~asileira! 

" Daquêles bravos :r;nortos a visão 
A tudo e a todos há de , augusta e varonil, 
Gritar, subindo impavida do chão, 
Que ainda sabeis morrer, soldados do Brasill" 

---------------------------------
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SARA BEZERRÂ DE MENEZES LEITE r .~ 
(PROFESSORA) 

t Sua famrJ!a convida parentes e amigos , 
para a M1ssa de Sétimo Dia que será 
celebrada em intenção de sua alma, dia 
2 _, sábado, às 1 O horas. na Igreja do 

Santuáno das Almas, situada na rua-AlVares de 
Azevedo. em Niterói. ' 

'1 

SARA BEZERRA DE IEIEZES lfiTE 
{Pnlfesseea): I ' 

t 
Sua família convida parentes e 

. amigos para a Missa de Sétimo 
Dia que serà celebrada em in
tenção de sua alma, dia 29, sà-. 
bado, às 1 O horas, na Igreja do 

• Santuàrio das A I mas, situada na Rua A tvares 
de Azevedo, em Niterói. 

L~--------~----~----~ 



Lembl'alldO ARMANDO LEITE o erlador 
de telas dleleeidameate reverenciadà 

pré4io apMa~tado, à rua Profe_. Gabizo, 
o "atellet"' de ARMANDO LEITE. Lá o 

lllilrques de Gouveia, nosso cuuhado. 
altJrec~íeel!W de telas no e co dor de 

dilllt'4eCilldo gosto artfstico 

; 

1 

O pintpr, ainda em lbrma, c!b111 saúde e 
pronun · energia, dediGaV1l· ao seu mister, 
reWcan o stud._,~ que inic ra, -pa~ 1- pto.je
J:ão de telas de grandes proporções, já encOllíen- 1 

a
~los .us m tos apreciadoref. PelQ pa
nGS ca\'alêtes, em álbu'ns ·,cuidaldo:sanlenlte,f 
ados, Jpúltiplos trabalhos em cwe a 

'bperosidade sl revelava, nutn ~quin~ de 
unciadc ar'te . 

ARMANDO fJII.']:'E ~ra um verdadeiro "im-
provida-r", no empo)jJINe ambie ~ suas no-
fá v eis criações. Pin~va por uma jressistivel vo- ' 
cação, e nada m nãp óbeaecia a Esaolas, não 
teve mestres . . . palheta se apreSentava ri-

quissima: c suas paisagens como, Rr. erencialmente, stlas marfi has, se 
exibiant com apreciável naturalidade, numa cópia fiel dos re 
tttn\p e tão e'lltuSiàsticamente o fmpulsionavam 

De CASTf\NHEDO serijl um brilhante ~iscipulo, de'll'ltrOI!clas!'".mlir 
~es de formas com que o ~ande e saudoso MESTRE 
o grande tesouv da sup«frficie liquida que ftos enche 
fla&raate mesmo de seus cofttrastes . Para os 
aiad'os às manifestações. do belo, foram exibidos ,.!1T,.,,., rilll!!:J!U:iQ(I!S 

f~~qtu~e~jo~"~rn~a~r~!i~~~~se~~ií~:· ~~~~ r e que apenas 
aguardavam o toque ~ágico de seu brilhante pincel. Estivemos, durante 
cêrca de duas horas, ao contacto de suas telas, numa apreciação minuden
te à meticulosidade de seus estudos mais acurados ... 

• • • 
A "canoa", com especialidade, mereceu todas as suas preferências, 

traçando-a com precisão de detalhes que jamais encontramos em outros i 
pintor(?s, seus êmulos . Suas çanoas pareciam deslizar, elegantes, ágeis, 1

1 
em busca do mar alto, no simbolismo dessa mesma vida que o artista ; 
soube viver, nem sempre em mar .de rosas . !1 

Os assuntos de pesca sugestionaram profundamente o seu espírito, · 
j• grandemente treinado nas investigações sôbre o interessante ramo 1 

da atividade humana, em artigos de sua autoria, largamente publicados I 
pela imprensa carioca. Transpondo já os cinquenta anos de idade, 1 

ARMANDO LEITE vibrava como em suas quinze primaveras, e a sua ' 
palestra se animava, mormente quando em referência ao seu curso de I 
letras e conse·quentes exames perante severíssimas comissões examina- 1 

doras da Escola Militar, onde figurou entre os primeiros alunos. 
Teve, assim, uma preparação espiritual bastante apreciavel, embora 

modesto nas exteriorizações de um saber que considerava sempre redu
zido ao mínimo. Funcionário aposentado, em cargo de projeção na vida 
administrativa federal, empregava suas hyras pintando, percorrendo 
zonas do litorial, copiando a natureza, sempre pujante de seiva, e êsse 
mar, calmo ou revôlto, cujas ondas obedeciam à disciplina de seu pincel 
afeito ao contacto das coisas maravilhosas, das praias a perder de vista, 
das canoas e das restingas ... 

Diria o talentoso -pintor, fitando a onda azul, como LUIZ EDMUN-
DO nos versos magnüicos: "Tu que foste a mais temida e a mais bela 

onda do Oceano fero e turbulento, que, nas horas terríveis da 
procela, lutaste contra o raio e contra o vento . E, força, que des
troça e desmantela, mediste, em face, o próprio firmamento . .. 
Que és hoje? . - uma. onda mansa de aquarela, espuma branca, 
quérulo lamento . Como tu, onda azul, dentro em meu peitó, eu 
também vi um grande amor desfeito, numa porção de espumas, 
côr de luar. . . Onda, imagem da vida, onda silente, como é sen,;ato 
comparar a gente o coração dos homens ao do Mar" . 

E o pescador igualmente se perfilava ante a sua visão embevecida 
para que se nos apresentassem, em sua irriquieta objetjvidade, os fla
grantes da natureza tantas vezes bravia. E as rêdes, pejadas de peixe ou 
inteiTamente vasias, aos raios do SQJ. para a seca necessária, não fugiam 
ao traçado caprichoso, no apurar de eenários que continuam a vivef a 
vida agitada do homem rústico, às asperezas, que são tantas, ao marulhar I 
das águas que, . quase sempre, atraiçoam o pescador incauto . .. 

Do "a1e1ier" de ARMANDO LEITE· trouxemos uma interessante 



"mancha": uma canoa parte às remad~de possantes- homens~~mar; 
ondas se quebram de encontro aos rochedos e, na colina próxima, lenços 
de saudade acenam e, auspiciosamente, desejam a· pescaria farta que 
dará para a mesa pobre com que se garantam novas energias e esperanças 
novas. Temo-la em nossa sala de jantar, ao lado de outras igualmente 
oferecidas, e que formam a minúscula, mas preciosa, coleção sempre ao 
encantamento de nossos olhos de amador das coisas belas. 

~ . 
• • 

Mas ARMANDO LEITE enfefmou," enfermidade pertinaz que, pouco 
e pouco, extinguia suas forças, determinando o abandono da ·palheta e 
dos pincéis, que resumiam, por assim dizer, os derivativos de sua sensibi
lidade e, consequentemente, de sua Arte. Embora nesse estado, ainda 
em meio de MeUS quadros, magnificas marinhas em que suas canoas, ~uas 
rêdes e suas praias prestavam homenagem ao copiadpr inteligente de 
suas formas, tinha ainda o prezado enfermo seu olhar muito vago para 
êsse sonho que fôra o seu passado, corno tantos outros sonhos que, de 
olhos abertos, jamais deixara de sonhar ... 

Ali estava o pintor inspirado, ali estava, velho e combalido pela,; vigí
lias, o vencedor dos prélios em que a Natureza, em sua pujança, se fizera 
alvo, aguardando a sua "última canoa" para a partida da vida material, 
wr sôbre as águas claras que a teriam de levar para um porto onde as 
claridades eternas mostrariam horizontes povoados igualmente de espe
ranças e 1ft! so.tlQS ... E foi êsse o motivo inspirador de sua última tela. 

Lá estava;"tmoldurada, em lugar de destaque, a lembrar a "palheta 
adormecida" _que tantas cores oferecera para o impagável brilho dess:>. 
Natureza imensa, que fôra a eternidade de seu próprio sonho . Casado 
em segundas núpcias com a distinta professora SARA BEZERRA DE 
MENEZES, referia-se o grande esteta às.Íninúcias de seu r.Jmance, ainda 
não devidamente acabado, romance que teria despertado 'i sua veia 
poética para versos, que tivemos ocasião de ler, e que condiziam plena
mente com a expressiva objetividade de suas telas, que t5o primoro~a-
mente soubera 'pintar. . . · · 

Ali estava a expressão de uma irradiante verdade a proch1mar hem 
alto o que somos e o que seremos, no ambiente em que se há de processar 
o nosso inevitável destino. ARMANDO LEITE, que se viu glorificado 
entre tantos Mestres, que deixou, para olhos contemplativos, tantas bele
sas, que perscrutou os segredos de um "mar" que viveu na intimidade 
de sua: alma, o animador das "canoas" e das "rêdes", à vibração das pes
carias fartas, ali estava, sorrindo em sua agonia, olhos indagadores e 
vivOs, na aritevisão de algo que íi-ia compreender, que não poderia deixar 
de compreender, êle o ·"médium", cujas energias se ofereceram, tantas 
vezes, às manifestações de uma espiritualidade que há de ultrapassar 1 ' 
limites para que a materialidade da hora que estamos v\vendo não possa 
sequer arrebatar as supremas belezas de uma vida que não morre ... 

Em seus quadros e em seus versos ARMANDO LEITE dei,xou, envol
ta na saudade eterna, a sua imensa, a sua interminável saudade . E lá 
está, no seu gran• "simbolismo", para a vida de ARMANDO LEITE: 
o mar a se quebrar nas praias, a canoa ao capricho de suas ondas, e o · 
pescador, o grande estimulo para a esperança que há de encher de sorri- li 
sos e de bençãos o _porto seguro da fraternidade humana. Paz para o 
espírito de ARMANDO LEITE. 

ARMANDO GONÇALVES 



OFFERECIDA 

-l.os briosos Soldados ~eareu!!lei!J 

H)mnos de guer1~-no Brasil resoam: 
Do Amasonas :10 Prata se levautam 

Columnas de guerreiro~; 
E vos, meus bravos, a vencer atreitos, 
Da patria aos gt•ittJs não cruzeis os braços: 

Voae á lucta os primeiros. 

Voae á lucta, que a victoria é certa. 
Filhos ~as matas, vossa causa é jus&;~: 

Alem vos protege o rôo. 
Por longos aunos gtJardar:ã& lembrança 
De vosso arroju ensombradas, tristes, 

Paysandu e Montevidéo. 

Eia, gigantes. a vanguarda é vossa; 
Pontls e honra não pertencem a outros. 

Sois os -Liõe~ do .Norte ! 
Quem pode alti•a suspender na guerra, 
Pol' entre imlgos derribando filias, 

ossa espada de morte '! 

Vtd&oaide pedra! soldadesca l1rava ! 
Jla pat&.orgulbo, que espedaças thronos, 

E dura morte espalha~; 
O feii'O frio, ~ te treme ao lado 
Alleeia ~ l!--ceifari mil vidas ' 

Sobr.-um CÀaQL4c Hleíralhas! 

Plantae, m dentro, uo coração da barbara, 
Por en .bailas qoe despejam obuses, 

O auri-verde pendão I 
Responda aos tiros o canhão raiado: 
- Morte nos campos, nas cidades mor !,e -

Seja a yossa canção. • 

Rebombe o canh1io: sibillem bailas: 
-~pó, de rumo Ta negreje o dia ; 

. 8u triumphar o., morrer ! 
Gemos da gu ,rra, eía., av<tnte ! avante ! 
Ca!gas de bai\meta não resistem barbaros, 

Que mal aabem combater ! 

Cearã 6 Je Abril de tS61>. 

Gritos, gemidoa, que importão a bravos? 
Juncado o solo de cadaveres fique. 

Corra o sangue a valer ! 
Duras muralhas pelo cham rastejem, 
llepíta o écho estrugindo a matas 

- Ou triumphar o morrer ! -

Levae de jorro pelo pó sumidas 
As vis cohortes de selvagens brutos. 

Seja a vingança fatal ! 
P'ra sempr& 11pprenda o pirata aiLivo, 
Que não s'insultam deste lmperio os filhos 

-Gigantes de pedra e cal ! -

ruzem~se espadas c abalada a t 
N'orchesta d'armas-no renhido fo(; 

Voe o corçel da mortf'. 
Fulminem raios vossos.braços d'aço; 
E saha a patt·ia, da victoria o hymno 

Reboe de Sul ao Norte, 

Ha inda campos, onde ceve a faria 
l.JJn povo livre, c1ue requer ' ' ingança 

Da patria ultrajada ! 
Filhos d'heroes que passaralfl, avante ! 

reis IOI.mdo pelo clla ·" d,,,. pr.n;as, 
Lma facha iuf:uuada. 

, .ereis por terra esmorouados muro~. 
Tombadas glorias d'um poder selva~ ~m 

Que hem cedo cahir:i ! c 

Sumidas ger:u;õcs, velhas ruinas 
Dirão ao vtajor na voz do seleucío: 

.\qui foi llumaitit 

c:audilbo d'Assumpção, tua hora 11ôa, 
.N'ampulheta do tempo esti1 marcada: 

Ras de cahir tamhem; 
De nada vallerão teus mil canhões, 
Deste povo de gigantes ba;,tam a~en.ts 

Para vencer· te uns rem ! 

Lagrymas da patt·ia, não correreis inulta& ! 
Em nobres peitos c01·ações de bronze 

P.alpitam em elfusão: 
Ou fatal vingau<'a lavará teu solo, 
Ou ua lucta extiucto o derradeiro filho 

Deixuás de ~rr nação. 

\otonio Beser ra <le ~~cnc scs. 
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