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.IEFFBRSON 'VILA .. . ·JUNIOR . - --..-~ -.. . - - _ ..... _ ''"'"'' . _ ....- ~ 

!'aleceu a 23 de julho findo,no Hospital Sant~ Cruz;*a Bane-
• A . ~ . . . . 

ficeneia PortlJ8uesa,nesta Capital,o nos.so ·mui':. prezado e ilus-
tre contrade JEFFERSON lrfiLA JUNIOR,c,c~pante.,em nossa .lca
demia,como fundador,da Cadeira na ll,de que 1: patrono · .&lttO

lfiO PARRBIRAS. 

Baiano,nascido aos 22 de maio de 1896 na cidade · do Saln.
dor,filbo de Jefferson 'vila e D.Maria Rosa Oliveira ivila , 
tez seus primeiros estudos em sua terra natal-,vindo a fo~ 

. .... . . . 

se em· Direito na Faculdade de Sao Paulo,revelando,desde cedo, 
. . . 

forte ~ndor para as Artes. 
Transferindo-se para o Rio de J'aneiro·,ensaiou-se no jorna:J.U 

mo,sendo certo,porém,que,desenhista habilidoso,dedicou-se ,à 
carieatura,g~nero em que militou ao lado .d~ CalixtO,Raul Pedei, 
neiras e tantos outros expoentes da · 'poca. · llustrou, com 
propriedade e ~ôsto,um livro para crianças,~~ Benjamin Cost~. 

lat. 
Tomou parte num Congresso de J'ornalistas,reálizado emManau~ 

assim como em outro;de Museus1levado a eabo em OUro Preto. 
Radicando-se no Estado do- Rl.ci,f'oi nomeado,a 11 de maio de 

19U5,Diretor do Museu Antonio Parreiras,car!~ inexcedÍTelmente 
desempenhado,pelo zêlo e pela dedicaçio,levados ao sacri!!cb 
da pr6pr1a saÚde. Foi nêsse cargo que a morte o alcançou. 

Protundo conhecedor da obra do ~r ande mestre fiuminense ,dis· 
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so deu mostra ainda uns ··-dois mêse&--antea de , _SUCJ.U!l\)~_,quando, 
. ··· "- ----.. -· 

recebendo visita oficial do Conselho Estadual de Cultu.ra·, a 
3ste propiciou uma exposição .. do assunto,que valeu por au~~ 
t1ca e aball zada OOftter~noia • . . J 

irá anos atrás,p.rof'er:tu entre n6s minuciosa palestra sê• 
bre a v-ida e a obra do seu patrono, sob o título de "ro PIAR
REIRASu. 

1 nossa ~ademia,em cujo seio semp~e foi dos mais as
s!dúos e interessados,revelando todo o seu •esplrito acad:-

• micO", prestou os mais relevantes serviços,entre estes o d& 
ter pÔsto depend~~cia do Museu ântonio Parreiras ~ dispos1• 
çko do nosso sodal!ci~,para que ali tivesse ~ste,comb teve t 

por longos anos,a sua sede provis6ria. . 
& seu tempo,esta Casa rende~t 4 me~6ria bemquerida de 

Jef'f'erson!vila Jr. o preito da sua saudade e da sua grati
d!o, 

Q ·l-
-----------------------< 

~Los muertos no perecen nunca por completo~e~ 

• men en las mas escuras celdas de los corazones 

:r 

en repeso y de los cerebros en actividad, pa~ ~~ 

estremecerse en raras ocasiones solamente,cdfi 

el eco de alguna voz que e'Voca su passado~ •t 

( L. Hoài-n, "KOKOR~", pag ~ 43 h 
* 

SAIBEDORIA ORIENTAL - ~s 'Coisas devem ser: ,_,_ -~ 

cuitivadast verdade~amizade e paci~ncia; 
governadas:ca~ter,lingua 9 conduta; 
~p~eciadas: cordialidade,bondade,bom humor; 
def'endidast ~tria 7honra,amigos; 
imitadas: trabalho,constânc.ta ,lealdade. 

I·)' ! M 
~-...-~"f_~~ 



academia de letras 

de niterói procura 

prêencher 16 va 
A Academia Niteroiense de Letras. Q'I!!..J!!!:! 

lisou suas atividades em 1958, foi reorgam.da pCil' 

um grupo de acadêmicos remanescentes de IMll 
melhores momentos de glótia, para participar, no 
decorrer de 1973, da programação cultural d!l IV 
Centenário da Capital flumi~n!'e. 

O novo presidente da ANL, Sr. Sfivio taco.· · .. 
explicou que "os acadêmicos que compareceram t. 
sessão de restauracão do sodalfcio firmaram o ,... 
lene compromisso de recolocar uma casa de eultara. 
que se impôs no Estado do Rio durante duas dica
das. no seu wrdadeiro lugar". 

DIRETORIA 

A sessão que marcou o relnicio das ati'ridaàes 
da Academia Niteroiense de Letras elegeu, ao mes
mo tempo. para um mandato que se eneerrari dia 
30 de junho de 1973, a seguinte diretoria: 'J)t'Mi
dente, Sílvio Lago; vice, Lealdino Alelntara; 1.0 M
cretãrio. SOuto Mayor; 2." si'Cretirio, Arlno df' Ma
tos : e tesoureiro. Jrfferson A \'i la Júnior. 

Os novos diretores da ANL já estudam a pro
gramação que será realizada no ano que vem, com 
possibilidades de reproduzirem as sessões utero-ar
tís ticas que movimentaram Niterói nos idos dl!' 1950 
'E:ssas sessões eram realizadas. sempre com casa 
cheia. no salão nobre do Liceu de Humanidades 
011 no auditório da Soclrdade Fluminense de Me
dicina . 

CADEIRAS 

As 40 cadeiras da Academia Niterolenlle de Le
tras -· 16 estão va~as - tllm os seguintes patro
no.q: 

1 - Alberto de Oliveira . 2 - B . Lopec: <vaga): 
3 - Alberto Torres. 4-- Casimtro de Abreu <va
ga) . !I - Euclines da Cunha. 6 - Fagundes V911'ela, 
7 - José do Patrodnlo (vBR;a l . 8 - Lopes Tt'o
vão. 9 - Lúcio df' Mendonc;a. 10 - Olcar de lla
cpdo Soares, 11 - Antônio Parreiras. 12 - Raul 
Pomp~ia (vaga) . 13 - João Caetano (vaga). 14 -
Sih·a Jardim. 15 - Alcino Giambar. 16 - J. Ge
raldo BP?:errll de \.fpneses 17 - Henrioue Castrio
to. 18 - AndrAcl~> '!.'i<ri'Pire<'lo. 19 - A7f'Vedo Cn17 
rvaga ). 20 - ~"' " •·cto~o Franc.a. 21 - SOvlo Sa.ntoo 
r t·a "a l . 22 - S<>ba~ lião de Lacerdlt (Va!"R). 2~ -
B .A. Sena camoos (Vaf!'al. 2t -Padre Júlio Ma
ria, 25 - Joaouim Manuel dE' Macedo rval!'a) . 2fl 
- Luiz Pistarino. ~7 . - Abolicionista Carlos La
cerda (vaga) . 28 - Luiz Murat. '?9 - Pedro Luiz 
dos Santos (vaga) . 30 - Salvador de Mendonr.a, 
31 - Belisário dP Souza. ~2 - OSório Uuque Es
trada. 33 - Domicio da G!lma (VIll!'a). ll4 - Joa
ouim NorbE'rto snva. :l:i - 'T'Pi'{eira dP 1\'l'rlo. Sfl -
Miguel Lemos rv·a!!a). 37 --- M1~cio da Patxão tvatra). 
38 - Raul de leoni. 39 - Josf- Carlo<: Rod"i"Uf'!i 
r,·aga ). e 40 - AlfrPdo Pl.1.iol . 

Para as· 16 cadeiras vagas. a Academia Nite
roiense de Letras manteorã lm:erlções abertas até o 
dia 31 de .ianeil'O dl' 197:1. a fim dP que possa, no 
decmTer de feverl'iro rf'r omnor todo o seu quadro. 
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A sessão que marcou o reinício das atividades 
da Academia Niteroiense de Letras elegeu, ao mes
mo tempo, para um mandato que se eneerrari dia 
30 de junho de 1973, a seguinte diretoria: J)n!Sl
dente, Silvio Lago; vice. Lealdino Alcântara; 1.0 ~
cretá.rio. Souto Mayor: 2.0 secretário, Arino df' Ma
tos: e tesonrPiro. JeffPrson A vila Júnior. 

Os novos diretores da ANL já. estudam a pro
gramação que será realizada no ano que vem, com 
possibilidades de reproãuzirem as seas6es lftero-ar
tí.sticas que movimentaram Niterói nos idos de 1950 
Essas sessões eram realizadas, sempre com casa 
cheia. no salão nobre do Liceu de Humanidades 
ou no auditório da SoclMilde Fluminense de Me
dicina . 

CADEffiAS 

As 40 cadeiras da Academia Niteroleaae ele Le· 
tras - 16 P~tão var;as - tilm os seguintes -patro
no.~ : 

1 - Alberto de Oliveira. 2 - B . LoJ)f'c: (vag&): 

3 - Alberto Torres. 4 - - Casimlro de Abreu <va
ga) . :1 - Euclines da Cunha. 6 - Fagundes Va.rela. 
7 - José do Patrocínio r vaga 1 . 8 - Lopes Tro· 
vão, 9 - Lúcio dP Mendonça. 10 - OScar de lia· 
~Pdo Soares. 11 - Antônio Parreiras. 12 - Raul 
Pompéia ryaga) . 13 - João r:aetano (vaga). 14 -
Silva Jardim. 15 - Alcino Giambar. JB - J. Ge· 
raldn BP7l'rra dl' Ml'neses, 17 - HPnaue CastriO• 
to. 18 - AndrAclP l.'ivPPiredo. 19 - A7PVedo Cru7 
rvaga\ . 20 - f''1•'rlO!<O Franca. 21 - Silvio santos 
rvaiTa) . 22- S<>ba~tião de Lacerd~ rvavll). 2~ 
B . A. Sena Camoos fYlli!'R). 2t - Padre Júlio Ma
ria, 25 - Joacmim Manul'l dl' Macedo rvan). 2tl 
- Luiz Pistarino. !7 - Abolicionista Carlos La
cerda (vaga). 28 - Luiz Murat. '?9 - Pedro Luiz 
dos Santos rvaga\. 30 - Salvador dE' Mendonea. 
31 - Belisário de Souza. 32 - Osório 'DUque Es
trada. 33 - Domicio da Gama (vtll!'a). !14 - Joa
ouim Norberto S!lva. 35 - '"I'PixPh·a dP. M'f'lo. 96 -
Miguel LE'mos rval!:a). 37 - M'(lcio da Paixão lvtrft). 
38 - Raul de leont. 39 - Josi> Cal'l~ ft.tltM~ 
r vaga'. E' 40 - Alfredo ltuJ 

Para as 16 cadeiras Yagas. a Academia Nite
roiense de Letras manterá imrcrlções abertas até o 
dia 31 de janeiro dE' 1973. a fim de que ~ ftll 
decorrer de fevereiro. ''~'~omnor todo o seu QUadro. 
Dos fundadores da ANL estiio em atividades. 81 
ciiferentP.S seton>s cnlhtr:OJI~ os aelldêml AI~ 
To!Te~ emtt!ldo e iom"l1~t<l\. Arino 4e 
Brasil dos Rei>: Prf..,iclo Tit1ocd (c'eilmtaA 
Minis~ Edueacllo)' . lie Almeida ,~em~~. 
tado1 . Dulcyclide~ de To étio Piza. FrafteiJieo lllar
tins cte Almeidn. Geraldo Bezerra dE' lll!Dtlftklbi• 
cio Pecheco. Henrique G. Serna Pinto:-Jifferson 
Ãvila Júnior. Moneenhor Jofío ~a,.ros Uchô:>, ~l
t or Gurgel. Hélio No•meira. J .R V11.sconeela6 Tor
res (Senador~. Jos.i de Araúio Júnior. Lealc:Hno Al
cântara, Macário Picanco. Harcos Almir Madeira. 
Raul de Oliveira Rorlrit:tues. Rt>!'lato de Lacerda. Ru
bPns Falcii o. Ruy Buarque. Sílvio Lago. Valfredo 
Martins E' XaviPr Plact>r . 

FALECIDOS 

Desde a fundac;iio da Academia Niteroiense ,, 
Letras faleceram o..~ seguintes acadêmicos: Arthur 
Nunes da Silva. Francisco Pimentel. Monsenhor 
João Quint~la Raeder. José Agostinho de Lara Vi
lela. Luiz Palmier. Monsenhor J .C. Mello de Lu
la, Dl'sembargador M . de Toll'do Piza. Profes'!or 
Ramon Alonso. Arfdio Martins, Robert{) ~rP!r!l 
dos Santos. José Pinto de Nnzareth rpOE'ta). C A • • 

Lúcio Bitt>ncourt. Mauricio dt> LacPrcla P Antônio 
Sant a Cru?. !.!ma . 

A id~i a geral entre os membros da ANL é a de 
transformá-la em Arademia de Letras. Ciências e 
Artes. com o objetivo de alargar as suas faixas de 
atuação . St'u novo presidente, Sr. Sflvio Lago. 
t em planos para promover espet-áculos ao ar livre. 
com a instalarão em Niterói de conchas acústicas. 

Provisoriamente. a ANL funcionará. no Museu 
Atit ônio Parreiras. na rua Tiradentes, no bai!To do 
Ingá . Mas os acadêmicos que a integram lutarão. 
já em fevereiro. depois de preencherem as 16 ca
deiras vagas. pela sede própria e definitiva. Atrair 
o jovem e lra:r.ê-lo para dentro da AcadPmia é a 
ml'ta de todos . 

~---------_!.._--~--------.J ________ _ 
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ACADIIIA JI!BROIENSI ~. LI%RA.S 

B. Lopes. 

C .& D B I B A nt 2. 

Patrono - B. LOP!S. 

Ocupante- LBI!l MCI!A!S. 

Antecessor - MIRTRARISTIDES DE TO

LBDO PIZ&. 

Criador · dos Cromos ou Belopeanos ,re. 
lacionado entre os maiores poetas brasileiros,Bernar~ 
no da Costa Lopes, conhecido literariamente col80 B .LO~ 
nasceu em Boa Bsperança,segundo distrito do munie!pio/ 
tluminense de Rio Bonito,em 19 de janeiro de 1859.Pilho 
de Antonio da Costa Lopes - então 11 escrivlo do Regi!. 
tro Civil de Boa Esperança --e Marciana da Costa Lopes. 
Possuis seis irllãos: loão e Manoel (gêmeos), .Ucidia 
(por quem o poeta Dlltria grande admiração) ,.&rthur ,Anto
nio e um outro conhecido pelo apelido de Leleeo,segundo 
revela Beuto de Lacerda,em seu litto ltlJn Poeta SiDcu
lar - B.Lopes". 

B.Lopes morreu em 18 de setembro de 
1916,de •angina do peito",contorme consta de seu Ate• 
tado de dbito,registrado no Cart&rio de Casca4ura, do 
Estado da Guanabara,dlctma primeira Circunscrição-sex
ta zona,no livro nc 92,fls.ll6 v.,sob o número 1272, 
sendo atestante o médico Gonçalves Ferreira. MOrreDdo 
em casa -Rua CesÚ1o,l2,no Engenho de ·Dentro-GB- toi 
sepultado no Cemit,rio de Inhâ~a--eova rasa B•584-q~ 
dra B-l,sendo exumado em 3 de janeiro de 1922.Por ter 
sido exumado e 'seus restos mortais ·não reclamados, atl 
Bo3e foram frustradas as tentativas dos riobonitenses 
para dar a B.Lopes morada condigna em sua terra natal. 

& terra onde nasceu B.Lopes,que era 
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chamado,em fanúlia,de mhonhÔ -apelido que aparece em al

guns dos seus versos ~ de rara beleza.,localiza.ndo-se -.& 

margem das Serras do .Ãtnar e Querer e E'oa Esperança. Foi 
motivo de um dos seus mais conhecidos sonetos,nEerçoft, que 
se encontra,gravado em bronze,na praç~ principal daquela 
localidade,juntamente com o busto do poeta,ali colocados I 
por iniciativa do farmac~utico AparÍcio Vieira de Moraes, 
com o apoio das autoridades municipais. 

Quando da nossa candidatura ~/Academia Ni teroiense 
de Letras fizemos ques~o de ocupar a cadeira de ff.Lopes, 
jus·tamente por termos nascido, tamb~m,em terr&s pertencen
tes ao distrito de Boa Esperança,isto &,na Fazenda da Prai-

' nha.,igual.mente a sombra da Serra do~ e Querer e do Mor-
ro do Catimb~ -- conhecido pela sua semelhança com o Pão 
de Ãçucar. Fomos criado no mesmo ambiente que B' .• Lopes,so
frendo a influência da natureza exuberante de bel em em 
sq& paisagem buc~lica. 

-'inda adolescente ,R. Lopes foi 0 ca.ixeiro" de Uin& 

venda de secos e molhados,no.interior de Rio Bonito. ~s 

não era aquele o seu destino. Transferiu-se,então,aos 15 
anos,para;. a Vila. de Sant 1!.na. de Macacu,hoje Sant'..l.na de J~ , 
puiba,que,na, epoca,desfrutava de bastante progresso. Come-
çou . a_ trabaJ..har em uma. pad~ia. De r1ovo rillo se acomo
ciou. Transferiu-se Para. Porto das Caixas, tamb~m outra lo
calidade importante,~ ~poca,, como terminal ferrovi~rio e 
porto de onde saiam os produtos da lavoura para a Guanab& 
ra. Nem mesmo a prosperidade de Porto d~s Caixas prendeu 
BeLopes,que se demorou pouco ali,transferindo•se para a 
Guanabara,centro que lhe )ofereceria maiores ·oportunidades, 
pois que,nessa ~poca,j' sonhava com a g16ria e cultuava a~ 
letras,como auto-didata. 

Chegando ~ Guanab~a (então Rio de Janeiro),B. Lo
pes procurou melhorar a sua instrução 1 ingressando,pouco de
pois;como funcion&rio,nos Correios. 

• 
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Como funcionlrio bur.ocr~tico,E~ T..-:>pes,ao mesmo tempo~ 
ia escrevende versos e publicando-os nos jornais.Cagoa-~~ 
nes~ ~poca,com D.Cleta V.it&ria de Macedo,que foi um anjb 
protetor para ele,tendo cinco.filhos: ândr& Gil,Fedro Pau~ 
lo,.&J.cides,.Amaro e B-ernardino •. 

O seu primeiro livro,•CromosD,surgiu em 188l,seguin~ 
do-se 0 Pizzicatosn (1886) ,"'Dona Carmem" (1890) , . ~az&s'l 
(1895) , DSinh~ . Flor" (1899) , aval de LÍrios 11 (1900) , •Heleno s" 
(190l),"Patr:Ício11 (1904-poemeto de 8 Pkinas),"LÍrio Cons.Q 
lado11 (1904 - com 4 p[ginas) e,finalmente,,.Plum~io", - c in 

1905. 
De seus livros,o que maior sucesso alcançou foi -cr.Q 

mos",cujos versostsimples,retratando o ambiente do lar, o 
lirismo da paisagem e quadras da infância,eram ieclamados 
por todo o Brasil,al~m de publicados em jornais e revistas. 

A. grande paixão de B.Lopes foi uma mulher chamada~

d~laide UChoa Cavalcante,que o poeta imortalizou como •s1 
• nhá Flor". Era uma cabocla quarentona, j~ de mui tos filhos, 
• mas conseguiu impressionar o poeta que a cantou,em muitos· · 

versos,e a tinha como assunto constante de suas conversas. 
S.obre o romance contam muitos epis~dios. Entre este~,M o 
que revela Gonzaga Duque,amigo de B.Lopes,em seu DDi~rio I 
!ntimo",retratando o primeiro encontro do poeta com a musa, 
depois de longo tempo de '"paquera".. Deu-se em uma confei 
taria então existente no Largo de São Francisco,bem frequen 
tada na &poca.. Estava Sinhl. Flor em companhia de amig~s, / 
sentada em uma das mesas,quando entra B.Lopes,ruidosamente, 
na confeitaria,replete de fregueses. Chega defronte a Si
nh~ Flor e arranca da lapela um verd~deiro 0 bouquet" de fl.Q 
res que trazia,despetaland~as na cabeça da musa,sem medir 

A A 
consequenci~s. Diante do escandalo,as senhoras afastaram-
se,apavoradas,e o poeta,chegando ao balcão,pede um copo de 
Vinho,levanta-o e grita: •vila la graciaiR. 

Depois do episÓdio 7S.inh~ Flor ficou popular na; rodas 
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bo~mias e nas colunas dos jornais que,constantemente,eomen
tavam o romance. 

' A A I Esse romance levou o poeta a decadencia,pela boemia 
exagerada,fugindo os momentos de glÓria · que passarª a vi
ver5pela projeção de sua obra ~ 

Embora os seus versos se jam conhecidos,internaciona_l 
mente ,noots~ -- ~em notici a de t:r:a;baJJws em prosa o Foi mais 
poeta,embora ha ja colaborado em v~rios jornais. 

Diz Andrade Muricy que a única p{g:i.na em prosa que 
conhece de B.Lopes ~ o pref~cio do livro tmAmphora g<'lb do po~ 
ta piauiens€ ~onas da Silva • 

N1terói,novembro 71973. mm· MORJaES • 

-* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
, BERCO 

Reeordo:um largo verde e uma igrejinha, 
nn sino;um rio,um pontilhão e um carro 
De tr~s juntas bovinas que ia e vinha 
Rinchando alegr~,carregando barro • 

Havia a escola,que era ®ZUl,e .tinha 
Um mestre mau,de assustador pigarro ••• 
(Meu Deusl que ~ isto;que emoç~o a minha 
Çuafido es-tas, coisa~.s tão singelas narro? ••• ) 

Seu llüexandre, um bom velhihho rico, 
Que hospedara a ~incesa; o tico-tico 
--que me acordava de manhã,e a ser~a ••• --

Com o seu nome de amor --mba Esperança ••• 
Eis tudo quanto guardo na lembrança 
Da minha pobre e pequenina terra I 

(Da Amtologia de Poetas Fluminenes, 
de Rubens Falcão,Rio,l968 ) 
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P ~ E T A._S__ ~ TROVADORES 

S~-HAND 

Fluinc1o o aroma S;t.tiJ. <'l_e violeta, 
g dg minhª bizarra f _7_.: -.J.gu:5..a 

Que esta paixão, doirada de ale gi•Ja ~ 

Nem te dê mágoas nem te comprometa • 

Era quebrar a linha da • etiqueta, 
Em plena rua,pl~no meio-di~, 
Beijar-te a mão, que,açucenal,gemia 
Encarcerada numa luva preta. 

Desn~cessáio fÔra enleio tanto; 
• E sentirias,tremula de espanto, 

A intensa vida dessa histÓria louca, 

Se ~ luz áurea do e.ol,.que do alto vinha, 
Quando pousaste a tua mão na minha 
Gs meus dedos febr!s tivessem bÔcaJ 

* * * * * * * * * * * * * * 

.. llell 3unte do teu .decote 

t .. Dhor trazt·l na ~·· 
,.-/ Cansada de me tentares, 

tentas,agora,Jesus ••• 

O biquini lá na praia 
s6 não nos mostra o essencial, 
entretanto a mini-sáia. 
~ que é julgada imoral. 

JOS~ NAEGELE 

B. LOPES. 
* * * * * 



.&thos Fernandes. , 
O mundo o ciDndenou e ele,estoico e sereno, 
c~mo o Justo q11e paga imerecidas penas, 
sorYe~ gota ~or gota a taça de veneno, 
conforme lhe orden~ra a Justiça de .~tenasl 

Depois,disse a Platão:- v.ivei a vida a plono, 
eomo -a'S; aves do c&u,os l.Írios e as verbenas. 
Iãe agora e dizei a todo o povo heleno 

~~DmO ~ faiso O esplendor das ilusÕes terrenasl 

Ide vés para a vida e eu me vou para a morte. 
Qual dos dois o melhor caminho,a melhor sorte, 
somente o sabe Deus,que tudo ordena e cria. 

~prendei e ensinai à triste humanidade, 
que se est~,em ser bom,toda a ~clicidade, 
est~,em ser feliz,toda a sabedorial 

* * * * * * * * * * * * * * 
DIVINA MENT IR4 

Isto & amor? Não sei ••• Esta ansiedade 
que me d~mina,prende,exalta e enleia, 
é o preludio~talvez de uma saudade, 
que pouco a pouco na minha alma ateia. 

Isto t amor? Não sei ••• & claridade 
de sua voz,que canta,que gorjeia, 
fêz ressurgir da rósea mocidade 
a chama azul que a todos incendeia. 

um dia,ela parou no meu destino, 
--est~êla,flor,tormento ou desatino -
mas foi fio de luz na noite escura ••• 

E deuMm~ tudo que podia dar: 
at~ essa ilus~o de acreditar 
na divirta mentira da ventural 

Helio Nogueira. 

-
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~COS DA FESTA DE INSTALAÇÃO DA ACADEMIA 

A Sra. Prof essora MARIA EUNICE MOÇO recebendo a 
homenagem da Diretoria e os vibrantes aplausos da 
assistência. 

O Presidente SYLVIO LAGO entre os componente8 do 

GTM (Grupo Tudo é MÚsica) 1dirigido pela Professora 
Maria Eunice Moço. 



. -~ '· 
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8 

~ •a~ ~ Apademia Niteroiense ~ Letras 

Idealizado e organizado pela cantora,professora Ma
ria Eunice Moço,professora de ''Educação Musical" no Insti 
tuto de Educação de Niter~i (fiProf.Ismael Coutinho") e no 
"Col~gio Técnico ~urelino Leal",com curso de canto e pia
no para alunos particulares,na rua Guararapes no 413, em 
S.Francisco,o "GTM" (Grupo Tudo ~ M-dsica) conta com a c,g 
laboração de Paulo Moço e de quase duas dezenas de arti.§ 
tas amadores ~~dicos,advogados,banc~rios etc. --que fa
zem arte pela arte. ~abalham por idealismo e com no'btvel 

~ A 
esp~rito de fraternidade,sacrificando muitas vezes o re-
pouso para comparecerem aos ensaios e apresentações,como 
a que fizeram por ocasi~o da posse Última da nossa Dire
toria,em 11 de a·gôsto,no SESC,festa em que tantos aplau- · 
sos receberam dos pres-entes. Uma característica do 0 GTM'' 
~ a sua versatilidade,a completa libertação dos formalis•) · 
mos, pois 1nclue,em seu farto repert~rio,desde o ~gori9L 
no,o sacro sob outros aspectos,o l!rico,o folcl&rico,atl 
o popular · de bom gÔsto. Outra faceta sua ~ a comunicab1._ 
lidade,que enseja maior participação dos audientes, quer 
ajudando .na rítmica quer no prÓprio canto. 

Segundo nos declarou a professora Maria Eunice,~ ó 
G~M est~ em busca de maior número de vozes afinadas,espe
cialmente para completar .o naipe masculino,razão pela qual 
ficam desde j~ convidados os nossos confrades e amigos pa• 
ra esta oportunidade de estabelecerem uma boa higiene I 
mental ••• 
(SL) • 

-. 
' 

. -. 

· , 
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4 &NL empossa festivamente novo "imortal" 

O consagrado jurista e autor do C~digo de Direito Bspa
cial,tlio Monnerat Solon de Pontes,~ o mais novo 11imortal11 

da nossa !cademia,empossado que foi,dia 25 de outubro, em 
solenidade presidida pelo acad~mico Sylvio Lago,na Cadeira 
nQ 44,do Quadro de Efetivos,patron!mica de MELCHIADES PI
CANÇO. 

A saudação de estilo ao recipiend~rio,em nome da Acad~ 
mia,foi proferida,de modo brilhante,pelo acadêmico Geraldo 
MontedÔnio Bezerra de Menezes,que exaltou as qualidades do 
novo"imortal",lendo-lhe o expressivo "curriculum vitre'~ 

Em seu discurso de posse,o acadêmico ~lio Monnerat So
lon de Pontes elogiou o acadêmico Bezerra de Menezes,agr~ 
decendo-lhe as referências enaltecedoras,e focalizou,de fo~ 
ma sucinta e altamente expressiva,a vida e obra do Patro
no,citando os inestim~veis serviços por êle prestados à J~ 
tiça e ~s letras da velha e nobre Província. O orador foi 
ouvido com o maior interêsse pela seleta assistência que 
lotou quase totalmente o salão nobre da Academia Flumine~ 
se de Letras,onde foi realizada a solenidade em tela,apl~ 
dindo-o calorosamente no correr de sua oração e no seu ~ 
nal apote6tico~ 
Mgmento de a~te- Após a entrega do diploma do acadêmico ao 
Prof.Élio Monnerat pelo acad~mico Macário Picanço,filho do 
saudoso Melchiades Picanço,o presidente aylvio Lago pro
nunciou palavras de agradecimento a quantos compareceram e 
abrilhantaram a solenidade e anunciou a Hora de Arte-- a 
cargo da festejada cantora l!rica DlLKl AZEVEDO,do ex!mio 
flautista EUGENIO ~TINS e e da excelent~ pianista IRENE 
MlRLl MELLO,que aPresentaram lindas p~ginas de Verdi,Bach 
e Carlos Gomes,sob calorosos aplausos de todos os presen
tea. Ã tais artistas,presta a ~cademia,em destaque nêste 
BOLETIM,a homenagem do seu reconhecimento. 

Pessoas presentes- Os Generais ~oel Castelo Branco,do CE-



• 

10 

S.OFD e da :GIM. DE DEFESl &'\C IONi.L ~e &1.\ftonio Salem,da .iDESG, ~ 

o Ministro Dr~varo Dias ,pr esident e da àcademia Guanabari
na de Letras ,o Prof o Paulo de Al:rleida Campos,presidente do 
Conselho Estadual de C-:.ll t ura,re:present;antes das ~cademia.~s I 
Fluminense ~ Valenciana ~ Pe t ropol:l:i..;ana: Te :r.> e sopoli t ana de Letras 
e Itaboraiense de Letras,Ciênci as e Artes,escritores,poetas, 
pintores,jornalistas e representantes de entidades diversas 
foram .presenças de de staque na mem.o:-àvel noi tada de 25 de ou-

tubro. • 
Comapar ecer am ainda,prestigianc1o a solenidade ,os acade-

micos Edmo Lutterbach,Henrique G~de Serpa Pinto,.beylard Pe
reira Gomes ,Helio Nogueira 7Mario Bane to França,Heitor Gurgel 
,Rubens Falcão ~Dulcydide s Tol'edb 131.2/l.'ii .Hor~cio Pacheco 7Mac~
rio Picanço,Bezer r a de Mene zes,~tonio Si queira,Paulo Campos, 
Leir Moraes, Jos~ Naegele e Souto Mayoro 

Elogio ~ Imprensa ~ Em sua primor osa peça oratÓria o acad~~ 
~lio Monnerat Solon de Pontes dedicou um capÍtulo ao elogio 
& Imprensa,salientando o trabalho de divulgação das iniciã 
tivas da Academi a Niteroiense de Letras a cargo dos acadê
micos Jost' 1:~· ~~.ege le e V er a d.e Vives ,e citando os nomes dos 
jornalista.-; ·ro.e f azem a cober t ura dos labores e obras dos 
acadêmicos,lDc:tuida entre aquêles a .A.gência Fluminense de 
Inforru~:)~ '-': > ~ ·, r~u j éi f r ente se encontram o jornallsta Aàirton 
Baffa e o ~io ·~:;.J.alista e acadEtmico Lei.r Moraes e> (J}r). 

TROV,iS.- No cor r er da so2.enidade da posse de ~lio Monnerat, 
não faltou com a sua cclaboração ,improvisando,como de .Mbi
to,as seguintes t r01ra s · o nos so confrade JOS~ NAEGELE: 

O ~lio,de pequeno :p')r te~ 
~ 

mas grande na qual:t rlacle , 
r ·' ... -

dribla o tempo,vence a morte, 
e a '111.mortalidade " alcança. 

Vendo que o ~lio, ao f alar , 
espalha luz ao redor, · 
eu me surpreendo a gritar : 
--o pequenino ~ o maior* 

Ao falar com alma e f~ 
O ~lio,pequenininho, 
fica na ponta do p~ 
P' ra crescer mais um pau- . 

quinho ••• 

-. 
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BOMEif.AGEM MERECIDA 

S.enhora DJ.LKA. AZEVEDO 

D A L K .l A Z E V E D O,soprano lÍrico li1e1ro,. 
tilha de Gilberto de Lima Coutinho e dona Maria Pinto/ 
de Lima Coutinho,nasceu em NitercSi,por sinal que no b8J!: 
ro de São Lourenço, onde nasceu tamb~m a '~idade-Sorri
so", da denominação carinhosa do poeta Gomes filho. 

Beta do afamado Maestro Lima Coutinho,dir-se-ia que 
dele herdou aquela vocação musical que houvera de vir a 
fazer dela,j' dois anos,apenas,após o in!cio de suas a~ 
las de canto com a professora Dalila Amarante,a magn!ti 
ca .cantora lÍrica que se revelou ao estrear no Teatro 

11 
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Rep~blica,do Rio,interpretando a Mimi,de 11 La. Boh~me", a~ 
. ' ' ' . chágar a temporada oficial do Teatro Municipal da .Guanaba_ 

ra' de 1970,quando,nos festejos do Centen~rio de 811 Gua~ 
rany", de Carlos Gomes,viveu,auspiciosamente,o principal I 
papel feminino da referida Ópera. 

Dana de maviosa voz de soprano 1Írico,del1cada pelo t~ 
bre,no~vel pelo volume,mostra-se impressionante nos gra
ves, como nos agudos, e - justiça se lhe faça - insuper~

vel nos seus pian!ssimos,emitidos com grande suavidadQ. 
Doce e terna voz --a de Dalka &zevedo,porque,em verda-c, _ . 

de,nas suas excelentes e firmes interpretações de Verd1,, 
Puccini,Donizetti,Bellini,Schubert,Chopin e tanto~ outros, 
inclusive os mais renomados compositores brasileiros,ela 
sabe levar,com o fascÍnio da sua figura,com a sua graça e 
com o encanto de seus recursos cênicos,muita ternura ~ 
alma e ao esp!rito dos que t~m tido a felicidade e o en
levo de ouv:Í-la. 

Em "La Traviata" ,em "Il Rigoletto", em 1'Madame Butter
fly", principalmente, vencendo,sobranceira e seguramente, 
o qtie de difÍcil e~cerram as ~rias mais s~ver~s,Dalka I 

A ' ' # ' ; 
Azevedo soube impor-se como -privilegiada e única inte~ 
prete"' segundo autorizado juizo de um cr!tico do Esta.
do do Para~. 

Sempre com triunfante êxito,Dalka tem feito soar a sua 
voz ~ doce,quente e emocionante voz bem brasileira ---
em centros dos mais cultos e mais exigentes do nosso PaÍs. 
E releva recordar que,h~ tempos,cantando a c~lebre •ária 
da loucura" ,da "Lucia de LammermoOJ?" ,no Teatro Municipal• 
do Rio de Janeiro,acompanhada de grande orquestra e,assi
naladamente. - pela fláuta m~gica de Eugenio Martins, 
foi tal o modo por que Dalka pÔz à 'prova os seus invej~
veis recursos vocais e o seu fino temperamento artísti
co,que a platéia a aplaudiu de p~,entusiasticamente,fato 
verificado tamb~m em nosso Teatro Municipal,quando ela, 
pela vez primeira,cantou na terra do seu berço como pro~ 
~ 0 .• t r -' \ . 

~ 
v • 
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gonista de aLa Traviata".-

Com êste singelo registro,a nossa Academia ~umpre,prs 
zerosamente,o seu dever de gratidão a Dalka de Azevedo,não 
só pelo carinhoso interesse com que ela e seu distinto I 
marido v~m acompanhando os passos da agremiação nesta no
va fase das suas atividades, mas ainda pela gentil!ssima I 
colaboração 
de de posse 

... 
que a nossa cantora prodigalizou a solenidã 
do nosso novo confrade~Professor glio Monne-

# rat Solonde Pontes. Naquela memorav.el noite àe 25 de 
outubro, no salão da 4cademia Fluminense de Letras,Dalka 
~zevedo - secundada por Eugenio Martins e · pela; jovem 
pianista Irene Maria Mello, -nos proporcionou a todos es_ 
plêndida hora de arte. 

Manifestando~lhe aqui o nosso sincero reconhecimento, 
' auguramos a nossa grande cantora os mais assinalados e 

autênticos triunfos em sua vida artística e social. 

* * * * * * * * * * * * ~ * * * * * * 
à propÓsito: 

Se WERDI ressuscitasse 
e por Niter6i passasse, 
num assomo de emoção 
levaria,sem ter medo, 
nossa Dalka de Azevedo 
para o Scala de Milão. 

E levaria,também, 
para seu e nosso bem, 
atingindo os mesmos fins, 
ou seja -- cultuar o belo, 
a pianista Irene Mello 
e o bom flautista Martins • 

; 
Jose Naegele. 

(Versos improvisados no salão nobre da Academia Fluminen
se de Letras,em a noite da sessão solene de posse do ~a
dêmico $lio Monnerat Solon de Pontes ). 
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V l R I 4 S 

.â ASSEMBma GERAL DO DU. .A .-l.s 21 horas do dia 4 de outubro, 
em segunda convocação e com a presença de 19 s6cios efetivos, 
reuniu-se em assembl~ia geral a nossa ~cademia. 

Lido o expediente,reiterou-se o agradecimento ao SESC,j~ ma
nifestado em ofÍcio do Presidente Sylvio Lago,pela gentil ae~ 
lhida daquela entidade à Academia,a quando da sessão festival 
de 11 de agÔsto (posse da Diretoria e reinício de nossas ati~ 
dades sociais). 

Foi aprovada moção proposta por José Naegele,de congratulA 
ções com o CONSELHO EST.A.DUAL DE CULTURA. pela :·.iniciativa de II 
ENCONTRO FLUMINENSE DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE CULTURA,a ini
ciar-se no dia 8. 

& seguir,foram discutidos os nomes propostos para patronos I 
das cadeiras rec~m-criadas,apurando-se,afinal,a eleição dos 
seguintes: cadeira 45,LEOPOLDO FRÓES; cadeira 46,LUIZ IEIT.lo; 
cadeira 47 ,Everardo RMCKEUSER ;cadeira 48,~ICO DE CASTRO; C.§ 

deira 49,BENJAMIM CONSTANT,e cadeira 50,~IPINO GRIECO. 
Oliveira Rodrigues,apoiado por outros confrades 1 prop~z que 

a cadeira patron!mica de MIGUEL LEMOS passase a ter outro pa
trono,j~ que,ainda agora,não houve quem a ela quizesse conco~ 
rer. Travou-se debate ac~so a respeito do caso,omisso nos E~ 
tatutos,razão pela qual cabia a assembl~ia geral a solução I 
definitiva.Decidida a substituição,escolheu-se para novo patro
no da cadeira nQ 36 o finado poeta niteroiense GOMES. FILHO. 

Outro caso omisso,levantado por SIRP~ PINTO e ABEYLARD FERE~ 
RA GOMES,deu em resultado ficar admitida a possibilidade de a
cadêmicos, recentemente eleitos e que ainda não tomaram posse/ 
solen€,trocarem de cadeira. Decisão tomada a · unanimidade,e em 
conse~uência da qual Elio Monnerat SOLON DE PONTES renunciou 
à cadeira 40,para a qual rôra elei to,passando para a 44,patro- .~ 
n!mica de MELQUIADES PICANÇO,do mesmo passo que ~EYLARD PE
REIRA GOMES deixou a cadeira !Ui.UL DE LEONI pela na 5"0,.&GRI .. 
PINO GRIECO. & assembl~ia aprovou,sem discrep~ncia,tais al-
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terações. 

Outra deliberação de não pequeno alcance foi a de -fixar-so, 
inde""' r.-rdentemente da quota extraordinlria de Cr$ lOO,oo, uma 

)' 

contribuiçlo trimestral de Cr$ 50,oo (cinqüenta cruzeiros), sem 
a qual não ser~ poss!vel pagar o aluguel da sala 6, tampouco 
editar-se ~ste BOLETIM MENSJU.,~ico meio (ainda p:t-ec~rio,mas 
~til) de que dispõe a Academia para divulgação,entre .os cons6-
cios, do que vai ocor!endo com~a instituição • & resp~ctiva c~ 
brança ser~ a contar de outubro corrente • 

Finalmente,acordou-se em que seriam escolhidos naquela noite 
mais dez candidatos,dos vinte e muitos inscritos.Procedida a 

eleição,sempre em escrutínio secreto,apurou-se terem sido suf~ 
gados:--Dom 4ntonio de Almeida Moraes Junior para a cadeira 24~ 
patron!mica do PADRE JULIO MARLl,vaga pelo falecimento de seu 
lQ titular,Monsenhor Barros Uchôa; Professor PAULO DE ALMEIDA 
CAMPos, MANITA (Maria da Conceição Pires de Mello),Jolo RODRl 
GUES DE OLrVEIRA,jJBERTIN.A FORTUNA BARROS,CELSO FUR~ADO DE ME! 
DONÇA,ANTONIO AUGUSTO . DE SIQUEIRA-, VERA DE VIVES ,LEIR MORAES e 
LUIZ ANTONIO PIMENTEL. 

Na pr6xima assembl~ia geral verificar-se~ a eleiç~o de ou
tros candidatos âs 11 cadeiras ainda vagas. 

' 
Em p~gina separada,ao fim destas "VJfRI.AS", daremos a const,! 

t1W ""- , .. 4 I tuiçao da &\.:Õademia apos a eleiçao de de outubro.: 
r. 
i 

Pã.ra fi quadro de CORRESPONDENTES, foram escolhidos: -Dr. MARIO 
RITTER NUNES~IPIO MENDES ,JffiiOS FERlaNDES, ,Dr ~RUY ANTONIO da 
SILVA COSTA (Presidente do Instituto Hist6rico e Geogr~fico I 
de ~aguarão 7RS),Dr.Hervé SJJ~AnO RODRIGUES,Professores DEMOS
THENES DE OLIVEIRA DIAS ,MANOEL ONOFRE DE ANDRADE e YVES DE O~ 
LIVEIRA, ;-\1-mLU. THOMâZ e TERESi. PEÇâNHL 
* * * * * * ***** ***** *********************** 

L'IÇW)JIMm MANQUAIT DE FEMMES., ~ 

Qual se tira do - notici~rio supra,a grande novidade dessa 
assembl~ia geral de 4 de outubro de 1973 foi a investida v~ 
toriosa das damas na -'cademia Ni teroiense de Letras... ~ês 

r .. : ' .. •) 

' • , 
' ' ... 
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delas lograram expressiva votação e ingressaram no quadro de/ 
EFETIVOS, duas no de CORRESPONDENTES. 

Canta o ador~vel MACHADO DE jSSIS,em uma de suas crônicas 
hebdomad~rias (lt. S.emana,3a vol.da ed.Jackson,p~g .47) ,que GAI.M
BET~,certo dia,compreendendo que, •numa sociedade polida co
mo a franceza,as mulheres dão o tom .ao govern~,advertiu que 
81la népublique manq_uai t de f'emme s" • 

No caso,parece cair como uma luva a par6dia inspiradora/ 
d~ste registro, tão indubit~vel ~ que as mulheres ilustres-
eleitas quase por aclamação e sob aplausos entusiásticos---
trarão ao sodal!cio um novo tom de graça e polidez,j~ que se 
espera sejam dotadas daqu~le RespÍrito acad~mico",graças/ 
ao qual serão assÍduas ~s reuniões e mui interessadas no 
crescente desenvolvimento da entidade liter~ria a cujo lã 
bor se dedicarão. Certo confrade anotou,com a 11verve" .que 
o caracteriza,que daqui por davante ficarão proibidos os ••• 
palavrões. Diga-se,a bem da verdade,e para tranquilidade das 
e~colhidas, que palavrão foi coisa at& aqui não registrada 
em ~sal ~t&l1ãl,o que,ali~s,recomenda a finura e a oleva
ção de espÍrito dos nossos acadêmicos. Por terem sido av$s
sos a ~bitos agora em voga,poderão ser tidos por antiquados 
e atidos a preconceitos. Bem que tal juizo não lhes faria ja
mais qualquer mal, senão que valeria pelo reconhecimento do 
seu bom gÔsto e do seu apr~ço a regras comeztnhas de bom tom. 

Seja como fÔr,a verdade ~ que •• • •;Lt&caQ.~mie manquait de 
f'emmes"... E t• b' • tt.- d mi • n ao ••• para ens a ~a e a •••• 

* 
* * * * 

Em uma casa de cultura como a nossa,não poderia deixar de 
repercutir intensamente o ~) indiscutível tx1to alcançado pelo 
II ENCONTRO FLUMINENSE DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE CULTURA-- . 
promovido pelo Colendo Conselho Estadual de Cultura,e cujos ~ 

tgressantes trabalhos se desenrolarãm desde a manhã do dia a··at& 
atarde de 10 d~ste m~s de outubro. 

t 
; . 

. - . . ... ... . ~ , 

· .. 
. ) 
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Três foram os importantes temas discutidos,destacando-se 
entre ~les,pela atualidade universal, digamos assim, do a~
stmto ,o que versou sÔbre t"l!Humanização do meio ambiente11 ,a 
cargo do preclaro Conselheiro Professor Messias de Moraes 
Teixeira. tq_ua.rent.a munt cfpj_os e ...... 1.nte e mui tas entida
d s culturais (incll:-LsJve de outros E ;2 ro.dos ) se fizeram repr~ 
sentar,participando dos debates e re soluções. Outros po.n 
tos altos do certame foram a recepção na séde do SESC,com 
exibição de films relativos aos nossos ~~_:1·-: . :.~, s e oferecimen
to de fino coquetel; a sessão especial i -:lec;.-1.-~· ··-'~. da aos Encon
tristas,com a inauguração do Teatro Leopold.·J F:::..:~·~s (ex-U
vorada), promoção brilhante do Instit uto Ni teroi ense de 
Desenvolvimento ultural,presidido pelo nosso confrade Lyad 
de !lmeida; e,finalmente,o almÔço de confratermização,com 
a presença de Y dozo membros do Conselho Federal de Cult,y 
ra,almÔço realizado no Restaurante Venezia e durante o qual 
usaram da palavra o Professor Paulo Machado da Costa e Sil 
va e Jos~ Naegele,pelo Conselho Estadual de Cultura,e Vi~ 
na Moog,pelo Federal. 
Solene,à tarde,a sessão de encerramento. Verdadeiramente me
mor~vel,com a avaliação do Encontro e a palavra do Dr.H~ 

ton Massa ,pelos Conselhos Municipais,do Professor Paulo de 
Almeida Campos,do Professor e Conselheiro Federal Dr.Arthur 
C~sar Ferreira Reis (cujo discurso valeu como um h .. J.o ~s ati 
vidades pioneiras e excepcionais do nosso Conselho Estadual) 
e do Governador Raymundo Padilha,~ste encerrando o conclave. 

Muitos e efusivos emboras ao Conselho Estadual de Cultura, 
extensivos ainda à gentil Secret~ria,Professora Ancyra Gaspar 
Dias,e·atodas as suas jovens auxiliares,verdadeiro exemplo 
de amor ao trabalho, de inexcedÍvel boa vontade, de nítida 
compreensão de suas responsabilidades funcionais e das altas 
finalidades do certame realizado. Feliz êste nosso ex
tremecido Estado do Rio,que pode abalançar-se a emprê sas de 
alto alcance,como êsse II Encontro,e contar com gente tão boa. 

******* * 
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Nossa Academia esteve presente ~ posse da nossa compa

nheira,a eXÍmia Professora ALBERTINA FORTUNA BARROS, na 
Cadeira patron!mica de LUIZ MURAT na Academia Valenciana. 
de Letras. Festa ocorrida em a noite de 13 de outubro. 
Una linda festa '! uma de1uelas festas c•,iJ? o nosso confrade/_ . 

' ~ . 

&n.tonio .Augusto de r~_:(._1P ~_ra sabe O~."i',c·:r.5 .. u .. rr. Encarregou-se 
da saudação ~ recipi0r.:.L·.b.r i a a aca-.:i.e ;.:J. :~ c a .~J.da Pereira Pinto, 
poetisa e pianista. Excelente discurs o:./.igno de divulgaç~o. 
E D.!lbertina,mais uma vez,com aquela encantadora simpli~ 
cidade,que dela faz uma personalidade tão sedutora,demons
trou toda a solidez .e a beleza da s~a cultura:produziu maK 
n!fica peça orat6ria • 

Como deferência especial da Valenciana ~ nossa A.cadezniE; 
coube ao nosso confrade Souto Mayor a honra,de cingir ao 
pescoço da nobre mestra o colar acad~mico. 

Ehcerrando a reunião,foi a assistência embevecida com a 
arte lÍrica de Dalka Azevedo,Jngelina mosmo,sopranos, e 
Pedro Cortari,um jovem tenor Paulista,acompanhados ao p~ 
no pela Prof.Alda Pereira Pinto. 

' O Conselho Estadual de Cultura esteve presente a soleni-
dade,na pessoa do seu presidente,Prof. Paulo de Almeida 
Campos e conselheiros Jos~ Naegele e Des.S~uto MayQr. 

Os três representaram tamb~m ali· a nossa Academia. 

* * * 
Outubro foi,em verdade,um mês de 

iniciativas no campo da Cultura. 
boas festividades ' e 

Dia 18 verificou-se em 
Barra de São João solenidade comemorativa de mais um anive~ 
s~rio da morte de CASIMIRO DE ABREU. 

Estava elaborado um programa signifieativo,pelo G~
sio que tem o nome do Poeta,com a colaboração do Conselho 
Municipal de Cultura • O Governo do Estado,, empenhado em 
criar a "Casa de Cul tura"Casimiro de ~breu" ,restaurando a 
casa ande viveu o vate e o seu t~ulo,no Cemit~rio da lo
calidade,encampou o programa e o ampliou,pondo-o a cargo de 
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um Grupo de Trabalho chefiado pelos Drs~ton Haifa e MQã 
cyr MOraes. 

&ssim ~ que,no referido dia,reunidos os escolares,o povo 
e a Banda de MÚsica na praça fronteira ao pr~dio questio~ 
do,entoaram-se hinos e,em . seguida,falaram o Prefeito Munici 
pal,dr.Wilson Barros,e Dr.Ayrton Baffa,~ste na qualidade de 
Jssessor do Sr.Governador Raymundo Padilha. 

No interior da ucasa de Casimiro 11 ,proferiu erudita conf~ 
r~ncia sÔbre .a vida e a obra do Poeta o Conselheiro Dr.Edmo 
R.Lutterbach. Na mesma ocasião,a admir~vel e mui gracio-
sa Srta. Geny Sardenberg,convidada pelo Conselho MUnicipal 
de Cultura, declamou versos do cantor d 1AS PRIM1VERAS 1ar-
rancando n~tridos aplausos do auditório. 

Levou-se ainda a cabo uma romaria ao velho e descuidado 
Cemit~rio de Barra de S.João,onde,junto ~ sepultura de Ca
simira falaram o Prof.Gelio Faria,Diretor do Gin~sio,e Se
nhora Conselheira Estadual,Profl !lbertina Fortuna. 

ApÓs o almôço oferecido pela Prefeitura,durante o qual 
ainda se fez ouvir a declamadora eXÍmia?que ~ Geny Sarden• 
berg, realizaram-se as provas finais de um concurso liter;ã 
rio instituido pelo Gi~sio Casimiro de Abreu e apresentou
se o ~ogral levado por Sohil Surrey Saud. 

Tivemos oportunidade de ver ,em planta baixa,os planos! 
de restauração e adaptação do velho prédio da Praça das I 
Primaveras,no qual decidiu o Governo do Estado instalar a 
&casa de Cultura Casimira de Abreu" (com auditÓrio,museu, 
biblioteca etc.), a ser criada a qualquer moment~,segundo 
informações 1~ veiculadas. 

São nossos votos que se leve avante essa iniciativa, 
pela qual tanto se têm batido os Conselhos Estadual e ~ 
cipal de Cultura. ~emos o direito de crer nas promessas· 
governamentais, maxim~ quando sabemos que aquele citado 
Grupo de Trabalho,orientado pelo Sr.Chefe da Casa Civil do 
Governador Raymundo Padilha,est~ mesmo disposto a dar 
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NiterÓi,8 cle nover:!.bro cle 1972. 

Ilustre e prezc.Uo Confr:;Ue ~ ~ k ~ 
, 

Este~ p!'estes 2. inicir:..r-se o {?.no COI:'!emort:tivo ao 

IV CentenQrio cle NiterÓi. 

Desejc.mos conco:!:•rer pt:l~r:.. r:.. celebl"t:Çeo,levr:..nclo no~ 

so t:'!.odesto contingente ~s r:..tiviür:.ües ele ce.r~ter cu.ltur~l que 

venhc.n! r:. se1 .. _ progre.r:müc.s; e,c.ssim,c.0· lt:clo ele ~$c.ldo Bezerrc. 

ele 1funezes,D.c1e Toleelo Pizt:,Rubens Fc.lc~o,Jefferson d'Avilr:.. e 

ov.tros,estc.m.os vivr:..mente eEpenhc.üos en!. tirc.r elo olvido e clr:.. i

nércic. c. Ac~c1erric. Niteroiense ele Letrr:..s,funelr:..U.c. por Fr~ncisco 

Pimentel, M.cle Toleclo Pizt:.,Ru.y Bv.c.rqv.e e tt:.ntos outros. 

). Ú.ltim.::. Diretol?i,st~ cor:! seu r:'!l?.nclt:.to extinto h~· V'~
rios c.nos. Precis~!!.Os eleger c.go1 .. e:. c. que se cor:~pl~omeb~. c. trt!b::

lht:r pelo no b;?e iünc.l cor:!Uii!. 

Rogr:.mo s, pois, ence.1•ec ielc.r:!.ente, t:o p!•eclc.ro C onfrr:..cle n~o 

1 . , ... l, ., ., . lº ;'1 1 c. e1xe o.e coEpr.l'ocer e: c.sset!!.b e::. convoce:.c.tc. pc.rc. o c.tle. ne c. ezei:,! 

b1•o,~s 20 hol~~s, nÇ> Museu Antonio Pr.!•reÍ!'c.s (!'UC. Tirr.c1ontes,47), 

gentileonte cedido. 

Ct:so llQO possr:.. o com:pr:nheil"o compc.!' ücer pessot:lr:!ente~ 

outo:!:gv.e r:. r.lgVJ:! ov.tl'o,r:'!.esr:!O er!!. siEples c::..l"tr~,poüel~es b2.str:.n -

t ... , l . - . ., . GQ nco QO D"~n " e 810"0 ~nQ "lnU" pn~n qVf:..lQque~ 
..... , .. ...... · - ............ (,.,. ...... - <.1 t..~ ' _.......... \..-- ..... '--.... ..... • ...... • ~ eleliberc.ções 

qu.e hc.jc.r:~ U.e sm, toEc.üc.s em beneffcio clt:. Acr:.<lem.ic.. 

C t . ., ., . t 
0!:1 c.n OClpC:UOS c.gl.,t:C.teCU:!en os,t:.S llOS?C.S 
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