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DISCURSO DE POSSE NA ACADEMIA FLUMINENSE DE LETRAS 

(Folheto: Academia Fluminense de Letras - Recepcão de Geraldo Bezerra 

de Menezes, em 2Lde julho de 1948- Departamento de Imprensa Nacio

nal, Rio de Janeiro, 1949). 

OPINIÕES DE EMINENTES FIGURAS DO MUNDO ECLES~STICO: 

D. ATTICO EUZ~BIO DA ROCHA, Arcebispo de Curitiba: 
"Comovidamente agradece o exemplar dos dois mimosos discursos 

na sua recepção na Academia Fluminense de Letras, os quais já foram 
lidos muito atentamente e com intenso prazer espiritual" (Curitiba, 
18-2-1949). 

, ~ . 

D. JOAQUIM DOMINGUES~DE OLIVEIRA, Arcebispo d2 Florianopolis: 
••• e agradecer o ·apreciado discurso de recepçao na Academia Flu

minense de Letras. 
Li-o, bem como ao que o precedia. 

,Congratulo-me, pois com a justiça feita a seus alto~ mér!tos 
literarios~ e na certeza de que outros trabalhos se seguirao, nao du
vido repet1r o - Vivant seguentes~(~lorianÓpolis, 30-4-1949). 

D. AI~ÔNIO REIS, Bispo de Santa Maria: 
"Sensibilizado e desvanecido recebemos a gentil oferta de um e

xemplar das duas floridas e encantadoras orações que engalanaram a 
entrada de V.Excia. nos augustos recintos da Academia Fluminense de 
Letras em setembro do ano passado. 

~to o discurso de recepçã2, em que o ilustre Acadêmico Luiz 
Lam~go, com sinceridade e proficiencia, desenha a figura do novel a
cademico, justificando poderosamente seu ingresso nessa Casa do Es
pÍrito e da Artei como a peça rica e valiosa de V.Excia., ao assumir 
a Cadeira de Car os de Lacerda, honram sobremane:t;:a os que as profe
riram e encantam os que tiverem a felicidade de le~las. 

Agradecendo atenciosamente a carinhosa gentileza da preciosa 
oferta de V.Excia., aproveitamos esta oportunidade para faz~r-lhe 
presente a nossa_homenagem e as nossas sinceras congratulaçoes pela 
merecida di~tinçao que seus pares lhe tributaram e a que fizeram jus 
as largas folhas de serviços e benemerencias de V.Excia. em prol da 
arte e da cultura, em terras fluminenses." 

D. RODOLFO DAS NERC~S DE OLIVEIRA PENA~ Bispo de Valença: 
••• "cumprimenta, pela sua j~sta recepçao na Academia Fluminen-· 

se de Letras, penhorado agradece a gentileza da oferta do folheto, 
escrínio das jÓias, que sao, sem exagero, o seu discurso e do ilus
tre Dr. Lamego" (Valença, 4-2-1949). 

D. JOS~, Bispo de Caxias: , . 
"Agr_adeço sinceramente o opusculo contendo os discursos, seu e 

do Acadêmico Luiz Lamego, pronunciados por ocasião de sua recepção 
na Academ!a Fluminense de Letras; e apresento a V.Excia. as minhas 
felicitaçoes pela merecida honra que lhe foi prestada por seus coes
taduanos, assim como meus sentimentos de admiração pela formosa peça 
literária que apresentou na solenidàde de sua recepção e que li com 
verdadeiro prazer" (C~ias, · 21-2-1949). 

\ 

_____ ...... __ -------~ ------ --- ·- +-- - - --- ·--J·-- ----
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J.fonsenhor MELO LULA : 
"Li o seu discurso _de posse na Academia Fluminense de Letras 

.com o mesmo encanto e deleite intelectual. O seu estilo, elegante 
e sÓbrio, seduz o leitor até o fim. Parabens à Academia Fluminense 
de Letras que, em boa hora, recebeut numa noite de festa e esplen
dor, o artista de 11Homens e Idéias a Luz da Fé'' (14-2-1949). 

P. OSCAR MUEL~, S.J:, Reitor do Seminário Central N. Sra. 
da Imaculada Conceiçao de Sao L~opoldo, Rio Grande do Sul: 

"Li com a_mais pura ~omoçao a parte .do di~curso que fala de 
nossa Celeste Mãe: o coraça2 amoroso do f!lho nao se poude tgrtar 

Ir 

ao prazer de fazer da citaçao uma profissao pessoal de sua fe e de 
seu amor. ~eus mais calorosos aplausos, Sr. Ministro, e minha ~ince
ra admiraçao. Ac~edito que ê Justiça,do Trabalho, sob a presidencia 
de V.Excia., esta em boas maos. Oxala o mesmo se possa dizer den-
tro de -breve, de- todos os setores da vida cultural e administrativa--
do país. ttt 

• 
---------- - ------- - -·--------- -- --- --- ----
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DISCURSO DE POSSE NA ACADEMIA FLUMINENSE DE LETRAS 

(Folheto: Academia Fluminense de Letras - Recepção de Geraldo Bezerra 

de Menezes, em 22 de julho de 1948 - Departamento de Imprensa Nacio

nal, Rio de Janeiro, 1949). 

OPINIOES DE EMINENTES FIGURAS DO MUNDO ECLES~STICO: 

D. ATTICO EUZ~BIO DA ROCHA, Arcebispo de Curitiba: 
"Comovidamente agradece o exemplar dos dois mimosos discursos 

na sua recepção na Academia Fluminense de Letras, os quais já foram 
lidos muito atentamente e com intenso prazer espiritual" (Curitiba, 
18-Z-1949). 

D. JOAQUIM DOMINGUES~DE OLIVEIRA, Arcebispo d2 FlorianÓpolis: ' 
••• e agradecer o ·apreciado discurso de recepçao na Academia Flu

minense de Letras. 
Li-o, bem como ao que ·o precedia. 

,Congratulo-me, pois com a justiça feita a seus alto~ mér~tos 
literarios 7 e na certeza de que outros trabalhos se seguirao, nao du
vido repet1r o - Vivant sequentesn(~lorianÓpolis, 30-4-1949). 

D. AlffÔNIO REIS, Bispo de Santa Maria: 
"Sensibilizado e desvanecido recebemos ê gentil oferta de um e- i 

xemplar das duas floridas e encantadoras oraçoes que engalanaram a 
entrada de V.Excia. nos augustos recintos da Academia Fluminense de 
Letras em setembro do ano passado. 

~to o discurso de recepçãç, em que o ilustre Acadêmico Luiz 
Lam~go, com sinceridade e proficiencia, desenha a figura do novel a
cademico, justificando poderosamente seu ingresso nessa Casa do Es
pÍrito e da Artei como a peça rica e valiosa de V.Excia., ao assumir 
a Cadeira de Car os de Lacerda, honram sobremane~a os que as profe
riram e encantam os que tiverem a felicidade de le-las. 

Agradecendo atenciosamente a carinhosa gentileza da preciosa 
oferta de V.Excia., aproveitamos esta oportunidade para fazer-lhe 
presente a nossa_homenagem e as nossas sinceras congratulações pela 
merecida di~tinçao que seus pares lhe tributaram e a que fizeram jus 
as largas folhas de serviços e benemerencias de V.Excia. em prol da 
arte e da cultura, em terras fluminenses. 11 

D. RODOLFO DAS IviERc:ms DE OLIVEIRA PENA~ Bispo de Valença: 
••• "cumprimenta pela sua justa recepçao na Academia Fluminen

se de Letras, penhorado agradece á gentileza da oferta do folheto, 
escrínio das jÓias, que sao, sem exagero, o seu discurso e do ilus
tre Dr. Lamego 11 (Valença, 4-Z-1949). 

D. JOS~, Bispo de Caxias: , . 
"Agradeço sinceramente o opusculo contendo os discursos, seu e 

do Acadêmico Luiz Lamego, pronunciados por ocasião de sua recepção 
na Academ!a Fluminense de Letras; e apresento a V.Excia. as minhas 
felicitaçoes pela merecida honra que lhe foi pre2tada por seus coes
taduanos, assim como meus sentimen<.~os de admiraçao pela formosa peça 
literária que apresentou na solenidade de sua recepção e que li com 
verdadeiro prazer" (Caxias, Zl-2-1949). 

----- · ~------··- - . ~-~--~. · - - -- .- ·--~~-- --
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Monsenhor MELO LULA: 
"Li o seu discurso _de posse na Academia Fluminense de Letras 

.com o mesmo encanto e deleite intelectual. O seu estilo, elegante 
e sóbrio, seduz o leitor até o fim. Parabens à Academia Fluminense 
de Letras que, em boa hora, recebeut numa noite de festa e esplen
dor, o artista de 11Homens e Idéias a Luz da Fé1_1 (14-2-1949). 

P. OSCAR MUE~, S.J:, Reitor do Seminário Central N. Sra. 
da Imaculada Conceiçao de Sao L~opoldo, Rio Grande do Sul: 

"Li com a .. mais pura ~omoçao a parte _do di~curso que fala de 
nossa Celeste Mae: o coraçag amoroso do f!lho nao se poude rgrtar 

/f 
/ · 

ao prazer de fazer da citaçao uma profissao pessoal de sua fe e de 
seu amor. ~eus mais calorosos aplausos, Sr. Ministro, e minha ~ince
ra admiraçao. Acredito que a Justiça do Trabalho, sob a presidencia 
de V.Excia., está em boas mãos. Oxalá o mesmo se possa dizer den-
tro de -breve, de ·· todos- os ·setores- da -vida--cu-ltural e administrati-va -- --
do país."' 

• 
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DISCURSO DE POSSE NA ACADEMIA FLUMINENSE DE LETRAS 

(Folheto: Academia Fluminense de Letras - Recepção de Geraldo BezerrA 

de Menezes, em ZZde julho de 1948- Departamento de Imprensa Nacio

nal, Rio de Janeiro, 1949). 

OPINIOES DE EMINENTES FIGURAS DO MUNDO ECLES~STICO: 

D. AT_liCO E~BIO DA ROCHA, Arcebispo de Curitiba: 
"Comovidamente agradece o exemplar dos dois mimosos discursos 

na sua recepção na Academia Fluminense de Letras, os quais já foram 
lidos muito atentamente e com intenso prazer espiritual" (Curitiba, 
18-2-1949). 

D. JOAQUIM DOMINGUES~DE OLIVEIRA, Arcebispo d2 FlorianÓpolis: ' 
••• e agradecer o ·apreciado discurso de recepçao na Academia Flu

minense de Letras. 
Li-o, bem como ao que o precedia. 

,Congratulo-me, pois com a justiça feita a seus alto~ mér~tos 
literarios 7 e na certeza de que outros trabalhos se seguirao, nao du
vido repet1r o - Vivant sequentes~ (~lorianÓpolis, 30-4-1949). 

D. ANTÔNIO REIS, Bispo de Santa Maria: 
"Sensibilizado e desvanecido recebemos a gentil oferta de um e

xemplar das duas floridas e encantadoras orações que engalanaram a 
entrada de V.Excia. nos augustos recintos da Academia Fluminense de 
Letras em setembro do ano passado. · 

~to o discurso de recepçãç, em que o ilustre Acadêmico Luiz 
Lam~go, com sinceridade e proficiencia, desenha a figura do novel a
cademico, justificando poderosamente seu ingresso nessa Casa do Es
pÍrito e da Artel como a peça rica e valiosa de V.Excia., ao assumir 
a Cadeira de Car os de Lacerda, honram sobremanefta os que as profe
riram e encantam os que tiverem a felicidade de le~las. 

Agradecendo atenciosamente a carinhosa gentileza da preciosa 
oferta de V.Excia., aproveitamos esta oportunidade para fazer-lhe 
presente a nossa homenagem e as nossas sinceras congratulaçÕes pela 
merecida di~tinção que seus pares lhe tributaram e a que fizeram jus 
as largas folhas de serviços e benemerencias de V.Excia. em prol da 
arte e da cultura, em terras fluminenses." 

D. RODOLFO DAS NERC~S DE OLIVEIRA PENA~ Bispo de Valença: 
••• "cumprimenta, pela sua justa recepçao na Academia Fluminen-· 

se de Letras, ~enhorado agradece a gentileza da oferta do folheto, 
escrínio das jÓias, que sao, sem exagero, o seu discurso e do ilus
tre Dr. Lamego 11 (Valença, 4-2-1949). 

D. JOS~, Bispo de Caxias: , . 
"Agradeço sinceramente o opusculo contendo os discursos, seu e 

do Acadêmico Luiz Lamego, pronunciados por ocasião de sua recepção 
na Academ!a Fluminense de Letras; e apresento a V.Excia. as minhas 
fe l icitaçoes pela merecida honra que lhe foi prestada por seus coes
taduanos, assim como meus sentimerr~os de admiração pela formosa peça 
literária que apresentou na solenidade de sua recepção e que li com 
verdadeiro prazer" (Caxias, · 21-2-1949). 

----~--- - --- ~ ------ -------- - ------- - ---~--~ - - -·· - ~ ~--- ---- ------
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Monsenhor MELO LULA: 
"Li o seu ·discurso _de posse na Academia Fluminense de Letras 

.com o mesmo encanto e deleite intelectual. O seu estilo, elegante 
e sóbrio, seduz o leitor até o fim. Parabens à Academia Fluminense 
de Letras que, em boa hora, recebeut numa noite de festa e esplen
dor, o artista de "Homens e Idéias a Luz da Fé1_1 (14-2-1949). 

P. OSCAR MUEL~, S.J:, Reitor do Seminário Central N. Sra. 
da Imaculada Conceiçao de Sao L~opoldo, Rio Grande do Sul: . 

11Li com a ... mais pura gomoçao a parte .do di2curso que fala de 
nossa Celeste Mãe: o coraça2 amoroso do f!lho nao se poude :rgrtar 
ao prazer de fazer da citaçao uma profissao pessoal de sua fe e de 
seu amor. ~eus mais calorosos aplausos, Sr. Ministro, e minha ~ince
ra admiraçao. Acredito que a Justiça do Trabalho, sob a presidencia 
de V.Excia., está em bo~s mãos. Oxalá o mesmo se possa dizer den
tro de breve, de todos os setores da vida cultural e administrativa 
do país. 111 

• 
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DISCURSO DE POSSE NA ACADEMIA FLUMINENSE DE LETRAS 

(Folheto: Academia Fiuminense de Letras - Reéepcão de Geraldo 

Bezerra de Menezes, em 22 de julho de. 1948 - Departamento de 

Imprensa Nacional- 1949). 

OPINIÕES DE 'CADEl.fiC~ ·, PROFESSÔRES, JUIZES E ADVOGADOS: 

Prof. Dr. ISMAEL COUTINHO da Academia Fluminense de Le
tras, Secretário de Educação e Óultura do Estado do Rio de Ja
neiro: 

11Acago de receber, pelo correio, o folheto em que figll!:am 
a sua oraçao e a do Luís Lamego, nosso confrade. Ouvi, com to
da a atenção~ essas duas excelentes peças oratórias, em que o 
pensador catolico, dos melhores que possuímos, se emparelha com 
o brilhante poeta, na beleza da for~. · 
... Com os meus , .agr~ecimentos, vao QS meus ·Paré}bens por mais 
esse legado magn{fico a lÍngua portuguesa" (Niteroi, 4-2-1949). 

Pro f~ Dr. ARTUR DE ALMEIDA TORRES, da Academia Fluminense 
de Letras: 

, A I • -"Sem duvida, esse teu tra'Qalho e ~~s uma demonstraçao e-
loqüente de tua formosa inteligencia e solida cultura, a servi
ço das letras fluminenses 11 {Niterói, 11-3-1949). 

Dr. CARVALHO NETO, Deputado federal por Sergipe: - . Li o seu belo discurso e o nao menos l'ndo trabalho do A-
cadêmico Luis Lamego. São duas novas jÓias que vêm enriquecer a · 
minha modesta biblioteca. 

Não sei se, em algu~a referência ~tima de famÍlia, já lhe 
disseram das velhas relaçoes de amizade que ligavam os seus tron
cos ancestrais aos meus. Eu prÓprio 1 estudante de Direito no Rio, 
ainda encontrei, através de meus p~1s, os Últimos ramos dessa a
feição que o · temEo, com a morte deles, veio partir. 

À aproximaçao de agora, portanto, tem o sabor suave de uma 
saudade, que me vem recordar dias felizes de minha mocidade" (17-
4-1949). 

Desembargador FLORÊNCIO DE ABREU: 
"A leitura dos dois primorosos trabalbQS proporcionou-me 

uma hora de indizÍvel prazer intelectual e pos-me em contato com 
alguns dos brilhantes espíritos do mundo literário flumi...11.ense 11 

(Rio de Janeiro, 19-2-1949). 

Dr. ADONIAS Lil1A, da Academia Cearense de Letras: 
"Tenho em mãos e guardo com o maior carinho a sua esplên

dida oferta de um exemplar de "Recepção de Geraldo Bezerra de Me
n~zes11. Esta publicação reúne a vibrante oração do talentoso aca
demico Luís Lamegoj alusiva ao seu recebimento solene, na Acade
mia Fluminense de Letrast e o trabalho que constitui o seu erudi
to e magn{fico discurso de posse. • 

~ confortador observar-se, como claramente se observa da 
l eitura do referido opÚsculo, que a sinceridade é o traço caracte-
r:fstico das duas notáveis Peças oratÓrias. · 

--.. Luís Lamego, o brilhânte intérprete da Academia, às páginas 
k 



z 

9 a 11, em linguagem entusiástica e patriÓtica! assinala os ~e2 
coces e grandes triunfos na vida de intelectua e de homem publi-
co do ilustre r ·ecipiendário. . , " · · 

As Academias de Letras Estaduais, embora, ·as vezes malsi- · 
nadas por uns e por outros, sempre exerceram papel impor~ant!ssi-
mo no desenvolvimento cultural de cada Estado. Ent\etanto~ é o- 1 

pgrtuno ressaltar qu2 tal valor se elevou consideravelmente, a
pos a confederalizaçao desses Institutos, fato que redundou num 
verdadeiro intercâmbio nacional . . 

Um dos t6picos do seu_:rpagistral discur.so que prendeu, ~ar
ticularmente, a minha atençaá, foi a parte em que se refere a ar
dorosa campanha libertadorà no municÍpio de Campos 2 movimento he
róico em que sobressai a figura sim~ática e brava ae Carlos de 
Lacerda direto~ do 11 25 de Março", Órgão abolicionista, <JUS era o 
espantalho dos desalmados escravagistas campinenses. O t1tulo - · 
11 25 de Março", do jornal, publicado, ali.a em 1885, chamou a minha 
atenção, porque coincide com a data do mes em gue, no ano de 1884, 
o Ceará teve a primazia de decretar a liber t açao dos escravos em 
todo o_seu te~ritÓrio. Aliás já em 83,.Acarape, ~ep~is chama~o 
Redençao, Taua e Fortaleza tfnha conced1do alforr1a a pçpulaçao 
negra dessas comunas da gloriosa Priv!ncia nordestina. Esse gesto 
grandioso e sublime que tão alto elevou o nome do povo cearense, 
inspirou José do Pa{rocínio a cognominar o Ceará de-"Terra da LU:Z". 

Coube-lhe~ pois, meu caro Dr. Geraldo Bezerra de Menezes , a 
grande satisfaçao de ocupar, na Academia Fluminense de Letras, a 
cadeira que tem como patrono Carlos de Lace~da, o valente e deno
dado jornalista da Abolição. Aliás, os academicos fluminenses, e
legendo-o e empossando-o, festiva e solenemente, naquela cadeira, 
em ZZ de julho de 1948 tiveram o louvável cuidado de manter bem 
alto a tradição de merlto e bravura moral, l igados à memória da
quele insigne brasileiro. 

OutrO trecho patriótico e notável do seu discurso é, sem 
dÚvida, aquêle em que o ilustre recipiendário d~staca o Índice do 
escol fluminense, nas artes, nas letras, nas ciencias e na pol!
tical do passado e do presente. At~avés do seu excelente trabalho, 
o le tor, como que firma a convicçao de que o .Estado do Rio de Ja
neiro é que representa, verdadeiramente, a ''Atenas Brasileira". 

Dr. NORALDINO DE LIHA, da Academia Mineira de Letras: 
"Os magnÍficos discursos pronunciados na sua recepção de ZZ 

de julho de 1948 na Academia Fluminense de Letras são peças que 
honram o cenáculo e revelam os seus valores" (Em 5-Z-1949). 

FRANCISCO LEITE, d~ Academia Paranaense de Letras, e seu 
representante na Federaçao das Academias de Letras do Brasil: 

"Tive o prazer de estar· presente à solenidade de sua posse 
na Academia Fluminense de Letras, quando me foi dado ouvir a sua 
voz, simpática e comunicativa, ao mesmo tempo que acompanhava e 
apreciava as galas do estilo e a sabedoria dos seus conceitos. 

Reli, agora, o discurso, fruindo um novo prazer. 
A Academia Fluminense de Letras está de parabens, como de 

parab~ns estão as letras nacionais, sem esqueçer a admirável de
dicaçao do nosso comum amigo, Lacerda Nogueira~ a quem tanto es
tímulo e brilho está a dever essa Academia." (ttio de Janeiro, 10-
Z-1949). 

ADAUTO CÂMARA, da Academia Norte-Riograndense de Letras: 
"Envi2-lhe, cordialmente, calorosas felicitações pela bri

lhante oraçao de posse na Academia Fluminense de Letras, cuja lei
tura me encantou". 



PAULO BENT~S, da Academia Acreana de Letras e seu represen-. 
tante na Federaçao das Academias de Letras do Brasil: 

"Ontem, domingo, tive o prazer de encher a m!nha tarde, com 
a leitura dos belos discursos proferidos por ocasiao de sua pos
se na ~cademia "Fluminense. · 

~les constituem páginas de fina e superior literatura, co-
mo as que,mais o sejam em qualque~ parte. . 

Alias, seu discurso, traz todas as marcas de um intelectual 
de raça: profundidade de conhecimentos, sem afetação; elegância 
n~ maneira de compor as frases; clareza; ex originalidade nas 1-
deias. 

Gostei imenso .n: 

Dr. JOS~ HERDY GARCHET, advogado, da Academia Campista de 
Letras: 

11Li o folheto tão logo me chegou. Convidava-me a distinta 
dedicatória: 11Ao Garchet, colega e amigo, cordialmente". Promana
vam as expressões do grande Presidente do Egrégio TribunalASupe
rior do Trabalho, pessoa que eu vira alisar os bancos academicos 
e cuja ascenção na v!da prática se faz luminosa por todos os ti
tules. Mi~a impressao final foi do mais puro encantamento. Hou
ve-se voce com a mestria literária que todos lhe reconhecemos. 
Soube-me particularmente a mor do assunto versado porque diz res
peito à história de Campos, gleba que admiro, berço dos meus fi
lhos e que em boa hora ele~i para centro de minhas ativid~des pro
fissionais. Dela d~sse- voce muito· bem: "possui uma tradiçao de al- 1 

ta cultura e bom gosto intelect~al 1 que os seus filhos nao repu
diam, antes dignificam". A instanc~as de amigos, candidatei-me, 
faz anos, a uma cadeira da Academia de Letras local e cá estou a 
dar-me também aos gratos labores literários, numa roda cultíssi-
ma, cuja Última brilhante aquisição foi o Dezembargador CÔrtes 
Júnior, membro ~tigo da sua conspícua Academia Fluminense. Somos, 
a bem dizer, irmaos no sacerdÓcio das letras.u(campos,3-IV-1949). 

Dr. BRAZ FELtCIO PANZA: 
11Li todo atenção o exemplar do seu discurso de ingresso ao 

panteão das letras pátrias. 
Tudo me encantou esplêndidamente. 
Não sei o que mais admire, se a profundeza dos conceitos, 

ou o fino lavor artístico dos seus soberbos perÍodos, obra prima 
do mais puro vernáculo"· (Niterói, 6-:-2-1949). 

Dr. JEFFERSON AVILA, Diretor do Museu AntÔnio Parreiras: 
••• "o seu discurso de recepção na Academia, ouvido e agora 

lido com verdadeiro encantamento e prazer intelectual" (Niterói, 
12-2-1949). 

Dr. E. M. DE CARVALHO_BORGES, ~residen~e do Tribunal Regio -
nal do Trabalho da 2a. Regiao, com sede em Sao Paulo: 

"Proporcionou-me o seu discurso por ocasião de tomar assen
to na Academia Fluminense de Letras um grande prazer intelectual, 
não só pelo valor literário de sua formosa oração, como ainda por 
me ter permitido sentir a grandeza de nosso querido Estado do Rio 
durante o Segundo Império ao ver o imponente desfile de um número 
até então insuspeitado por mim dos vultos mais conspícuos da His
tória do Brasil justamente na fase mais bela da vida nacional. 

Os 11 parabens", que deveriam ser endereçados ao eminente Ami
go, reservo-os, com justiça, para a Academia Fluminense de Letras, 
que passa a contar em sey seio com um perfeito Magistrado, que tem 1 

sabido vestir suas decisoes de ~lvéjável beleza literária, ao pon
toAde poder-se, sem temor, dizer delas o que do CÓdigo Civil Napo
leonico dizia o festejado autor do "Le rouge et le noir" (São Pau-
lo, 7-2-1949). j 

' 
~ 
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Dr. SEBASTIÃO E\v.ERTON CURADO ~EURY, pr~sidente do Tribu
nal Regional do Trabalho da 3a • . Regiao, com sede em Belo Horizon-
te: 

••• "seu discurso pronunciado q~ando de sua recepção na Aca
demia Fluminense de Letras, justo premio aos seus grandes méritos 
literários, human~sticgs e j~{dicos e ao homem pÚbliCQ com excep
cionais serviços a Naçao em varies sectores e ao cidadao de condu
ta moral ilibada, alicerçada nos sadios principies da fé cristã" 
(Belo Horizonte, 21-2-1949). 

Prof. MOZART VICTOR RUSSOHANO, da Faculdade de Direito de 
Pelotas: 

A 
11Li, de um folego, seu belo discurso - que veiu comprovar 

o literato de escol que eu já descobrira, ~teriormente, lendo 
seus trabalhos juridicos.ATenho a satisfaçao de ver no ilustre 
presidente da mais alta corte trabalhista do paÍs a fi~a do in
telectual e do artista, que completa, de modo insubstituível, o 
perfil do magistrado" \Pelotas, 5-3-1949). 

Dr. VESPA§IA~O PINTO VIEIRA FILHO~ Juiz Presidente da Jun
ta de Conciliaçao _:e_ Julgamento de Juiz àe Fora: 

11Há, dentro da obra com que me presenteou, como que o eco 
do orador à Nabuco: direito na postura, mavioso na criação· vocabu
lar, incisivo e firme. 

O estudo que apresentou sÔbre a personalidade ~ingular de 
Carlos -de Lacerda, misto de apóstolo e de herói, é desses estudos 
que ressuscitam para a admiração um nome esquecido para muitos, 
aureolando-o como um dos maiores abolicionistas brasileiros. 

Enfim 7 caro amigo, tudo na obra que me ofereceu fala de sua 
capacidade lntelectual, fala de seu aprimoramento espirituall ~ 
obra que se estima como de um homem sincero, é obra que se le co
mo de um literato completo. ~ obra gue revela o autor e orguTha 
a Academia a que o autor pertence" lJuiz de Fora, 31-3-1949). 

Dr. BERESFORD MARTINS NOREIRA : 
"Acabo de ler oopÚsculo- 11Recepção de Geraldo Beze!:ra de 

Menezes" - e felicito-o, sinceramente: pronunciou~ oraçao ma
gistral, singela e profund~, pura e comovente. Oraçao que demon~
tra que o eminente amigo nao se acorrentou ao estilo frio, às ve
zes duro, que a profissão - (magistratura) - faz escorrer, natu
ralmente da pena, e indica, tÔda ela, uma personalidade bem forma
da" (VitÓria, 24-2-1949). 

Dr. CÂNDIDO MARINHO, Juiz de Direito (VitÓria, Espírito San
to): 

"Dou em meu poder o opúsculo contendo os magn:Íficos discur-
, A 

sos de sua entree na conceituada Academia de Letras desse seu gran-
de e glorioso Estado. Sou-lhe extremamente agradeci~o pela oportu-

1 nidade, que me deul qe apreci~ dois trabalhos esplendidos, que 
muito recomendam a ias o bom gosto e a cultura dos homens dessa 
velha e gloriosa Província" (VitÓria, 25-2-1949). 

Dr • ROZENDO SERAPIÃO DE SOUZA FILHO: 
11Há dias recebi; desvanecidt> o opÚsculo dos doi2 discursos 

proferidos na Academia Fl~ense_de Letras, por ocasiao do pre
enchimento da vaga de Tome Guimaraes: o do orador da Casa, saudan-, , 1 , do o novo membro do consplcuo Cenacu o, e o do recipiendario. 

Bem seria que, i mediatamente, comunicasse ao fidalgo expedi-
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dor da preciosa o~erenda o mey agr~decimento, alé~ do testemunho 
de alta, da mais alta admiraçao. Nao no quis, porem fazer, sem 
sentir, de ~ato, os efeitos artísticos e culturais das duas jÓias 
literárias, en~eixadas naquele escrínio. 

E, sempre que os encargos pro~issionai~ me deram ~olga, fui 
lendo as duas magnÍ~icas peças oratorias, ate qye, neste momento, 
verifico, concluindo-lhes a leitura, que lhes.nao bastaram oAfino 
lavor do aprimorado pensamento dos seus artÍf1ces: reflete neles 
a projeçio de dois grandes patriotas, que fazem do sentimento c!
vico, alcandorado, a razão de ser de sua vida e o grande objetivo 
de seus sacrificios. 

Admirar a terra fluminense, que se poderia c~amar a pátria
refÚgio dos brasileiros, em sua luta pela Independencia, pela A
bolição e pela RepÚblica, - admiram-na todos. Mas a grande terra 
dos Euclides, dos Cazemiros ~ -dos Nilos para -sint-etizar nesses - -
inimitáveis expoentes, os tres principais setores da cultura, es
sa grande terra merece mais que admiração: merece amor, um amor 
cheio assim de ternura, sacri~icio e coragem, como o que ressum
bra, magnÍfico e envolvente~ dos dois discursos qu~ acabei de ler 
e como o que desejo eu tambem que me encha o coraçao desde que vi
vi o contato dessa gente aristocrata no trato e simples na genero
sidade sempre aberta aós que a procuram. 

Ocorreu, pois, comigo, o que ocorreria ao garimpeiro que, 
em veios ricos de metais nobres, topasse com um ninho modestamen
te oculto de gemas valiosissimas. Porque encontrei, ao lado de 
um estilo gracioso, de uma forma s6b!:ia e elegante e de uma rui
queza vocabular empolgante, a elevaçao do pensamento, voltado con
tritamente para a Pátria. 

Não me caibo de contente e orgulhoso ao sentir que enrique
ço o meu ... tesouro de amisades com um va!or de escol, um verdadeiro 
lider, desses que tanto se procura e tao raramente se acha, com 
os quais se pode marchar resolutamente para os grandes objetivos 
da vida. 

Meus muitos agradecimentos ao ilustre magistrado ma~nÍfico 
homem de letras e preclaro compatriotatt (VitÓria, 1-III-1949). 

Dr. LUIZ PINTO, Secretário de Segurança PÚblica do Estado do 
Rio de Janeiro: 

- "Não sei se importa a você conhecer a minha opinião a res
peito do seu discurso de posse, de vez que outras vozes màis auto
riz~das, naturalmente já se fizeram ouvir, enaltecendo a sua eru
diçao e o aprimoramento de seu estilo. 

Mesmo assim tenho o prazer de lhe dizer que o apreciei i
mensamente, consiJerando-o uma verdadeira o2ra literária que bem 
demonstra a nobre e culta estirpe a que voce p~rtence e justifica 
a sua indicação para ocupar uma das cadeiras desse Cenáculo" (Ni
terói, 4-2-1949). 

CESAR CQPLE, presidente da Associação Fluminense de Jorna
listas: 

"Estou de posse do delicado volume que encerra seu magnífi 
co discurso do dia 22 de julho do ano p. passado, pronunciado na 
memorável sessão da Academia Fluminen2e de Letras 1 ~ue consagrou

1 nesse dia, uma das mais belas afirmaçoes da intel1gencia e da cUi
tura da terra fluminense. 

Presente à solenidade da su1 posse tive a grata oportuni
dade de ouvir o excelente trabalho hoje Impresso, que me propor
cionou novos e ~elizes momentos de encanto esuiritual. 

Recolhi-o à minha modesta biblioteca, onde permanecerá com 
o carinho que_despertam as realizaç6es dos cérebros privilegiados, 
como o seu, tao cedo alertados e postos a serviço da cultura de 
um povo": (Niterói, 15-2-1949). 
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Prof. HENRIQUE DE SERPA PINTO: 
'!A leitura, a que me entreg"E-ei ," dos discursos reproduzidos 

na memo~ia impressa da sua recepçao na Academia Fluminense de Le
tras, ~obre dar-me agradável pasto intelect~al, foi, d~mais, uma 
reediçao do prazer que me causara a sua ele~çao para tao ilustre 
companhia. 

Dou-lhe por isso ~raças, e tanto mais quanto o se~ cativan
te gesto, a par do conforto moral de saber-me presente a sua lem
brança, ~roporciona-me ainda esta oportunidade de, pagando divida 
qye se ja vinha fazendo antiga, trazer-lhe as minhas congratula
çoes sinceras e jubilosas pela sua triunfal entrada para a Acade
mia de que seu pai e o meu foram fundadores e titulares. 

A Escolhas ~orno essa, de nomes que antes se pode dizer que 
vem dar lustro a casa, pelo luzlmento do seu saber e das suas vir
t'E-des, do que _receber dela merce~ pela aco~hida e pela consagra
çao solene; escolhas como essa, dizia eu e que fortalecem o pres
tÍgio dos cenáculos *iterários contra o descrédito que, em nossos 
dias, vemos pairar sobre muitos institutos semelhantes, por cul
pa de nem sempre ser o genuino mérito P.essoal que leva a melhor 
nas justas qu~ se ferem à entrada. Está, pois, de parabens a Aca
demia. 

A 

~stou cer~o , .~de . q!J.e, longe de dorm;r sobre os louros colhi-
do2, ha-de o am~go, çomo afeito que esta a tal seara desde a ma
nha da vida, tirar deles sempre novos e maiores estímulos para in
defesso labor na milÍcia das letras, a pugnar sem desfalecimentos 
pelo primado do espírito e pelo triunfo dos altos ideais que ser
vimos. Neste sentido os meus votos mais cordiais 11 (Niterói, 9-2-
1949). 

Dr. ~mRIO RITTER NUNES, advogado: 
"A sua recepç~o na "Academia Fluminense de Letras" consti

tuíu ato de justiça de seus atuais companheiros de "imortalidade" 
e o seu discursoz bem lançado, formoso e castiço, evidencia o mé
rito de suas creae~ciais para tao ilustre Cenáculo. 

Continue Voce a construir com seus livros, os degraus de 
sua verdadeira Escada de Jacob de glÓria para a posteridade~ que 
não regateará aplausos a seus esforços"· (Niterói, 17-2-1949J. 

Dr. NOBEL GAVAZZDNI SILVA, advogado: 
11Feliç:ito-o peLa brilhante oração; felicito-o, ainda, pelo 

honroso, quao invejável título com que acaba de ser agraciado. Fe
licito, também, a Academia Fluminense de Letra2 por poder contar, 
e-2-tre seus ilustres "imortais", ç:om a figura nao menos ilustre 
desse talentoso e brilhante - quao simples e despretensioso - ho
mem pÚblico, glÓria das letras fluminenses". 

_ JOS~ FIGUEIREDO ALVES, presidente da Legião do Sagrado Cora-
çao de Jesus: 

11Não quis agradecer-lhe, logo qu~ recebida, a magnific~ o
ferta da delicada "plaquette" com os d~scursos de sua recepçao na 
Academia Fluminense de Letras, por~ue desejava primeiro; através 
de atenta leitura, reavivar na memoria as excelentes ideias e as 
belÍssimas imagens que já ouvira na memorável noite de 22 de ju
lho do ano transacto. 

SÓ hoje pude fazê-lo, assoberbado que tenho andado de afa
zeres. 

As palmas com que aplaudi, calorosa e sinceramente o para
ninfo e o recepiendário já exprimiram o meu entusiasmo pela alta 
oratória e justos conceitos ali emitidos. Quero apenas dizer-lhe, 
meu pr~zado amig9, que, lendo-os, mais justos achei os aplausos 
de entao 11 (Niter o1, 22-2-1949). 



Dr. FRANCISCO PEDRO CARNEIRO DA CUNHA, fl"ocuraaor ao J:J.· .L-

bunal de Contas do Distrito Federal: . 
_ 11No limitado espaço de q-ge:"'disponho neste agradecimento, 

nao,posso dizer bem da admiraçao que, atravez dos conhecidos e 
notaveis trabalhos, sempre cUltivei pelo ilustre homem de letras 
que tem sido V.Exc1a. -Mas, pe~o me seja dado o crédito de um es
tudioso modesto 2 constante pesquisador de valores reaisa pouco 
conhecido é veraade, entretanto possuidor de uma consciencia in
capaz de malbaratar epin{cios. O gue disse o confrade ilustre 
Luis Lamego foi medido na ex~ressao da justiça~ o que seAespera 
do,grande escritor e ~omem publico do Brasil, e sem_exagero ru _ 
gloria de uma inteligencia criadora, para,compensaçao dos que vao 
desaparecendo, como eu, sem bagagem literar i a, contud~ lutadores 
e animados das esperanças por um futuro melhor•r (Petropolis, 3-3-
1949). 

Dr. FRANCISCO DE PAULA ACIOLY FILHO, advogado: 
"Foi-me, particularmente, agradável receber e ler com o 

carinho .que merece, os discursos pronunciados em a noite de 2Z 
de julho do AnO findo, na Academia Fluminense de Letras, pelo meu 
dileto amigo e pelo Sr. Luiz Lamego. 

Ótimas peças literárias, quer pela forma, substância e fun
damentos, quer pelo primoroso estilo. 

Quanto ao seu fino trabalho, dispenso-me de dizer_qualquer 
cousa, pois, você sabe mu1to bem o alto grau d~ ad~açao em que 
o tenho, e mesmo porque nao me aventuraria a tao difJ.cil emprei-
tada. ,. -

Você é o mesmo homem çomedido sensato, equil1brado e culto 
que conheci nos bancos academicos. 1 mesma orientaçao sadia e dig
na de catÓlico praticante. O mesmo desass~ro, sem ofender o antagQ 
nista, a sempre seguida linha elegante de conduta quando fere os 
p~oblemas que, pela sua prÓpria natureza, trazem violentas discus
soes, muita vez, ferinas. Vislumbro maior sedimentação de cult~a 
no que salde sua pena privilegiada porém, é o mesmo moço acade
mico de1936. Polido, atencioso, prudente, modesto e sobretudo, cau
teloso. 

Não sei o que admire mais no seu discurso, se as biografias 
bem traçadas dos seus antecessores, se a sua vibrante profissao 
de fé na religião e nos destinos da Pátria. Se o seu fervor e cren
~a nas cousas da Igreja ou o seu acendrado amor ao torrão nat~ 
a "terra que embalou seu berço de menino": como diria o velho 01e
gár i o Mar ian.o. 

As palavras do personagem de Natalia transcritas no seu tra-
- A I I balho esmerado e seremo, vao-lhe bem, porque voce e tambem: 

••• "a alta figura 
o_andar pausado, o modo a~stero e antigo 
Nao conheci jamaisAalma tao pura." _ 

Ajusta--se-lhe, perfeitamente, este pensamento.tt (Recife, 15-
2-1949). 

Dr. MOACYR BORGES DE MATOS, advogado: 
"Não me posso furtar ao prazeiroso dever de consignar os al

tos encantamentos espirituais que me permitiram a leitura e a me
ditação do seu soberbo discurso, tão cheio de belezas literárias 
e de conceitos profundos. 

~ admirável que meu ilustre e eminente amigo, tão cheio de 
altas responsabilidades na sua conspicua investidura, ainda en
contre tempo para_dominar a arte literária, mantendo-se em dia com 
sua melhor evoluçao. 

h ' , rarabens as letras patriasl 
Aproveitando o ensejo e o motivo, permito-me a ousadia de 

-· . . , - ) 

lhe encaminhar um pequeno e j~ velho trabalho nosso, ;nspirado 
na vida e obra do imortal Camoes. "Os Lusiadas - Epopeia da Ra
ça" ainda é dos bons tempos em que a advocacia milit ante deixa- _ 
va lazeres que cada dia mais escasseiam": (Juiz de For a , 7-3-1949). 



... 

DISCURSO DE POSSE NA ACADEMIA FLUMINENSE DE LETRAS 

(Folheto: Academia Fluminense de Letras - Recepção de Geraldo Bezerra 

de Menezes, em 22 de julho de 1948 - Departamento de Imprensa Nacio

nal, Rio de Janeiro, 1949). 

OPINIÕES DE EMINENTES FIGURAS DO MUNDO ECLESiiSTICO: 

D. ATTICO EUZtBIO DA ROCHA, Arcebispo de Curitiba: 
"Comovidamente agradece o exemplar dos dois mimosos discursos 

na sua recepção na Academia Fluminense de Letras, os quais já foram 
lidos muito atentamente e com intenso prazer espiritual" (Curitiba, 
18-2-1949). 

D. JOAQUIM DOMINGUES-- DE OLIVEIRA, Arcebispo d2 FlorianÓpolis: / . 
••• e agradecer o ·apreciado discurso de recepçao na Academia Flu

minense de Letras. 
Li-o, bem como ao que o precedia. 
Congratulo-me, pois com a justiça feita a seus altos méritos 

literários 1 e na certeza de que outros trabalhos se seguirão, não du
vido repet1r o - Vivant seguentesn(~lorianÓpolis, 30-4-1949). 

D. ANTÔNIO REIS, Bispo de Santa Maria: 
usensibilizado e desvanecido recebemos a gentil oferta de um e

xemplar das duas floridas e encantadoras orações que engalanaram a 
entrada de V.Excia. nos augustos recintos da Academia Fluminense de 
Letras em setembro do ano passado. 

~to o discurso de recepçãç, em que o ilustre Acadêmico Luiz 
Lam~go, com sinceridade e proficiencia, desenha a figura do novel a~ 
cademico, justificando poderosamente seu ingresso nessa Casa do Es
pÍrito e da Arte1 como a peça rica e valiosa de V.Excia., ao assumir 
a Cadeira de CarJ.os de Lacerda, honram sobremane~a os que as profe
riram e encantam os que tiverem a felicidade de le~las. 

Agradecendo atenciosamente a carinhosa gentileza da preciosa 
oferta de V.Excia., aproveitamos esta oportunidade para fazer-lhe 
presente a nossa homenagem e as nossas sinceras congratulações pela 
merecida di~tinção que seus pares lhe ~ributaram e a que fizeram jus 
as largas folhas de serviços e benemerencias de V.Excia. em prol da 
arte e da cultura, em terras fluminenses." 

D. RODOLFO DAS NERCfS DE OLIVEIRA PENA~ Bispo de Valença: 
••• "cumprimenta, pela sua justa recepçao na Academia Fluminen

se de Letras, penhorado agradece á gentileza da oferta do folheto, 
escrínio das jÓias, que sao, sem exagero, o seu discurso e do ilus
tre Dr. Lamego 11 (Valença, 4-Z-1949). 

D. JOS~, Bispo de Caxias: 
11Agr.adeço sinceramente o opúsculo contendo os discursos, seu e 

do Acadêmico Luiz Lamego, pronunciados por ocasião de sua recepção 
na Academ!a Fluminense de Letras; e apresento a V.Excia. as minhas 
felicitaçoes pela merecida honra que lhe foi prestada por seus coes
taduanos, assim como meus sentimentos de admiração pela formosa peça 
literária que apresentou na solenidade de sua recepção e que li com 
verdadeiro prazer" (Caxias, 21-2-1949). 
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Monsenhor MELO LULA: 
11Li o seu discurso _de posse na Academia Fluminense de Letras 

com o mesmo encanto e deleite intelectual. O seu estilo, elegante 
e sóbrio, seduz o leitor até o fim. Parabens à Acaderilia Fluminense 
de Letras que, em boa hora, recebeut numa noite de festa e esplen
dor, o artista de "Homens e Idéias a Luz da Fé11 (14-2-1949). 

P. OSCAR MOELLl]R, S .J.: , R e i ter do Seminário Central N. Sra. 
da Imaculada Conceiçao de Sao Leopoldo, Rio Grande do Sul: 

11Li com a .. mais pura ~omoção a parte .do di~curso que fala de 
nossa Celeste Mãe: o coraçag amoroso do f!lho nao se poude rgrtar 
ao prazer de fazer da citaçao uma profissao pessoal de sua fe e de 
seu amor. Meus mais calorosos aplausos, Sr. Ministro, e minha ~ince
ra admiração. Ac~edito que ~ Justiça,do Trabalho, sob a presidencia 
de V.Excia., esta em boas maos. Oxala o mesmo se possa dizer den
tro de breve, de todos os setores da vida cultural e administrativa 
do país. 111 

• 
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DISCURSO DE POSSE NA ACADEMIA FLUMINENSE DE LETRAS 

(Folheto: Academia Fiuminense de Letras - Recepção de Geraldo 

Bezarra de Menezes, em 22 de julho de 1948 - Departamento de 

Imprensa Nacional- 1949). 

OPINIÕES DE 'ACADEruc~ ·,PROFESSÔRES, JUIZES E ADVOGADOS: 

Prof. Dr. ISMAEL COUTII~O da Academia Fluminense de Le
tras, Secretário de Educação e dultura do Estado do Rio de Ja
neiro: 

11Acago de receber, pelo correio, o folheto em que figu_;:am 
a sua oraçao e a do Luis Lamego, nosso confrade. Ouvi, com to
da a atenção~ essas duas excelentes peças oratórias, em que o 
pensador catolico, dos melhores que possuímos, se emparelha com 
o brilhante poeta, na beleza da for~. · 
,.. Com os meus; . .agra4ecimentos, vao çs meus .par'1bens por mais 
esse legado magnÍfico a lÍngua portuguesa" (Niteroi, 4-2-1949). 

Prof. Dr. ARTUR DE ALHEIDA TORRES, da Academia Fluminense 
de Letras: 

, A , • • 
11Sem duvida, esse teu tra'Qalho e ma1s uma demonstraçao e-

loqüente de tua formosa inteligencia e sÓlida cultura, a servi
ço das letras fluminenses 11 (Niterói, 11-3-1949). 

Dr. CARVALHO NETO, Deputado federal por .Sergipe: 
Li o seu belo discurso e o não menos lindo trabalho do A

cadêmico Luis Lamego. São duas novas jÓias que vêm enriquecer a 
minha modesta biblioteca. · 

Não sei se, em algu~a referência í~tima de famÍlia, já lhe 
disseram das velhas relaçoes de amizade que ligavam os seus tron
cos ancestrais aos meus. Eu prÓprio 1 estudante de Direito no Rio, 
aindê encontrei, através de meus p~1s, os Últimos ramos dessa a
feiçao, que o temEo, com a morte deles, veio partir. 

A aproximaçao de agora, portanto, tem o sabor suave de uma 
saudade, que me vem recordar dias felizes de minha mocidade" (17-
4-1949). 

Desembargador FLORÊNCIO DE ABREU: 
11A leitura dos dois primorosos trabalh2s proporcionou-me 

uma hora de indizível prazer intelectual e pos-me em contato com 
alguns dos brilhantes es:piritos do mundo literário flumi..r1ense 11 

(Rio de Janeiro, 19-2-1949). 

Dr. ADONIAS Lil~, da Academia Cearense de Letras: 
"Tenho em mãos e guardo com o maior carinho a sua esplên

dida oferta de um exemplar de "Recepção de Geraldo Bezerra de Me
n~zes11. Esta publicação reúne a vibrante oração do talentoso aca
demico Luis Lamego1 alusiva ao seu recebimento solene, na Acade
mia Fluminense de Letrasl e o trabalho que constitui o seu erudi
to e magnÍfico discurso de posse. 

~ confortador observar-se, r-omo claramente se observa da 
leitura do referido opúsculo, que a sinceridade é o traço caracte
ristico das duas not áveis peças oratórias. 

<~ Luis Lamego , o brilhante intérprete da Academia, às páginas 

~- -· ---..--~-----~--
. . . 
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9 a 11, em linguagem entusiastica e patrioticai assinala os ~re- _ 
coces e grandes triunfos na vida de 1ntelectua e de homem publi-
co do ilustre r ·ecipiendário. _ , .... - -

As Academias de Letras E-staduais, embora, as vezes malsi- -
nadas por uns e por outros, sempre exerceram papel importan~!ssi
mo no desenvolvimento cultural .de cada Estado. Ent~etanto~ e o
portuno ressaltar que tal valor se elevou consideravelmente, a
pÓs a confederalizaç~o desses Institutos, fato que redundou num 
verdadeiro intercâmbio nacional. . , . 

Um dos topicos do seu_magistral discurso que prendeu, ~ar-
ticularmente, a minha atençao", foi a parte em que se refere a ar
dorosa campanha libertadorà no municÍpio de Campos, movimento he
róico em que sobressai a figura sim~át!ca e brava de Carlos de 
Lacerda dire·ter- -do 11 25--de-Mar-ço"~ , .. orgao __ abolicionista_, __ ~u._e __ era_ o_ 
espantalho dos desalmados escravagistas campinenses. O t~tulo -
"~5 d~ Março", do jornal, publicado, ali.a em 1885, chamou a minha 
atençao, porque coincide com a data do mes em gue, no ano de 1884, 
o Ceará teve a primazia de decretar a libertaçao dos escravos em 
todo o.seu te~ritÓrio. Aliás já em 83,.Acarape, ~ep~is chamaso 
Redençao, Taua e Fortaleza tfnha conced~do alforr~a a PQPUlaçao 
negra dessas comunas da gloriosa Priv!ncia nordestina. Esse gesto 
grandioso e sublime qúe tão alto elevou o nome do povo cearense, 
inspirou José do Patroc:Ínio a cognominar o Ceará de-"Terra da LU:Z". 

Coube-lhe~ pois, meu caro Dr. Geraldo Bezerra de Menezes, a 
grande satisfaçao de ocupar, na Academia Fluminense de Letras, a 
cadeira que tem como patrono Carlos de Lacerda, o valente e deno
dado jornalista da Aboliç~o. Aliás, os acadêmicos fluminenses, e
legendo-o e empossando-o, festiva e solenemente, naquela cadeira, 
em 22 de julho de 1948, tiveram o louvável cuidado de manter bem 
alto a tradiç~o de merito e bravura moral, ligados à memória da
quele insigne brasileiro. 

Outro trecho patriÓtico e notável do seu discurso é, sem 
dÚvida, aquêle em que o ilustre recipiendário d~staca o Índice do 
escol fluminense, nas artes, nas letras, nas ciencias e na poli
tical do passado e do presente. Através do seu excelente trabalho, 
o le ter, como que firma a convicção de que o _Estado do Rio de Ja
neiro é que representa, verdadeiramente, a '-'Atenas Brasileira". 

Dr. NORALDINO DE LIHA, da Academia Mineira de Letras: 
11 0s magnÍficos discursos pronunciados na sua recepç~o de 22 

de julho de 1948 na Academia Fluminense de Letras são peças que 
honram o cenáculo e revelam os seus valores" - (Em 5-2-1949). 

FRANCISCO LEITE, da Academia Paranaense de Letras, e seu 
representante na Federaç~o das Academias de Letras do Brasil: 

. ' "Tive o prazer de estar presente a solenidade de sua posse 
na Academia Fluminense de Letras, auando me foi dado ouvir a sua 
voz, simpática e comunicativa, ao mesmo tempo que acompanhava e 
apreciava as galas do estilo e a sabedoria dos seus conceitos. 

Reli, agora, o discurso, fruindo um novo prazer. 
A Academia Fluminense de Letras está de parabens, como de 

parab~ns estão as letras nacionais, sem esqueçer a admirável de
dicaçao do nosso comum amigo, Lacerda Nogueira~ a quem tanto es
tímulo e brilho está a dever essa Academia." (ttio de Janeiro, 10-
2-1949). 

ADAUTO CÂY~, da Academia Norte-Riograndense de Letras: 
"Envio-lhe, cordialmente, clalorosas felicitações pela bri

lhante oração de posse na Academia Fluminense de Letras, cuj a lei
tura me encantou" • 

. 
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PAULO BENT~S, da Academia Acreana de Letras e seu represen-. 

tante na Federaçao das Academias de Letras do Brasil: 
"Ontem, domingo, tive o prazer de encher a m!nha tarde, com 

a leitura dos belos discursos proferidos por ocasiao de sua pos
se na Academia ?luminense. 

·· · :Eles constituem páginas de fina _e superior literatura, ·co-
mo as que,mais o sejam em qualquet parte. . 

Alias, seu discurso, traz todas as marcas de_um intelectual 
de raça: profundidade de conhecimentos, sem afetaçao; elegancia 
n~ maneira de compor as frases; clareza; ex originalidade nas i
deias. 

Gostei imenso. n: 

Dr. JOS~ HERDY GARCHET, advogado, da Academia Campista de 
Letras: 

"Li o folheto tão logo me chegou. Convidava-me a distinta 
dedicatória: 11Ao Garchet, colega e amigo, cordialmente". Promana
vam as expressões . do grande Presidente do Egrégio TribunalASupe
rior do Traba!ho, pessoa que eu vira alisar os bancos academicos 
e cuja ascençao na v!da prática se faz luminosa por todos os tí
tulos. Mi~a impressao final foi do mais puro encantamento. Hou
ve-se voce com a mestria literária que todos lhe reconhecemos. 
Soube-me particularmente a mor do assunto versado porque diz res
peito à história de Campos, gleba que admiro, berço dos meus fi
lhos e que em boa hora ele~i para centro de minhas atividades pro
fissionais. Dela d~sse- voce muito· bem: "possui uma tradiç~o de al
ta cultura e bom gosto intelect~al! que os seus filhos nao repu
diam, antes dignificam11 • A instanc~as de amigos, candidatei-me, 
faz anos, a uma cadeira da Academia de Letras local e cá estou a 
dar-me também aos gratos labores literários, numa roda cultíssi
ma, cuja Última brilhante aquisição foi o Dezembargador CÔrtes 
Júnior, membro antigo da sua conspícua Academia Fluminense. Somos, 
a bem dizer, irmãos no sacerdÓcio das letras.u(campos,3-IV-1949). 

Dr. BRAZ FEL!CIO PANZA: 
.. "Li todo atenç~o o exemplar do seu discurso de ingresso ao 

panteao das letras patrias.A . 
Tudo me encantou esplendidamente. 
Não sei o que mais admire, se a profundeza dos conceitos, 

ou o fino lavor artístico dos seus soberbos perÍodos, obra prima 
do mais puro vernáculo" (Niterói, 6-:-2-1949). 

Dr. JEFFERSON A VILA, Diretor do Museu AntÔnio Parreiras: 
••• 11 o seu discurso de recepção na Academia, ouvido e agora 

lido com verdadeiro encantamento e prazer intelectual" (Niterói, 
12-2-1949). 

Dr. E. H. DE CARVALHO_BORGES, ~residen~e do Tribunal Regio -
nal do Trabalho da 2a. Regiao, com sede em Sao Paulo: 

"Proporcionou-me o seu discurso por ocasião de tomar assen
tQ na ,Academia Fluminen~e de Letras um grande Ptazer intelectual, 
nao so pelo valor literario de sua formosa oraçao, como ainda por 
me ter permitido sentir a grandeza de nosso querido Estado do Rio 
durante o Segundo Império ao ver o imponente desfile de um número 
até então insuspeitado por mim dos vultos mais conspícuos da His
tória do Brasil justamente na fase mais bela da vida nacional. 

Os "parabens", que deveriam ser endereçados ao eminente Ami
go, reservo-os, com justiça, para a Academia Fluminense de Letras, 
que passa a contar em se~ seio com um perfeito Magistrado, que tem 
sabido vestir suas decisoes de invejável beleza literária, ao pon
toAde poder-se, sem temor, dizer delas o que do CÓdigo Civi! Napo
leonico dizia o festejado autor do "Le rouge et le noir" (Sao Pau
lo, 7-2-1949). 

I 

"I 
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Dr. SEBASTIÃO EVJERTON CURADO F!!EURY, pr~sidente do Tribu
nal Regional ~o Trabalho da 3a • . Regiao, com sede em Belo Horizon
te: 

••• "seu discurso pronunciado q~ando de sua recepção n~ Aca
demia Fluminense de Letras, justo premio aos seus grandes meritos 
literários, human~sticQS e j~:Ídicos e ao homem pÚblicQ com excep- _ 
cionais serviços a Naçao em varios sectores e ao cidada~ de co~du
ta moral ilibada, alicerçada nos sadios princ:Ípios da fe crista" 
(Belo Horizonte, 21-2-1949). 

Prof. MOZART VICTOR RUSSOHANO, da Faculdade de Direito de 
Pelotas: 

11Li, de um fÔlego, seu belo discurso - que veiu comprovar 
o literato de escol que eu já descobrira, ~teriormente lendo 
seus trabalhos jur:Ídicos .... Tenho a satisfaçao de ver no flustre 
presidente da mais alta corte trabalhista do pa:Ís a figura do in
telectual e do artista, que completa, de modo insubstituível, o 
perfil do magistrado" \.Pelotas, 5-3-1949). 

Dr. VESPASIANO PINTO VIEIRA FILHO~ Juiz Presidente da Jun
ta de Conciliação . e Julgamento de Juiz de Fora: 

11Há, dentro da obra com que me presenteou, como que o eco 
do orador à Nabuco: direito na postura, mavioso na criação· vocabu-
18~, incisivo e firme. 

O estudo que apresentou ~Ôbre a persona~ida~e §ingular de 
Carlos -de Lacerda, misto de apQstolo e de heroi, e desses estudos 
que ressuscitam para a admiraçao um nome esquecido para muitos, 
aureolando-o como um dos maiores abolicionistas brasileiros. 

. Enfim 7 caro amigo, tudo na obra que me ofereceu fala de sua 
capacidade ~ntelectual, fala de seu aprimoramento espirituall ~ 
obra que se estima como de um homem sincero, é obra que se le co
mo de um literato completo. ~ obra que revela o autor e orgulha 
a Academia a que o autor pertenceu {Juiz de Fora, 31-3-1949). 

Dr. BERESFORD MARTINS MOREIRA: 
"Acabo de ler oopúsculo- "Recepção de Geraldo Beze~ra de 

Menezes" - e felicito-o, sinceramente: pronunciou~ oraçao ma
gistral, singela e profund~, pura e comovente. Oraçao que demon~
tra que o eminente amigo nao se acorrentou ao estilo frio, às ve
zes duro; que a profissão - (magistratura) - faz escorrer, natu
ralmente da pena, e indica, tÔda ela, uma personalidade bem forma
da" (VitÓria, 24-2-1949). 

Dr. CÂNDIDO MARINHO, Juiz de Direito (VitÓria, Espírito San
to): 

11Dou em meu poder o opúsculo contendo os magn:Íficos discur-, ... 
sos de sua entree na conceituada Academia de Letras desse seu gran-
de e glorioso Estado. Sou-lhe extremamente agradeci~o pela oportu
nidade, que me deui ~e apreci~ dois trabalhos esplendidos, que 
muito recomendam a ias o bom gosto e a cultura dos homens dessa 
velha e gloriosa Prov:Íncia11 (VitÓria, 25-2-1949). 

Dr • ROZENDO SERAPIÃO DE SOUZA FILHO: 
11Há dias recebi, desvanecido, o opúsculo dos doi~ discursos 

proferidos na Academia Flyminense_de Letras, por ocasiao do pre
enchimento da vaga de Tome GuimaPaes: o do orador da Casa, saudan
do o novo membro do conspÍcuo Cenáculo, e o do recipiendário. 

Bem seria que, imediatamente, comunicasse ao fidalgo expedi-
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dor da preciosa oferenda o mey agr~decimento, alé~ do testemunho 
de alta, da mais alta admiraçao. Nao no quis porem fazer, sem 
sentir, de fato, os efeitos artísticos e culturais das duas jÓias 
literárias, enfaixadas naquele escrínio. 

E, sempre que os encargos pro~issionai~ me deram folga, fui 
lendo as duas magnÍficas peças oratorias, ate q~e, neste momento, 
verifico, concluindo-lhes a leitura, que lhes nao bastaram oAfino 
lavor do aprimorado pensamento dos seus artÍfices: reflete neles 
a projeç~o de dois grandes patriotas, que fazem do sentimento c!
vico, alcandorado, a razão de ser de sua vida e o grande objetivo 
de seus sacrif!cios. 

Admirar a terra fluminense, que se poderia c~amar a pátria
refÚgio dos brasileiros, em sua luta pela Independencia, pela A
bolição e pela RepÚblica, - admiram-na todos. Mas a grande terra 
dos Euclides, dos Cazemiros e dos Nilos para sintetizar nesse·s 
inimitáveis expoentes, os três principais setores da cultura, es
sa grande terra merece mais que admiração: merece amor, um amor 
cheio assim de ternura, sacrifÍcio e coragem, como o que ressum
bra, magnÍfico e ~nvolvente~ dos dois discursos qu~ acabei de ler 
e como o que deseJO eu tambem que me encha o coraçao desde que vi
vi o contato dessa gente aristocrata no trato e simples na genero
sidade sempre aber~a aos que a procuram. 

Ocorreu, pois, comigo, o que ocorreria ao garimpeiro que, 
em veios ricos de metais nobres, topasse com um ninho modestamen
te oculto de gemas valiosíssimas. Porque encontrei, ao lado de 
um estilo gracioso, de uma forma s6~ia e elegante e de uma rui
queza vocabular empolgante, a elevaçao do pensamento, voltado con
tritamente para a Pátria. 

Não me caibo de contente e orgulhoso ao sentir que enrique
ço o meuAtesouro de amisades com um va1or de escol, um verdadeiro 
lider, desses que tanto se procura e tao raramente se acha, com 
os quais se pode marchar resolutamente para os grandes objetivos 
da vida. 

Meus muitos agradecimentos ao ilustre magistrado ma~nÍfico 
homem de letras e preclaro compatriota" (VitÓria, 1-IIÍ-1949). 

Dr. LUIZ PINTO, Secretário de Segurança PÚblica do Estado do 
Rio de Janeiro: 

· "Não sei se importa a você conhecer a minha opinião a res
peito do seu discurso de posse, de vez que outras vozes mais auto
rizê--das, naturalmente já se fizeram ouvir, enaltecendo a sua eru
diçao e o aprimoramento de seu estilo. 

Hesmo assim tenho o prazer de lhe dizer que o apreciei i
mensamente, considerando~o uma verdadeira o2ra literária que bem 
demonstra a nQbre e culta estirpe a que voce p~rtence ~ justifica 
a sua indicaçao para ocupar uma das cadeiras desse Cenaculo" (Ni
terói, 4-2-1949). 

CESAR CQPLE, presidente da Associação Fluminense de Jorna
listas: 

"Estou de posse do delicado volume que encerra seu magnifi
co discurso do dia 22 de julho do ano p. passado, pronunciado na 
memorável sessão da Academia Fluminen~e de Letras 1 ~ue consagrou1 nesse dia, uma das mais belas afirmaçoes da intel~gencia e da cUi
tura da terra fluminense. 

Presente à solenidade da sua posse tive a grata oportuni
dade de ouvir o excelente trabalho hoje impresso, que me propor
cionou novos e felizes momentos de encanto espiritual. 

Recolhi-o à minha modesta>biblioteca, onde permanecerá com 
o carinho que_despertam as realizaç6es dos cérebros privilegiados, 
como o seu, tao cedo alertados e postos a serviço da cultura de 
uo povo " (Niterói, 15-2-1949). 

•. 

--- - --- -- -- - ----
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Prof. HENRIQUE DE SERPA PINTO: 
'!A leitura, a que me entreg~ei, dos discursos reproduzidos 

na memotia impressa da sua recepçao na Academia Fluminense de Le
tras7 ~obre dar-me agradável pasto intelectua!, foi, d~mais, uma 
reedlçao do prazer que me causara a sua eleiçao para tao ilustre 
companhia. 

Dou-lhe por isso ~raças, e tanto mais quanto o se~ cativan
te gesto, a par do conforto moral de saber-me presente a sua lem
brança, ~roporciona-me ainda esta oportunidade de, pagando dÍvida 
que se ja vinha fazendo antiga, trazer-lhe as minhas congratula
ções sinceras e jubilosas pela sua triunfal entrada para a Acade
mia de que seu pai e o meu foram fundadores e titulares. 

A Escolhas ~omo essa, de nomes que antes se pode dizer que 
vem dar lustro a casa, pelo luz!mento do seu saber e das suas vir
tudes, do que receber dela merce pela acolhida e pela consagra
ção solene; ~scolhas _como essa, Jizia eu é que fortalecem o pres
tÍgio dos cenáculos ~iterários contra o Jescrédito que, em nossos 
dias, vemos pairar sobre muitos institutos semelhantes, por cul
pa de nem sempre ser o genuino mérito P.essoal que leva a melhor 
nas justas qu~ se ferem à entrada. Esta, pois, de parabens a Aca
demia. 

~stou cer~o ,.$i e . q_ue, longe de dorm;r sÔbre os louros colhi
do2, ha-de o am~go, ·çomo a:fei to que esta a tal seara desde a ma
nha da vida, tirar deles sempre novos e maiores estímulos para in
defesso labor na milÍcia das letras, a pugnar sem desfalecimentos 
pelo primado do espírito e pelo triunfo dos altos ideais que ser
vimos. Neste sentido os meus votos mais cordiais" (Niterói, 9-2-
1949). 

Dr. ~RIO RITTER NUNES, advogado: 
"A sua recepç~o na "Academia Fluminense de Letras" consti

tuíu ato de justiça de seus atuais companheiros de "imortalidade" 
e o seu discursoz bem lançado, formoso e castiço, evidencia o mé
rito de suas creae~ciais para tao ilustre Cenáculo. 

Continue Voce a construir com seus livros, os degraus de 
sua verdadeira Escada de Jacob de glÓria para a posteridade~ que 
não regateará aplausos a seus esforços" (Niterói, 17-2-1949J. 

Dr. NOBEL GAVAZZONI SILVA, advogado: 
11Feli~ito-o peLa brilhante oração; felicito-o, ainda, pelo 

honroso, qu~o invejável tÍtulo com que acaba de ser agraciado. Fe
licito, também, a Academia Fluminense de Letra2 por poder contar, 
e-2-tre seus ilustres "imortais", com a figura nao menos ilustre 
desse talentoso e brilhante - quão simples e despretensioso - ho
mem pÚblico, glÓria das letras :fluminenses". 

_ JOS~ FIGUEIREDO ALVES, presidente da Legião do Sagrado Cora-
çao de Jesus: 

11 Não quis agradecer-lhe, logo qu~ recebida, a magnific~ o
ferta da delicada "plaquette" com os d~scursos de sua recepçao na 
Academia Fluminense de Letras, por~ue desejava primeiroJ através 
de atenta leitura, reavivar na memoria as excelentes ideias e as 
belÍssimas imagens que já ouvira na memorável noite de 22 de ju
lho do ano transacto. 

• , A 

So hoje pude faze-lo, assoberbado que tenho andado de afa
zeres. 

As palmas com que aplaudi, calorosa e sinceramente o para
ninfo e o recepiendário já exprimiram o meu entusiasmo pela alta 
oratória e justos conceitos ali ~mitidos. Quero apenas dizer-lhe, 
meu pr~zado amig9, que, lendo-os, mais justos achei os aplausos 
de entao 11 (Niterol., 22-2-1949). 

~-- - -- --·· -- -~ . . - --·- - - ~ - ----------- --.- - .......... - - . 
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Dr. FRANCISCO PEDRO CARNEIRO DA CUNHA, Procurador do Tri-
bunal de Contas do Distrito Federal: _ 

_ 11 No limitado espaço de qye :'disponho neste agradecimento, 
nao,posso dizer bem da admiraçao que, atravez dos conhecidos e 
notaveis trabalhos, sempre cnmtivei pelo ilustre homem de letras 
que tem sido V.Excla. Mas, pe~o me seja dado o crédito de um es
tudioso modesto 2 constante pesquisador de valores reaisa pouco 
conhecido é verdade, ent~etanto possuidor de uma consciencia .in
capaz de malbaratar epin1cios. O gue disse o confrade ilustre 
Luis Lamego foi medido na ex~ressao da justiça~ o que seAespera 
do,grande escritor e 2omem publico do Brasil, e sem.exagero w _ 
gloria de uma inteligencia criadora, para compensaçao dos que vao 
desaparecendo, como eu, sem bagagem literária, contud~ lutadores 
e animados das esperanças por um futuro melhor•r (Petropolis, 3-3-
1949). 

Dr. FRANCISCO DE PAULA ACIOLY FILHO, advogado: 
"Foi-me, particularmente, agradável receber e ler com o 

carinho .que merece, os discursos pronunciados em a noite de 2Z 
de julho do ano findo, na Academia Fluminense de Letras, pelo meu 
dileto amigo e pelo Sr. Luiz Lamego. A 

Ótimas peças literárias, quer pela forma, substancia e fUn
damentos, quer pelo primoroso estilo. 

Quanto ao seu fino trabalho, dispenso-me de dizer qualquer 
cousa, pois, você sabe mu!to bem o alto grau d~ adm~ação em que 
o tenho, e mesmo porque nao me aventuraria a tao dif1cil emprei-
tada. -· · 

Você é o mesmo homem comedido sensato, equilibrado e culto 
que conheci nos bancos acadêmicos. 1 mesma orientação sadia e dig
na de catÓlico praticante. O mesmo desassõbro, sem ofender o antagQ 
nista, a sempre seguida linha elegante de conduta quando fere os 
p~oblemas que, pela sua prÓpria natureza, trazem vio!entas discus
soes, muita vez, ferinas. Vislumbro maior sedimentaçao de cultu;:a 
no que sai de sua pena privilegiada porém, é o mesmo moço acade
mico de1936. Polido, atencioso, prudente, modesto e sobretudo, cau-
teloso. · 

Não sei o que admire mais no seu discurso, se as biografias 
bem traçadas dos seus antecessores, se a sua vibrante profissao 
de fé na religião e nos destinos da Pátria. Se o seu fe~vor e cren
~a nas cousas da Igreja ou o seu acendrado amor ao torrao nat~. 
a "terra que embalou seu berço de menino" como diria o velho Oie
gár i o Mar ia.11.o. 

As palavras do personagem de Natalia transcritas no seu tra-
-- A , , balho esmerado e seremo, vao-lhe bem, porque voce e tambem: 

••• "a alta figura 
o_andar pausado, o modo a~stero e antigo 
Nao conheci jamais alma tao pura." 

Ajusta-se-lhe, perfeitamente, êste pensamento.n (Recife, 15-
2-1949). 

Dr. NOACYR BORGES DE MATOS, advogado: 
11Não me posso furtar ao prazeiroso dever de consignar os al

tos encantamentos espirituais que me permitiram a leitura e a me
ditaçio do seu soberbo discurso, tão cheio de belezas literárias 
e de conceitos profundos. 

~ admirável que meu ilustre e eminente amigo, tão cheio de 
altas responsabilidades na sua conspicua investidura, ainda en
contre tempo para.dominar a arte literária, mantendo-se em dia com 
sua melhor evoluçao. 

h ' , rarabens as letras patriasl 
Aproveitando o ensejo e o motivo, permito-me a ousadia de 

lhe encaminhar um pequeno e j~ velho trabalho nosso, inspirado 
na vida e obra do imortal Camoes. ) "Os Lusíadas- Epopéia da Ra
ça" ainda é dos bons tempos em que a advocacia militante deixa
va lazeres que cada dia mais escasseiam": (Juiz de Fora, 7-3-1949). 
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DISCURSO DE POSSE NA ACADEMIA FLUMINENSE DE LETRAS 

(Folheto: Academia Fluminense de Letras - Recepcão de Geraldo 

BezErra de Menezes, em 22 de julho de 1948 - Departamento de 

Imprensa Nacional- 1949). 

OPINIÕES DE ~CADElHC~ 7 PROFESSÔRES, JUIZES E ADVOGADOS: 

Prof. Dr. ISMAEL COUTINHO da Academia Fluminense de Le
tras, Secretário de Educação e Óultura do Estado do Rio de Ja
neiro: 

"Acago de receber, pelo correio, o folheto em que figu;:am 
a sua oraçao e a do Luís Lamego, nosso confrade. Ouvi, com to
da a atenção~ essas duas excelentes peças oratórias, em que o 
pensador catolico, dos melhores que possuímos, se emparelha com 
o brilhante poeta, na beleza da for~. 

Com os meus .. ..agradecimentos, vao QS meus .parabens por mais 
êsse legado magn:Ífico à lÍngua portuguesa" (Niterói, 4-Z-1949). 

Prof. Dr. ARTUR DE ALHEIDA TORRES, da Academia Fluminense 
de Letras: 

, A , • • 

"Sem duvida, esse teu tra'Qalho e mais uma demonstraçao e-
loqüente de tua formosa inteligencia e sÓlida cultura, a servi
ço das letras fluminenses"(Niterói, 11-3-1949). 

Dr. CARVALHO NETO, Deputado federal por .Sergipe: 
A Li o seu belo dissurso e o não m~nos l~ndo.trabalho do A

cademico Luis Lamego. Sao duas novas joias que vem enriquecer a 
minha modesta biblioteca. A 

Não sei se, em algu~a referencia í~tima de famÍlia, já lhe 
disseram das velhas relaçoes de amizade que ligavam os seus tron
cos ancestrais aos meus. Eu prÓprio 1 estudante de Direito no Rio, 
aind~ encontrei, através de meus p~~s, os Últimos ramos dessa a
feiçao, que o temEo, com a morte deles, veio partir. 

A aproximaçao de agora, portanto, tem o sabor suave de uma 
saudade, que me vem recordar dias felizes de minha mocidade" (17-
4-1949). 

Desembargador FLORÊNCIO DE ABREU: 
"A leitura dos dois primorosos trabal'hQS proporcionou-me 

uma hora de indizível prazer intelectual e pos-me em contato com 
alguns dos brilhantes espíritos do mundo literário flumi.11ense 11 

(Rio de Janeiro, 19-Z-1949). 

Dr. ADONIAS LIP~, da Academia Cearense de Letras: 
"Tenho em mãos e guardo com o maior carinho a sua esplên

dida oferta de um exeJE.plar ,de "Recepção de Ge~aldo Bezerra de Me
n~zes11. Esta publicaçao reune a vibrante oraçao do talentoso aca
demico Luis Lamego1 alusiva ao seu recebimento solene, na Acade
mia Fluminense de Letras, e o trabalho que constitui o seu erudi-
to e magnÍfico discurso de posse. . 

~ confortador observar-se, ~omo claramente se observa da 
leitura do referido opúsculo, que a sinceridade é o traço caracte:.. 
rístico das duas notáveis peças oratórias. 

-- Luís Lamego, o brilhante intérprete da Academia, às páginas 

• *' ------ ..._-
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9 a 11, em linguagem entusiástica e patriÓticai assinala os ~e
coces e grandes triunfos na vida de 1ntelectua e de homem publi-
co do ilustre recipiendário. , .,. · 

As Academias de Letras Estaduais, embora, as vezes, malsi
nadas por uns e por outros, sempre exerceram papel importan~!ssi
mo no desenvolvimento cultural de cada Estado. Ent~etanto 7 e o
pgrtuno ressaltar qu2 tal valor se elevou consideravelmente, a
pos a confederali~açao desses Institutos, fato que redundou num 
verdadeiro int~rcambio nacional. . 

Um dos topicos do seu.~agistral discurso que prendeu, ~ar
ticularmente, a minha atençao·, foi a parte em que se refere a ar
dorosa campanha libertadora no municÍpio de Campos! movimento he
róico em que sobressai a figura sim~át!ca e brava de Carlos de 
Lacerda1_ diretor do 11 25 de Março", orgao abolicionista, que era o 
espantaLho dos desalmados escravagistas campinenses. O-título-
11 25 de Março", do jornal, publicado, ali.a em 1885, chamou a minha 
atenção, porque coincide com a data do mes em gue, no ano de 1884, 
o Ceará teve a primazia de decretar a libertaçao dos escravos em 
todo o_seu te~ritÓrio. Aliás já em 83,.Acarape, ~ep~is chama~o 
Redençao, Taua e Fortaleza tfnha conced~do alforr~a a pQpulaçao 
negra dessas comunas da gloriosa Privíncia nordestina. Esse gesto 
grandioso e sublime, que tão alto elevou o nome do povo cearense, 
inspirou José do Patrocínio a cognominar o Ceará de- 11Terra da Lliz". 

Coube-lhe.s pois, meu éaro Dr. Geraldo Bezerra de Menezes, a 
grande satisfaçao de ocupar, na Academia Fluminense de Letras, a 
cadeira que tem como patrono Carlos de Lace~da, o valente e deno
dado jornalista da Abolição. Aliás, os academicos fluminenses, e
legendo-o e empossando-o 7 festiva e solenemente, naquela cadeira, 
em 22 de julho de 1948 tiveram o louvável cuidado de manter bem 
alto a tradição de merito e bravura moral, ligados à memória da
quele insigne brasileiro. 

Outro trecho patriÓtico e notável do seu discurso é, sem 
I A • , I duvida, aquele em que o ilustre recip~endario d~staca o ~dice do 

escol fluminense, nas artes, nas letr~s, nas ciencias e na po1Í
tica7 do passado e do presente. Atraves do seu excelente trabalho, 
o leltor, como que firma a convicção de que o _Estado do Rio de Ja
neiro é que representa, verdadeiramente, a 1.1A tenas Brasileirau. 

Dr. NORALDINO DE LII~, da Academia Mineira de Letras: 
"Os magnÍficos discursos pronunciados na sua recepção de 22 

de julho de 1948 na Academia Fluminense de Letras são peças que 
honram o cenáculo e revelam os seus valores" - (Em 5-2-1949). 

FRANCISCO LEITE, d~ Academia Paranaense de Letras, e seu 
representante na Federaçao das Academias de Letras do Brasil: 

"Tive o prazer de estar· presente à solenidade de sua posse 
na Acade~a Fluminense de Letras, quando me foi dado ouvir a sua 
voz, simpatica e comunicativa, ao mesmo tempo que acompanhava e 
apreciava as galas do estilo e a sabedoria dos seus conceitos. 

R8li, agora, o discurso, fruindo um novo prazer. 
A Academia Fluminense de Letras está de parabens, como de 

parab~ns estão as letras nacionais, sem esqueçer · a admirável de
dicaçao do nosso comum amigo, Lacerda Nogueira1 a quem tanto es
t:!mulo- e brilho está a dever essa Academia." (Hio de Janeiro, 10-
2-1949). 

À 

ADAUTO CAMARA, da Academia Norte-Riograndense de Letras: . -"Envi2-lhe, cordialmente, calorosas felicitaçoes pela bri-
lhante oraçao de posse na Academia Fluminense de Letras, cuja lei
tura me encantou" • 
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PAULO BENT~S, da Academia Acreana de Letras e seu represen-. 
tanta na Federaçao das Academias de Letras do Brasil: 

"Ontem, domingo, tive o prazer de encher a zn!nha tarde, com 
a leitura dos belos discursos proferidos por ocasiao de sua pos
se na ~cademia ~luminense. 

- - Eles constituem páginas de fina e superior literatura, co-
mo as que mais o sejam em qualquer parte. 

Aliás, seu discurso, traz tÔdas as marcas de um intelectual 
de raça: profundidade de conhecimentos, sem afetação; elegância 
n~ maneira de compor as frases; clareza; ex originalidade nas 1-
deias. 

Gostei imenso. n: 

Dr. JOS~ HERDY GARCHET, advogado, da Academia Campista de 
Letras: 

11Li o folheto tão logo me chegou. Convidava-me a distinta 
dedicatória: 11~o Garchet, colega e amigo, cordialmente". Promana
vam as expressoes do grande Presidente do Egrégio TribunalÁSupe
rior do Traba!ho, pessoa que eu vira alisar os bancos -academic-os 
e cuja ascençao na v!da prática se faz luminosa por todos os ti
tulas. Mi~a impressao final foi do mais puro encantamento. Hou
ve-se voce com a mestria literária que todos lhe reconhecemos. 
Soube-me particularmente a mor do assunto versado poraue diz res
peito à histÓria de Campos, gleba que admiro, berço dÓs meus fi
lhos e que em boa hora ele~i para centro de minhas atividades pro
fissionais. Dela d!sse- voce muito· bem: "possui uma tradição de al
ta cultura e bom gosto intelect~all que os seus filhos nao repu
diam, antes dignificam". A instanc~as de amigos, candidatei-me, 
faz anos, a uma cadeira da Academia de Letras l ocal e cá estou a 
dar-me também aos gratos labores literários, numa roda cultíssi
ma, cuja Última brilhante aquisição foi o Dezembargador CÔrtes 
Júnior, membro antigo da sua conspícua Academia Fluminense. Somos, 
a bem dizer, irmãos no sacerdÓcio das letras.u(campos,3-IV-1949). 

Dr. BRAZ FEL!CIO PANZA: 

.. "Li todo atenç~o o exemplar do seu discurso de ingresso ao 
panteao das letras patrias.Á _ 

Tudo me encantou esplendidamente. 
Não sei o que mais admire, se a profundeza dos conceitos, 

ou o fino lavor artístico dos seus soberbos períodos, obra prima 
do mais puro vernáculo"· (Niterói, 6~2-1949). 

Dr. JEFFERSON A VILA, Diretor do Museu AntÔnio Parreiras: 
••• "o seu discurso de recepção na Academia, ouvido e agora 

lido com verdadeiro encantamento e prazer intelectual" (Niterói, 
12-2-1949). 

Dr. E~ M. DE CARVALHO .. BORGES, ~residen~e do Tribunal Regio -
nal do Trabalho da 2a. Regiao, com sede em Sao Paulo: 

"Proporcionou-me o seu discurso por ocasião de tomar assen
to na Academia Fluminense de Letras um grande prazer intelectu~, 
não só pelo valor literário de sua formosa oração, como ainda pqr 
me ter permitido sentir a grandeza de nosso querido Estado do Rio 
durante o Segundo Império ao ver o imponente desfile de um número 
até então insuspeitado por mim dos vultos mais conspícuos da His
tória do Brasil justamente na fase mais bela da vida nacional. 

_Os 11 parabens", que deveriam ser endereçados ao eminente Ami
go, reservo-os, com justiça, para a Academia Fluminense de Letras, 
que passa a contar em se~ seio com um perfeito !1agistrado, que tem 
sabido vestir suas decisoes de invejável beleza literária, ao pon
to.,.de poder-se, sem temor, dizer delas o que do CÓdigo Civil Napo
leonico dizia o festejado autor do "Le rouge et le noir 11 (Sãor Pau
lo, 7-2-1949). 

' . 
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Dr. SEBASTIÃO EVmRTON CURADO FLEURY, presidente do Tribu
nal Regional do Trabalho da 3a • . Região, com séde em Belo Horizon
te: 

••• "seu discurso pronunciado q'!*ando de sua recepção na Aca
demia Fluminense de Letras, justo premio aos seus grandes méritos 
literários, human~sticgs e j~:Ídicos e ao homem pÚblicg com excep- _ 
cionais serviços a Naçao em varies sectores e ao cidadao de condu
ta moral ilibada, alicerçada nos sadios princÍpios da fé cristã" 
(Belo Horizonte, 21-2-1949). 

Prof. MOZART VICTOR RUSSOHANO, da Faculdade de Direito de 
Pelotas: 

11Li, de um fÔlego, seu belo discurso - que veiu comprovar 
o literato de escol que eu já descobrira, anteriormente, lendo __ _ 
seus trabalhos jurÍdicos.ATenho a satisfação de ver no ilustre 
presidente da mais alta corte trabalhista do paÍs a figura do in
telectual e do artista, que completa, de modo insubstituível, o 
perfil do magistrado" lPelotas, 5-3-1949). 

Dr. VESPASIANO PI~ITO VIEIRA FILHO~ Juiz Presidente da Jun
ta de Conciliação . e Julgamento de Juiz de Fora: 

"Há, dentro da obra com que me presenteou, como que o eco 
do orador à Nabuco: direito na postura, mavioso na criação· vocabu-
lar, incisivo e firme. A . 

O estudo que apresentou sobre a personal~dade §ingular de 
Carlos -de Lacerda, misto de ap2stolo e de herói, é desses estudos 
que ressuscitam para a admiraçao um nome esquecido para muitos, 
aureolando-o como um dos maiores abolicionistas brasileiros. 

Enfim? caro amigo, tudo na obra que me ofereceu fala de sua 
capacidade ~ntelectual, fala de seu aprimoramento espiritual~ ~ 
obra que se estima como de um homem sincero, é obra que se le co
mo de um literato completo. ~ obra que revela o autor e orgulha 
a Academia a que o autor pertenceu {Juiz de Fora, 31-3-1949). 

Dr. BERESFORD MARTINS MOREIRA: 
"Acabo de J.er o opúsculo - "Recepção de Geraldo Beze~ra de 

Menezes" - e felicito-o, sinceramente: pronunciou U!!}A oraçao ma
gistral, singela e profundê, pura e comovente. Oraçao que demon~
tra que o eminente amigo nao se acorrentou ao estilo frio, às ve
zes duro, que a profissão - (~gistratura) - faz escorrer, natu
ralmente da pena, e indica, toda ela, uma personalidade bem forma
da" (Vitória, 24-2-1949). 

to): 
Dr. CÂNDIDO MARINHO, Juiz de Direito (VitÓria, Espírito San-

11Dou em meu poder o opúsculo contendo os magnÍficos discur-
, • A sos de sua entree na conce~tuada Academia de Letras desse seu gran-

de e glorioso Estado. Sou-lhe extremamente agradeci~o pela oportu
nidade, que me deui qe apreci~ dois trabalhos esplendidos, que 
muito recomendam a ias o bom gosto e a cultura dos homens dessa 
velha e gloriosa Província11 (VitÓria, 25-2-1949). 

Dr • ROZENDO SERAPIÃO DE SOUZA FILHO: 
11Há dias recebi, desvanecido o opÚsculo dos doi2 discursos 

proferidos na Academia Fluminense de Letras, por ocasiao do pre
enchimento da vaga de Tomé Guimar~es: o do orador da Casa, saudan
do o novo membro do conspÍcuo Cenáculo, e o do recipiendário. 

Bem seria que, imediatamente, comunicasse ao fidalgo expedi-

------------------------------------------------------
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dor da preciosa ofer enda o me~ agr~decimanto, alá~ do testemunho 
de alta, da mai s a l ta admira çao . Nao no quis, porem f azer , oem 
sentir, de fato, os efeitos artísticos e culturais das duas jÓias 
literárias, enfaixadas naquele escrínio. · 

E, sempre que os encargos pro~issionai~ me deram folga, fui 
lendo as duas magnÍficas peças oratorias, ate q~e, neste momento, 
verifico, concluindo-lhes a leitura, que lhes nao bastaram oAfino 
lavor do aprimorado pensamento dos seus artÍfices: reflete neles 
a projeção de dois grand~s patriotas, que fazem do sentimento cí
vico, alcandorado, a razao de ser de sua vida e o grande objetivo 
de seus sacrificios. 

Admirar a terra fluminense, que se poderia c~amar a pátria
refÚgio dos brasileiros, em sua luta pela Independencia, pela A
bolição e pela RepÚblica, ~admiram-na todos~ _Mas a grande terra 
dos Euclides, dos Cazemiros ç dos Nilos para sintetizar nesses 
inimitáveis expoentes, os tres principais setores da culfura, es
sa grande terra merece mais que admiração: merece amor, um amor 
cheio assim de ternura, sacrificio e coragem, como o que ressum
bra, magnÍfico e envolvente~ dos dois discursos qu~ acabei de ler 
e como o que desejo eu tambem que me encha o coraçao desde que vi
vi o contato dessa gente aristocrata no trato e simples na genero
sidade sempre aber~.a áõs que a procuram. 

Ocorreu, pois, comigo, o que ocorreria ao garimpeiro que, 
em veios ricos de metais nobres, topasse com um ninho modestamen
te oculto de gemas valiosissimas. Porque encontrei, ao lado de 
um estilo gracioso, de uma forma s6bEia e elegante e de uma rui
queza vocabular empolgante, a elevaçao do pensamento, voltado con
tritamente para a Pátria. 

Não me caibo de contente e orgulhoso ao sentir que enrique
ço o meuAtesouro de amisades com um va!or de escol, um verdadeiro 
lider, desses que tanto se procura e tao raramente se acha, com 
os quais se pode marchar resolutamente para os grandes objetivos 
da vida. 

Meus muitos agradecimentos ao ilustre magistrado ma~nÍfico 
homem de letras e preclaro compatriota" (VitÓria, 1-III-1949). 

Dr. LUIZ PINTO, Secretário de Segurança PÚblica do Estado do 
Rio de Janeiro: 

· "Não sei se importa a você conhecer a minha opinião a res
peito do seu discurso de posse, de vez que outras vozes mais auto
riz§.das, naturalmente já se fizeram ouvir, enaltecendo a sua eru
diçao e o aprimoramento de seu estilo. 

Mesmo assim tenho o prazer de lhe dizer que o apreciei i
mensamente, considerando-o uma verdadeira obra literária que bem 
demonstra a nobre e culta estirpe a que você p~rtence e justifica 
a sua indicação para ocupar uma das cadeiras desse Cenáculo" (Ni
terói, 4-2-1949). 

CESAR CGPLE, presidente da Associação Fluminense de Jorna
listas: 

"Estou de posse do delicado volume que encerra seu magnifi
co discurso do dia 22 de julho do ano p. passado, pronunciado na 
memorável sessão da Academia Fluminen~e de Letras 7 ~ue consagrou1 nesse dia, uma das mais belas afirmaçoes da intelígencia e da cUi
tura da terra fluminense. 

Presente à solenidade da sua posse 7 tive a grata oportuni
dade de ouvir o excelente trabalho hoje ~presso, que me propor
cionou novos e felizes momentos de encanto esuiritual. 

' > - , Recolhi-o a minha modesta biblioteca, onde permanecera com 
o carinho que_despertam as realizaç6es dos cérebros privilegiados, 
como o seu, tao cedo alertados e postos a serviço da cultura de 
um povo 11

: (Niterói, 15-2-1949). . 

- ·- -- -·-- -
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Prof. HENRIQUE DE SERPA PINTO: 
'!A leitura, a que me entre~ei, dos discursos reproduzidos 

na memo~ia impressa da sua recepçao na Academia Fluminense de Le
tras7 ~obre dar-me agradável pasto intelectua!, foi, d~mais, uma 
reed~çao do prazer que me causara a sua eleiçao para tao ilustre 
companhia. 

Dou-lhe por isso ~raças, e tanto mais quanto o se~ cativan
te gesto, a par do conforto moral de saber-me presente a sua lem
brança, :P-roporciona-me ainda esta oportunidade de, pagando dÍvida 
que se já vinha fazendo antiga, trazer-lhe as minhas congratula
ções sinceras e jubilosas pela sua triunfal entrada para a Acade
mia de que seu pai e o meu foram fUndadores e titulares. 

A Escolhas ~orno essa, de nomes que antes se pode dizer que 
vem dar lustro a casa, pelo luzimento do seu saber e das suas vir
t-gdes, do que receber dela merce pela aco~ida e pela consagra
çao solene; escolhas --como essa, Jizia euz e .que fortalecem o pres
tÍgio dos cenáculos literários contra o descrédito que, em nossos 
dias, vemos pairar sobre muitos institutos semelhantes, por cul
pa de nem sempre ser o genuino mérito :P-essoal que leva a melhor 
nas justas qu~ se ferem à entrada. Está, pois, de parabens a Aca
demia. 

A 

~stou certo.,.?e . q~e, longe de dorm;r sobre os louros colhi-
do2, ha-de o amigo, çomo afeito que esta a tal seara desde a ma
nha da vida, tirar deles sempre novos e maiores estímulos para in
defesso labor na milÍcia das letras, a pugnar sem desfalecimentos 
pelo primado do espírito e pelo triunfo dos altos ideais que ser
vimos. Neste sentido os meus votos mais cordiais" (Niterói, 9-2-
1949). 

Dr. Mt'{RIO RITTER NuNES, advogado: 
"A sua recepç~o na "Academia Fluminense de Letras 11 consti

tuíu ato de justiça de seus atuais companheiros de "imortalidade" 
e o seu discursoz bem lançado, formoso e castiço, evidencia o mé
rito de suas creae~ciais para tao ilustre Cenáculo. 

Continue Voce a construir com seus livros, os degraus de 
sua verdadeira Escada de Jacob Je glÓria para a posteridade~ que 
não regateará aplausos a seus esforços"· (Niterói, 17-2-1949J. 

Dr. NOBEL G.AVAZZONI SILVA, advogado: 
"Feli~ito-o peLa brilhante oração; felicito-o, ainda, pelo 

honroso, quao invejável título com que acaba de ser agraciado. Fe
licito, também, a Academia Fluminense de Letra2 por poder contar, 
e.Q.tre seus ilustres "imortais", com a figura nao menos ilustre 
desse talentoso e brilhante - quão simples e despretensioso - ho
mem pÚblico, glÓria das letras fluminenses". 

_ JOS~ FIGUEIREDO ALVES, presidente da Legião do Sagrado Cora-
çao de Jesus: 

11Não quis agradecer-lhe, logo que recebida, a magrúfica o
ferta da delicada "plaquette" com os discursos de sua recepção na 
.Academia Fluminense de Letras, porque desejava primeiro~ através 
de atenta leitura, reavivar na memoria as excelentes ideias e as 
belÍssimas imagens que já ouvira na memorável noite de 22 de ju
lho do ano transacto. . , A 

So hoje pude faze-lo, assoberbado que tenho andado de afa
zeres. 

As palmas com que ap·laudi, calorosa e sinceramente o para
ninfo e o recepiendário já exprimiram o meu entusiasmo pela alta 
oratória e justos conceitos ali emitidos. Quero apenas dizer-lhe, 
meu pr~zado amig~l que, lendo-os, mais justos achei os aplausos 
de entao 11 (Nitero , 22-2-1949). 

- - - - --- ---~---- ·- -- -- - . ·-- - - ·--- - - -·-- -------------~------......_ __ 
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Dr. FRANCISCO PEDRO CARNEIRO DA CUNHA, Procurador do Tri-
bunal de Contas do Distrito Federal: . . 

_ "No limitado espaço de q~e : 'disponho neste agradecimento, 
nao posso dizer bem da admiraçao que, atravez dos conhecidos e 
notáveis trabalhos, sempre cnmtivei pelo ilustre homem de letras 
que tem sido V.Exc1a. Mas, peço me seja dado o crédit? de um es
tudioso modesto 2 constante pesquisador de valores rea~s.a pouco 
conhecido é verdade, entretanto possuidor de uma consciencia .in
capaz de malbaratar epin{cios. O gue disse o confrade ilustre 
Luis Lamego foi medido na ex~ressao da justiça~ o que se~espera 
do,grande escritor e ~omem publico do Brasil, e sem_exagero & _ 
gloria de uma inteligencia criadora, para compensaçao dos que vao 
desaparecendo, como eu, sem bagagem literária, contud~ lutadores 
e animados das esperanças por um futuro melhor•t (Petropolis, 3-3-
194.9). 

Dr. FRANCISCO DE PAULA ACIOLY FILHO, advogado: 
"Foi-me, particularmente, agradável receber e ler com o 

carinho .que merece, os discursos pronunciados em a noite de 22 
de julho do ano findo, na Academia Fluminense de Letras, pelo meu 
dileto amigo e pelo Sr. Luiz Lamego. 

Ótimas peças literárias, quer pela forma, substância e fUn
damentos, quer pelo primoroso estilo. 

Quanto ao ~eu fino trabalho, dispenso-me de dizer_qualquer 
cousa, pois, voce sabe mu~to bem o alto grau d~ ad~açao em que 
o tenho, e mesmo porque nao me aventuraria a tao dif~cil emprei-
tada. ··. ~ 

~ , . 
Voce e o mesmo homem çomedido sensato, equ~l!brado e culto 

que conheci nos bancos academicos. A mesma orientaçao sadia e dig
na de catÓlico praticante. O mesmo desassõbro, sem ofender o antagQ 
nista, a sempre seguida linha elegante de conduta quando fere os 
p~oblemas que, pela sua prÓpria natureza, trazem vio!entas discus
soes, muita vez, ferinas. Vislumbro maior sedimentaçao de cultuta 
no que sai de sua pena privilegiada porém, é o mesmo moço acade
mico de1936. Polido, atencioso, pruJente, modesto e sobretudo, cau-
teloso. · 

Não sei o que admire mais no seu discurso se as biografias 
bem ~raçadas do§ seus antecessores, s~ a sua vi~rante profissao 
de fe na religiao e nos destinos da Patria. Se o seu fervor e cren
~a nas cousas da Igreja ou o seu acendrado amor ao torrão nat~ 
a "terra que embalou seu berço de menino" como diria o velho Oie
gár i o Mar ia..r1o. 

As palavras do personagem de Natalia transcritas no seu tra-- " , , balho esmerado e seremo, vao-lhe bem, porque voce e tambem: 
••• "a alta figura 

o_a~dar pausado, o modo a~stero e antigo 
Nao conheci jamais alma tao pura." 

Ajusta-se-lhe, perfeitamente, êste pensamento.tt (Recife, 15-
2-1949). 

Dr. NOACYR BORGES DE MATOS, advogado: 
11Não me posso furtar ao prazeiroso dever de consignar os al

tos encantamentos espirituais que me permitiram a leitura e a me
ditaç~o do seu soberbo discurso, tão cheio de belezas literárias 
e de conceitos profundos. 

~ admirável que meu ilustre e eminente amigo, tão cheio de 
altas responsabilidades na sua conspícua investidura, ainda en
contre tempo para.dominar a arte literária, mantendo-se em dia com 
sua melhor evoluçao. 

h ' , rarabens as letras patriasl 
Aproveitando o ensejo e o motivo, permito-me a ousadia de 

lhe encaminhar um pequeno e j ~ velho trabalho nosso' ~nspirado 
na vida e obra do imortal Camoes. 1 "Os LusÍadas - Epopeia da Ra
ça" ainda é dos bons tempos em que a advocacia militante deixa
va lazeres que cada dia mais escasseiam": (Juiz de Fora-, 7-3-194.9). 
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DISCURSO DE POSSE NA ACADEMIA FLUMINENSE DE LETRAS 

(Folheto: Academia Fiuminense de Letras - Reéepcão de Geraldo 

Bezerra de Menezes, em 22 de julho de 1948 - Departamento de 

Imprensa Nacional- 1949). 

OPINIÕES DE ~CAD:tl.UC~ '; PROFESSÔRES, JUIZES E ADVOGADOS: 

Prof. Dr. ISMAEL COUTII~O da Academia Fluminense de Le
tras, Secretário de Educação e dultura do Estado do Rio de Ja
neiro: 

11Acago de receber, pelo correio, o folheto em que fig~am 
a sua oraçao e a do Luis Lamego, nosso confrade. Ouvi, com to
da a atenção~ essas duas excelentes peças oratórias, em que o 
pensador catolico, dos melhores que possuimos, se emparelha com 
o brilhante poeta, na beleza da for~. · 

Com os meus .. agradecimentos, vao çs meus .parabens por mais 
êsse legado magn:Ífico à lingua portuguesa" (Niterói, 4-2-1949). 

Prof. Dr. ARTUR DE ALMEIDA TORRES, da Academia Fluminense 
de Letras: 

, A , • 
11 Sem duvida, esse teu tra'Qalho e mais uma demonstraçao e-

loqüente de tua formosa inteligencia e sÓlida cultura, a servi
ço das letras fluminenses 11 (Niterói, 11-3-1949). 

Dr. CARVALHO NETO, Deputado federal por Sergipe: 
- . 

A Li o seu belo disgurso e o nao m~nos l~ndoAtrabalho do A-
cademico Luis Lamego. Sao duas novas joias que vem enriquecer a 
minha modesta biblioteca. 

Não sei se, em algu~a referência ~tima de famÍlia, já lhe 
disseram das velhas relaçoes de amizade que ligavam os seus tron
cos ancestrais aos meus. Eu prÓprio, estudante de Direito no Rio, 
aind~ encontrei, através de meus p~1s, os Últimos ramos dessa a
feiçao que o temEo, com a morte deles, veio partir. 

À aproximaçao de agora, portanto, tem o sabor suave de uma 
saudade, que me vem recordar dias felizes de minha mocidade" (17-
4-1949). 

Desembargador FLORÊNCIO DE ABREU: 
11A leitura dos dois primorosos trabalhQS proporcionou-me 

uma hora de indizível prazer intelectual e pos-me em contato com 
alguns dos brilhantes es:piritos do mundo literário flumi.11ense 11 

(Rio de Janeiro, 19-2-1949). 

Dr. ADONIAS LIHA, da Academia Cearense de Letras: 
"Tenho em mãos e guardo com o maior carinho a sua esplên

dida oferta de um exelJ}plar ,de 11Re~epção de Ge~aldo Bezerra de Me
n~zes11. Esta publicaçao reune a Vl.brante oraçao do talentoso aca
demico Luis Lamegoj alusiva ao seu recebimento solene, na Acade
mia Fluminense de Letrasl e o trabalho que constitui o seu erudi
to e magn:Ífico discurso de posse. 

~ confortador obs'ervar-se, .como claramente se observa da 
leitura do referido opúsculo, que a sinceridade é o traço caracte
rístico das duas notáveis peças oratórias. 

--- Luís Lamego, o brilhante intérprete da Academia, às páginas 

" 
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9 a 11, em linguagem entusiástica e patriótica! assinala os ~re- . 
coces e grandes triunfos na vida de intelectua e de homem publi-
co do ilustre r 'ecipiendário. . , ... · · 

As Academias de Letras Estaduais, embora, as vezes malsi- · 
nadas por uns e por outros, sempre exerceram papel importan~íssi
mo no desenvolvimento cultural de cada Estado. Ent~etanto 1 e o
p~rtuno ressaltar qu2 tal valor se elevou consideravelmente, a
pos a confederalizaçao desses Institutos, fato que redundou num 
verdadeiro intercâmbio nacional. . 

Um dos tÓpicos do seu magistral discur.so que prendeu, ~ar
ticularmente, a minha atenção", foi a parte em que se refere a ar
dorosa campanha libertadorà no municÍpio de Campos, movimento he
róico em que sobressai a figura sim~ática e brava de Carlos de 
Lacerda diretor do 11 25 de Março", Órgão abolicionista, 9-ue era o 
espantalho dos desalmados escravagistas campinenses. - Ot~tulo - - -
"25 d~ Março 11 , do jornal, publicado, ali.a em 1885, chamou a minha 
atençao, porque coincide com a data do mes em gue, no ano de 1884, 
o Ceará teve a primazia de decretar a libertaçao dos escravos em 
todo o_seu te~ritÓrio. Aliás já em 83, Acarape, dep~is chama~o 
Redençao, Taua e Fortaleza tinha concedido alforria a pçpulaçao 
negra dessas comunas da gloriosa Privíncia nordestina. Esse gesto 
grandioso e sublime qüe tão alto elevou o nome do povo cearense, 
inspirou José do Patroc:Ínio a cognominar o Ceará de- 11Terra da L:Uz 11 • 

Coube-lhe~ pois, meu caro Dr. Geraldo Bezerra de Menezes, a 
grande satisfaçao de ocupar, na Academia Fluminense de Letras, a 
cadeira que tem como patrono Carlos de Lacerda, o valente e deno
dado jornalista da Aboliç~o. Aliás, os acadêmicos fluminenses, e
legendo-o e empossando-o, festiva e solenemente, naquela cadeira, 
em 22 de julhg de 1948? tiveram o louvável cuidado ~e magter bem 
alto a tradiçao de merlto e bravura moral, ligados a memoria da
quele insigne brasileiro. 

Outro trecho patriÓtico e notável do seu discurso é, sem 
dÚvida, aquêle em que o ilustre recipiendário d~staca o índice do 
escol fluminense, nas artes, nas letr~s, nas ciencias e na pol:Í
tica1 do passado e do presente. Atraves do seu excelente trabalho, 
o leitor, como que firma a convicção de que o .Estado do Rio de Ja
neiro é que representa, verdadeiramente, a 11A tenas Brasileira11 • 

Dr. NORALDINO DE LIHA, da Academia Mineira de Letras: 
"Os magn:Í:ficos discursos pronunciados na sua ;:acepção de 22 

de julho de 1948 na Academia Fluminense de Letras sao peças que 
honram o cenáculo e revelam os seus valores" - (Em 5-2-1949). 

FRANCISCO LEITE, d~ Academia Paranaense de Letras, e seu 
representante na Federaçao das Academias de Letras do Brasil: 

11Tive o prazer de estar· presente à solenidade de sua posse 
na Academia Fluminense de Letras, quando me foi dado ouvir a sua 
voz, simpática e comunicativa, ao mesmo tempo que acompanhava e 
apreciava as galas do estilo e a sabedoria dos seus conceitos. 

Reli, agora, o discurso, fruindo um novo prazer. 
A Academia Fluminense de Letras está de parabens, como de 

parabens estão as letras nacionais, sem esqueçêr a admirável de
dicação do nosso comum amigo, Lacerda Nogueira~ a quem tanto es
timulo e brilho está a dever essa Academia." (Hio de Janeiro, 10-
2-1949). 

A • ADAUTO CAMARA, da Academla Norte-Riograndense de Letras: 
"Envio-lhe, cordialmente, ~alorosas felicitaçÕes pela bri

lhante oração de posse na Academia Fluminense de Letras, cuja lei
tura me encantou" • 

- - -----------------~--·---------- ------~- -
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PAULO BENT~S, da Academia Acreana de Letras e seu represen-. 
tante na Federaçao das Academias de Letras do Brasil: 

11 0ntem, domingo, tive o prazer de encher a m!nha tarde, com 
a leitura dos belos discursos proferidos por ocasiao de sua pos
se na Academia 'Fluminense. 

· gles constituem páginas de fina e superior literatura, co-
mo as que,mais o sejam em qualque~ parte. · . 

Alias, seu discurso, traz todas as marcas de um intelectual 
de raça: profundidade de conhecimentos, sem afetação; elegância 
n~ maneira de compor as frases; clareza; ex originalidade nas i
deias. 

Gostei imenso. n: 

Dr. JOSt HERDY GARCHET, advogado, da Academia Campista de 
Letras: 

"Li o folheto tão logo me chegou. Convidava-me a distinta 
dedicatória: 11Ao Garchet, colega e amigo, cordialmente". Promana
vam as expressões do grande Presidente do Egrégio TribunalASupe
rior do Trabafho, ~essoa que eu vira alisar os bancos academicos 
e cuja ascençao na v!da prática se faz luminosa por todos os tí
tulos. Mi2ha impressao final foi do mais puro encantamento. Hou
ve-se voce com a mestria literária que todos lhe reconhecemos. 
Soube-me particularmente a mor do assunto versado porque diz res
peito· à história de Campos, gleba que admiro, berço dos meus fi
lhos e que em boa hora ele~i para centro de minhas atividades pro
fissionais. Dela d±sse- voce muito· bem: "possui uma tradiç~o de al
ta cultura e bom gosto intelect~all que os seus filhos nao repu
diam, antes dignificam". A instanc~as de amigos, candidatei-me, 
faz anos, a uma cadeira da Academia de Letras local e cá estou a 
dar-me também aos gratos labores literários, numa roda cultissi
ma, cuja Última brilhante aquisição foi o Dezembargador CÔrtes 
Júnior, membro ~tigo da sua gonspícua Academia Fluminense. Somos, 
a bem dizer, irmaos no sacerdocio das letras.u(campos,3-IV-1949). 

Dr. BRAZ FEL!CIO PANZA: 
.. "Li todo atenç~o o exemplar do seu discurso de ingresso ao 

panteao das letras patrias. 
Tudo me encantou esplêndidamente. 
~ão sei o que,ma~s admire, se a profundez~ dos conceitos, 

ou o f1no lavor art1st1co dos seus soberbos per1odos, obra prima 
do mais puro vernáculo"; (Niterói, 6-:-2-1949). 

Dr. JEFFERSON A VILA, Diretor do Museu AntÔnio Parreiras: 
. • •• "o seu ~iscurso de recepção na Academia, ouvido e agora 

l1do com verdadeJ..ro encantamento e prazer intelectualu (Niterói 
12-2-1949). ' 

Dr. E• M. DE CARVALHO_BORGES, ~residen~e do Tribunal Regio -
nal do Trabalho da 2a. Regiao, com sede em Sao Paulo: 

"Proporcionou-me o seu discmso por ocasião de tomar assen
to na Academia Fluminense de Letras um grande prazer intelectual, 
não só pelo valor literário de sua formosa oraç~o, como ainda por 
me ter permitido sentir a grandeza de nosso querido Estado do Rio 
durante o Segundo Império ao ver o imponente desfile de um número 
até então insuspeitado por mim dos vultos mais conspícuos da His
tória do Brasil justamente na fase mais bela da vida nacional. 

Os "parabens", que deveriam ser endereçados ao eminente Ami
go, reservo-os, com justiça, para a Academia Fluminense de Letras, 
que passa a contar em se~ seio com um perfeito Magistrado, que tem 
sabido vestir suas decisoes de invejável beleza literária, ao pon
toAde poder-se, sem temor, dizer delas o que do CÓdigo Civil Napo
leonico dizia o festejado autor 'do "Le rouge et le noir" (São Pau
lo, 7-2-1949). 

t 
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Dr. SEBASTIÃO EWERTON CURADO ~EURY, pr~sidente do Tribu
nal Regional ~o T~abalho da 3a • . Regiao, com sede em Belo Horizon
te: 

••• "seu discurso pronunciado q'!*ando de sua recepção na Aca
demia Fluminense de Letras, justo premio aos seus grandes méritos 
literários, human~stiCQS e j~Ídicos e ao homem pÚblicQ com excep- _ 
cionais serviços a Naçao em varies sectores e ao cidadao de condu
ta moral ilibada, alicerçada nos sadios princÍpios da fé cristã11 

(Belo Horizonte, 21-2-1949). 

Prof. MOZART VICTOR RUSSO!~NO, da Faculdade de Direito de 
Pelotas: 

A 
11Li, de um folego, seu belo discurso - que veiu comprovar 

o literato de escol que eu já -descobrira, ~teriormente 1- lend.o ·--
seus trabalhos juridicos.ATenho a satisfaçao de ver no ~lustre 
presidente da mais alta corte trabalhista do paÍs a fi~a do in
telectual e do artista, que completa, de modo insubstituível, o 
perfil do magistrado" \.Pelotas, 5-3-1949). 

Dr. VESPA§~:rJO PINTO VIEIRA FILHO 2 . .Juiz Presidente da .Jun
ta de Conciliaçao :e, .Julgamento de .Juiz de Fora: 

"Há, dentro da obra com que me presenteou, como que o eco 
do orador à Nabuco: direito na postura, mavioso na criação· vocabu-
lar, incisivo e firme. A . 

O estudo que apresentou sobre a personal1dade ~ingular de 
Carlos -de Lacerda, misto de apÉstolo e de herói, é desses estudos 
que ressuscitam para a admiraçao um nome esquecido para muitos, 
aureolando-o como um dos maiores abolicionistas brasileiros. 

Enfim? caro amigo, tudo na obra que me ofereceu fala de sua 
capacidade 1ntelectual, fala de seu aprimoramento espirituall ~ 
obra que se estima como de um homem sincero, é obra que se le co
mo de um literato completo. t obra gue revela o autor e orgulha 
a Academia a que o autor pertenceu (Juiz de Fora, 31-3-1949). 

Dr. BERESFORD MARTINS MOREIRA: 
"Acabo de ler oopúsculo- "Recepção de Geraldo Bezerra de 

Menezes" - e felicito-o, sinceramente: pronunciou ~ oração ma
gistral, singela e profunda, pura e comovente. Oraçao que demons
tra que o eminente amigo não se acorrentou ao estilo frio, às vê
zes duro, que a profiss~o - (~gistratura) - faz escorrer, natu
ralmente da pena, e ind1ca, toda ela, uma personalidade bem forma
da" (VitÓria, 24-2-1949). 

to): 
Dr. CÂNDIDO MARINHO, .Juiz de Direito (VitÓria, Espírito San-

11Dou em meu poder o opúsculo contendo os magnÍficos discur-
, A 

sos de sua entree na conceituada Academia de Letras desse seu gran-
de e glorioso Estado. Sou-lhe extremamente agradeci~o pela oportu
nidade, que me deu1 qe apreci~ dois trabalhos esplendidos, que 
muito recomendam alias o bom gosto e a cultura dos homens dessa 
velha e gloriosa Província" (VitÓria, 25-2-1949). 

Dr. ROZENDO SERAPIÃO DE SOUZA FILHO: 
11Há dias recebi, desvanecido, o opúsculo dos doiê discursos 

proferidos na Academia Fl~ense_de Letras, por ocasiao do pre
enchimento da vaga de Tome Guimavaes: o do orador da Casa, saudan-, , 1 , do o novo membro do consp1cuo Cenacu o, e o do recipiendario. 

Bem seria que, imediatamente, comunicasse ao fidalgo expedi-

--======------------- ----



'· 

5 

dor da preciosa oferenda o mey agr~decimento, aié~ do testemunho 
de alta, da mais alta admiraçao. Nao no quis, porem fazer, s~m 
sentir, de fato, os efeitos artísticos e culturais Jas duas joias 
literárias, enfeixadas naquele escrínio. 

E, sempre que os encargos profissionais me deram folga, fui 
lendo as duas magn:Íficas peças oratórias, até q-ge, neste momento, 
verifico, concluindo-lhes a leitura, que lhes.nao bastaram oAfino 
lavor do aprimorado pensamento dos seus artÍf1ces: reflete neles . 
a projeç~o de dois grandes patriotas, que fazem do sentimento c!
vico, alcandor~do, a razão de ser de sua vida e o grande objetivo 
de seus sacrif1cios. 

Admirar a terra fluminense, que se poderia c~amar a pátria
refÚgio dos brasileiros, em sua luta pela Independencia, pela A
bolição e pela RepÚblica, - admiram-na todos. Mas a grande terra 
dos Euclides, dos Cazemiros e dos Nilos para sintetizar nesses 
inimitáveis expoentes, os três principais setores da cultura, es
sa grande terra merece mais que admiração: merece amor, um amor 
cheio assim de ternura, sacrifÍcio e coragem, como o que ressum
bra, magnÍfico e envolvente~ dos dois discursos qu~ acabei de ler 
e como o que desejo eu tambem que me encha o coraçao desde que vi
vi o contato dessa gente aristocrata no trato e simples na genero
sidade sempre abe~4a áos que a procuram. 

Ocorreu, pois, comigo, o que ocorreria ao garimpeiro que, 
em veios ricos de metais nobres, topasse com um ninho modestamen
te oculto de gemas valiosíssimas. Porque encontrei, ao lado de 
um estilo gracioso, de uma forma s6~ia e elegante e de uma rui
queza vocabular empolgante, a elevaçao do pensamento, voltado con
tritamente para a Pátria. 

Não me caibo de contente e orgulhoso ao sentir que enrique
ço o meuAtesouro de amisades com um va1or de escol, um verdadeiro 
líder, desses que tanto se procura e tao raramente se acha, com 
os quais se pode marchar resolutamente para os grandes objetivos 
da vida. 

Meus muitos agradecimentos ao ilustre magistrado ma~nÍfico 
homem de letras e preclaro compatriota" (VitÓria, 1-III-1949). 

Dr. LUIZ PINTO, Secretário de Segurança PÚblica do Estado do 
Rio de Janeiro: 

"Não sei se importa a você conhecer a minha opinião a res
peito do seu discurso de posse, de vez que outras vozes mais auto
rizêdas, naturalmente já se fizeram ouvir, enaltecendo a sua eru
diçao e o aprimoramento de seu .estilo. 

Mesmo assim tenho o prazer de lhe dizer que o apreciei i
mensamente, consiJerando-o uma verdadeira o2ra literária que bem 
demonstra a nQbre e culta estirpe a que voce p~rtence e justifica 
a sua indicaçao para ocupar uma das cadeiras desse Cenáculo" (Ni
terói, 4-2-1949). 

CESAR COPLE, presidente da Associação Fluminense de Jorna
listas: 

"Estou de posse do delicado volume que encerra seu magnífi
co discurso do dia 22 de julho do ano p. passado, pronunciado na 
memorável sessão da Academia Fluminen2e de Letras 1 ~ue consagrou1 nesse dia, uma das mais belas afirmaçoes da intel1gencia e da cUi
tura da terra fluminense. 

Presente à solenidade da sua posse tive a grata oportuni
dade de ouvir o excelente trabalho hoje Impresso, que me propor
cionou novos e felizes momentos d~ encanto esuiritual. 

Recolhi-o à minha modesta biblioteca, onde permanecerá com 
o carinho que_despertam as realizaç6es dos cérebros privilegiados, 
como o seu, tao cedo alertados e postos a serviço da cultura de 
um povo 11 : (Niterói, 15-2-1949). 

., 
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Prof. HENRIQUE DE SERPA PINTO: 

'!A leitura, a que me entreg~ei, dos discursos :e produzidos • 
na memo~ia impressa da sua recepçao na Academia Fl~nense de Le
tras ~obre dar-me agradável pasto intelectua!, foi, d~mais, uma 
reedfçao do prazer que me causara a sua eleiçao para tao ilustre 
companhia. 

Dou-lhe por isso ~raças, e tanto mais quanto o se~ cativan
te gesto, a par do conforto moral de saber-me presente a sua lem
brança, :P-roporciona-me ainda esta oportunidade de, pagando dÍvida 
que se já vinha fazendo antiga, trazer-lhe as minhas congratula
ções sinceras e jubilosas pela sua triunfal entrada para a Acade
mia de que seu pai e o meu foram fundadores e titulares. 

A Escolhas ~orno essa, de nomes que antes se pode dizer que 
vem dar lustro a casa, pelo luzimento do seu saber e das suas vir
t~des, do que_ receber dela merce p~la aco~ida e pela consagra
çao solene; escolhas como essa, · Jizl.a eu e que fortalecem o pres-- 
tÍgio dos cenáculos literários contra o Jescrédito que, em nossos 
dias, vemos pairar sÔbre muitos institutos semelhantes, por cul-
pa de nem sempre ser o genuino mérito P.essoal que leva a melhor 
nas justas qu~ se ferem à entrada. Está, pois, de parabens a Aca
demia. 

~stou cer~o.,.,?e . q_ue, longe de dorm;r sÔbre os louros colhi
do§, ha-de o am1.go, como afeito que esta a tal seara desde a ma
nha da vida, tirar dêles sempre novos e maiores estÍmulos para in
defesso labor na milÍcia das letras, a pugnar sem desfalecimentos 
pelo primado do espírito e pelo triunfo dos altos ideais que ser
vimos. Neste sentido os meus votos mais cordiais" (Niterói, 9-2-
1949). 

Dr. MÁRIO RITTER NUNES, advogado: 
11A sua recepç~o na "Academia Fluminense de Letras" consti

tuíu ato de justiça de seus atuais companheiros de "imortalidade" 
e o seu discursoz bem lançado, formoso e castiço, evidencia o mé
rito de suas creae~ciais para tao ilustre Cenáculo. 

Continue Voce a construir com seus livros, os degraus de 
s~a verdade~a Escada de Jacob Je glÓria para ~.posteridade~ que 
nao regateara aplausos a seus esforços" (Niterol., 17-2-1949J. 

Dr. NOBEL GAVAZZONI SILVA, advogado: 
11Feli~ito-o peLa brilhante oração; felicito-o, ainda, pelo 

honroso, quao invejável título com que acaba de ser agraciado. Fe
licito, também, a Academia Fluminense de Letra§ por poder contar, 
e.Q.tre seus ilustres "imortais", ~om a figura nao menos ilustre 
desse talentoso e brilhante - quao simples e despretensioso - ho
mem pÚblico, glÓria das letras fluminenses". 

_ JOS~ FIGUEIREDO ALVES, presidente da Legião do Sagrado Cora-
çao de Jesus: 

11 Não quis agradecer-lhe, logo que recebida, a magnífica o
ferta da delicada "plaquette" com os discursos de sua recepção na 
Academia Fluminense de Letras, porque desejava primeiro; através 
de atenta leitura, reavivar na memoria as excelentes ideias e as 
belÍssimas imagens que já ouvira na memorável noite de 22 de ju
lho do ano transacto. 

SÓ hoje pude fazê-lo, assoberbado que tenho andado de afa
zeres. 

As palmas com que aplaudi, calorosa e sinceramente o para
ninfo e o recepiendário já exprj~ram o meu entusiasmo pela alta 
oratÓria e justos conceitos ali emitidos. Quero apenas dizer-lhe, 
meu pr~zado amig9 1 que, lendo-os, mais justos achei os aplausos 
de entao 11 (NiteroJ., 22-2-1949). 

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



7 

Dr. FRANCISCO PEDRO CARNEIRO DA CUNHA, Procurador do Tri-
bunal de Contas do Distrito Federal: _ 

_ 11 No limitado espaço de q~e ~"disponho neste agradecimento, 
nao,posso dizer bem da admiraçao que, atravez dos conhecidos e 
notaveis trabalhos, sempre cumtivei pelo ilustre homem de letras 
que tem sido V.Exc1a. Mas, peço me seja dado o crédito de um es
tudioso modesto 2 constante pesquisador de valores reaisa pouco 
conhecido é verdade, ent~etanto possuidor de uma consciencia .in
capaz de malbaratar epin1cios. O gue disse o confrade ilustre 
Luis Lamego foi medido na ex~ressao da justiça~ o que seAespera 
do,grande escritor e 2omem publico do Brasil, e sem_exagero m _ 
gloria de uma inteligencia criadora, para compensaçao dos que vao 
desaparecendo, como eu, sem bagagem literária, contud~ lutadores 
e animados das esperanças por um futuro melhortt (Petropolis, 3-3-
1949). 

Dr. FRANCISCO DE PAULA ACIOLY FILHO, advogado: 
"Foi-me, particularmente, agradável receber e ler com o 

carinho .que merece, os discursos pronunciados em a noite de 22 
de julho do ano findo, na Academia Fluminense de Letr_as_, pelo meu_ 
dileto amigo e pelo Sr. Luiz Lamego. 

Ótimas peças literárias, quer pela forma, substância e fun
damentos, quer pelo primoroso estilo. 

Quanto ao seu fino trabalho, dispenso-me de dizer_qualquer 
cousa, pois, você sabe mu!to bem o alto grau d~ ad~açao em que 
o tenho, e mesmo porque nao me aventuraria a tao dif1cil emprei-
tada. .. -

Você é o mesmo homem çomedido sensato, equil!brado e culto 
que conheci nos bancos academicos. À mesma orientaçao sadia e dig
na de catÓlico praticante. O mesmo desassõhro, sem ofender o antagQ 
nista, a sempre seguida linha elegante de conduta quando fere os 
p~oblemas que, pela sua prÓpria natureza, trazem vio!entas discus
soes, muita vez, ferinas. Vislumbro maior sedimentaçao de cultuta 
no que sai de sua pena ~ivilegiada porém, é o mesmo moço acade
mico de1936. Polido, atencioso, prudente, modesto e sobretudo, cau
teloso. 

Não sei o que admire mais no seu discurso, se as biografias 
bem traçadas dos seus antecessores, se a sua vibrante profissao 
de fé na religião e nos destinos da Pátria. Se o seu fervor e cren
~a nas cousas da Igreja ou o seu acendrado amor ao torrão nat~. 
a "terra que embalou seu berço de menino" como diria o velho Oie
gário Maria't'lo. 

As palavras do personagem de Natalia transcritas no seu tra-
.. A , , 

balho esmerado e seremo, vao-lhe bem, porque voce e tambem: 
••• "a alta figura 

o_andar pausado, o modo a~stero e antigo 
Nao conheci jamais alma tao pura. 11 

Ajusta-se-lhe, perfeitamente, êste pensamento.tt (Recife, 15-
2-1949). 

Dr. NOACYR BORGES DE MATOS, advogado: 
"Não me posso furtar ao prazeiroso dever de consignar os al

tos encantamentos espirituais que me permit i ram a leitura e a me
ditação do seu soberbo discurso, tão cheio de belezas literárias 
e de conceitos profundos. 

~ admirável que meu ilustre e eminente amigo, tão cheio de 
altas responsabilidades na sua conspícua investidura, ainda en
contre tempo para.dominar a arte literária, mantendo-se em dia com 
sua melhor evoluçao. 

h ' , rarabens as letras patriasl 
Aproveitando o ensejo e o motivo, permito-me a ousadia de 

lhe encaminhar um pequeno e j~ velho trabalho nosso, ~nspirado 
na vida e obra do imortal Camoes. ·"Os LusÍadas - Epopeia da Ra
ça11 ainda é dos bons tempos em que a advocacia milit ante deixa
va lazeres que cada dia mais escasseiam": (Juiz de For á, 7-3-1949). 
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DISCURSO DE POSSE NA ACADEMIA FLUMINENSE DE LETRAS 

(Folheto: Academia Fiuminense de Letras - Recepcão de Geraldo 

Bez2rra de Menezes, em 22 de julho de 1948 - Departamento de 

Imprensa Nacional- 1949). 

OPINIÕES DE ~CADEHIC~ ·,PROFESSORES, JUIZES E ADVOGADOS: 

Prof. Dr. ISMAEL COUTINHO da Academia Fluminense de Le
tras, Secretário de Educação e dultura do Estado do Rio de Ja
neiro: 

11Acago de receber, pelo correio, o folheto em que fig~am 
a sua oraç~o e a do Luis Lamego, nosso confrad~ •. Ouvi, com to
da a atençao~ essas duas excelentes peças orator~as, em que o 
pensador catolico, dos melhores que possuímos, se emparelha com 
o brilhante poeta, na beleza da for~. · 

· Com os meus,.agradecimentos, vao QS meus .parabens por mais 
êsse legado magn:Ífico à lingua portuguesa" (Niterói, 4-2-1949) •. 

Pro f. Dr. ARTUR DE ALMEIDA TORRES, da Academia Fluminense 
de Letras: 

, • A . I • ~ "Sem duv~da, esse teu tra'Qalho e ~~s uma demonstraçao e-
loqüente de tua formosa inteligencia e solida cultura, a servi
ço das letras fluminenses"(Niterói, 11-3-1949). 

Dr. CARVALHO NETO, Deputado federal por Sergipe: 
A Li o seu belo dis9urso e o não m~nos l~ndoAtrabalho do A

cademico Luis Lamego. Sao duas novas joias que vem enriquecer a 
minha modesta biblioteca. 

Não sei se, em algu~a referência i~tima de famÍlia, já lhe 
disseram. das velhas relaçoes de amizade que ligavam os seus tron
cos ancestrais aos meus. Eu prÓprio 1 estudante de Direito no Rio, 
aind~ encontrei, através de meus p~~s, os Últimos ramos dessa a
feiçao que o temEo, com a morte deles, veio partir. 

À aproximaçao de agora, portanto, tem o sabor suave de uma 
saudade, que me vem recordar dias felizes de minha mocidade" (17-
4-1949). 

Desembargador FLOR~NCIO DE ABREU: 
"A leitura dos dois primorosos trabalbQS proporcionou-me 

uma hora de indizível prazer intelectual e pos-me em contato com 
alguns dos brilhantes esp:íritos do mundo literário flumLTlense" 
(Rio de Janeiro, 19-2-1949). 

Dr • .ADONIAS LIHA, da Academia Cearense de Letras: 
"Tenho em mãos e guardo com o maior carinho a sua esplên

dida oferta de um exemplar de "Recepção de Geraldo Bezerra de Me
n~zes". Esta publicação reúne· a vibrante oração do talentoso aca
demico Luís Lamegoj alusiva ao seu recebimento solene, na Acade
mia Fluminense de Letras~ e o trabalho que constitui o seu erudi
to e magnÍfico discurso de posse. 

~ confortador observar-se, como claramente se observa da 
leitura do referido opúsculo, que a sinceridade é o traço caracte
ristico das duas notáveis peças oratórias. 

-/· Luís Lamego, o brilhante intérprete da Academia, às páginas 

p/ 
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9 a 11, em linguagem entusiástica e patriÓtica! assinala os ~re
coces e grandes triunfos na vida de intelectua e de homem publi-
co do ilustre recipiendário. . , ... · 

As Academias de Letras Estaduais, embora, as vezes malsi
nadas por uns e por outros, sempre exerceram papel impor!an~íssi
mo no desenvolvimento cultural de cada Estado. Ent~etanto 7 e o
pgrtuno ressaltar qu2 tal valor se elevou consideravelmente, a
pos a confederali~açao desses Institutos, fato que redundo~ num 
verdadeiro intercambio nacional. . 

Um dos t6picos do seu ~pagistral discur-so que prendeu, ~ar
ticularmente, a minha atenção, foi a parte em que se refere a ar
dorosa campanha libertadora no municÍpio de Campos~ movimento he
rÓico em que sobressai a figura sim~ática e brava de Carlos de 
Lacerda diretor .do 11 25 de Março", Órgão abolicionista, <JUe era o 
espantalho dos desalmados escravagistas campinenses. O t~tulo -
''25 de Março", do jornal, publicado, ali~ em 1885, chamou a minha 
atenção, porque coincide com a data do mes em gue, no ano de 1884, 
o Ceará teve a primazia de decretar a libertaçao dos escravos em 
todo o_seu te~ritÓrio. Aliás já em 83,.Acarape, ~epçis chamaso 
Redençao, Taua e Fortaleza tinha conced~do alforr~a a pQpulaçao 
negra dessas comunas da gloriosa Privíncia nordestina. Esse gesto 
grandioso e sublime ·qúe tão alto elevou o nome do povo cearense, 
inspirou José do PatrocÍnio a cognominar o Ceará de- 11Terra da L:U:Z 11 • 

Coube-lhe~ pois, meu caro Dr. Geraldo Bezerra de Menezes, a 
grande satisfaçao de ocupar, na Academia Fluminense de Letras, a 
cadeira qua tem como patrono Carlos de Lace~da, o valente e deno
dado jornalista da Abolição. Aliás, os academicos fluminenses, e
legendo-o e empossando-o, festiva e solenemente, naquela cadeira, 
em 22 de julho de 1948, tiveram o louvável cuidado de manter bem 
alto a tradição de merito e bravura moral, ligados à memória da
quele insigne brasileiro. 

Outro trecho patriÓtico e notável do seu discurso é, sem 
dÚvida, aquêle em que o ilustre recipiendário d~staca o Índice do 
escol fluminense, nas artes, nas letras, nas ciencias e na polí
tica1 do passado e do presente. Através do seu excelente trabalho, 
o leitor, como que firma a convicção de que o_Estado do Rio de Ja
neiro é que representa, verdadeiramente, a 11A tenas Brasileira11 • 

Dr. NORALDINO DE LIHA, da Academia Mineira de Letras: 
"Os magnÍficos discursos pronunciados na sua recepção de 22 

de julho de 1948 na Academia Fluminense de Letras são peças que 
honram o cenáculo e revelam os seus valores" · (Em 5-2-1949). 

FRANCISCO LEITE, d~ Academia Paranaense de Letras, e seu 
representante na Federaçao das Academias de Letras do Brasil: 

"Tive o prazer de estar· presente à solenidade de sua posse 
na Academ~a Fluminense de Letras, quando me foi dado ouvir a sua 
voz, simpatica e comunicativa, ao mesmo tempo que acompanhava e 
apreciava as galas do estilo e a sabedoria dos seus conceitos. 

Reli, agora, o discurso, fruindo um novo prazer. 
A Academia Fluminense de Letras está de parabens, como de 

parab~ns estão as letras nacionais, sem esqueçer a admirável de
dicaçao do nosso comum amigo, Lacerda Nogueira~ a quem tanto es
tímulo e brilho está a dever essa Academia." (rtio de Janeiro, 10-
2-1949). 

ADAUTO CÂMARA, da Academia Norte-Riograndense de Letras: 
) 

11Envig-lhe, cordialmente, calorosas felicitações pela bri-
lhante oraçao de posse na Academia Fluminense de Letras, cuja lei
tura me encantou11 • 

. . ------------------ ---- ~- - . . ~ -

' 



3 
-·-- - . ..., ,.1 

PAULO BENT~S, da Academia Acreana de Letras e seu represen-. 
tanta na Federaçao das Academias de Letras do Brasil: 

110ntem, domingo, tive o prazer de encher a Jn!nha tarde, com 
a leitura dos belos discursos proferidos por ocasiao de sua pos
se na ~cademia 7luminense. 

Eles constituem páginas de fina e superior literatura, co-
mo as que,mais o sejam em qualque~ parte. . 

Alias, seu discurso, traz todas as marcas de_um intelectual 
de raça: profundidade de conhecimentos, sem afetaçao; elegancia 
n~ maneira de compor as frases; clareza; ex originalidade nas i
delas. 

Gostei imenso. n: 

Dr. JOS~ HERDY GARCHET, advogado, da Academia Campista de 
Letras: 

11Li o folheto tão logo me chegou. Convidava-me a distinta 
dedicatória: "Ao Garchet, colega e amigo, cordialmente 11 • Promana
vam as expressões do grande. Presidente do Egr_égi.o_ Tri'Qtu;tal.,.Supe
rior do Trabalho, pessoa que eu vira alisar os bancos academicos 
e cuja ascenç~o na v!da prática se faz luminosa por todos os tí
tulos. Mi~a impressao final foi do mais puro encantamento. Hou
ve-se voce com a mestria literária que todos lhe reconhecemos. 
Soube-me particularmente a mor do assunto versado porque diz res
peito à história de Campos, gleba que admiro, berço dos meus fi
lhos e que em boa hora ele~i para centro de minhas ativid2-des pro
fissionais. Dela dlsse- voce muito· bem: "possui uma tradiçao de al
ta cultura e bom gosto intelect~al 1 que os seus filhos nao repu
diam, antes dignificam". A instanc~as de amigos, candidatei-me, 
faz anos, a uma cadeira da Academia de Letras local e cá estou a 
dar-me também aos gratos labores literários, numa roda cultissi
ma, cuja Última brilhante aquisição foi o Dezembargador CÔrtes 
Júnior, membro ~tigo da sua gonspicua Academia Fluminense. Somos, 
a bem dizer, irmaos no sacerdocio das letras.u(campos,3-IV-1949). 

Dr. BRAZ FEL!CIO PANZA: 
.. 11Li todo atenç~o o exemplar do seu discurso de ingresso ao 

panteao das letras patrias.A . 
Tudo me encantou esplendidamente. 
Não sei o que mais admire, se a profundeza dos conceitos, 

ou o fino lavor artistico dos seus soberbos periodos, obra prima 
do mais puro vernáculo"· (Niterói, 6-2-1949). 

Dr. JEFFERSON A VILA, Diretor do Museu AntÔnio Parreiras: 
••• 11 o seu discurso de recepção na Academia, ouvido e agora 

lido com verdadeiro encantamento e prazer intelectual" (Niterói, 
12-2-1949). 

Dr. E~ M. DE CARVALH~ .. BORGES, ~residen~e do Tribunal Regio -
nal do Trabalho da 2a. Reg~ao, com sede em Sao Paulo: 

"Proporcionou-me o seu discurso por ocasião de tomar assen
to na Academia Fluminense de Letras um grande prazer intelectual, 
não só pelo valor literário de sua formosa oração, como ainda por 
me ter permitido sentir a grandeza de nosso querido Estado do Rio 
durante o Segundo Império ao ver o imponente desfile de um número 
até então insuspeitado por mim dos vultos mais conspícuos da His
tória do Brasil justamente na fase mais bela da vida nacional • 

. Os "parabens", que deveriam ser endereçados ao eminente Ami
go, reservo-os, com justiça, para a Academia Fluminense de Letras, 1 
que passa a contar em se~ seio com um perfeito Magistrado, que tem 
sabido vestir suas decisoes de invejável beleza literária, ao pon
toAde poder~se, sem temor, dizer ,delas o que do CÓdigo Civi~ Napo
leonico diz~a o festejado autor do 11Le rouge et le noir" (Sao Pau
lo, 7-2-1949). 

~ . 
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Dr. SEBASTIÃO mJERTON CURADO ~EURY, . pr~sidente do Tribu
nal Regional ~o Trabalho da 3a • . Regiao, com sede em Belo Horizon
te: 

••• "seu discurso pronunciado q~ando de sua recepção na Aca
demia Fluminense de Letras, justo premio aos seus grandes méritos 
literários, human~stic2s e j~{dicos e ao homem pÚblic2 com excep- . 
cionais serviços a Naçao em varios sectores e ao cidadao de condu
ta moral ilibada, alicerçada nos sadios princ:Ípios da ré cristã" 
(Belo Horizonte, 21-2-1949). 

Prof. MOZART VICTOR RUSSOHANO, da Faculdade de Direito de 
Pelotas: 

A • "Li, de um folego, seu belo dJ.scurso - que veiu comprovar 
o literato de escol-- -que- eu--já .descobrira, anteriormente, lendo 
seus trabalhos jurÍdicos.ATenho a satisfação de ver no ilustre 
presidente da mais alta corte trabalhista do paÍs a figura do in
telectual e do artista, que completa, de modo insubstituível, o 
perfil do magistrado" \.Pelotas, 5-3-1949). 

Dr. VESPAS !ANO PINTO VIEIRA FILHO~ Juiz Presidente da Jun
ta de Conciliação .e Julgamento de Juiz de Fora: 

11Há, dentro da obra com que me presenteou, como que o eco 
do orador à Nabuco: direito na postura, mavioso na criação· vocabu-
lar, incisivo e firme. A · . 

O estudo que apresentou sobre a personalJ.dade ~ingular de 
Carlos de Lacerda, misto de ap2stolo e de herói, é desses estudos 
que ressuscitam para a admiraçao um nome esquecido para muitos, 
aureolando-o como um dos maiores abolicionistas brasileiros. 

Enfim? caro amigo, tudo na obra que me ofereceu fala de sua 
capacidade 1ntelectual, fala de seu aprimoramento espirituall ~ 
obra que se estima como de um homem sincero, é obra que se le co
mo de um literato completo. ~ obra que revela o autor e orgulha 
a Academia a que o autor pertenceu (Juiz de Fora, 31-3-1949). 

Dr. BERESFORD MARTINS MOREIRA: 
"Acabo de l.er oopÚsculo- "Recepção de Geraldo Beze-rra de 

Menezes" - e felicito-o, sinceramente: pronunciou uma oraçao ma
gistral, sin~ela e profundê, pura e comovente. Oração q~e d~mon~
tra que o em1nente amigQ nao se acorrentou ao estilo fr1o, as ve
zes duro, que a profissao - (magistratura) - faz escorrer, natu
ralmente da pena, e indica, tÔda ela, uma personalidade bem forma
da" (VitÓria, 24-2-1949). 

Dr. CÂNDIDO MARINHO, Juiz de Direito (VitÓria, Espírito San
to): 

11Dou em meu poder o opúsculo contendo os magnÍficos discur-
, • A sos de sua entree na conce1tuada Academia de Letras desse seu gran-

de e glorioso Estado. Sou-lhe extremamente agradeci~o pela oportu
nidade, que me deul qe . apreci~ dois trabalhos esplendidos, que 
muito recomendam a ias o bom gosto e a cultura dos homens dessa 
velha e gloriosa Província 11 (VitÓria, 25-2-1949). 

Dr • ROZENDO SERAPIÃ O DE SOUZA FILHO: 
11Há dias recebi; desvanecido o opúsculo dos dois discursos 

proferidos na Academia Fl~ense_Je Letras, por ocasião do pre
enchimento da vaga de Tome GuimmJaes: o do orador da Casa, saudan
do o novo membro do conspÍcuo Cenáculo, e o do recipiendário. 

Bem seria que, imediatamente, comunicasse ao fidalgo expedi-

- - - ---- ---- - -- - ···- ·--



5 

dor da preciosa oferenda o me~ agrêdecimento, alé~ do testemunho 
de alta, da mais alta admiraçao. Nao no quis, porem fazer, s~m 
sentir, de fato, os efeitos art!sticos e culturais Jas duas joias 
literárias, enfaixadas naquele escrínio. 

E, sempre que os encargos profissionais me deram folga, fui 
lendo as duas magn!ficas peças oratórias, até q-ge, neste momento, 
verifico, concluindo-lhes a leitura, que lhes nao bastaram o~fino 
l~vor do aprimorado pensamento dos seus art!fices: reflete neles 
a projeçio de dois grandes patriotas, que fazem do sentimento c!
vico, alcandorado, a razão de ser de sua vida e o grande objetivo 
de seus sacrificios. 

Admirar a terra fluminense, que se poderia c~amar a pátria
refÚgio dos brasileiros, em sua luta pela Independencia, pela A
bolição e pela RepÚblica, - admiram-na todos. Mas a grande terra 
dos Euclides, dos Cazemiros ~ dos Nilos para sintetizar nesses 
inimitáveis expoentes, os tres principais setores da culfura, es
sa grande terra merece mais que admiração: merece amor, um amor 
cheio assim de ternura, sacrificio e coragem, como o que ressum
bra, magn!fico e envolventeJ dos dois discursos qu~ acabei de ler 
e como o que desejo eu tambem que me encha o coraçao desde que vi
vi o contato dessa gente aristocrata no trato e simples na genero
sidade sempre aber~a aós que a procuram. 

Ocorreu, pois, comigo, o que ocorreria ao garimpeiro que, 
em veios ricos de metais nobres, topasse com um ninho modestamen
te oculto de gemas valiosissimas. Porque encontrei, ao lado de 
um estilo gracioso, de uma forma s6~ia e elegante e de uma rui
queza vocabular empolgante, a elevaçao do pensamento, voltado con
tritamente para a Pátria. 

Não me caibo de contente e orgulhoso ao sentir que enrique
ço o meu~tesouro de amisades com um va!or de escol, um verdadeiro 
lider, desses que tanto se procura e tao raramente se acha, com 
os quais se pode marchar resolutamente para os grandes objetivos 
da vida. 

Meus muitos agradecimentos ao ilustre magistrado ma~nifico 
homem de letras e preclaro compatriota" (VitÓria, 1-IIÍ-1949). 

Dr. LUIZ PINTO, Secretário de Segurança PÚblica do Estado do 
Rio de Janeiro: - ~ -· "Nao sei se importa a voce conhecer a minha opiniao a res-
peito do seu discurso de posse, de vez que outras vozes mais auto
riz~das, naturalmente já se fizeram ouvir, enaltecendo a sua eru
diçao e o aprimoramento de seu estilo. 

Mesmo assim tenho o prazer de lhe dizer que o apreciei i
mensamente, consiJerando-o uma verdadeira o2ra literária que bem 
demonstra a n~bre e culta estirpe a que voce p~rtence e justifica 
a sua indicaçao para ocupar uma das cadeiras desse Cenáculo" (Ni
terói, 4-2-1949). 

CESAR CQPLE, presidente da Associação Fluminense de Jorna
listas: 

"Estou de posse do delicado volume que encerra seu magnifi
co discurso do dia 22 de julho do ano p. passado, pronunciado na 
memorável sessão da Academia Fluminen2e de Letras 7 ~ue consagrou

1 nesse dia, uma das mais belas afirmaçoes da intel~gencia e da cUi
tura da terra fluminense. 

Presente à solenidade da sua posse tive a grata oportuni
dade de ouvir o excelente trabalho hoje impresso, que me propor
cionou novos e felizes momentos .:fte encanto esniritual. 

Recolhi-o à minha modesta biblioteca, onde permanecerá com 
o carinho que_despertam as realizaç6es dos cérebros privilegiados, 
como o seu, tao cedo alertados e postos a serviço da cultura de 
um povo": (Niterói, 15-2-1949). 

---- ---- --------- - - - - ---- - ------ ------ - - ---------------
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Pro f. HENRIQUE DE SERPA PINTO: 
'!A leitura , . a que me entre~ei, dos discursos reproduzidos 

na memo~ia impressa da sua recepçao na Academia Fluminense de Le
tras 2obre dar-me agradável pasto intelectua!, foi, d~mais, uma 
reedfçao do prazer que me causara a sua eleiçao para tao ilustre 
companhia. 

Dou-lhe por isso ~raças, e tanto mais quanto o se~ cativan
te gesto, a par do conforto moral de saber-me presente a sua lem
brança, ~roporciona-me ainda esta oportunidade de, pagando dÍvida 
qye se ja vinha fazendo antiga, trazer-lhe as minhas congratula
çoes sinceras e jubilosas pela sua triunfal entrada para a Acade
mia de que seu pai e o meu foram fundadores e titulares. 

A Escolhas ~omo essa, de nomes que antes se pode dizer que 
vem dar lustro a casa, pelo luzimento do seu saber e das suas vir
tudes, do que receber dela merce pela acolhida e pela consagra
ção solene; escolhas como essa, dizia eu é que fortalecem o pres
tÍgio dos cenáculos literários contra o Jescrédito que, em nossos 
dias, vemos pairar sobre muitos institutos semelhantes, por cul
pa de nem sempre ser o genuíno mérito P.essoal que leva a melhor 
nas justas qu~ se ferem à entrada. Está, pois, de parabens a Aca
demia. 

A 

~stou certo ,.?e . q_'!le, longe de dorm;r sobre os louros colhi-
do2, ha-de o amigo, çomo afeito que esta a tal seara desde a ma
nha da vida, tirar deles sempre novos e maiores estímulos para in
defesso labor na milÍcia das letras, a pugnar sem desfalecimentos 
pelo primado do espírito e pelo triunfo dos altos ideais que ser
vimos. Neste sentido os meus votos mais cordiais" (Niterói, 9-2-
1949). 

Dr. MJ{RIO RITTER NuNES, advogado: 
"A sua recepção na "Academia Fluminense de Letras" consti

tuíu ato de justiça de seus atuais companheiros de "imortalidade" 
e o seu discursoz bem lançado, formoso e castiço, evidencia o mé
rito de suas crecte~ciais para tao ilustre Cenáculo. 

Continue Voce a construir com seus livros, os degraus de 
sua verdadeira Escada de Jacob de glÓria para a posteridade que 
não regateará aplausos a seus esforços"· (Niterói, 17-2-19493. 

Dr. NOBEL GAVAZZONI SILVA, advogado: 
11Feliç:ito-o peLa brilhante oração; felicito-o, ainda, pelo 

honroso, quao invejável título com que acaba de ser agraciado. Fe
licito, também, a Academia Fluminense de Letra2 por poder contar, 
e-2-tre seus ilustres "imortais", com a figura nao menos ilustre 
desse talentoso e brilhante - quão simples e despretensioso - ho
mem pÚblico, glÓria das letras fluminenses". 

_ JOS~ FIGUEIREDO ALVES, presidente da Legião do Sagrado Cora-
çao de Jesus: 

11Não quis agradecer-lhe, logo que recebida, a magnífica o
ferta da delicada 11 plaquette 11 com os discursos de sua recepção na 
Academia Fluminense de Letras, porque desejava primeiro~ através 
de atenta leitura, reavivar na memoria as excelentes ideias e as 
belÍssimas imagens que já ouvira na memorável noite de 22 de ju
~~~ do. ano transacto. A 

~6 hoje pude faze-lo, assoberbado que tenho andado de afa
zeres. 

As palmas com que aplaudi, calorosa e sinceramente o para
ninfo e o recepiendário já expri~ram o meu entusiasmo pela alta 
oratória e justos conceitos ali emitidos. Quero apenas dizer-lhe, 
meu pr~zado amigo, que, lendo-os, mais justos achei os aplausos 
de entao 11 (Nit eról., 22-2-1949). 

- - ---·- -- ·-- ---
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Dr. FRANCISCO PEDRO CARNEIRO DA CUNHA, Procurador do Tri
bunal de Contas do Distrito Federal: 

_ "No limitado espaço de q-ge:"'disponho neste agradecimento, 
nao,posso dizer bem da admiraçao que, atravez dos conhecidos e 
notaveis trabalhos, sempre cumtivei pelo ilustre homem de letras 
que tem sido V.Excla. Mas, peço me seja dado o crédito de um es
tudioso modesto 2 constante pesquisador de valores reaisa pouco 
conhecido é verdade, ent~etanto possuidor de uma consciencia .in
capaz de malbaratar epin1cios. O gue disse o confrade ilustre 
~uis Lamego foi medido na exP.ressao da justiça: o que se espera 

~ , A 

do,grande escritor e ~omem publico do Brasil, e sem.exagero & • 
gloria de uma inteligencia criadora, para,compensaçao dos que vao 
desaparecendo, como eu, sem bagagem literaria, contud~ lutadores 
e animados das esperanças por um futuro melhor": (Petropolis, 3-3-
1949). 

Dr. FRANCISCO DE PAULA ACIOLY FILHO, advogado: 
"Foi-me, particularmente, agradável receber e ler com o 

carinho que merece, os discursos pronunciados em a noite de 2Z 
de julho do ano findo, na Academia Fluminense de Letras, pelo meu 
dileto amigo e pelo Sr. Luiz Lamego. A 

Ótimas peças literárias, quer pela forma, substancia e run
damentos, quer pelo primoroso estilo. 

Quanto ao seu fino trabalho, dispenso-me de dizer_qualquer 
cousa, pois, você sabe mu~to bem o alto grau d~ ad~açao em que 
o tenho, e mesmo porque nao me aventuraria a tao dif1cil emprei-
tada. ·· ~ 

Você é o mesmo homem 2omedido sensato, equilibrado e culto 
que conheci nos bancos academicos. 1 mesma orientação sadia e dig
na de catÓlico praticante. O mesmo desassõbro, sem ofender o antagQ 
nista, a sempre seguida linha elegante de conduta quando fere os 
p~oblemas que, pela sua prÓpria natureza, trazem vio!entas discus
soes, muita vez, ferinas. Vislumbro maior sedimentaçao de cultuta 
no que sai de sua pena privilegiada porém, é o mesmo moço acade
mico de1936. Polido, atencioso, prudente, modesto e sobretudo, cau-
teloso. · 

Não sei o que admire mais no seu discurso, se as biografias 
bem traçadas dos seus antecessores, se a sua vibrante profissao 
de fé na religião e nos destinos da Pátria. Se o seu fervor e cren
~a nas cousas da Igreja ou o seu acendrado amor ao torrão natal 
a "terra que embalou seu berço de menino" como diria o velho Ole
gário Marian.o. 

As palavras do personagem de Natalia transcritas no seu tra-.. ~ , , 
balho esmerado e seremo, vao-lhe bem, porque voce e tambem: 

••• "a alta figura 
o_andar pausado, o modo a~stero e antigo 
Nao conheci jamais alma tao pura." 

Ajusta_.se-lhe, perfeitamente, êste pensamento." (Recife, 15-
2-1949). 

Dr. HOACYR BORGES DE MATOS, advogado: 
11Não me posso furtar ao prazeiroso dever de consignar os al

tos encantamentos espirituais que me permitiram a leitura e a me
ditação do seu soberbo discurso, tão cheio de belezas literárias 
e de conceitos profundos. 

~ admirável que meu ilustre e eminente amigo, tão cheio de 
altas responsabilidades na sua conspícua investidura, ainda en
contre tempo para.dominar a arte literária, mantendo-se em dia com 
sua melhor evoluçao. 

h ' , rarabens as letras patriasl 
Aproveitando o ensejo e o motivo, permito-me a ousadia de 

lhe encaminhar um pequeno e j~ velho trabalho nosso, ;nspirado 
na vida e obra do imortal Camoes. >11 0s LusÍadas - Epopeia da Ra
ça" ainda é dos bons tempos em que a advocacia milit ante deixa
va lazeres que cada dia mais escasseiam": (Juiz de Fora·, 7-3-1949). 



~
 

0 -=+
> tJ
 

(\\
 

~
 

~- ~ c >- c: 0\
 

c_
 

tJ
'I (\
\ 

\d
 

(\
\ I ~ 7
} ~
 

LJ
) 

----
o 
~
 

I ~
 
~
 

'c
 

)>
 

t;
J - \.

!)
 

0 c ro c/
) o tJ
 

0
\ ~
 

(}
\ 

\j
\ 

(\
\ 

!"1
 

I 



I 



11, 
coe 

n 

ropr 

na 

lhant 
tur 

A 

Dr. l 

AD. 

LDitm 

O I.tEIT 
Fedor 

ra o 

ia ~~neira de Letras: 
na sua ~ecepção de 22 

Letras sao peças qu 
" (Em 5·2-1949). 

Norte-Riogranden 

u 
11: 

s 
ua 

de Letrasa 
pela br1-

cuja lei-
nte, calorosas felieitaçõo 
cademia Fluminense de Letr 

q). Df 



PAULO nrsrrr~s , da Acade'Tii 
tante na Federacao ~as Aendcmi 

I> 

te1 imenso. u 

~·r. JOSE HERDY GAHC:ru~, advo_gado, 
Letras: 

Pr • .BRt\Z FELtCIO PAIJZ.i: 

pre sen-

literatura, co .. 

cademia Campista d 

.... 

••Li t 
pant -

do seu discurso de ingr esso ao 

ou 
do 

•• • "o 
lido com ver 
12-2-1949). 

ON AVILA, Diretor do 
u discurso de recepçw 
deiro encantamento 

r. E. H. DE CARV. 
do Trabàlho 

cone 
, obr 

ar 

Trib 
.ulo: 

iras: 

i n .. 

q2-09 











• 

n 

• 

---



r· 
r 

( 

d• HQAIIII t ... De)')&1ttamcn.to 

t ). 

Wl'.UU.Ul,ii Mlf ~~IY,nL;~Il'Wi! l',ltíU!ffif:! W J]}ll!ôf l&ltlSl.YS«lh.W'* 

91 -J5 



.....
. 

• 

• 

• 
• 

• 
• 






