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ACADEMIA NITEROIENSE DE LETRAS 

Fundada em 11 de junho de 1943 

FINAL DAS COMEMORAÇÕES DO SEU CINQUENT ENÁRIO 

senhor( a) Acadêmico( a)~ ff'"'..,QJ/a~S~ <Tl1l"> J... 'VY\f<v>';)gz-.. 

A ACADEMIA NITEROIENSE DE LETRAS, que completou o seu 

cinquentenário de fundação em 11 de junho de 1993, desde então pro-----.. 
moveu, e por outras entidades promovidas foram, uma sé~ie de comemo

rações de sua data maior. 

cabe aqui, num parêntese, comunicar aos acadêmicos que 

está pesquisando dados propÓsito de uma informação, de ma is co que d~ 

terminada fonte, considerando principalmente -a :: que s~~ ... 

vro de memÓr ias de Erigido Tinoco, um dos seus fundadores - 110 boi e 

o Padre" - no qual o saudoso acadêmico . .fala na fundação da nos sa Aca

demia " Em fins de 1931" (não citando dia , nern mês)o -------------- - ////////// 
No dia 8 de junho, ainda como parte da programaçao festiva , 

, ' ~ 

sera reallzada a palestra do academico Herval de Souza Tavares, para 

a qual j á foram convidados os senhores a cadêmicos o 

No dia 11 de junho, a data ma ior, haverá um jant ar de con 

fraternização, ato final de todo um ano comemorativo d o cinguentenÉ

tário, no Restaurante Bambino D'Ouro, à rua Lara Vilela, 176 ~ sede do 

Clube Português, às 20 horas . O senhor acadêmico poder~ lEvar sua fa 

mÍlia, seus convidados . 

A Diretoria da Academia Nit eroiEnse de Letras dec i diu 

na o fixar prazo para adesão, nem antecipar valor per capita .cada ac~ 

dêmico ou convidado terá a responsabilidade somente da sua d espEsa 

pessoal. E o esper o prazer ~companhia. 

PACHECO 

PRESIDENTE 
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Na Academia N iteroiense de Letras 
O DISCURSO DE POSSE DO NOVO ACAD!MICO 

MONSENHOR MELO LULA 
"Tlmldo, acanhado e pro!un- atestam a sabedoria divina: a. ' 

damente emocionado subo a ; bele~. a harmonia. as justaa 
ocupar esta tribuna para pro- l' proporções de todas elas pro• 
nuncle!" o meu pobre di.Bcurso de clamam o poder deste grande 
posse. Confesso, com a m áxima Deus" . 
sinceridade, que não estou tran· 
quilo . Como corresponder ao bri- . Senhores, nio hâ dúv14a algu• 
lho de~ta noite acadêmica? O cs- •

1

. ma que a contemplaçAo das cal• 
petáculo de esplendente beleza sas criadas traz ao coraçAo do ho
espirttual e moral que se desen- 1 mem a lembrança de Deus. Con• 
rola diante de meus olhos é C!e.a- ta-ee que o ralVOBO Bintennts. 
lif!ll. Qlla se n~~~ e.elllprç_~a~ilÕil!lLQ Incrédulo, querendo ter 
memória da oraçao. --serqu., o- gõ'sto- de ·>ver-"lll'l!lm!lTeDI eam
oradorcs brilhantes e erudito~ pletamente ateu, a ponto de nem 
têm ocupado esta tribuna, dellci- por brincadeira poder pensar em 
ando-nos com a sua eloquêncla e I Deus, tomou a si a tarefa de cri• 
as belezas empolgantes de uma I ar desde pequenlna uma crlan• 
linguagem que arrebata; mas sell ça que ficára or!ã. Levou-a pa.• 
ta.mbém que sois bastante gene- ra multo longe, para uma grande 
rosos para perdoar a pobreza de chácara bem Lsolada e lâ crtou• 
minhas impressões. Sabels vós a, fazendo-a estudar, trabalhar e 
que as âgulas voam triunf&lmen- brlnccr sem contato com ninguém. 
te, percorrem lindamente o espa- e sempre v1gla.da. Uma linda ma
ço; sabeis também que as ave- drugada de primavera, o estudl
:;;lnha.s voam baixo, ficam nos oso e aplicado adOlescente sal de 
prados e ai mesmo ouvimos, sa- casa e vai postar-se no Jardim 
tla!eltos, os seus gorgelos. Sâo1 para. contemplar o amanhecer. 
assim os grandes e pequenos ora- Sintennis, oculta.mente, o vlgta,. 
dores. Pois bem, meus senhores va lá. de dentro. Quando o SOl 
e minhas senhoras, minha situa- apareceu, o adolescente, eetenden• 
çio atual é mais critica ainda . do as m!os para o astro-rei, ex• 
Nâo posso voar como as agulas clamou ; - "Sol, quanto é5 belo! 
soberbas do pensamento nem como eu te amo! Porém, quanto 
mesmo solta.r gorgelos como as mais lindo, quanto mais formo-
avezinhas nos prados. so, quanto mais atraente hé. t\1 

Que fazer então? ser Quem te criou?! Se tu te en-
Delxar que os gênios cantem. contrares com -Sile, leva-lhe 4!!ste 

que as avezinhas gorgeiem, 11m1· beijo e dize-lhe que eu o amo de 
tando-me eu, pobre e humilde co- todo coração". 
mo sou, sem as fulgurac;Oes do ta-l Vê-se, pois, senhores, que to
lento, a trazer o n1eu esfOrço e do o homem tem fome de Deus. 
boa vontade, para a maior gló~ os grandes gênios, 01 poetas e 
rla, o máximo esplendor e o cres- 08 artistas diante do poema da 
cente p. restlg. lo da Ac. ademla Nl- criaça __ - 0 eleva.m o seu pensa.men~ 
terolenae de Letras. Aqui estou, to a alturu inlguala.vels. 
ún1oa e ucluetve.mente, ~~.;~e· _ . ':'Oai 1e .e~~pl!_C!.!L~ - • •natu• 
a&fOihliM!e de mellll - ·nu reza primeiro, üiipõiB- ·onôii'lllif" 
prezados confrades. Eis a razlo e depois Deus, constituem, na or• 
por que me acho nesta tribuna. dem na.tural dos nOBSOII conheci• 
l:ntret~to sinto-me bem, multo mentos o objeto da llteratur•. 
bem; considero-me mesmo feliz j Deus, porém, na llteratura crlltA. 
por estar no melo dos que cu!· é 0 sublime objeto, a preocupaçAo 
tiva.m u belas letras, as arte1, primordial do nol8o pensamento." 
a ClvUizaçf.o, o direito, o progrea- São de Danoso COrtes, o ex
ao e a verdadeira liberdade. Mas. traordlné.rlo tribuno, tllótsofo e 
senhorn, que vejo? que ouço? diplomata, estas eloquentes pala- ' 
que sinto? - VeJo ante meus vras · 1 olhos um auditório seleto; veJo · 
u gr~ndes tlguru daa letru flu- "A Bíblla ê o llvro em que., 
mlnenses e da nossa sociedade. todos 08 poetas hauriram aua 
Ouço, vibrante de entusiasmo, as lllllplraçAo e aprenderam o H-
pulsações fortes de muitos cora- gredo du harmonias que en• I 
çOe1 unidos pelos grandes Ideais levam a alma. sem ela DAo 
de Beleza e de Fé. Sinto, nos re- exlstlria.m as obru primas de 
oeesos de minha alma de bras!- grandes literatos 1 do mundo 
lelro, um júbllo Intenso por me como Dante, Petrllrca., MUton. 
achar, agora, ê. sombra proteto- Hi!rrera Oalderon, etc.". . 
ra ~•ta Casa, onde o esp1rlto ' 
proéura, dia a dia, elevar-Be às Senhores creio na literatura. 
alturu. llumlnadas da Beleza, do que ele~a 0 pensamento ê. l!lupre• 
Bem e da Verdade. Nada mais ma Beleza e ã suprema Harmonia: 
eubltme e grandioso do que o creio na literatura que se ergue, 
panorama da natureza. O ama- soberana e galharda, parll__cantar 
bhecer do dla, quando o sol llu- as lórlas de Deus e u olS!'aa prl• 
mlna os montes e os vales, e os mJ da inteligência humana; creio · 
1>ássaros irrequietos entoam cf.n- na ciência que procla.ma aolene- I 
hcos ao Supremo Criador de to- mente a glória do Criador. Re• 
dos os seres; quando contempla- cordo agora, em l.>!ena Academia, 
mos, embevecido~, a aurora, no nesta' noite magnulea, nesta ho
lnlclo do di&, tmglndo de rosa ra festiva, hora da intel116ncla, 
o cume das montanhas; quando da harmonia e c~a· lll1i8, . a lUml• 
nfletimoa na tmenaldade doa ma- noea llçAo de !kHion, em Parls. 
rea e na lmeDS: dade das terru, Pouco depols da tnauguraçl.o da. 
no mistério da. floresta lmensa, ta.mosa Torre Elfel, o glorloso in• 
na grandlosldade das cachoeiras ventor norte-americano foi t. e&• 
e dos riOB, nas campinas verdes e pltal francesa. subiu ê. torre, 'fi• 
alegres, no azul dos céus, no es· sltando-a Quando desceu, apre• 
plendor das manhl!.s llmpldas e sentaram-'lhe 0 Livro de Ouro doa 
tormoau - o nosso espírito sen- vlsltantes ilustres. JCdlllo~ toma 
te-se verdaC:teiramente empolga- da ena e escreve: · 
do e a rado sobe alto, procuran- lf. M Etfel 0 engenheiro, o 
4R Alguém. "Diante da. bele~ta corajoeÓ conah-utor a. e.-pécl• 
materfal das coisM, na contem- men tlo gigantesco e tt.o -ori-
plaçli.o do panorama da natureza lnal da arte da engenharia. m~ 
que Deus abriu Uo generosa.men- ~erna um :w;>mem que devota. 
te aos nouos olhos, o homem se maior respeito e tem a ma.lor 
extasla e sente necessidade de 0 com to4oa oa 
revelar o seu estado d'~a, ex- :~~~~~luatve o malt»• 
clamando, com o poeta· de gt.pdos eles _ Deus Nosao Se-

nhor. (a) Tomé.s A. Edlson" • "Meu Deus, quanta beleza nes
sM trilhas, 

Que perfume nas doces marn
\"llhae 

Onde o .,_io s-eu~ • .~-

Poi um anJo co'a m!o cheia de 
estrelas 

Depois · tomou o livro, e com 
voz sonora e !irmP. l~u. pera.nte 
a, n~Qill. .Jiol!ll..at~ncia, as linhas 

ue hlt.'tlà til.\ltiacllf. 4e VaçC a 
~órla de Deus (Seleta Orlllti, dt 
Manoel VIctor, 2" ed. S. Paulo). 

___ O"- :MEU PATRONO 



um anjo co'a mllo cheia de 
estrelas 

Que na terra as perdeu. " 

O homem nAo vive só para a 
vida do corpo; precisa ele de vi
ver também para a Yld~ da alma, 
para a. vida da Inteligência. Assim 
como os alimentos são necessãrl
os parn a vida mr.terlal, e para a 
vida espiritual é neceReárla a 
lfraça, também, para a lnt.el!gen
cla, é mlllter a verdade, para que 
ela se sacie na posse ao seu obje
to proporcional (Alfredo Xavier 
Pedroza, Comp~ndio c!e Literatu· r• Crtati!, ed. da L! v. Olobo,l937). 

Todos nós conhecemos a clás
sica definição de literatura, da
da por De Banal: "Literatura é 
a expreuAo da sociedade". o 
cônego Altredo Xavier Pedroza, da 
Academia Pernambucana de Lc
tru, profeGBor de portugu~s e li
teratura do Seminário de Ollnda, 
tu e.ta observaçt.o: "Nem sem
pre a manifestação do pensamen
to ou s. expressão da sociedade 
poderá. ser propriamente literatu
ra. ou manifestação llterárla, por
que o a. que chamamos literatura 
11a acepç§.o em que tomamos MUI 
o voe&bulO, tJ ntes a manlfesta
çf.o artil!tlca do pensamento, ou 
uma expressão do pensamento que 
pode prodUZir emoção estética pe
la perfeição da forma ou pela ex
celência da tdéta. 

Nestes •ersos de Tomás Ribei
ro: 

"AI 1Sorea d'alma que se al
teiam, bell\b. 

Puru, •lqelas, orvalhadas, v!
v;.s, 

Têm mais perfumes e são mais 
formosas 

Qu3 as pobres r~as num Jar
dim contidas". 

Observamos uma admirável es
tética de for~a. lt que o pensR
mento expresso aparece sob umn 
torma suave e harmoniosa. 

Ne~ta quadra popular: 

"No Eelo da VIrgem pura 
Fntrou a divina graça: 
Como entrou também saiu. 
como o sol pela vidraça". 

A riqueza e a excelência da 
Idéia, que é sublime, suprem o • 
que falta porventura, li !arma e 1 
fazem destes qu:Uro versos uma· 
verdadeira. jól~ 'fiterárla. Sendo 
a,pim, adverte Xavif'r Pedroza, 
convenhamos que uma definição 
mais adequada de literatu1·a ser!\ 
a seguinte: 

"Toda manl!estacf.o da lnte-
115<;encla humana, que, transmi
tida pela palana escrita ou fa
lada, desperta em nós o senti
mento do belo pela perfeição 
da forma ou pela excelência dA 
Idéia". 

que hav a u ne ç " 
glória de Deus (Seleta Crlat!l., dt 
Manoel VIctor, 2• ed. 8. Paulo). 

O MEU PATRONO 

Senhor cadêm1 s, li tro-
no rta cade a, para a qual, ful 
eleito pela vossa bondade e cari
nho, I! o mMico, jornalista, hl~ 
torlador e poeta ~ Dr. Joeé Ale• 
..:anclre Telltell'!l. de Mello, nasci• 
uo em Cnm,os, em 28 de ago...o 
de 1833. 

canfpos foi sempre um centro 
de letras. A cidade. rica de civis
mo e de fé, "possui, no dizer do 
eminente sr. QrrqM?, 'Bezeua de.. 
M"ne~s_, uma trad çlo de alta. 
mi!tuHrlf bom gosto Intelectual, 
que os seus filhos, não repud!am, 
antes dignificam". 

Tetxelra de Mello foi, sem du
vida, uma das mala altas e lumi
nosas figuras de sua época. Fino 
homem de letras, poeta, publl
c!sta orador e jornalista deixou 
traç~s luminosos de suas ativida
des Intelectuais, honrando a~lm 
o Il(lme sempre festejado da. ve
lha e gloriosa Provlncla. Na GaZe
ria NacfonaZ - (Vultos Proemi
nentes da História Brasileira -
60 fasclculo - editado pelo Jomat 
do Brasil, em 1933. lemos o seguln
tt: aôb e T~illa <te Mello: 

"Fcrmou-se em medlciDa pe• 
la Faculdade do Rio de Janei
ro. CliDicou até 1875 na sua 
terra natal. Em 1858, deu à lu
me o seu prlmelro llvro de ver
sos. Somllras e Sonho&, que t<3ve 
grande aceitação. Em seguida, 
publicou Myosottl, poesias, no 
mesmo eat!lo delicado e llr!co. 
Como sócio da Academia Pllo
sóflca do Rio de JaneirO, tomou 
parte efetiva na publlcaçlo dOII 
Anafs da mesma Academia. !lra. 
sócio do Instituto Hllltórico e 
Geográ!lco Brasileiro, de que 
foi eleito primeiro SecretArio e 
redator da revista. Em 1<875. 
fol nomeado chefe da aecção de 
manuscritos da Biblioteca Naci
onal. Aposentou-se como dire
tor no ano de 1900. O prlme1-
ro traba'ho que Teixeira de 
M-ello produziu ne1110a repartição 
foi a codificação cronológica 
d'>!l manuscr! t.os all exl.Btentes. 
relatlms ao lltlgio do Brutl com 
a França sôbre a Oolana Pran
cesa, publicado na.; Anais da Bl• 
blloteca. A esse segulram-se ou
uas Importantes produç6es. A 
..., obra malll notá'Nl llo, po
nm. u Z/efMrldU NIICiofliJW, 
com alguns volumes publlcadc3l 
e outros Inéditos, que lhe ocupa
ram o tempo até os ultlmoa cl1u 
de vida. Como poeta, de grande 
cu:tura e correção de forma, 
IP'angeou l!songelra nomeada, e 
e nessa condição que Silvio Ro
mero o inscr~ve na sua Hist6na. 
da Literatura Brasileira. Tendo
se fundado a Academia Brasllel
ra de Letras, Teixeira de Mello 
ai teve uma cadeira, que sem-

Meus senhores e minhas senha- pre prest!glou com 0 seu talen-
rr.s, temos dl2nte dos nossos olho~ to e a sua brilhante bagagell'. li-
o livro da natureza com todas as terárln. o notável tlumlnenl-e 
mare.vilhas, esplendores e belezas publicou ainda os seguintes 11-
lncomparével.s. O homem pode vros: Limites do Brasil com a, 
che~ar pela luz natural da razão c f d 
ao conhecimento de Deus. Dian- on e eração Argentina, 1883; 

O!Zmpos de Goitacazes, em 1881; 
te do espetáculo da natureza e Traços Biográficos de Lfterato:t 
da harmonia e ordem do univer-
so, 08 gênios dobram 05 seus joe- e Estadf.,tas Chilenos, ClaudiO 
lhos para louvar 0 criador. MaT!oel da Co~ta, Laurtndo .Ra-

Ass!m Llnneu, 0 grande natu- belo, Joaquim Caetano da Stlt·a 
rallata, mundialmente conhecido e um trabalho sõbre Anchieta". 
por seus notáveis trabalhos sô- E:s ai, senhores acadêmicos, em 
bre botr.ntca, após ter percorr!do rãpldos traços, a personalidade In· 
os vastos dcmln:os do reino ve- con!undlvcl de Teixeira de Mello, 
getal, nr.s mais profundas pes- glória legitima das letras brasUei
qu!ces clent:!!cas, exclamou do • r as· 
Intimo cte sua alma, num verda- I Ao tomnr posse da minha cadel
deiro êxtase: "O Deus eterno, ra. prezados con!rades, nlío ee1 
Imenso, onlsclente, onlpotent~. como agradecer a vossa generosi
pas~ou diante de mim; n!!o o vi dade e slmpatl'l, concedendo,;me a 
face a face, mas o renexo, que honra Insigne de vo-nobre com
d':S:le percebl penetrou minha panhla. Ao em!nente sr. Macár!o 
alma e a lanÇou no estupor da Plcançc, um dos mffls fulg!dos ea
admlração. Aqui e ali segui ~cus plrltos desta Casa, orador br!lhan
treços nas col&as da criação. Em te, flno llterato. jurista e publi• 
todas as suas obras, e ainda nas cista, o meu profundo agradeci• 
menores, nas mais lmperceptivels, mente pelas suas generosas palu,.. 
que poder, que sabedoria, que vras. Há, sem duvida, multa boa
Inefável perfeição! Observei como dade e Indulgência, no e-au formo
os seres animados te sobrepõem so discurso. Fllho Ilustre do Ines
uns aos outros e se concatenam aueclvel Melqu'ades Plcanço, uma 
com o reino vegetal e os mesmos das maiores glórias das letras !lu
vegetais com os animais. Aoare- mtnense~. vem honrando, com 
ceram-me o Sol e todo o sistema mu:to brilho, o nome paterno. Ao 
~lderal imemo, Incalculável. sus- meu eminente con!rade e amigo 
pensos pelo Pr:me!ro Motor, a Macárlo Plcanço - multo e mui
Causa das caU.!!as. o Gula e Con- to obrigado. 
~ervador do Universo". E o sábio, SenhQres acadêmicos, "Ç"enho go
comovldo até as lágrimas, t~rml- zar do vosso amável eonvlvlo e a
na assim o seu hino magnl!lco prender convosco. Darei todo o f!&• 
ao Criador: / forço de minha pobre Inteligência 

e a ternura de meu coração para. 
'"4'o<lia &i colsaa criadas a glória da. vossa Acaden:t!A... 



\'Ja· Açaqetrlia .N e_rqaens~ ... 
!A~.ROYAI;>k- A 1\EifAÇÃO,."_J?QS ME~6R8~ JI_~a!!~~~ e, _ _.. 

· ~FETJVOS E DE PATROr{QS DA J.NSTITUf- ·o p-:28tdente, 
~Kó ~~·DUAS · CADEIRAS EM ~- CONCURSO de Toledo Plza, c,ongr~ 

_]_ · · com )- confrade Ft:ane~~co 
- ~tr a presidência do senhor Parréira.s; 12 - Raul Pom- mentel, pela e~içi\o r de 

M. ~ Tóled9 Pi:~. esteve reu.- péa; _ 13 - JoãÓ Caetano; u · ·'belct li.,ro de versos, acJrea,ceJil-!1'1 
, ~a cmtem. a - •\:cademia ·' Ni:-: - &Uva Juáim; . l6 ~ Alcin· tando . que 0 . tendo
~roienselde- r:etra8; sendõ to- dcn~uanabara; •a - Jtsé Ge- alegre emoyão, pçoméi e 
• ~nu,du impor~aJlies delibet~- · raldo Bezerra do ·Mené€es; 17 sObre o mesmo; aos seus 

·!,'ões. Fot apr.ovada - a reilj.Ç".l_O - Henr(q_ue Castrioto; lS - res; UJD •omentãrio mais 
~d.oll-. pa-tt·onos- das quarenta ca- ~~ndrade Figueira; 19 ----:-' A~e- morado, oportunamente. 

( 'd.é\ras do. instituiç~o e cem si .. ·vedo Crus; 20 - - Cardoso • . Fjcou ainda assentado que 'lt· 
del'ados funda <lóres os mem- Fo~te!!: 21 :- _Silva ._Llma; 22 Al.!ademla realize ·ainda este 
1>•·~. ef\)tiv~s: ! - ~~uJ. O li· -:-- Sebastião de Lacerd~; z:J · mês a- sua últl,rlla reu~lão lit • 
~v.etr<J. Rodngués: '! - ·,M. de _._ B . . A. Seua Campos; :H Jária do corrente ano, cleven :lo 
·.,-olédo Piza; 3 .:..: Rui Buar..., - Padre Júllo Maria; 25 - ter ·· 'órganJ.;ado. 'o resp~cttvo 
que de Naz::.ré; •1 - · José Pin- Joaquim Man.u-~1 de ' Maced'J; ·progtama pelqs acadêm'lcos qt~~ 
to Nazaré; 5 ·-· }{orâclo Pa- lW - Lul:l Pl'ftarlnl; 27 - constituem a m'esa.. · 

. ~~:neço; 6 - D11lcldldea de Tqle Carlos 4e Lacerda ~ 38 - Luls- ---,~.:.........__;:__ ____ ~:=:'l:=s 
d,o Pfza: 7 - Carlos ~1lj~rto- Mu~t; ~9 · - Pedro Luiz P~ . 
14dclo BJt~nço\lrt; ,_9 ,~ Brftl- reh'S> de S9usa; 30 ·-=- Salvador l 
d.a.-. Tinoco; 1 Q - Q.uaracf de. de• Menoont;lf-: 31. ,!..:.. Belizi-rto- . 
'.Albuquerque Souto Maior; · 11 J de Sousa; 32 -- Osõrlo D~{]ue 
- Jetersou Avita; 12 - R:.~· Estrada· 33 - llOJ;nfcio"fi'lt:· ~a, 
~1116 .Falcão; 13 - An.tOu!o 'lma; · 3~: · ~· Joaq,. ui~': Nor~ 

taor~a Uma-; 14 - · Maca~ de Sous(l e: Sltva • 3 a-te~~ 
"TIQ' 'de LemÕS ficlloliço; 15 - de. Meia; "Jl.-Ml(uel .,~e L~ 

I Heitc,r Gurgel; u -- Ge~aluQ. ~s; n ~ .Müclo ~a ~!t;ilo; 
M. ,Bl'aeJ'l·a de Menezes; 17 - l ss - Raul de Leoni; ,9 -
J.ta.rcos j\lmir Madeira; lS -:José Carlos Rodrigues; 40 -

- Marti~s de Almei~~; 19 - ;Alfi-edo Pujol • • 
Franr1~co Pimentel , 20 - Sf\· 1., Na mesma rauniãe·. foi •--apro 
T~o Lago; ~1 ·- ~ridlo Mar-. Yâda a sugestão do acadêmico · 
tms; 22 - 1\l~unclo de L•~~ Gua.racl Souto Maior, no aen
e :rda; 23 · ~ Artur N~ues d~ tido rle~ serem postas em con~ 
SJiva. · - cursq. _as cadeiras ns. %4 e 25. 

Fo1 am consa!:rado!l mt se- (lU e ti! como pah:ono o padre 
~uintes ~tr()llos: • 

Ca(\elra 1 - Alherto d.~~ 
1 Oliveira; ~ - is. Lqpes; :a 

!Alborto 'f~nes.~·- 4 -Oa$hnir'l 
·<le Abr~~: 6 - .Ru.elidea ~t• 
Cun,ba; 6 - i'agynlles. Vare~ 
l:i\; 7 - Josli Pªtroolnio, 8: -
!Lo~s. Tr~vão: 8c - L\lelo d~ 
t.Me~dQI\r3; 1 n _:. Oscu elo Ma· 
eedo sO'ar~a: 11 - AntOni'l • 



'·.. X.:-. _...;... __ ~ 

FdP.r,eeleito presidente dei' fusütui'ção · :o 
• ~t ~ .:+-. sr. ~· T~Ie~? _!1~~; ~-.,-. -~. .. . _ 
\+,EBC~ve · m9vimenta~a e 'con~ drlg_nes ~dlu a~a.I,a,vrat,e-, ~on
~.rrlda· a{reunlio de' ontem da do •e-m-..retevo as1.se~os.,®.e ·_a 
Acsãemta Niteroiense de Le-_ Academia. deye ao .. cí't. /I'9I.'édo 

· tra~ •• reall2ada : em sua sede Pna. -<! a nêcessi~de ' que ainda 
p'rovlsória, no Salão d&, Asso- tem dé su.a direção fnteligeiJté 
ciaçAo Comercial de Niteroi. e prestigiosa, propôs que fosse 
Presentes ~tUase todos 'os acadê~ fe\ta por aclamat;ão -o. sua ree
m~os, o sr •. 'M. J;Jte: TQledo .Pfza lelção: O sr·. _'_\oledo Pita rei
p.brlu a sessão,,. :'is 20. ,- horas.' tera o. seu 'desejo_ de não contl
l!!JclalmentS:~ solicliou. ó jresi- nua~ JJa p}ésidéncta,., lfados :9ll 
!lente a ~ate'nção _do~ aéadêini- S!lU!I IÍlúltiplos -afizeres, m_âs~ OS 
~os pa.Ta os . importantes- assun- acad~micos. pues~ntes insistem. 
tns qu&: reclamavam solução, no apêlo ·feito . e, desse modo, 
atim de que a Instituição pros- rep.fir'II'\11-ID ô seu voto, recondu
li' egto. isse no cumprimento do ziri!lp o J)residente. São eléitos, 
aea. ~ama cultural. E ' romo- em segu ida, o v~e1presidcnte, 

..a p.rlméir!'- •maté{la;,da org_em cargo pata o. quab é _ reeleito, 
do dl~ra ' a eleição da ·no>ra tap1bem, o acadêmiao .Rubem 
diretoda, o presidente dec:larou Fatc:io;. o 1• e · 2ó .etário~, 
Que h - sugpender a sessão p9r sendo es

1
colh-fàos_ os· a~êm\Cos 

dois minutO,!\ afim de qu~ os Oliveira.- "']todrigJ1es e Gera)do 
·tc,!ldê,micos • s~ ,munissem das Bezerra de Menezes: para._.tesou 
,rflsP.é.<•tJ~as : .• .c~~ulas '=' t P~lá ot;;~ r~~'!Joi- acta.ma~~- em.tt~eguida, 
~~~ .. "9', acád.êm~;OI!J.elra Ro- ,9 ~~'1Ç\>:, 9'<fllfa~i S.~~to.Jf~; 

-~ ·' ...,.,t ~- ~ · .;t. 'I yoi, t-1egendo-&& •• pa1-a bi'bliut~ 
éárlo o·· acadêllliéo Horqciô-- Pa-
checo. · • 
· Po~;;f'"p'llol!Pst~"'.;:~o' .Íl!E, lco; 

·Jo$é }_.;1f~.a.~~th~fot f a , ~.rta. 
d~sde log-o 'êbris-lêlei·àéJá-• po~ 
sada. ' 

Em seguida, em 
ml.'nto da ordem do dül;. o pre-:
.sidc·•lte de~igna o d ia ",-g 

1 
do 

conente p:.u:a a conferência do 
aradêmico Santacruz Lima so
bre o vatrono de sna cadeira, 
Joã.ll Ca.Pt!l,Jlo; fixando para a-

próximo a !!essão de rece
pc,:ào do novo acadêmico, sr. 
Al"idio .Martins. Em com ple
(nenfo, ·designa o a cadêmico 0-. 
li\·cira n.odrlgues para sauda.· l 
aquele_ C9~~~~~ .: .:. :.... :'::. 

fl ·apro.Ya.da_:' tamõem, a lsu
r.estão do prêsiãente, · no senti
do cre- serem ··Miertas '!l.s lnsol'i
çõ,es para _ q_li__at~o das cadeiras 
.yagas, e ~o sf!• !fa~tacnsz Lima 
derlara que, a seu convite, .o 
SI'. ::\laurlclo de i_,acerda será 
candldató á ·cadeira que fém 
coma.. palro no Seba!!tião de La~ 
cerrta. l<'r'ca. ainda, ass.entado, 

sessõl!s ,menpftls da Aca
reallzadas na prl

de cada 
pÇJ.I; J: 

de Soúza, digno pr~!tl
dent~ ãa Associação Comerc-ial 
de Nlteroi, a · Reíle dessa insti
tuição, na rua da Conceição, 
sen\ tambe,lll á da ~cademla. 11 

or • pr/)posta d'o . lf'. L.eal\Ji· 
~O {.!t<:!ntarã,/ cieyerA_Q sef deS~4 
-gnadoe · dOis • àcadêmleos para 
nessas · l'eu'nlões , apresentarem 
trati'alhos llterÚios, tendo o 
preslden~e ... desl~nado pàra ésse 
mistér 

o · 
propõe: que a' Academia. se con
g.-ratu.\é' com o• set~ ,~ pr~ldeote, 
d1'. Tole.;lo Piza, pelos magn!rl
ccs trabalhos sol.lre hlstóda 

(Continua ná 6". página) 

l~~mJtD~.~a ,::r~~l!o .. _,~_ ~~ 
~--/ :;nca~enua · ~~-~ , .. 

;. {Ccntimiação dli .J,• -Jr.) · -
I • • . -

fluminense, Que tem pubUca'do 
no O ESTADO, o que ~ apro-·r· 

: vado com u:uita!l palmas. O 
; sr. ~antact·úz Lim~. .s..,t.a~r~. 

lambem, u~ voto- de lo-Uvor <á" 
diretoria Que lerminotr O(:n~an-~ 
dáto. especiahnente ao conrra:- , 
eTc ::u. d~ Tol~_do Piza, -e que ' 
teve a seu · cargo o dHicfl tra
ba lho dt'- organizar- e promover li 
p. lnstalação ,.da._t~.çadémia. !lent.·t 
do aprovadÓ, com um adenão 

;. do presidente, que mandou ~q
·nar f'.'!tensivo e!'se •voto dê : 
louvot· ao acadêmico Oliveirà 
Ro<i.tlgués • .' pelâ •cóla!Íoraçâo- '1 
empt·t'-stada ·á diretoria, pa ehí~ I 
bpraç!tl5 do~ Estatutos e '' do , 
Reglmento,Interno. ·. "' 

O acadêmico· Cnaracf Souto 
Mayor pPde <tUe Eejam ,miméo
~l'arados - os· ,Estatutos ~ ,<> R€~ 
glmentq Interno. a.rim ~ · · 


