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WALDENIR DE BRAGANÇA*
Presidente da Academina Fluminense de Letras

Acadêmico Titular da Cadeira nº 29

RENOVAÇÃO DE 
ESPERANÇAS

 Estamos iniciando um novo ano de 
atividades para a Academia Fluminense de Letras. 
Colocamos à nossa frente a esperança de um 
novo período de pleno êxito.

 2022 é marcado por importantes 
efemérides; nos preparamos, em especial, para 
o 105º aniversário de fundação da AFL, em 22 
de julho, quando celebraremos a longa e rica 
trajetória de nossa gloriosa instituição. 

 No último dia 24 de fevereiro se 
completaram 90 anos da promulgação do 
Decreto nº 21.076, assinado por Getúlio Vargas, 
que garantiu o voto feminino no Brasil. É justo que 
este grande passo para o reconhecimento pleno 
da cidadania da mulher brasileira seja também 
comemorado pela nossa Academia, honrada pela 
presença e significativa colaboração de várias 
admiráveis acadêmicas.

 Em 7 de setembro chega o Bicentenário da 
Independência do Brasil. 200 anos após D. Pedro 
I dar seu famoso grito às margens do Ipiranga, 
é tempo de refletirmos sobre a importância da 
liberdade para o contínuo desenvolvimento de 
nossa nação. 

 2022 é, também, um ano de expectativas, 
em que aguardamos o gradual retorno ao 
convívio pessoal nas atividades em nossa 
sede. Os últimos dois anos foram de grandes 
dificuldades, restrições e perdas. Mas a despeito 

dos obstáculos, mantivemos nossa Academia em 
ação, promovendo solenidades telepresenciais e 
mantendo nosso contato fraterno através do uso 
das ferramentas tecnológicas a nosso dispor.

 Graças ao advento das vacinas, esforço 
conjunto de notáveis cientistas e instituições 
científicas ao redor do mundo – entre elas nossos 
Institutos Butantan e Oswaldo Cruz – estamos 
avançando para tempos melhores, mesmo que 
ainda respeitando alguns cuidados. 

 Demos o primeiro passo para a retomada 
com o lançamento do Projeto Literário, no dia 
19 de novembro passado, em encontro ao ar 
livre com a presença de pequeno grupo de 
acadêmicos, e esperamos poder programar novas 
ações presenciais, em breve. 

 A Secretaria Municipal de Cultura prorrogou 
a vigência do Termo de Fomento acordado com 
a AFL até o final de 2022, de forma a possibilitar 
concluirmos as atividades previstas que dependem 
do uso do espaço físico da nossa sede, incluindo 
os seminários, as premiações dos concursos 
e o serviço de catalogação do nosso acervo – 
para o qual contaremos com a colaboração de 
bibliotecária e estagiários universitários.

 Voltaremos a receber inscrições de 
interessados em integrar nossa Casa da Cultura, 
e a promover encontros para ressaltar a memória 
dos que permanecem conosco pela imortalidade 
acadêmica.

 Confiantes no apoio dos confrades e 
confreiras, prosseguimos na caminhada vitoriosa 
da Academia Fluminense de Letras.

 Sejam bem-vindos a um novo tempo de 
vida acadêmica. Per Astra – pelas estrelas, vamos 
juntos.

Sede da Academia Fluminense de Letras
Foto: Antonio Schumacher - Niterói em Fatos e Fotos
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 Faleceu em 19 de janeiro último o titular 
da Cadeira nº 13 da Classe de Ciências Sociais, 
Acadêmico Antônio Izaías da Costa Abreu, 
magistrado, professor, historiador e escritor.

 Natural de Bom Jesus do Itabapoana, 
formou-se em Direito pela Universidade Católica 
de Petrópolis, onde ensinou Direito Civil e Penal. 
Foi secretário de governo da Prefeitura de 
Petrópolis em 1971 e 1972.

 Ingressando na Magistratura em 1972, 
trabalhou nas comarcas de Itaperuna, Laje do 
Muriaé, Santo Antônio de Pádua, Campos dos 
Goytacazes, Niterói e Petrópolis, até chegar ao 
Fórum da Capital em 1981. Em 1997, foi promovido 
a desembargador. Aposentou-se em 2002.

 Em uma trajetória de dedicação à Justiça e 
à História, foi vice-presidente da Fundação Miguel 
de Cervantes – vinculada à Biblioteca Nacional 
– membro do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro, da Associação de Amigos do Museu 
Nacional de Belas Artes, da Academia Portuguesa 
de História, da Academia Petropolitana de 

HOMENAGEM
SAUDADES

ANTÔNIO IZAÍAS DA 
COSTA ABREU

1932-2022
Acadêmico Titular
da Cadeira nº 13

Classe de Ciências Sociais
COMISSÃO DE REDAÇÃO

Letras, da Société Internationale de Prophylaxie 
Criminelle (Paris, França), da Academia Paraguaya 
de la Historia, da Comissão de Preservação da 
Memória Judiciária do Museu da Justiça e da 
Associação Cultural do Arquivo Nacional.

 Integrou, ainda, os Institutos Históricos e 
Geográficos de Minas Gerais e de Petrópolis; as 
Academias Petropolitanas de Letras, de Educação 
e de Letras Jurídicas; a Academia Bonjesuense 
de Letras; o Instituto de Letras e Artes Dr. José 
Ronaldo do Canto Cyrillo; a Academia Paduana de 
Letras, Artes e Ciências; a Academia Itaocarense de 
Letras; a Associação dos Juristas Católicos do Rio 
de Janeiro; entre outras renomadas instituições 
no Brasil e no exterior.

 Foi autor de vários trabalhos literários, 
entre eles: O linguajar do marginalizado; 
Quilombos em Petrópolis; A morte de Koeler: 
a tragédia que abalou Petrópolis; Municípios e 
topônimos fluminenses; Júlio Frederico Koeler – O 
arquiteto; Ternas recordações; Palácios e fóruns do 
Estado do Rio de Janeiro; O Judiciário Fluminense: 
período republicano; O Judiciário Fluminense 
e suas comarcas – capital e interior; O que Vi e 
Ouvi, crônicas anedotizadas; O Humor e o Riso, em 
versos livres.

 Por ocasião de seu falecimento o 
desembargador Antônio Izaías havia acabado de 
concluir Complementando os Registros Históricos, 
uma breve contribuição à história de Bom Jesus do 
Itabapoana e dedicava-se à coordenação do livro 
Tribunais do Rio de Janeiro – 270 anos, da Relação 
1752 ao Tribunal de Justiça 2022.

 O incansável acadêmico completaria 90 
anos no dia 5 de março.  
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 No último dia 4 de fevereiro a Academia 
Fluminense de Letras perdeu o querido confrade 
Aníbal Bragança, que saiu de nosso convívio 
fraterno para a imortalidade acadêmica.

 Ilustre professor, pesquisador, escritor, 
Aníbal era reconhecido acima de tudo, com muito 
orgulho, pelo título de livreiro.

 Grande amizade e admiração nos ligavam. 
O sobrenome em comum fez com que muitas 
vezes fôssemos equivocadamente considerados 
parentes; certa vez Aníbal relatou-me, risonho, 
uma dessas ocorrências, afirmando que não 
eram realmente um engano – “Somos irmãos, 
Waldenir!”.

 Recordo ainda a tarde de 10 de novembro 
de 2016, quando tive a honra de saudá-lo em sua 
solenidade de posse como acadêmico da Classe 
de Ciências Sociais, ressaltando sua notável 
trajetória de serviços à promoção e valorização 
dos livros. 

 Nascido em Santa Maria da Feira, Portugal, 
em 16/07/1944, Aníbal chegou com doze anos de 
idade a Niterói, onde construiu sua vida. 

HOMENAGEM
SAUDADES

ANÍBAL BRAGANÇA
1944-2022

Acadêmico Titular
da Cadeira nº 6

Classe de Ciências Sociais

 Aos 21 anos começou a concretizar a 
vocação inata: abriu sua primeira livraria, com o 
nome de Encontro; fundaria ainda a tradicional 
livraria Pasárgada e o Sebo Fino. 

 Formado bacharel em História pela 
Universidade Federal Fluminense, mestre e 
doutor em Ciências da Comunicação pela Escola 
de Comunicações e Artes da USP, retornou à UFF 
como professor, ministrando aulas no Instituto 
de Arte e Comunicação Social e no curso de 
Comunicação e de Estudos de Mídia. Prosseguindo 
em sua missão de amor aos livros, foi diretor da 
EdUFF (editora da universidade). 

 Foi, ainda, pesquisador do CNPq; presidiu o 
Conselho Interdisciplinar de Pesquisa e Editoração 
da Fundação Biblioteca Nacional; e coordenou 
o Núcleo de Pesquisa do Livro e da História 
Editorial no Brasil. Colaborou com a Intercom / 
Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares 
da Comunicação como diretor científico.

 Entre os serviços prestados à cidade 
adotiva, foi secretário municipal de Cultura, e 
teve seus serviços reconhecidos com o título de 
Cidadão Honorário de Niterói e as Medalhas José 
Cândido de Carvalho e Felisberto de Carvalho, 
outorgadas pela Câmara Municipal, entre outras 
homenagens. No último dia 5 de fevereiro, o 
prefeito Axel Grael decretou luto oficial de três 
dias pelo seu falecimento.

 Com artigos publicados no Brasil, em 
Portugal e na França, foi autor, coautor e 
organizador de inúmeras obras. Ganhou o Prêmio 
Jabuti em 2011 com Impresso no Brasil: Dois 
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séculos de livros brasileiros (Unesp), organizado 
em parceria com Márcia Abreu.

 Estudioso da história do livro no Brasil, 
resgatou a memória de seu patrono na Cadeira nº 
6 da Classe de Ciências Sociais na obra Francisco 
Alves – O Rei do Livro (EdUSP), e contou a história 
da tradicional livraria niteroiense em Livraria Ideal: 
do cordel à bibliofilia (EdUFF).

Aníbal Bragança no I Congresso Brasileiro 
de Academias de Letras

Fonto: Deborah Eltz

Mesmo com  a internet, uma livraria, assim 
como uma biblioteca, são fundamentais para 
a criação do hábito da leitura. A conquista de 

leitores se dá através desses agentes fantásticos 
que são os livreiros e bibliotecários. Eles levam 

o livro ao leitor, mostram o que foi lançado. 
 

Ninguém duvida que o hábito cultural da 
leitura, do texto escrito, do livro, da literatura, 

da filosofia são muito importantes para o 
desenvolvimento das capacidades cognitivas. 
Não só da consciência cidadã, da autonomia, 
como dizia Kant; ler é ter capacidade de se 

autoguiar. 
 

Uma coisa é ler livros e outra é a leitura de 
frases curtas nas redes sociais e na internet. A 
experiência cognitiva de decifrar o conteúdo 

de uma obra literária, a experiência da viagem 
no texto, que exige uma continuidade, uma 

concentração, uma reflexão. 
 

(...) 
 

O livro está ameaçado. Não de deixar de existir 
mas de deixar de ser a mídia hegemônica 
para transmissão do conhecimento. Está se 

tornando cada vez mais um produto de elite. 
Ao contrário daquilo que sempre se pretendeu 

que era a democratização da leitura.

Aníbal Bragança, em entrevista à 
Associação Estadual de Livrarias do

Rio de Janeiro

WALDENIR DE BRAGANÇA*
Presidente da Academia Fluminense de Letras

 Integrou a Academia Niteroiense de Letras 
e o Pen Clube do Brasil. Foi um dos fundadores da 
Associação Nacional de Livrarias e da Associação 
das Livrarias e Papelarias do Estado do Rio de 
Janeiro. Integrou a Academia Niteroiense de 
Letras e o Pen Clube do Brasil. 

 Benemérito do Real Gabinete Português de 
Leitura do Rio de Janeiro, era membro da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência e da 
Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares 
da Comunicação. Foi reconhecido com a Comenda 
da Ordem do Mérito, outorgada pela Presidência 
da República de Portugal. 

 Encontrou na professora Maria Lizete 
dos Santos a companheira de sua vida, com ela 
constituindo bela família – as três filhas Hermínia, 
Joana e Celina, e cinco netos.

 Entre suas muitas realizações, não há 
dúvida de que Aníbal Bragança será sempre 
lembrado, acima de tudo, pela alma de bibliófilo, 
transbordante de incontido amor aos livros, aos 
quais, sobretudo, dedicou sua vida.
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 A Academia Fluminense de Letras perdeu 
há poucos dias (8 de março) mais um de seus 
ilustres integrantes, o Acadêmico Roberto Santos 
de Almeida – também conhecido pelo nome 
literário Fernando de Aviz.

 Baluarte da Educação no Estado do Rio 
de Janeiro, o carioca Roberto nasceu em 7 de 
setembro de 1938. Formou-se bacharel em 
Ciências Biológicas e Geológicas pela Universidade 
do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, posteriormente aperfeiçoando-se em 
administração escolar e concluindo mestrado em 
Educação.

 Em sua longa carreira lecionou e ocupou 
cargos técnicos e administrativos em diversas 
instituições educacionais de ensino, entre elas, 
Liceu Nilo Peçanha, Instituto de Educação 
Professor Ismael Coutinho, Colégio São Gonçalo, 
Colégio Califórnia e, finalmente, no Instituto Gay-
Lussac, que ajudou a fundar e dirigiu por muitos 
anos.

 Retornou à Universidade do Brasil como 

HOMENAGEM
SAUDADES

ROBERTO SANTOS
DE ALMEIDA
1938-2022

Acadêmico Titular
da Cadeira nº 25
Classe de Letras

professor da Faculdade Nacional de Filosofia; 
lecionou na Faculdade de Formação de 
Professores da Fundação Centro de Treinamento 
de Professores do Estado do Rio de Janeiro; a partir 
de 1985 passou a integrar o corpo docente da 
Universidade Federal Fluminense, onde lecionou 
Biologia e Educação, participou do Colegiado da 
Faculdade de Educação e da Comissão Editorial 
da EdU,FF, entre outras funções.

 Cidadão honorário de Niterói, foi chefe de 
gabinete e posteriormente secretário de Educação 
e Cultura do município; presidiu, ainda, o Conselho 
Municipal de Cultura. Foi homenageado com a 
medalha José Cândido de Carvalho e a comenda 
Ordem do Mérito Arariboia.

 Integrou várias instituições culturais, como 
a Academia Niteroiense de Letras, a Academia 
Fluminense de Educação, a Associação Nacional 
de Livrarias, o Elos Clube de Niterói, o Centro da 
Comunidade Luso-Brasileira do Estado do Rio de 
Janeiro, entre outras.

 Sob o nome literário Fernando de Aviz 
colaborou como cronista, colunista e crítico 
literário nos jornais Olho Vivo, Setedias, O Correio 
e O Fluminense – no último, por muitos anos, foi 
responsável pela seção literária.

 Publicou vários livros didáticos, assim como 
as obras: Biografia de Antônio Vieira de Macedo – 
jornalista e pensador livre; Você já teve um amor 
atravessado?; e Estatutos do Sexo (os dois últimos 
como Fernando de Aviz).

 Era estudioso e grande admirador da 
obra do poeta português Fernando Pessoa, cujas 
poesias declamava com profundo sentimento.

 Tive a oportunidade de conviver de perto 
com Roberto: na Escola de Serviço Social, quando 
ingressou na UFF; na administração municipal – 
em 1977, quando eu era secretário de Saúde e 
Assistência de Niterói, ele era chefe de Gabinete 
e subsecretário da pasta de Educação (quando 
era secretário o Professor Helter Jerônimo Luiz 
Barcellos), no governo do Prefeito Ronaldo 
Fabrício; e na vida acadêmica, tendo contado com 
sua colaboração na diretoria da AFL.

 Guardarei sempre a lembrança da aguçada 
inteligência, elevada cultura literária e apaixonada 
alma poética do querido confrade, sabendo que 
gerações de niteroienses recordarão com carinho 
a figura do inspirado professor e respeitado 



12

REVISTA DA ACADEMIA FLUMINENSE DE LETRAS

* biografia dos autores nas págs. 47-49

diretor que dedicou sua vida à educação e à 
formação dos jovens.

REVISTA AFL Nº 8 – JULHO 2022
 O próximo número da Revista da Academia Fluminense de Letras está previsto para 
lançamento em julho de 2022 – Edição Comemorativa do 105º Aniversário da AFL.

 Aguardamos as significativas colaborações dos Acadêmicos e Acadêmicas. Reiteramos a 
prioridade para os trabalhos ressaltando a memória dos Patronos e antecessores, mas lembramos 
que a Revista conta também com seções destinadas a trabalhos literários sobre temas gerais 
(Templo da Palavra), sobre fatos históricos e atualidades referentes à cidade de Niterói (Niterói, 
História e Poesia) e informes sobre as obras dos Acadêmicos.

 Fiquem atentos à data final para a remessa dos artigos, 20 de junho. O respeito ao prazo 
é importante para que a revisão, diagramação e pesquisa de imagens sejam realizadas da melhor 
forma possível. Textos para o e-mail revista.afl.2020@gmail.com

AGRADECIMENTOS
 A Comissão de Redação da Revista da Academia Fluminense de Letras agradece pela 
especial colaboração de:

- Fotógrafo Antônio Schumacher, cedendo fotos de sua autoria para abrilhantar mais este número 
de nossa Revista;

- Acadêmico Antônio Machado (Classe de Belas Artes), cedendo fotos de sua autoria para 
abrilhantar mais este número de nossa Revista;

- Acadêmico Célio Erthal Rocha (Classe de Letras), no artigo sobre a memória do Acadêmico da 
Classe de Ciências José Hermínio Guasti;

- Acadêmica Neide Barros Rêgo (Classe de Belas Artes), presidente do Centro Cultural Maria 
Sabina, que ofereceu dados e foto do acervo da instituição referentes ao Acadêmico Alberto 
Gomes Leite de Carvalho Júnior, fundador da Cadeira nº 27.

Roberto dos Santos Almeida recebendo o título de Intelectual 
do Ano 2012, ao lado de Aníbal Bragança, Waldenir de 

Bragança e Carlos Mônaco, do Grupo Mônaco de Cultura

WALDENIR DE BRAGANÇA*
Presidente da Academia Fluminense de Letras
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ALAÔR EDUARDO SCISÍNIO
1927-1999

3º ocupante da Cadeira nº 45
Patrono Visconde de Araguaia

Classe de Letras

 Interiorano nas origens do ser e universal 
no servir, múltiplo desde suas origens, o 
Acadêmico Alaôr Eduardo Scisínio nasceu em 
19/01/1927, em Cordeiro – suas raízes; cresceu 
em Itaocara – sua paixão, às margens do Rio 
Paraíba do Sul; para chegar ao oceano, expandir-
se, banhar continentes, educando-se em Niterói 
– sua realização.

 Exemplo do ser pleno – conquistador de 
sonhos e ideais do viver, vinculado sempre às 
suas raízes, projetou-as nos ramos em que atuou. 
Com sua capacidade de transformar-se, ostentava 
um feliz orgulho de onde veio e para onde queria 
ir. Advogado, professor, escritor, historiador, 
escultor,  poeta, conselheiro, líder participante de 
diversificadas ações.

 Seu memorial é relicário de um vitorioso, 
condensando as ações de um Alaôr continental. 
Para conhecê-lo transformamo-nos em 
bandeirantes do Século XXI, penetrando nos 
variados territórios da vigorosa intelectualidade, 
para descobrir pedras preciosas, rubis e esmeraldas 
reluzentes na poesia, em belos sonetos, trovas, 
haicais, poemas líricos, filosóficos, brejeiros que 
levam a sonhar, criando momentos românticos na 

WALDENIR DE BRAGANÇA*
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imaginação, nas reflexões sobre o comportamento 
humano e social. Seu escrever profundo, sério, 
amplo, etéreo, questionador, exteriorizava lados 
da talentosa personalidade, merecedores de 
biografias especiais, para particularizar tanto 
vigor intelectual, em cada uma delas.

 O destino escolheu a sua orfandade aos 13 
anos e com esta idade foi trabalhar no Cartório da 
Comarca de Itaocara. Aí começou sua caminhada 
no mundo do trabalho digno – datilógrafo de 
audiências, costurava tecnicamente processos e 
transcrevia documentos.

 Conheci a sua têmpera – assisti e aplaudi o 
seu discurso como Orador da Turma da Faculdade 
de Direito de Niterói, em 17 de dezembro de 1965, 
no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, recém-
diplomado, mas já há muito formado nos embates 
do Direito e da Justiça. Quanta luminosidade 
nessa escalada... 

 Alaôr exemplificou as qualidades do amigo: 
leal, sincero, generoso, solidário, firme de caráter 
– virtudes que exornavam a sua personalidade. 
Vibrando com seus companheiros. Com ele 
aprendi, no nosso conviver. O amigo apaixonado 
pela amizade – e sabia conquistá-la. 

 Na família, ao lado da amada esposa 
Elza Carvalho Scisínio, como Pai e Educador, foi 
exemplo marcante para os filhos que o seguiram: 
Mozart Eduardo Scisínio, Alexandre Eduardo 
Scisínio, Lúcia Scisínio Pontes e Iara Carvalho 
Scisínio.

 O coração dilatado pela tolerância e pela 
compreensão não era para acumular ou estocar 
as conquistas, pois as distribuía nas salas de aula 
das universidades, nos tribunais, na OAB, no IAB, 
na Universidade Aberta da Terceira Idade, no 
Escotismo, na Maçonaria, no Calçadão da Cultura, 
na pesquisa incansável da história de gente que 
amou. Expandiu-se quanto pôde e mais do que 
lhe foi possível, dedicada e profundamente. 

 Alaôr conferencista, expositor, orador de 
discursos em variados momentos e solenidades, 
inúmeras vezes premiado pela produção literária, 
participante ilustre de seminários e conferências. 
Historiador, pesquisador, amante da terra e da 
gente, antropólogo, sociólogo. 

 Homem público com visão da política como 
busca do bem-comum. Escritor, com ânsia de 
expressar o que observou na vida, o conhecimento 
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adquirido, sentimentos decorrentes da vivência 
sofrida, a vivência nos embates da vida, os valores 
que acreditava e defendia, a coragem de afirmar 
o que precisava ser mudado. 

 Livros publicados: Versos Tênues; Três 
Estágios; Árvore na Gaveta; Um Sertão Diferente; 
Doce de Pedra; Crônica que te Quero Conto; De 
Izabel a Euclides; A Escravidão e a Saga de Manuel 
Congo; Itaocara, Uma Democracia Rural D’Amor; 
Júlio Santos Filho e os Santos de Cantagalo; É Outra 
Vez Primavera; Maranduera Piraquara; Lições 
de Direito Comercial; Dicionário da Escravidão 
no Brasil. E participações: Poetas Fluminenses; 
Paisagem Fluminense; Quer que eu te Conte um 
Conto; 1a Antologia Poética dos Advogados do 
Rio de Janeiro; Fortes e Fortalezas de Niterói; 
Trovadores do Brasil. Ao falecer deixou, inédito, 
Estratagema de um Rábula.

 Disse o Acadêmico Luís Antônio Pimentel: 
“Sua poesia é fluente e espontânea. Sem 
rebuscados. É fonte cantando água. Sol pintando 
luz, luz parindo rosas, roseira sorrindo rosas. Alaôr 
Scisínio não é um escafandrista da angústia e da 
saudade; usa espaçonave, não batiscafo. É um 
peregrino das alturas. Do voo!”

 Nas palavras de Araújo Jorge – um poeta 
a dizer sobre o outro: “Alaôr não é apenas mais 
um poeta. É alguém capaz de nos contagiar 
com as visões do que sente, de pensar às vezes 
aquela paisagem que era, também, a nossa e 
não sabíamos. Escalar sua poesia é descortinar 
paisagens, sem necessidade de cicerones”.

 Seu Dicionário da Escravidão é obra sem 

igual, de emérito pesquisador que em si eterniza 
o autor. Por entre seus 2.000 verbetes e suas 334 
páginas, com referências que vão desde o início 
do tráfico de escravos à abolição; da insubmissão 
às insurreições e quilombos (particularizando o de 
Palmares); das crenças ancestrais ao sincretismo 
religioso; das doenças à farmacopeia escrava 
e catimbó; dos usos, costumes e castigos à 
legislação; da culinária aos folguedos; da música 
às particularidades da alma inquebrável desses 
secularmente injustiçados construtores anônimos 
da riqueza nacional. Eles foram e são elementos 
preponderantes no amálgama da nação brasileira. 
Ressaltamos a expressão do editor amigo Leo 
Christiano, que considera importantíssima a 
contribuição historiográfica para o estudo do 
negro no Brasil.

 As marcas deixadas na passagem ficam 
porque Alaôr possuía poderes, aqui, como se 
na eternidade se encontrasse. Nasceu, cresceu, 
caminhou com os próprios pés, desenvolveu-se, 
aprendeu e estudou, abrindo portas com suas 
dignas mãos, saindo pelo mundo, mobilizando 
e estimulando, ensinando pelo exemplo do 
devotamento às causas. 

 O conquistador de espaço na escalada da 
noite, o adolescente carregando processo nas 
mãos, sentindo-se importante e até prosa, por 
merecer confiança ao ser responsabilidade.

 O espírito de liderança continuamente 
o acompanhou. Onde se encontrava exercia 
influência. Para ser útil às necessidades 
comunitárias, obteve permissão para advogar na 
Comarca de Itaocara, com parecer da OAB-RJ e 
por decisão do Tribunal de Justiça, em 1950, 15 
anos antes de se formar.

 Alaôr Estudante de Direito, não tão jovem 
como os outros, que o 
exercia antes de sentar-se 
nos bancos acadêmicos, 
e já havia sido nomeado 
Promotor ad-hoc. Dele 
os professores mais 
cobravam e exigiam, 
de quem possuía longa 
prática.

 Alaôr no exercício da 
profissão, seu escritório 
um celeiro de cultores 
do Direito; dele surgiram 

Alaôr com a esposa Elza Carvalho Scisínio, os filhos 
Mozart Eduardo Scisínio, Lúcia Scisínio Pontes, Iara 

Carvalho Scisínio e Alexandre Eduardo Scisínio 
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luminares. Instituto dos Advogados Fluminenses, 
Conselheiro da OAB-RJ, 1º Secretário do Instituto 
dos Advogados Brasileiros, ocupou comissões no 
Tribunal de Ética da OAB, na AFA. 

 Professor titular de Direito Comercial, chefe 
do Departamento de Direito Privado da Faculdade 
de Direito da Universidade Federal Fluminense, 
professor da Faculdade Nacional de Direito da 
UFRJ, da Faculdade Brasileira de Ciências Jurídicas.

 Jurista, envolvia-se no entendimento das 
origens e finalidades das Leis. Proclamava que 
elas necessitam surgir e modificar em função da 
dignidade da pessoa humana, sua protagonista, 
e, para ela, como sujeito e não objeto.

 Alaôr criativo, parceiro, estimulador – 
desenhos de Fazendas de Quissamã, Fortalezas 
de Niterói, Cidades Históricas do genial Miguel 
Coelho. Alaôr artista plástico, autodidata; escultor 
em madeira, gostava em especial do jacarandá – 
para criar seres, como disse Pimentel.

 Alaôr jornalista, homem público, 
municipalista, vereador em Itaocara, procurador 
do Município de Niterói, secretário de Cultura, 
conselheiro da Associação Brasileira de Municípios 
do Estado / RJ, e tantos outros cargos e missões.

 Apoiador, criador, estimulador, revelando 
cultura e de valores. Integrou a Academia 
Niteroiense de Letras – onde ocupou a cadeira 

nº 42, na qual tive a honra de sucedê-lo – a 
Academia Friburguense de Letras, o Cenáculo 
Fluminense de História e Letras. Propagando 
sentimentos, prestando serviços voluntários, 
foi líder e presidente por duas vezes do Lions 
Clube de Niterói, UBT, Elos Clube de Niterói, 
Comunidade Luso-Brasileira, Academia Maçônica 
de Letras, Presidente e Fundador da Associação 
de Pais e Alunos do mais que centenário Colégio 
Salesianos, Benemérito da Universidade Aberta 
da Terceira Idade. No Escotismo, participando 
do Centro Nacional de Memória do Escoteiro, 
liderado pelo Comandante Carlos Borba. 

 Vencedor do seu destino, construtor do 
seu próprio Patrimônio de Vida, deixou marcas 
por onde andou. Mestre em ser companheiro de 
ideias, foi transformando sonhos e ideais – muitas 
vezes brasas escondidas, em labaredas clareando 
caminhos e aquecendo a existência. 

 Sua mãe Olga gostava de música, tocava 
piano e flauta; seu pai, Aristides, era pianista 
e pintor – um de seus quadros, Panorama de 
Itaocara, se encontra ornamentando e inspirando 
em seu lar. Eis dedicatória: “Olga e Aristides 
– Deus soprou os vossos castiçais, não vos 
deixando ver-me nos meus quinze anos. Mas a 
luz que deles emanava ainda cintila, alumiando 
as veredas percorridas, tentando contribuir para 
o resgate de minha raça, da vossa raça, da nossa 
raça, maltratada em todas as línguas e dialetos, 
explorada em todos os espaços do universo e 
sofrida por séculos dos séculos. Beijo as vossas 
almas, meus saudosos pais”.

 “O poeta acende uma luz e vai embora, 
mas a luz permanece” (Senun)

 Falecendo precocemente, em 25 de 
outubro de 1999, o canto do Alaôr – o Poeta, o 
Intelectual, o Mestre, o Artista – não ficou retido 
como naquela mensagem que ele colocou em 
seu livro Árvore na Gaveta. Seu canto está solto, 
ecoando vivo na lembrança, vencendo os anos na 
musicalidade do tempo, com a melodia irradiada 
pelo bem-querer, em harmonia com a amizade e 
o amor, companheiros na jornada. Sua imagem 
continuará conosco, presença que fica, porque, 
com ele, o essencial permanece.
Referências:
Arquivo pessoal do autor
BRAGANÇA, Waldenir de. Discurso de Posse na Academia 
Niteroiense de Letras. Niterói, 5 nov. 2003.Os Acadêmicos Waldenir de Bragança e Alaôr 

Scisínio na Universidade Aberta da Terceira Idade
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* biografia dos autores nas págs. 47-49

GOMES LEITE
1897-1923

Fundador da Cadeira nº 27
Patrono Luiz Pistarini

Classe de Letras

O poeta esquecido

 O advogado, jornalista e poeta Alberto 
Gomes Leite de Carvalho Júnior nasceu em 
Resende/RJ, em 1º de abril de 1897, filho de 
Alberto Gomes Leite de Carvalho e Dona Carmen 
Diaz Garcia Gomes Leite de Carvalho.

 Transferiu-se para o Rio de Janeiro aos 15 
anos. Ali ingressou na Faculdade Livre de Ciências 
Jurídicas e Sociais, graduando-se bacharel em 
1919, como orador da turma. 

 Revelou o talento poético desde jovem, 
tendo sua primeira poesia publicada em 1913, na 
revista O Malho. 

 Foi redator do jornal carioca A Noite (1916-
1918) e colaborou em vários outros jornais e 
revistas, inclusive no Correio da Manhã. 

 Em 1920 viajou para os Estados Unidos da 
América, onde escreveu crônicas e artigos como 
correspondente para os jornais A Noite, O Estado 
de São Paulo e a revista Para Todos. 

 Apaixonado pelo cinema, o poeta planejava 
o retorno às terras hollywoodianas quando faleceu 
prematuramente, aos 26 anos de idade, em 2 de 

CÉLIO ERTHAL ROCHA*
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março de 1923, vítima de atropelamento no Rio 
de Janeiro. 

 Tinha publicado ainda em vida as coletâneas 
de poesias Cratera (1918) e Caravana dos Destinos 
(1921). Após sua morte, foram editados Através 
dos Estados Unidos (1923) e Póstumo, prefaciado 
por Coelho Neto (1923) – coletânea de discursos, 
conferências, crítica e artigos.

 Destacamos aqui um soneto de sua autoria:

Águas

Águas, turvas e claras há na terra,
Estagnadas, correntes, borbulhantes:
Águas de mar, que oscila; água da serra,
Que desce argêntea em córregos cantantes;

Água quieta dos lagos; água que erra
Sob o chão e que, apenas por instantes,
Uma cisterna a Altura lhe descerra;
Água altívola em “cumulus” distantes...

Ah! mas uma água existe dentre as águas,
Que, sendo a lava do vulcão profundo
Da alma candente de paixões insanas,

É o maior lenitivo para as mágoas:
— Água do Céu, que surge neste mundo,
Gotejando das pálpebras humanas!

 Gomes Leite foi o Acadêmico Fundador da 
Cadeira nº 27 da Academia Fluminense de Letras, 
patronímica do seu conterrâneo Luiz Pistarini, que 
hoje tenho a honra de ocupar.

 Em seu livro Encruzilhadas (Ed. Castilho, 
1922) o poeta Luís Carlos da Fonseca Monteiro de 
Barros, membro da Academia Brasileira de Letras, 
sobre ele afirmou: 

A novíssima geração dos poetas brasileiros 
conta com um elemento que só de si bastaria 
para manter, sem um desmaio, no instante que 
atravessamos, a luminosa tradição da ‘chama 
sagrada’: o autor de Cratera. A sua poesia 
guarda, frequentemente, um acento hierático 
de grandeza missionária; e eleva-nos o espírito 
ao êxtase do mistério absoluto, que envolve a 
incógnita da criação. 

 Em Astros e Abysmos (Empresa Brasil 
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Editora, 1924), Luís Carlos dedica a Gomes Leite, 
in memoriam, o soneto Meu Rouxinol, do qual 
transcrevemos os versos finais: 

Mal sabia que o teu sereno encanto,
Feito dos romantismos de outras eras,
Ia, tão breve, amargurar-me tanto!

Que, transmudado em rouxinol, deveras,
Fosses cantar tão alto, que o teu canto
Entrasse na harmonia das esferas!...

 Na inauguração do túmulo de Gomes Leite 
no cemitério São Francisco Xavier, no Rio, em 
14 de março de 1926 (três anos após sua morte) 
discursou seu amigo e mestre Coelho Neto: 

O que aqui jaz é apenas o que víamos: o corpo. O 
que sentíamos continua conosco – a sua poesia, 
viva em dois livros e ainda em um terceiro que 
a Amizade respingou em sua prosa esparsa no 
campo do jornalismo, e a recordação que em 
todos nós persiste da Bondade que ele foi. Tão 
sereno e suave no curto trânsito pelo mundo 
que, hoje, evocando-lhe a figura, pasmo de 
não haver nela percebido a fragilidade da vida 
efêmera, vida de borboleta, ser que mais parecia 
adejar que caminhar: leve de passos, tímido de 
atitudes e gestos, como hóspede cerimonioso 
entre estranhos, sorrindo sempre, ainda que, 
às vezes, com os olhos úmidos de lágrimas 
piedosas, como dois lagos em que brilhasse o 
sol. 

 O filólogo Artur de Almeida Torres (3º 
ocupante da Cadeira nº 35 da AFL) escreveu 
sobre o confrade desaparecido, no livro Poetas 
de Resende (Imprensa Estadual, 1949): “Da 
constelação do céu risonho de Resende mais 
uma estrela se desprendeu, deixando, contudo, o 
fulgor de seu brilho intenso...”

 Rubens Falcão, ex-secretário de Cultura 
do Estado do Rio de Janeiro e organizador da 
Antologia de Poetas Fluminenses (Record Editora, 
1968) classificou Gomes Leite como uma das 
inteligências mais fulgurantes de sua geração, 
autor de poemas de eterno lirismo.

 Conta-nos a confreira Neide Barros Rêgo 
– a quem registro minha gratidão pelos dados 
oferecidos para enriquecer esta resenha – que 
Gomes Leite foi o grande amor de sua Patrona 
na Cadeira nº 11 da Classe de Belas Artes, a 
professora, poetisa, jornalista e declamadora 

Maria Sabina de Albuquerque, que a ele creditava 
a inspiração para todas as suas poesias românticas. 
E mais triste ainda se torna o desaparecimento 
tão precoce do sensível autor, ao sabermos que 
interrompeu o romance entre dois corações tão 
intimamente ligados na devoção à arte poética... 

 Em 19 de junho de 1965, 42 anos após 
a morte de Gomes Leite, o Correio da Manhã 
publicava em sua 1ª página matéria sobre o antigo 
colaborador, enfatizando a escassez de registros 
sobre seu nome e sua obra: A tragédia esquecida 
de Gomes Leite. Era o ano do Centenário de Olavo 
Bilac, e Gomes Leite era lembrado, entre outros 
trabalhos, pela emocionada conferência proferida 
sobre o desaparecimento do “príncipe dos poetas 
brasileiros”.

 Cumprindo o dever assumido perante 
nossa Academia Fluminense de Letras, junto aqui 
minha voz àquelas do passado para evocar a 
memória de meu ilustre predecessor, resgatado 
do esquecimento pela imortalidade acadêmica.
Referências:
COUTINHO, Afrânio e SOUSA, J. Galante de. Enciclopédia 
de Literatura Brasileira, v. 2, p. 776. Rio de Janeiro: Fae, 
1990. 
CUNHA, Fausto. A Tragédia Esquecida de Gomes 
Leite. Correio da Manhã, Segundo Caderno, capa. Rio 
de Janeiro, 19 jun. 1965. Hemeroteca Digital Brasileira. 
Arquivo Digital da Biblioteca Nacional. Disponível em: 
http://memoria.bn.br/DocReader/Hotpage/HotpageBN.
aspx?bib=089842_07&pagfis=65711&url=http://memoria.
bn.br/docreader#. Acesso em: 05 mar. 2022.
LEITE, Gomes. Águas. Sítio Sonetário Brasileiro. O Soneto 
Natural. Disponível em: http://www.elsonfroes.com.br/
sonetario/natural.htm. Acesso em: 03 mar. 2022.
LUTTERBACH, Edmo Rodrigues. Reflexões sobre Maria 
Sabina. Palestra proferida em em 24 de  maio de 1998, em 
comemoração ao centenário de nascimento da poetisa e 
declamadora Maria Sabina de Albuquerque. Arquivos do 
Centro Cultural Maria Sabina.
RÊGO, Neide Barros. Maria Sabina, suas memórias e 
nossas lembranças. Capítulo: Um Amor Inesquecível. 
Niterói (em fase de elaboração).
COELHO NETO, Henrique Maximiano. Livro de Prata. São 
Paulo: Livraria Liberdade, 1928, p. 110-111.

A autobiografia de um poeta
está em sua poesia. Qualquer coisa a mais 

é nota de rodapé
Yevgeny Yevtushenko
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JOSÉ HERMÍNIO GUASTI
1917-2010

Patrono da Cadeira nº 5
Classe de Ciências

Cirurgião, professor e poeta

 Nascido em 31 de agosto de 1917, 
em Accioly, Distrito de Ibiraçu/ES, filho do 
farmacêutico José Guasti e de Hermínia Britto 
Guasti, o pequeno José Hermínio teve forte 
influência das raízes italianas, através da mãe, 
natural de Santo Antônio de Pádua, e dos avós 
paternos, naturais de Roma.

 Após concluir o ginásio ainda em Accioly, 
seguiu a vocação até Niterói para cursar a 
Faculdade Fluminense de Medicina (atualmente, 
Faculdade de Medicina da Universidade Federal 
Fluminense) onde diplomou-se em 1947. 
Continuaria a residir na Cidade Sorriso por toda 
a sua vida, nela construindo brilhante carreira 
como cirurgião, professor, escritor e presidente 
de diversas instituições médicas.

 Notabilizou-se emprestando a força de 
seu talento e dedicação, durante muitos anos, 
ao Hospital Antônio Pedro, onde chefiou o 
Departamento Médico. Personagem marcante 
na formação de gerações de médicos, começou 
a ensinar ainda estudante, em 1943, como 
monitor, tornando-se depois acatado professor 
da Universidade Federal Fluminense, tendo 
participado de sua fundação, em 1960, e ocupado 
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a direção do Instituto Biomédico.

 Como chefe do Setor Médico do Hospital 
Antônio Pedro, o professor Guasti deu mostra 
de sua convicção na tarde do fatídico dia 17 de 
dezembro de 1961, data do incêndio do Gran 
Circo Norte-Americano, que mataria mais de 
500 pessoas, a maioria crianças. Avisado sobre 
o desastre, correu para o Hospital, assim como 
vários outros que atendiam aos chamados por 
auxílio. Deparou-se com as portas trancadas por 
correntes – consequência da greve provocada 
pelo estado prolongado de crise da unidade, que 
culminara com a ocupação pelos universitários – 
e não teve dúvida em dar a ordem: “Arrebenta o 
cadeado”. As portas foram descerradas a poder de 
marreta, e os profissionais de saúde que acorriam 
tomaram o espaço em sua luta para acudir as 
vítimas da pavorosa tragédia.

 Participou ativamente da fundação de 
várias entidades médicas no Estado do Rio 
de Janeiro. Com intensa atividade acadêmica, 
é reverenciado como Benemérito Fundador 
da Academia Fluminense de Medicina – hoje 
Academia de Medicina do Estado do Rio de 
Janeiro / ACAMERJ – ao lado de Waldenir de 
Bragança, Carlos Tortelly Costa, Mário Duarte 
Monteiro, Eduardo Imbassahy, Eduardo Kraichette 
e Newton Porto Brasil. O reconhecimento da 
instituição àquele que foi seu presidente por 17 
anos – homenageado com o título de Presidente 
Vitalício – culminou com sua elevação a Patrono 
da Cadeira nº 64 (após ter ocupado, em vida, a 
Cadeira nº 32).

 Sucessor do Dr. Guasti na presidência da 
ACAMERJ, o ilustre pediatra Alcir Visela Chácar, 
que também integra a Classe de Ciências da 
AFL, recorda as preocupações do colega sobre 
os rumos tomados pela assistência médica em 
nosso País, não só pelo descaso das autoridades, 
mas também pela massificação dos atendimentos 
médicos, provocando enorme distanciamento 
entre pacientes e médicos; assim como sua 
oposição ferrenha ao exagerado número de 
escolas médicas em funcionamento – muitas 
sem a devida capacitação para a formação 
dos futuros profissionais – e seu sonho de um 
sistema formador dos profissionais da saúde que 
valorizasse, além da capacitação técnica, a plena 
responsabilidade de seus compromissos éticos e 
humanos.

 Nas palavras do próprio Guasti, em 
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reportagem publicada no jornal O Fluminense de 
16/10/2005,

A tecnologia aumentou e o humanismo sumiu. 
O doente passou a ser um número (...) Temos 
novos médicos excelentes. O que falta a eles é se 
juntar a um bom médico para treinar. Medicina 
sem doente não é Medicina, é teoria.

 Autor de diversos artigos científicos, 
proferiu palestras, apresentou trabalhos e 
participou da coordenação de vários congressos, 
conclaves e encontros em todo o Brasil. 

 Após tantas conquistas associadas 
principalmente à Ciência, o Acadêmico José 
Hermínio Guasti também se descobriu poeta 
inspirado, publicando em 2005 a coletânea 
Fantasias Poéticas.

 Integrou a Academia Niteroiense de Letras 
como membro titular e a Academia Fluminense 
de Letras como membro da Classe de Ciências, 
assim como a Sociedade Brasileira de Anatomia, o 
Colégio Internacional de Cirurgiões, a Associação 
Médica Brasileira, a Associação Médica Fluminense 
(que também presidiu), a Associação Médica 
Mundial, a Academia Cearense de Medicina e a 
Academia Mineira de Medicina (as duas últimas 
como membro correspondente). Presidiu a 
Federação Brasileira de Academias de Medicina, 
da qual também foi Fundador e Benemérito.

 Foi um dos colaboradores para a criação da 
Universidade Aberta da Terceira Idade (Univerti), 
iniciativa dos inseparáveis companheiros Waldenir 
de Bragança e Carlos Tortelly Costa, em 1993, que 
até hoje mantém sua missão de valorização da 
população idosa de Niterói.

 Cito alguns dos títulos e homenagens 
por ele recebidos – Benemérito do Estado do 

Rio de Janeiro, pela Assembleia Legislativa/RJ; 
Ordem do Mérito Arariboia 1988, pela Prefeitura 
Municipal de Niterói; Medalha Vital Brazil Mineiro 
da Campanha, pela Câmara dos Vereadores de 
Niterói; Médico do Ano da Associação Médica 
Fluminense 1984; Personalidade Médica 1987 
pela Câmara Municipal de Niterói; Personalidade 
Médica 1989 pelos Rotary Clubs Niterói-Norte e 
Niterói-Arariboia.

 Recorda seu amigo e colega Waldenir de 
Bragança, presidente da AFL: 

Guasti era um médico-sacerdote na essência 
do ser e um vocacionado professor que sabia 
passar seu saber para que outros melhor 
vivessem e servissem; ensinava a praticar com 
elegância, justo e generoso ao fornecer, com 
responsabilidade solidária, oportunidade para 
novos cirurgiões bem se prepararem para seguir 
pelo Brasil afora – no Instituto Biomédico da 
UFF, na direção da Faculdade de Medicina de 
Valença, tirada de grave crise, nos trabalhos da 
Previdência, na Asperj. No Hospital da Colônia 
Tavares de Macedo (leprosário) sempre doou, 
com desvelo e amor, sua técnica cirúrgica 
reparadora e reconstrutora aos portadores de 
deformidades.

 Era casado com a professora de Educação 
Física Nair Damian Guasti, natural de Miracema/
RJ, com quem teve três filhos: José Antônio 
Damian Guasti (que seguiu o pai na carreira 
médica como neurocirurgião e o sucedeu como 
titular da Cadeira nº 32 da ACAMERJ), Márcio 
Damian Guasti (engenheiro civil) e Alexandre 
Damian Guasti (professor de História e Francês, já 
falecido).

 Tive a oportunidade de encontrar algumas 
vezes o Dr. Guasti, e partilhei do sentimento de 
luto de toda a cidade quando faleceu, em 7 de 
junho de 2010, deixando exemplo de dedicação e 
amor à profissão médica e ao magistério.
Referências:
ACAMERJ. Acadêmico José Hermínio Guasti. Acadêmicos. 
Memorial. Sítio da Academia de Medicina do Estado do 
Rio de Janeiro. Disponível em: https://www.acamerj.org/
academico/172/acad.-jose-herminio-guasti. Acesso em: 02 
mar. 2022.
JOSÉ HERMÍNIO GUASTI – uma homenagem para quem 
o sinônimo de medicina é precisão e amor. Revista da 
Associação Médica Fluminense, Ano VIII, nº 43, jun-ago 
2010. LL Niterói: Divulgação Editora Cultural Ltda., 2010.
VENTURA, Mário. O espetáculo mais triste da terra. Rio de 
Janeiro: Companhia das Letras, 2011.

José Hermínio Guasti com o filho José Antônio Damian 
Guasti e o neto André Accioly Guasti, ambos neurocirurgiões
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RAMON ALONSO
1888-1966

2º ocupante da Cadeira nº 6
Patrono Antônio Aguiar

Classe de Letras

 Ramon Benito Alonso, um dos meus 
antecessores, nasceu na Galícia, Vila de Gardia, 
Espanha, em 13 de agosto de 1888. Seus pais 
Manoel Alonso Martinez e Balbina Vicente Alonso 
vieram para o Brasil em 1890 e foram morar no 
município fluminense de Cantagalo.

 Aos 14 anos, já em Niterói, Ramon 
ingressou no Colégio Salesiano Santa Rosa, 
colando grau como bacharel em Ciências e Letras. 
Em 1907 iniciou o Curso de Direito na Faculdade 
Livre de Ciências Jurídicas, mais tarde integrada 
à Faculdade Nacional de Direito e formou-se em 
1911. Principiou suas atividades profissionais no 
Tribunal de Contas da União em 1912 e, desde 
então, tornou-se um advogado militante e passou 
a integrar a congregação da Faculdade de Direito.

 Como professor, Ramon Alonso lecionou 
no Colégio Salesiano Santa Rosa, na Escola Normal 
de Niterói, na Faculdade de Direito de Niterói e na 
década de 50, tornou-se professor da Faculdade 
de Direito da UFF.

 Participou, em 1924, da Comissão 
encarregada da reforma do Código Judiciário e, 
em 1929, da Comissão que elaborou o projeto do 
Código de Organização Judiciária e de Processo 

MÁRCIA MARIA DE JESUS PESSANHA*
Acadêmica Titular da Cadeira nº 6

Classe de Letras

Civil, Comercial e Criminal do antigo Estado do 
Rio de Janeiro. Destacou-se como membro 
efetivo da OAB-Niterói, integrando seu Conselho 
e também presidindo-a e representando-a junto 
ao Conselho Federal.

 Além da Academia Fluminense de Letras 
pertenceu à Academia Niteroiense de Letras e 
ao Instituto Histórico e Geográfico, sendo seu 
cofundador.

 Na política elegeu-se deputado em 1929 
e foi deposto pela revolução de 1930, sendo 
reeleito 4 anos depois. Exerceu também o cargo 
de secretário de Interior e Justiça do antigo Estado 
do Rio de Janeiro.

 Em 1958 aposentou-se pela UFF como 
catedrático de Teoria Geral do Estado. Por sua 
oratória apreciável e sua vocação para o magistério 
paraninfou várias turmas de bacharéis em Direito 
e na formatura da turma de 1945, da Faculdade 
de Direito de Niterói, disse aos formandos,

Cultivai as boas letras, praticai o discurso 
meditado; e a fama vos aureolará os nomes, 
abrindo-vos caminho para a maior posição de 
quem abraçou a advocacia, a de jurisconsulto e 
mestre. 

 Quer como advogado, quer como 
professor, viveu a realidade recomendada em seu 
discurso a seus alunos e paraninfados.

 Casado com Crisilídia Alonso e pai de seis 
filhos, a família viveu tranquila, no sobrado nº 3 
da praia de Gragoatá.

 Ramon Alonso faleceu em Niterói, no dia 
11 de junho de 1966, deixando uma lacuna no 
espaço da intelectualidade fluminense.
Referências:
NEVES, Edson Alvisi.MIRANDA NETTO, Fernando Gama de. 
ALVES, Felipe de Gouvêa Peixoto. Faculdade de Direito 
da UFF, 100 Anos: Universidade Federal Fluminense 1912-
2012. Niterói: PPGSD Programa de Pós-Graduação em 
Sociologia e Direito da UFF, 2016, p. 68, p. 120. 
NUNES, Mário Ritter. A Cadeira n° 6 da Academia 
Fluminense de Letras. Discurso de posse, 1975.
______. Opúsculo Ramon Alonso – caleidoscópio, 1977.
PESSANHA, Márcia. Discurso de posse na Academia 
Fluminense de Letras, 2008.

A poesia cura as feridas infligidas pela razão
Novalis
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TOGO DE BARROS
1914-2007

3º ocupante da Cadeira nº 32
Patrono Soares de Souza Jr.

Classe de Letras

 Bisneto do Barão de São Sebastião e filho 
de José Ribeiro de Almeida Barros Filho e de 
Djanira Póvoa de Barros, Togo Póvoa de Barros, 
natural de Campos dos Goytacazes, nasceu em 24 
de abril de 1914.

 Cursou o ensino secundário no Liceu de 
Humanidade de Campos e bacharelou-se, no 
ano de 1938, em Ciências Jurídicas e Sociais pela 
Faculdade de Direito de Niterói. Decorridos quatro 
anos, passou por concurso público e foi nomeado 
procurador regional do IAA. No desempenho 
dessa função, coube-lhe a execução do Estatuto 
da Lavoura Canavieira nos estados do Rio de 
Janeiro e do Espírito Santo.

 Casou-se com Maria Carolina Aquino de 
Barros, com quem teve quatro filhos.     

         Foi eleito deputado para a Assembleia 
Constituinte do Estado do Rio no ano de 1947 
pelo Partido Social Democrático – PSD, suplente 
de deputado estadual em 1950 e, finalmente, 
deputado estadual em 1954.

 No executivo, entre muitos cargos que 
desempenhou, sobressaiu-se como secretário de 
Agricultura, Indústria e Comércio, no governo de 

JUSSARA RIBEIRO DE SOUZA FERREIRA
Acadêmica Titular da Cadeira nº 42

Classe de Letras

Miguel Couto Filho. Devido ao afastamento do 
governador para disputar uma vaga no Senado 
Federal, Togo de Barros – estando, por ocasião, 
presidente da Assembleia Legislativa Fluminense 
– governou o Estado do Rio de Janeiro, no período 
de 1958 a 1959, quando passou o cargo a seu 
sucessor.

 Teve seus direitos políticos anulados 
com a implantação do regime militar. Contudo, 
os mesmos foram reconquistados com a Lei da 
Anistia, em 1979.

 Homem culto e sensível inclinou-se para o 
jornalismo, vindo a exercê-lo no Diário da Noite, 
no Rio de Janeiro, e, posteriormente, no jornal 
carioca O Dia, no qual foi diretor.

 Atuou no Magistério, como catedrático de 
Direito Civil do Instituto Comercial de Campos; no 
Ministério Público, como promotor de Justiça; e 
na Magistratura, como juiz substituto da 2ª Vara 
da Comarca de Campos.

 Foi duas vezes presidente da Caixa 
Econômica Federal do Estado do Rio de Janeiro, 
nomeado pelos presidentes Juscelino Kubitschek 
e João Goulart.

 Afastado da vida pública, passou a atuar 
como advogado em Teresópolis (RJ). Recebeu o 
título de Teresopolitano Honorário e o título de 
Niteroiense Honorário, cedidos pelas respectivas 
Câmaras Municipais.

 Suas atuações como advogado, jornalista, 
conferencista, escritor e orador renderam-lhe 
várias condecorações nacionais e estrangeiras. 
Recebeu o título de Benemérito do Estado do 
Rio de Janeiro, por decisão unânime da ilustre 
Assembleia Legislativa. Recebeu a Medalha 
Tiradentes, a mais alta condecoração que o Estado 
do Rio de Janeiro confere.

 Togo de Barros foi membro da Academia 
Teresopolitana de Letras, da Academia 
Petropolitana de Letras, da Academia Campista 
de Letras e da Academia Fluminense de Letras. 

 Quem o conheceu de perto afirma que 
Togo de Barros foi “um homem intrinsecamente 
simples, dono mesmo de uma singeleza cativante”.

 “Um bom brasileiro” – assim o jornalista, 
escritor, político e administrador Barbosa Lima 
Sobrinho definiu Togo de Barros.

 Togo de Barros foi também escritor. 
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Entre suas publicações, destacamos Discursos 
Parlamentares e Um pouco de mim, muito dos 
outros (memórias, 1996), no qual sintetiza a forma 
cariciosa com que ele tratava todos a sua volta. 

 Dono de um sorriso dadivoso, de 
um cavalheirismo incontestável e de uma 
intelectualidade admirável, Togo Póvoa de Barros 
faleceu em sua terra natal, aos quase 93 anos, e 
deixou saudade.

 Em seu discurso de posse na AFL, Togo 
de Barros disse aos convidados daquela solene 
noite: “O Acadêmico Edmo Rodrigues Lutterbach 
deu-me as boas-vindas num discurso que faz 
sobressair sua inteligência multifária”.

 E continuou: “Como foi generoso 
ao examinar a trajetória da minha humilde 
existência!”.

 Togo de Barros, um homem cuja palavra 
“humilde” caía-lhe bem quando lhe adjetivava o 
coração. Já sua trajetória... puro júbilo, sob a luz 
divina!  

 “Sou um ser humilde que nunca teve ódio 
de ninguém e que pede a Deus todos os dias para 
errar menos”. 

Referências:
AUTORES CAMPISTAS. Blog literário. Togo Póvoa de 
Barros, 27 de novembro de 2012. Disponível em: http://
autorescampistas.blogspot.com/2012/11/togo-povoa-de-
barros.html Acesso em: 6 mar. 2022.
CAMPOS DOS GOYTACAZES EM FOTOS. Blog de 
imagens da cidade de Campos dos Goytacazes. Liceu de 
Humanidades de Campos, 8 de janeiro de 2011. Disponível 
em: http://camposfotos.blogspot.com/2011/01/liceu-de-
humanidades-de-campos-dos.html. Acesso em: 6 mar. 
2022.
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI. Legislação Municipal. 
Decreto Legislativo nº 37, de 1993. Disponível em: 
https://leismunicipais.com.br/a1/rj/n/niteroi/decreto-
legislativo/1993/4/037/decreto-legislativo-n-037-1993-
fica-concedido-o-titulo-de-cidadao-honorario-ao-exmo-
ex-governador-do-estado-do-rio-de-janeiro-dr-togo-
povoa-de-barros?r=c. Acesso em: 6 mar. 2022.
TOGO PÓVOA DE BARROS. In: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. 
Flórida: Wikimedia Foundation, 2022. Disponível em: https://
pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Togo_P%C3%B3voa_
de_Barros&oldid=62730648. Acesso em: 6 mar. 2022.

Liceu de Humanidades de Campos - Praça Barão 
do Rio Branco, Campos dos Goytacazes/RJ

Fonte: camposfotos

A arte, um dos grandes valores da vida, deve 
ensinar aos homens: humildade, tolerância, 

sabedoria e magnanimidade
W. Somerset Maugham 
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Templo da Palavra
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A LONGA VIAGEM 
INTERCULTURAL DE 
MARCO LUCCHESI

Após deixar a presidência da ABL, escritor 
segue para um ano sabático no exterior

 Dois meses depois de passar a presidência 
da Academia Brasileira de Letras para o jornalista 
Merval Pereira, Marco Lucchesi embarcou para a 
Europa com passagem de volta marcada apenas 
para março do ano que vem. Após cumprir quatro 
anos de mandato, protagonizando a segunda mais 
longa presidência da história da ABL, atrás apenas 
de Austregésilo de Athayde, Lucchesi partiu para 
um ano sabático na mais tangível fronteira entre 
as civilizações ocidental e oriental. 

 Pousou inicialmente na Itália, terra de seus 
antepassados e sua meia-pátria para desfrutar 
novamente das noites calmas de Massarosa, 
onde os pracinhas brasileiros desembarcaram em 
1944 para lutar ao lado das forças aliadas contra 
o nazifascismo. Alguns anos depois, da mesma 
região, onde moravam, seus pais, Elena Dati e 
Egidio Lucchesi, partiram em direção ao Brasil, 
fazendo o caminho inverso dos libertadores.

 Marco nasceu em 1963 no Rio de Janeiro, 
então Estado da Guanabara, mas tornou-se 
fluminense por adoção, decisão e acolhimento da 
terra que se ufana, orgulhosa, de tê-lo como filho. 
A mudança da família para Niterói, então capital 
do Estado do Rio, trazendo o filho único, ainda 
pequeno, foi definitiva.

 Marco se enraizou nos canteiros à margem 
das alamedas do Campo de São Bento, por onde 
passava diariamente nas suas idas e vindas entre o 
apartamento de Icaraí e o Colégio Salesianos, em 
Santa Rosa. Era difícil não notar a sua precocidade, 
contava o seu velho professor de história, Inaldo 
Alonso.

 Em um primeiro dia de aula, relembrava 
Inaldo, ele entrou para lecionar cantarolando O 
Sole Mio, quando, para sua surpresa, ouviu, em 
perfeito italiano, alguém completar os versos da 
canção no fundo da sala. A música e a literatura 
o acompanharam desde cedo. Estudou piano 
e canto até os 20 anos. Ainda garoto, Marco 

LUIZ AUGUSTO ERTHAL*
Acadêmico Titular da Cadeira nº 2

Classe de Ciências Sociais

frequentava – levado pela mãe – as temporadas 
de ópera do Theatro Municipal do Rio. Libretos 
daquelas apresentações, assim como gibis de Tim-
Tim em russo e do Pato Donald em árabe, entre 
centenas de outros volumes que integravam a 
sua biblioteca infanto-juvenil, hoje se encontram 
no Centro de Memória Fluminense, da UFF.

 Inaldo leu alguns dos primeiros escritos do 
aluno e, sendo também poeta, sabia reconhecer 
um ao vê-lo. Quis levá-lo, com menos de 18 
anos, para a Academia Niteroiense de Letras e o 
introduziu nos círculos literários da cidade, como 
a roda do Calçadão da Cultura, onde se reuniam 
escritores e intelectuais religiosamente todos os 
sábados de manhã, em frente à Livraria Ideal, de 
Carlos Mônaco, no Centro de Niterói.

 Marco bebeu de algumas fontes daquelas 
águas, como Luís Antônio Pimentel e Ângelo 
Longo, e cantou a sua aldeia antes de tornar-
se universal – reconhecidamente, um dos mais 
importantes intelectuais brasileiros de nossos 
dias. Não só pelas duas dezenas de idiomas que 
domina, ou pelos prêmios literários que detém, ou 
mesmo por ser um dos escritores brasileiros mais 
reconhecidos no exterior, tradutor de expoentes 
da literatura contemporânea. Mas, sobretudo, 
pelos valores democráticos e culturais que ele 
representa, imprescindíveis ao Brasil de hoje.

 De um salto, ainda juvenil, ele – sem nunca 
abandonar sua aldeia – alçou a universalidade, 
indo beber de águas mais cosmopolitas que 
jorravam aos borbotões nos diálogos com 
Antônio Carlos Villaça, Nise da Silveira, Carlos 
Drummond de Andrade; e, mais tarde, com 
expressões internacionais, como Nagib Mahfuz, 
no Egito, Umberto Eco e Mario Luzi, na Itália, e 
Paolo Dall’Oglio, na Síria.

 Percorreu uma carreira brilhante como 

Marco Lucchesi 
Foto: Memorial da América Latina - 

Governo do Estado de São Paulo
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poeta, romancista, tradutor, ensaísta e editor, 
com uma extensa bibliografia de obras escritas 
e traduzidas, que lhe renderam importantes 
premiações nacionais e internacionais. Chegou à 
Academia Brasileira de Letras em 2011 e, em 2018, 
tornou-se o mais jovem presidente da história da 
ABL.

 Em sessão administrativa fechada, no 
dia 9 de dezembro do ano passado, Lucchesi se 
despediu da presidência aplaudido de pé, em raro 
momento de unanimidade dentro da academia. 
A história e os bastidores do desafio gigantesco 
que foi a sua administração ainda estão por ser 
contados para o público externo. O que se sabe 
é que, depois de décadas de pompa, a Casa de 
Machado chegou à beira da bancarrota. Lucchesi 
assumiu a presidência na iminência do debacle, 
que se anunciava inevitável, segundo atestou na 
época um dos mais importantes economistas do 
país, também acadêmico.

Luiz Augusto Erthal e Marco Lucchesi no I 
Congresso Brasileiro de Academias de Letras

Foto: Debora Eltz

 O saneamento cobrou um alto preço, 
tanto no enxugamento da máquina – ao custo 
de dezenas de demissões – quanto na vida 
pessoal do presidente, sacrificada por longas 
jornadas de trabalho. A asfixia financeira, porém, 
era compensada por lufadas democráticas que 
arejavam a casa, cujas portas foram por ele abertas, 
pela primeira vez, para receber, por exemplo, os 
poetas originais do Brasil – os índios.

 Lucchesi percorreu, como presidente da 
ABL, presídios, aldeias e quilombos, levando 
livros e procurando integrar comunidades 
marginalizadas à dita sociedade culta. Por sua 

iniciativa, os livros também foram embarcados 
nas fragatas da Marinha de Guerra brasileira 
e levados para comunidades ribeirinhas do 
Amazonas e também para países lusófonos 
além-mar. Em outro convênio, celebrado com o 
Senado da República, as obras foram enviadas 
para bibliotecas, sindicatos e instituições culturais 
de todo o país.

 Durante a sua gestão, a academia interagiu, 
como nunca, com outras instituições congêneres 
internacionais, sobretudo nas regiões da América 
Latina, África e Europa. Mas foi no conturbado 
cenário nacional dos últimos anos que Marco 
Lucchesi deixou uma marca de coragem e 
patriotismo.

 Falando em nome pessoal muitas vezes, 
em razão da pluralidade da própria academia, 
mas também emitindo posições oficiais nos 
momentos de maior ameaça aos valores 
democráticos e culturais da sociedade brasileira, 
Lucchesi marcou um contraponto democrático 
importante se comparado ao comportamento 
adesista e acovardado da ABL no período da 
ditadura militar.

 Nas semanas que antecederam a eleição 
para a presidência da ABL, Lucchesi fez uma 
viagem de navio pela Amazônia. Foi ver de perto 
o trabalho de distribuição de livros da academia 
para as populações ribeirinhas e, de quebra, 
aprofundar-se no estudo das línguas dos povos 
originários do Brasil – e que, acrescidas aos seus 
vocabulários, já devem ter feito o repertório 
poliglota do escritor saltar para mais de 20 idiomas 
(talvez nem ele mesmo saiba a conta certa). 

 A viagem também marcou um 
distanciamento republicano do processo eleitoral 
que indicou o seu sucessor, isentando-se da 
escolha – para o bem ou para o mal – dos demais 
acadêmicos. Coisa rara de se ver no Brasil.

 Lucchesi passou o bastão e saiu de cena sem 
o foco dos holofotes, mantendo a mesma discrição 
que caracterizou sua gestão na academia. Quase 
que anonimamente, sem despedidas, tapinhas 
nas costas ou outras demonstrações públicas 
de reconhecimento – mais do que merecidas –, 
embarcou em uma desafiadora – e longa – viagem 
rumo à interculturalidade e ao diálogo Ocidente-
Oriente.

 Sua pequena aldeia vai aguardar, ansiosa, 
a volta do filho universal.
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A MAGIA DO BRASÃO 
DA FREGUESIA DE 
PORTO DE MÓS

Parques, grutas, castelo... enfim, tanta beleza,
a ornar Porto de Mós, chamaram-me a atenção,
mas ao ver seu Brasão, um templo de nobreza,
senti, então, pulsar mais forte, o coração.

Passei a contemplar, dessa arte, a sutileza
que louva, em prata e ouro, o espírito cristão.
O Cordeiro Pascal, sua maior riqueza,
um lábaro conduz, em divinal missão!

ALBA HELENA CORRÊA*
Acadêmica Titular da Cadeira nº 13

Classe de Letras

E, assim, Porto de Mós, distrito de Leiria,
se orgulha do Brasão e vive em harmonia,
com proteção de Deus, a vila é protegida.

E as armas da nação, ali representadas:
duas chaves unidas, em lugar de espadas,
simbolizam a Paz – o bem maior da vida! 

Soneto premiado com o 1º 
lugar, em Portugal, Juncal

Academia Antero Nobre, em 25/09/2021

Brasão da Vila de Porto de Mós e Castelo de Porto de Mós
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ENCONTRO

Você não disse sim, mas o silêncio do não
Era tão pouco convincente como uma porta 

entreaberta,
Sapatilha de balé fazendo pontas ao som de 

melodia inaudível.
E as pontas grafavam pontos.
Contados de um a três, dançavam a coreografia

 das reticências.

O não de fato, irrecorrível, este nunca veio.
É injusto chamar de assédio a insistência em seguir
O fio prateado que nos uniu desde a alvorada do

 amor.
Estranho fio impossível de medir,
Se curto que se alongava, se longo que encurtava.

Transformou-se gradualmente o significado das
 palavras e dos toques.

LUIZ DE ALBUQUERQUE*
Acadêmico Titular da Cadeira nº 38

Classe de Letras

Podiam até ser os mesmos, mas seus recados
 tinham nova densidade.

Comover-se com a eloquência do não-dito
Passou a fazer parte, na convivência pública 

repaginada em floresta,
Das clareiras onde magnificavam gestos grávidos

 de entendimentos.

Encontro com cara de reencontro.
Galácticos viajores pelas órbitas puras da atração

 universal
Cujo tempo-distância só pode remeter a cometas,

 jamais a meteoros – 
Geometria sideral onde elas se cruzam nos 

imprevisíveis quandos.

De novo, mais uma vez de novo.
O sonho feito vigília irisou tons que a vida

 esmaecera, 
O lapso adquiriu fulgor de uma nanoeternidade.
Foi assim que aconteceu. Simples assim.
E deste modo será até o final dos tempos que não

 têm fim.

Cometa NEOWISE foi feito em Odessa, na Ucrânia
 Foto: Andrey Nikolenko/Wikimedia Commons
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HOMENAGEM DIA 
INTERNACIONAL

DA MULHER
Palavras de Edmo Lutterbach

 sobre a Acadêmica
 Albertina Fortuna Barros

 No mês em que celebramos as conquistas 
das mulheres ao redor do mundo, recordamos 
as palavras proferidas pelo Acadêmico Edmo 
Rodrigues Lutterbach, ilustre ex-presidente da 
Academia Fluminense de Letras, por ocasião 
da inauguração da Biblioteca Albertina Fortuna 
Barros (Pendotiba, Niterói), em 24 de novembro 
de 2005, ressaltando a trajetória da pioneira 
acadêmica, primeira mulher a integrar a AFL e a 
presidi-la, em duas gestões:

Senhoras e senhores

 Pessoa ligada à senhora Albertina Fortuna 
Barros, a quem conhecemos quando secretariava 
ela a Academia Fluminense de Letras, após 
fomos secretário da Instituição e ela, presidente 
(a primeira mulher a dirigir uma instituição 
cultural do porte da primeira academia de letras 
instalada neste estado e a 12ª do Brasil), ligado, 
outrossim, à sua ilustre filha Eneida, integrante 
da Classe de Letras de nossa Academia, fomos 
por ela convidado a comparecer à instalação 
desta biblioteca que ostenta o nome de Albertina 
Fortuna Barros, e aqui estamos.

 Não era nosso propósito falar no momento, 
porém, na dúvida, hoje fizemos algumas anotações 
a respeito da vida curricular da homenageada.

 E para tanto, volvemos a um pronunciamento 
nosso, em 1973, quando, com ela e outros 13 
conselheiros, integrávamos o Conselho Estadual 
de Cultura.

 Prestou-lhe o Conselho uma homenagem 
quando aquela professora, diplomada aos 18 
anos, após 47 anos de serviços, se aposentara.

 Foi ela a primeira mestra a aplicar o Método 
de Projeto nas escolas fluminenses, tão logo 
começaram os mesmos nas escolas experimentais 

NEIDE BARROS RÊGO*
Acadêmica Titular da Cadeira nº 11

Classe de Belas Artes
Comissão de Redação

do Rio de Janeiro, então Distrito Federal.

 Em 1936 frequentou D. Albertina cursos 
de Português, especializando-se com o Prof. José 
Oiticica; e tornou-se sua assistente no Colégio 
Pedro II.

 Prestou, no ano 1937, concurso para a 
Cadeira de Português e Literatura na Escola 
Aurelino Leal.

 Mais tarde, 1944, a convite do diretor-geral 
do Departamento de Educação do Estado, Dr. 
Rubens Falcão, a Profa. Albertina Barros realizou, 
no Liceu Nilo Peçanha, um curso de Linguagem 
para o Magistério primário, tornando-se pioneira 
no assunto.

 Lecionou do Colégio Brasil, no Plínio 
Leite, porém, ao tempo, resolveu inscrever-se no 
concurso para professor de Português e Literatura 
dos Institutos de Educação do Estado e atingiu a 
cátedra, defendendo a tese Analogia nos verbos 
portugueses, ingressando no Liceu Nilo Peçanha 
como professora catedrática das referidas 
matérias.

 Em 1945 alcançou as docências das 
referidas matérias no Colégio Pedro II. 

 Mesmo com esses encargos, no Liceu 
trabalhou por 20 anos, educandário que inclusive 
dirigiu.

 Fundou e dirigiu, no ano 1949, o primeiro 
Ginásio da Campanha Nacional de Educandários 
Gratuitos, Ginásio Felisberto de Carvalho, no 

Albertina Fortuna Barros no Teatro 
Municipal de Niterói, 1966

Fonte: Arquivo pessoal de Eneida Fortuna Barros



30

REVISTA DA ACADEMIA FLUMINENSE DE LETRAS

Barreto. E, no ano seguinte, licencia-se em 
Letras Neolatinas pela Faculdade Fluminense de 
Filosofia.

 Não estava satisfeita. Seu temperamento 
combativo levou-a, em 1951, a se submeter a 
novo concurso de provas, de título e de defesa de 
tese, com o trabalho A Lógica da Língua, visando 
à Cadeira de Português do Colégio Pedro II.

 Daí dizer o acadêmico Renato de Lacerda, 
em seu livro Perfis Poéticos:

Professora distinta, ativa e culta,
eleva no magistério onde se oculta,
como um padrão de glória singular...

 Em seguida obtém a cátedra de Literatura 
Portuguesa na Faculdade Fluminense de Filosofia, 
posteriormente transformada em Instituto de 
Letras da Universidade Federal Fluminense.

 Dirigiu a Biblioteca Pública do Estado, hoje 
Biblioteca Estadual de Niterói, ocasião em que 
criou cursos de dicção e impostação de voz para 
professores deste município, sob o patrocínio 
da Academia Fluminense de Letras, anos 1965 a 
1967; ainda, dirigiu o Departamento de Difusão 
Cultural, coordenou o Grupo de Trabalho de TVE 
no Estado do Rio, quando instalado o primeiro 
circuito fechado de TV Educativa da Secretaria de 
Educação e Cultura, incumbindo-se da elaboração 
e apresentação do primeiro curso em vídeo-tape, 
de cinco aulas, sobre a voz humana.

 Não se cansava a tradutora dos primeiros 
livros das Metamorfoses, de Ovídio. Com a 
colaboração da assistente Carmen Alt promoveu 

Albertina Barros recebe a Medalha de Honra ao Mérito 
conferida pela Liga da Defesa Nacional, 1978

Fonte: Arquivo pessoal de Eneida Fortuna Barros

cursos de Apreciação Musical, de regência, de 
folclore e outros.

 Participou de vários congressos culturais, 
levando sua contribuição ao Congresso de 
Literatura da Língua Portuguesa, em Coimbra, ano 
1967, outro na Bahia, do I Encontro das Academias 
de Letras do Brasil, em Goiânia, em abril de 1972, 
no qual estivemos na qualidade de secretário da 
Academia Fluminense de Letras com o acadêmico 
Lyad de Almeida.

 Albertina Fortuna Barros (e fazia questão 
de cortar o de, dizendo que não era de Barros), 
deixou trabalhos importantíssimos publicados, e 
podemos mencionar:

 Morfologia Histórica dos Verboso 
Portugueses; Tréplica Oportuna; Noções de 
Literatura Brasileira; Coletânea de Exercícios; 
Metamorfoses de Ovídio (tradução e comentário); 
Vade Mecum de Latim; Análise Sintática; Historietas 
do Nestor; Latim para curso superior; Verbos; Novos 
exercícios de Português; Técnica de Estilo, além de 
trabalhos nas revistas da Academia Fluminense 
de Letras, instituição em que ela ocupa a Cadeira 
n° 19, patronímica de Felisberto de Carvalho.

 Eleita em sessão de 30 de dezembro de 
1974 presidente da Academia Fluminense de 
Letras, para o biênio 1974/1976 e tivemos a honra 
de ser o seu secretário. 

Liceu Nilo Peçanha
 Foto: Acadêmico Antônio Machado
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NAIR DE TEFFÉ: UMA 
MULHER À FRENTE DE

SEU TEMPO!

 No mês de março, em que se comemora 
o Dia Internacional da Mulher, nossa atenção se 
volta ao resgate da memória de mulheres que 
contribuíram decisivamente para a superação de 
injustificados preconceitos de discriminações que 
impediam ou restringiam a participação feminina 
em muitas atividades e espaços da vida social.  
Mesmo no ambiente artístico-literário-cultural 
predominava uma mentalidade misógina: em 
muitas Academias de Letras chegava mesmo a 
haver objeção estatutária à admissão de pessoas 
do sexo feminino. 

  Na própria Academia Brasileira de Letras 
esse tabu somente foi superado em 1977, quando 
a escritora Raquel de Queiroz foi eleita a primeira 
mulher para integrar a Casa de Machado de Assis. 
Antes, em 1930, a escritora Amélia Beviláqua 
(esposa do grande jurista e acadêmico Clóvis 
Beviláqua) não teve sua candidatura admitida 
exatamente por ser mulher, o que também se 
repetiu em 1970, quando a já consagrada escritora 
Dinah Silveira de Queiroz apresentou candidatura, 
igualmente indeferida.

 Embora nossa Academia Fluminense 
de Letras, em sintonia com a mentalidade 
predominante da época, também tenha tido em 
sua configuração originária uma composição 

CLEBER FRANCISCO ALVES*
Acadêmico Titular da Cadeira nº 12

Classe de Letras

exclusiva de figuras masculinas, a abertura à 
participação da mulher não foi tão tardia quanto 
em outras instituições congêneres. Com efeito, 
pouco depois de completada sua primeira década 
de existência, em abril de 1929, tomava posse 
como membro – na classe de Belas Artes – a 
caricaturista, atriz, cantora e artista de múltiplos 
talentos NAIR DE TEFFÉ HERMES DA FONSECA. 
Seu ingresso na entidade literária máxima 
de âmbito estadual fluminense certamente 
é resultado não apenas de seus variados e 
reconhecidos valores artísticos, mas também – 
em se tratando de uma agremiação literária – do 
exitoso desempenho por ela alcançado naquela 
quadra histórica, no exercício da presidência da 
Academia Petropolitana de Letras. 

  Aliás, nesse aspecto da abertura à presença 
feminina, não pode deixar de ser registrado 
o pioneirismo da entidade literária da Cidade 
Imperial, que está completando seu centenário 
em 1922, não apenas pelo fato de haver admitido 
a presença de mulheres desde o seu início (no 
quadro de fundadores figuram pelo menos duas 
mulheres), mas também por ter sido a primeira 
Academia Literária do país a alçar uma mulher 
a sua presidência, exatamente a notável Nair de 
Teffé. 

 Mas, quem foi essa grande dama? Nascida 
no Rio de Janeiro em 10 de junho de 1886, era filha 
do Barão de Teffé (Antônio Luiz Von Hoonholtz), 
grande nome do Império e herói da Guerra do 
Paraguai, e da senhora Maria Luiza Dodsworth. 
Tendo sido seu pai designado para missões 
diplomáticas na Europa, Nair passou sua infância 
e juventude na França, Bélgica e, ao final, na Itália, 
países onde seu pai exerceu cargos diplomáticos. 
Em 1905, com o retorno da família ao Brasil, 
adquiriram residência em Petrópolis onde vinham 
passar o verão e, depois, fixaram-se de modo 
permanente. 

  Sua biografia é contada no primoroso livro 
Nair de Teffé – Símbolo de uma Época, de autoria 
do Prof. Paulo Cesar dos Santos, membro titular 
da Academia Petropolitana de Letras. Dotada 
de inteligência brilhante e notáveis pendores 
artísticos, Nair – que usava o pseudônimo RIAN, 
seu anagrama – despontou como um talento 
para a arte da caricatura: seus trabalhos foram 
publicados nos mais importantes órgãos da 
imprensa nacional, e até mesmo do exterior, e 
também expostos em renomados salões de arte. 
Ela foi ainda cantora e atriz, sendo o Teatro sua 
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grande paixão. Embora já consagrada como 
artista, Nair tornou-se ainda mais famosa por ter 
contraído núpcias com o então presidente da 
República Hermes da Fonseca (que ficara viúvo 
em 1912), em memorável cerimônia realizada 
no Palácio Rio Negro em Petrópolis, no dia 
08/12/1913. Foi, até o presente, a única vez em 
que um presidente da República contraiu núpcias 
em pleno exercício do cargo. Na condição de 
primeira-dama do país, rompeu paradigmas 
no sisudo ambiente palaciano do Catete, 
abrindo novos horizontes para a valorização de 
expressões artístico-musicais, causando enorme 
polêmica perante a elite social e política do país.  
O período de união do casal, lamentavelmente, 
durou menos de uma década: em 09/09/1923 o 
marechal Hermes da Fonseca faleceu; sua esposa 
Nair permaneceu no estado de viúva até o fim da 
vida.

 Após a morte do marido, ocorrida em 
1923, Nair fixou residência em Petrópolis, sendo 
que em 1927 ela ingressou na, então, “Associação 
de Ciências e Letras” da cidade, sendo eleita 
presidente logo no ano seguinte. Reeleita em 
1929, no dia 05 de junho propôs, e teve aprovada, 
alteração estatutária pela qual a antiga associação 
– sem solução de continuidade – mudou seu 
nome para “Academia Petropolitana de Letras”. 
Continuou como presidente até 1932. Coube, 
assim, à Nair de Teffé o pioneirismo de haver 
sido a primeira mulher no Brasil a presidir uma 
Academia de Letras. 

  Exatamente nesse período em que era 
presidente da APL é que Nair de Teffé foi eleita 
para a Academia Fluminense de Letras. Tal fato foi 
noticiado na edição de 31 de março de 1928 no 
jornal O Commercio, nos seguintes termos: “Entre 
os novos acadêmicos admitidos na Academia 
Fluminense de Letras, por via de sua recente 
ampliação, conta-se a senhora Nair de Teffé 
Hermes da Fonseca, que vai figurar na classe de 
Belas Artes. Espírito de raríssimo quilate, cujo 
prestígio não esplende apenas em Petrópolis, mas 
fulge em todos os círculos intelectuais do país. 
Pintora, caricaturista, cantora e musicista, seu 
nome é uma radiante afirmação de inteligência 
completa e requintada.” A prestigiada e concorrida 
solenidade de posse se deu no Teatro Municipal 
de Niterói, em 04 de abril de 1929, e teve ampla 
cobertura da imprensa.

 Um fato de relevância histórica marcante 
relacionado à condição de Nair de Teffé como 

acadêmica efetiva dos quadros da AFL foi a missão 
que lhe foi outorgada pelo então presidente 
de nosso sodalício, Tomé Guimarães (por sinal, 
fundador e primeiro titular da Cadeira 12 – Patrono 
Carlos de Lacerda – ora ocupada pelo autor destas 
linhas), em dezembro de 1939. Naquele mês, mais 
precisamente no dia 05, realizou-se em Petrópolis 
a solenidade de inauguração do Mausoléu 
Imperial na então Igreja Matriz (hoje Catedral de 
São Pedro de Alcântara), com a inumação dos 
restos mortais de Sua Majestade o Imperador 
Dom Pedro II e da Imperatriz D. Tereza Cristina. Foi 
então enviado telegrama, pelo presidente da AFL à 
d. Nair de Teffé, solicitando que ela representasse 
a Academia na referida solenidade. O teor do 
telegrama foi o seguinte: “Senhora Nair de Teffé – 
Rua Silva Jardim, 53 – Petrópolis. Sendo V. Exa. o 
único membro efetivo da Academia Fluminense, 
residente em Petrópolis, rogo-lhe representar 
oficialmente nossa instituição nos funerais de D. 
Pedro II. Atenciosas saudações. Tomé Guimarães. 
Presidente.”

 Após o falecimento de seus pais, Nair 
começou a sentir-se sozinha em Petrópolis. Por 
isso, na década de quarenta mudou-se da cidade 
e fixou residência exatamente em Niterói. Morou, 
por um certo tempo, numa granja em Pendotiba. 
Em fins de 1959 mudou-se para a Travessa 28 de 
Março, no centro da então capital fluminense. 
Durante essa fase parece ter adotado um estilo 
de vida mais recluso, afastando-se das atividades 
artístico-culturais: inclusive, em pesquisas 
realizadas em antigos números da Revista da AFL 
nos anos cinquenta, seu nome não aparece mais 
como “membro titular” da Classe de Belas Artes, 
mas sim como “membro correspondente”. 

  Morou, por um curto período (1961 a 
1964) na Tijuca e, de 1964 até seu falecimento, 
residiu num velho sobrado, na Avenida 7 de 
Setembro, 88, em Icaraí. Faleceu em 10/06/1981 
– coincidentemente, o dia de seu aniversário 
de 93 anos – sendo seu corpo trasladado para 
Petrópolis, onde foi velado na Câmara Municipal 
e depois sepultado no mesmo túmulo onde jazia 
seu marido, o ex-presidente marechal Hermes da 
Fonseca, na necrópole petropolitana.
Referências:
SANTOS, Paulo César dos. Nair de Teffé – Símbolo de uma 
Época. 2. ed. Petrópolis: Sermograf Editora, 1981.
SANTOS, Joaquim Eloy Duarte. A Associação Petropolitana 
de Ciências e Letras e o brado feminista. In: Revista da 
Academia Petropolitana de Letras. Ano X, nº 13, dezembro 
de 1971.
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UM DIA A SER 
COMEMORADO

12 de março, Dia do Bibliotecário 

 Artur da Távola, o escritor e político 
brasileiro, escreve e é publicado em 12 de março 
de 1989 no jornal O Dia:

Ave, bibliotecários
Hoje é dia do bibliotecário. É o machismo até 
no idioma. A profissão tem mais mulher do que 
homem, mas o dia não é da bibliotecária e sim 
do bibliotecário. Curiosa, a vida! 

 Mais adiante, afirma:

...Bibliotecário ou cária, benfeitores são.

 Com este pensamento Artur da Távola 
tece considerações sobre o profissional que 
procura levar o livro ao leitor e o leitor ao livro 
fazendo também referência à multiplicidade de 
informação existente, chamando a atenção para a 
necessidade de ordenação, guarda e recuperação, 
atividades desenvolvidas pelo bibliotecário.

 E continua o escritor:

...Na pressa contemporânea ninguém avalia 
a importância de um bom bibliotecário. Não 
é apenas quem guarda os livros de modo 
organizado. Assim foi no passado. O bom 
bibliotecário é um orientador de leituras e 
pesquisas. Principalmente para crianças e jovens 
por ser o responsável pelo gosto da leitura, ainda 
o maior dos prazeres intelectuais, exatamente 
por ser o mais trabalhoso. Ler vai mais fundo, 
não é superficial ou ligeiro. Mobiliza inteligência, 
raciocínio, imaginação, sensibilidade, prazer e 
reflexão.

 Prosseguindo, complementa:

...Salve, pois, os bibliotecários e bibliotecárias 
que hoje comemoram o seu dia. Enfermeiros do 
espírito, silenciosos e modestos, a eles devemos 
o ato generoso de guardar as maiores e as 
menores (todas importantes) manifestações do 
espírito humano.

 Artur da Távola, pseudônimo de Paulo 
Alberto Moretzsohn Monteiro de Barros (1936-
2008) definiu a importância do bibliotecário ao 
afirmar que é um orientador, assim como quando o 

MARIA DO CARMO SOARES CORDEIRO*
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compara a um enfermeiro do espírito, destacando 
qualidades inerentes, esteja atuando em grandes 
ou pequenas bibliotecas, contribuindo sempre 
para que o ser humano caminhe rumo ao saber.

 Com o passar dos anos, até hoje, o conceito 
apresentado por Artur da Távola permanece 
inalterado e pelas atribuições já lembradas, foi 
instituído pelo Decreto 84.631 de 12 de março de 
1980, o Dia Do Bibliotecário, em homenagem a 
Manuel Bastos Tigre (1882-1957), escritor e poeta, 
primeiro bibliotecário concursado no Brasil.

 Lendo um pouco mais sobre o assunto, 
chego à conclusão que Artur da Távola querendo 
ou não, estava um passo à frente dos conceitos 
da época. A sua privilegiada inteligência fazia-o 
ir mais além. Atualmente, o momento pede 
que haja comunhão entre a técnica e o social. 
Emerge, assim, procurando entender os desafios 
contemporâneos, o termo Biblioteconomia Social.

 Com isso, prontamente estende a sua 
atuação o bibliotecário, indo ao encontro do 
leitor onde quer que ele esteja: nos hospitais, 
igrejas, em praças e jardins, junto aos moradores 
de rua... Revela-se presente, cumpre sua missão, 
ele que prometeu tudo fazer para preservar o 
cunho liberal e humanista da profissão.

 Recentemente, a Academia Fluminense 
de Letras em atitude única, saindo do conforto 
acadêmico, desenvolveu ação de distribuição de 
livros no ano de 2021 por iniciativa do presidente 
Waldenir de Bragança, intitulada Táxi Literário, um 
projeto significativo com o apoio da Secretaria de 
Cultura de Niterói e do Sindicato dos Taxistas.

 Esta iniciativa da Academia Fluminense 
de Letras veio mostrar que bibliotecários, 
professores e todos que lidam e se preocupam 
com a educação e a cultura estão voltados para 
um objetivo comum: incentivar o prazer de ler. 
E, com isto, promover o livro, a informação e o 
saber. 

Um livro pode jazer adormecido 
por cinquenta ou até dois mil anos 

em um canto esquecido de uma 
biblioteca, apenas para revelar, ao ser 
aberto, as maravilhas ou abismos que 
contém, ou a frase que parece ter sido 

escrita especialmente para mim
Marguerite Yourcenar
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Niterói
HISTÓRIA E POESIA
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INSTITUTO HISTÓRICO. 
REMEMORAÇÃO.

 Era uma noite de inverno, 31 de julho de 
1973, na antiga cidade que havia pertencido ao 
bravo guerreiro tupinimós, conhecido como 
Arariboia, quando o sonho de trinta ferrenhos 
apaixonados pela História, conseguiram seu 
intento, ao reunirem-se, em uma sala cedida pela 
professora Myrthes Wenzel, então diretora do 
Centro Educacional de Niterói.

 Lá fora corria um vento muito frio, que 
ao contrário, no coração desses 30 pioneiros, 
verdejava um calor abrasador, pois sabiam que 
ao assinar a tão sonhada Ata de Fundação do 
Instituto Histórico, estavam assinando a própria 
história, desta Cidade Imperial.

 Foi proposta aprovada, nesta primeira 
reunião para ser sua primeira presidente, a 
professora Thalita de Oliveira Casadei, que foi 
eleita por aclamação. 

 Assinaram a Ata de Fundação, entre outros 
fundadores do Instituto Histórico: Thalita de 
Oliveira Casadei, Alberto Fortuna Barros, Padre 
José Nicodemos dos Santos, Alodio Moledo dos 
Santos, José Inaldo Alves Alonso, Dalmo Freires 
Barreto, Antônio Casadei e Laurindo Marques 
de Albuquerque Mello, Ismênia Martins, Cybele 
Moreira de Ipanema. A estes se juntaram vários 
outros estudiosos, perfazendo um grupo de 
trinta, dentro os quais muitos historiadores já 
consagrados.

 Foi também eleito como orador oficial 
Lyad de Almeida. Esta primeira Diretoria eleita 
tomou posse em 17 de outubro de 1973, no 
salão nobre da Academia Fluminense de Letras, 
quando o Ministro Geraldo Montedônio Bezerra 
de Menezes, na época, presidia aquela Casa de 
Cultura.

 Assim nasceu o Instituto Histórico de Niterói 
e que somente muito anos depois, em dezoito de 
junho de 1998, por alterações estatutárias, em 
uma Assembleia Geral Extraordinária, passa a ser 
denominado, Instituto Histórico e Geográfico de 
Niterói, IHGN.

 Tem ainda como brasão, concebido por 
Alberto Rosa Fioravante, o Peão das Terras dos 
Jesuítas, e componentes gráficos e emblemáticos 
da História, da Geografia e das Gentes de 
Niterói resumidos no lema: Historia Urbis et 
Gentis Niteroienses; como também houve a 
devida adoção dos Patronímicos para os sócios 
fundadores e efetivos.

 Em oito de março de 1998 é assinado, 
pelo então presidente da Fundação Municipal 
de Educação e o presidente do IHGN, Francisco 
Tomasco de Albuquerque, o Termo de Permissão 
de Uso, do pavimento térreo, do bloco anexo da 

Fundação Municipal de Educação de Niterói.

 O Instituto Histórico e Geográfico de Niterói 
foi criado com a finalidade de estudar a História 
do Brasil, a História fluminense e especialmente a 
do Município de Niterói.

 Essa Casa do Saber zela pelas tradições 
do estado do Rio, reverencia a memória dos 
conterrâneos ilustres e dos vultos que tenham 
prestado serviços relevantes. Faz também coletar 
documentos relativos às efemérides da cidade, 
costume e tradições do povo.

 Incentiva e elaboração de monografias 
concernentes à história e aos estudos biográficos 
acerca dos primitivos moradores da região e 
coopera com os poderes públicos, nas medidas 
tomadas que buscam o engrandecimento do 
Município, sugerindo-lhes medidas que visem à 
conservação e defesa do patrimônio histórico.

 Um dia, e que resultou em um dia muito 
feliz, o sócio fundador José Inaldo Alonso, 
encontrou-se com o jornalista Jourdan Amóra, 
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diretor e presidente do jornal A Tribuna e expôs a 
ele, os propósitos do Instituto.

 Pretendendo colaborar e demonstrando 
verdadeiro entusiasmo, pelo assunto tratado, 
Jourdan Amóra, aliado à sua grande vontade de 
servir, colocou o seu jornal, sem qualquer ônus à 
disposição do Instituto Histórico e Geográfico de 
Niterói, os convidando a escrever, uma vez por 
semana, uma coluna própria, o que aconteceu à 
partir do dia 14 de junho de 1975.

 Essa coluna especial, intitulada Jornal do 
Instituto Histórico de Niterói, graças ao denodo 
de seu muito digno diretor, Jourdan Amóra, ao 
publicar sessenta artigos, foi transformado em 

uma coletânea, às expensas dos articulistas.

 O Instituto Histórico e Geográfico de 
Niterói, vem funcionando ininterruptamente, 
desde a sua fundação em junho de 1973 e caminha 
em júbilo, gloriosamente para os seus cinquenta 
anos de existência, repleto de muitas realizações e 
vários sonhos para a sua caminhada de um futuro 
muito luminoso, desempenhando com galhardia 
seu destino na História e na Geografia.

 Com a humildade e o respeito que se deve 
a tudo o que é por demais sagrado, nos inclinamos 
com humildade e fervor a esse gigante da cultura, 
que é o Instituto Histórico e Geográfico, que 
tenho a honra de presidir no período 2022-23.

Fotografia histórica da sessão solene da instalação do Instituto Histórico 
de Niterói na sede da Academia Fluminense de Letras, realizada em 17 de 
outubro de 1973. De pé vemos a Professora Thalita de Oliveira Casadei, 
geógrafa e historiadora, discursando como primeira presidente do IHN.
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NITERÓI: DE VILA A 
CAPITAL ANTES DE SER 

CIDADE
ENEIDA FORTUNA BARROS*

Acadêmica Titular da Cadeira nº 19
Classe de Letras

 Nossa cidade, que completa em 2022 
seus 449 (quatrocentos e quarenta e nove) 
anos de existência, merece agora toda a nossa 
atenção, tendo em vista a iniciativa da Prefeitura 
de apresentar o Plano Niterói 450 Anos, para 
o processo de revitalização da parte central, 
com abertura de um novo ciclo de intervenções 
modernizadoras, nas áreas de resiliência, 
sustentabilidade e clima.

 Niterói teve uma fundação originariamente 
inusitada, por coincidir com a data oficial da 
doação das terras da antiga sesmaria de Antônio 
de Mariz e sua mulher Isabel Velho, ao cacique 
Arariboia, como recompensa de seus serviços 
prestados na luta pela expulsão dos franceses do 
Rio de Janeiro.

 Em 22.11.1573, foram lançados, portanto, 
os fundamentos da ainda futura Niterói, fato 
confirmado no dia seguinte, 23 (vinte e três), em 
documento lavrado por uma escritura em notas 
do tabelião Pedro da Costa.

 Antes disso, formara-se na região um 
primitivo núcleo habitacional, ocupado por 
portugueses e seus aliados indígenas, esses 
últimos aqui estabelecidos desde 16.03.1568, 
quando o cacique recebeu essas terras e nelas se 
instalou, para tomar posse delas mais tarde.

 Como é sabido, a sesmaria tinha por limites 
as “barreiras vermelhas” do morro do Gragoatá e 

se alargava até o Maruí. E foi nesse povoado que 
o cacique inaugurou sua aldeia, a Aldeia de São 
Lourenço, nascida nas bases do morro do mesmo 
nome.

 Até os primeiros anos do século XIX, ainda 
permanecia aqui, uma povoação incipiente, 
chamada então de São Domingos da Praia Grande, 
em que, além das choças dos índios, foram 
surgindo habitações de taipa, espalhadas pelos 
dois pontos principais, separados por morros: São 
Domingos – onde ficavam os mais abastados – e 
São João de Caraí – que se estendia até onde hoje 
é o centro urbano da cidade.

 Aconteceu que, em 1816, D. João, o 
Príncipe Regente, para fugir de sua vida agitada, e 
enlutado pelo falecimento da rainha-mãe, passou 
a abrigar-se, com a família real, em São Domingos, 
em um imenso casarão pertencente ao capitão e 
negociante Tomás Soares de Andrade. O palacete, 
como era conhecido, foi-lhe doado, pouco depois 
de ter sido posto à sua disposição, para servir de 
residência em suas estadas no povoado

 Bastou a presença do Príncipe Regente 
para ser iniciado o processo de elevação do antigo 
arraial a vila, processo esse que seguiu, embora 
lentamente, pelos canais burocráticos, a partir de 
1817. 

 Conforme desejavam e achavam por direito 
os que ali viviam, a nova vila deveria ter sede em 
São Domingos, mas a escolha recaiu sobre a Praia 
Grande propriamente dita, por abranger toda a 
orla do mar, atrair maior densidade demográfica, 
e possuir maior espaço plano para a demarcação 
futura de um traçado urbanístico central, hoje 
alvo da proposta de revitalização.

 Finalmente, o alvará de 10.05.1819 
concedeu ao antigo lugarejo o título de vila, sob a 

O Palacete Real de São Domingos em 1904
Palacete usado por Dr. João VI em suas 

visitas ao povoado de São Domingos da Praia 
Grande. A partir de 1834 chegou a abrigar 
a sede do governo da Província do Rio de 

Janeiro e a primeira Assembleia Legislativa 
Provincial. Foi demolido no início do século 
XX e hoje é a Parça Leoni Ramos, também 

conhecida como Praça da Cantareira.
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denominação de Vila Real da Praia Grande.

 Seguiram-se todas as solenidades 
protocolares – cerimônias, discursos, missas, 
inclusive o beija-mão de D. João, registrado 
em uma coluna, construída como memorial do 
importante fato histórico. Ergueu-se a capela da 
matriz, foi elevado o Pelourinho, e logo foram 
escolhidos os três primeiros vereadores, por 
sorteio – entre outras iniciativas.

 Em 11.08.1819 D. João nomeou José 
Clemente Pereira para Juiz de Fora de Niterói. Sua 
posse deu-se em solenidade no palacete, em que, 
segundo os historiadores, estiveram presentes um 
total de 57 (cinquenta e sete) pessoas – apenas 
homens, como era usual na época.

 Coube a José Clemente as mais urgentes 
tarefas. Seguindo o plano apresentado por ele na 
ocasião, com o auxílio dos vereadores, foi sugerida 
a construção de ruas, praças, chafarizes, mercado, 
edifícios para a Câmara, cadeia, estabelecimentos 
comerciais: tudo o de que necessitava a nova vila.

 Iniciou-se uma fase de progresso, seguida 
pelo Ato Adicional de 18.08.1834, que concedeu 
a autonomia administrativa à Província do Rio de 

Janeiro, única no momento ainda governada pela 
Pasta do Império.

 Com essa autonomia, houve a necessidade 
de uma capital, que levou à assinatura dos decretos 
de elevação da Vila Real da Praia Grande a capital 
da província (Lei Provincial de 26.03.1835).

 Somente dois dias depois – em 28.03 – a 
Vila, já capital, adquiriu foros de cidade, com o 
nome de Niterói.

 Justo prêmio ao seu desenvolvimento 
social e à conquista de sua persona pública.
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NITERÓI NA VANGUARDA 
DO IMPRESSIONISMO NA 
LITERATURA BRASILEIRA

MÁRCIA MARIA DE JESUS PESSANHA*
Acadêmica Titular da Cadeira nº 6

Classe de Letras

 No ano em que se comemora o Centenário 
da Semana de Arte Moderna, evento ocorrido 
em São Paulo, de 13 a 17 de fevereiro de 1922, 
vale lembrar que o escritor niteroiense Adelino 
Magalhães tomou posse nesse mesmo ano, 
no dia 8 de junho, na Academia Fluminense de 
Letras, sendo membro fundador da Cadeira nº 37, 
patronímica de Raul Pompeia. Foi, também, um 
dos fundadores do Centro de Cultura Brasileira, no 
Rio de Janeiro, em 1921, instituição que durante 
sete anos movimentou o ambiente artístico 
carioca com as Vesperais Literárias.

 Em seu 1º livro Casos e Impressões, 
publicado em 1916, ousou transpor as virtudes 
do simbolismo e antecipar o modernismo, pois 
possuía “uma certa maneira de fixar o real na arte a 
partir das impressões”, conforme citação de Xavier 
Placer, em Adelino Magalhães e o Impressionismo 
na ficção, onde também comenta que Adelino fez 
de sua literatura um instrumento de libertação, 
um documento psicológico, em que através do 
eu, encontra-se a expressão do humano. Usou 
o monólogo interior de modo a dar a impressão 
de reproduzir os pensamentos, da forma como 
eles surgem no espírito. Mesmo sendo um autor 
intimista, não era alheio aos problemas sociais. 
Observa-se em sua escrita, ainda segundo Xavier 
Placer um “ideologismo reivindicatório... que 
percebia grevistas ou anarquistas. A simpatia 
do homem Adelino ia para aqueles: Para ele, a 
burguesia era como o bafio de um quarto fechado 
com roupas sujas”. 

 Considerado precursor do impressionismo 
na ficção, e envolvido na ambiência modernista, 
por propiciar encontros de escritores, de artistas 
e de intelectuais no Centro de Cultura Brasileira, 
com as Vesperais Literárias. E se em São Paulo 
havia um movimento preparatório para a 
Semana de Arte Moderna, no Rio de Janeiro, 
o niteroiense Adelino Magalhães, nascido no 
bairro de São Domingos, em 02 de setembro 
de 1887, revolucionava no campo da literatura. 
Foi um exímio cronista de costumes, às vezes 

rebelde, mas coerente com um pensamento 
novo. Adotou a concepção impressionista da arte 
e nos deixou um legado literário de renovação e 
de sensibilidade estética moderna. Eis suas obras: 
Casos e Impressões; Visões, Cenas e Perfis; Tumulto 
da Vida; Inquietude; A Hora Veloz; Os Momentos; 
Os Marcos da Emoção; Íris; Plenitude; e Quebra-
luz.

 Adelino Magalhães, na linha do pontilhismo 
na pintura, usava a arte de pintar com as palavras, 
ao utilizar uma linguagem fragmentária, com 
personagens vindos de uma visão instantânea, 
flashes flagrados do real. Em Inquietude, percebe-
se a dimensão humanista do escritor, legítimo 
antecedente dos ideais do modernismo. Eis um 
fragmento da referida obra: “Inquietude, supremo 
apanágio do Senhor, em que se conturbam todos 
os ideais, todas as filosofias, todas as estéticas, 
todas as fés, num desvario clarividente de novos 
mundos”.

 Seguem algumas apreciações críticas 
sobre seu legado literário: Otto Maria Carpeaux, 
em Pequena Bibliografia Crítica da Literatura 
Brasileira, declara que 

Enquanto o Rio de Janeiro de Lima Barreto ainda 
é semicolonial, o Rio de Janeiro de Adelino 
Magalhães é metrópole moderna, visualizada 
num estilo que antecipa imediatamente o 
modernismo. O espírito que vivifica essa visão 
é o da ala espiritualista do modernismo, cujos 
componentes forneceram a maior parte da 
bibliografia sobre Adelino Magalhães.

 De Andrade Muricy em A Nova Literatura 
Brasileira lê-se:

Deixo de parte daqueles dentre os nossos jovens 
literatos que tentam o Impressionismo por 
mero espírito de imitação, e passo a me referir 
a um típico representativo da estética daquela 
corrente: o contista Adelino Magalhães.

 De Eugênio Gomes:

(...) não estará configurada de maneira completa 
a geografia imaginária de nossa literatura sem a 
menção de uma grande ilha, quase desconhecida 
– a “Ilha de Adelino Magalhães”(...)

 Em Noções de História das Literaturas, 
Manuel Bandeira se pronuncia em um cenário 
contextualizado:

(...) mais comedido em tudo que o grupo paulista, 
não praticando de todo as licenças de linguagem 
inauguradas pelos paulistas, guardando ainda 
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certo decoro do parnasianismo em que havia se 
formado; como tal ou qual fidelidade à estética 
simbolista preservavam os fundadores da revista 
Festa; outro grupo carioca bem caracterizado, 
em Tasso da Silveira, o seu teórico, Adelino 
Magalhães, Cecília Meireles, Andrade Muricy e 
Murilo Araújo.

 Muito relevante também a citação de 
Domício Proença Filho em Estilos de Época 
na Literatura, ao situar Adelino Magalhães 
como um dos mais importantes escritores do 
impressionismo:

Com mais precisão e coerência, Adelino 
Magalhães apresenta: Liberdade de expressão; 
riqueza de imagens, interpretação da natureza, 
invenção da paisagem mais do que descrição 
objetiva. Sensações e emoções são importantes 
no momento em que se verificam.

 Adelino foi também um professor 
eficiente, mas como no presente texto o enfoque 
é a literatura no modernismo, sua atuação no 
magistério não será discutida aqui. Em 1960, a 
prefeitura de Niterói instituiu o Dia Municipal do 
Livro em sua homenagem. Em 1969, programou-
se uma Feira de Livros Adelino Magalhães, mas 
um mês antes ele faleceu e a Feira foi cancelada. 

 O seu centenário de nascimento, em 1987, 
foi celebrado pela Academia Fluminense de Letras 
e pelo então prefeito Waldenir de Bragança, que 
promoveu sessão em sua homenagem.

 Após um logo período de “esquecimento”, 

em 2004 realizou-se a Feira de Livros, que 
mostrou a importância do autor na área literária, 
educacional e outras, com a participação de 
várias instituições culturais, universidades: UFF e 
Universo, com sessões literárias, debates, projeção 
de vídeos, exposição montada por alunos da 
Escola Adelino Magalhães, lançamento de livros 
de autores niteroienses e palestras sobre a vida e 
obra do homenageado.

 Na ocasião, foi lançado Adelino Magalhães 
– seguido do resumo histórico das entidades 
literárias de Niterói de cunho acadêmico, pela 
Niterói Livros, selo da Prefeitura. Organizado 
por Graça Porto,  o livro contém o resultado da 
pesquisa de Xavier Placer sobre a vida e a obra do 
grande escritor, assim como síntese de seu perfil 
elaborada pela Academia Fluminense de Letras, 
o Cenáculo Fluminense de História e Letras, a 
Academia Niteroiense de Letras e o Instituto 
Histórico e Geográfico de Niterói.

 Por sua valorosa contribuição à arte 
literária, ele deveria ser mais reconhecido e 
homenageado na terra fluminense. Raramente é 
estudado nas escolas e universidades e lembrado 
em instituições culturais. Por isso, no ano em 
que se comemora o centenário da Semana 
de Arte Moderna, a Academia Fluminense de 
Letras tem a honra de celebrar o centenário da 
posse de Adelino Magalhães, Titular e Membro 
Fundador da Cadeira nº 37 da Classe de Letras, 
Ilustre Precursor do Impressionismo na Literatura 
Brasileira. 
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REMINISCÊNCIAS II
SÃO DOMINGOS

 Eu amo Niterói, cidade em que nasci. 
Agradeço a Deus ter me dado como berço 
esse lugar encantador, cujo epíteto é “Cidade 
Sorriso”. Na revista anterior, escrevi sobre o 
bairro do Fonseca. Nesta, número 7, vou abordar, 
ligeiramente, o que sei sobre o bairro de São 
Domingos, situado na zona sul da cidade. 

  Minha avó, Joaquina Maria de Jesus, 
portuguesa, morou mais de 60 anos numa antiga 
casa, geminada, na Rua Guilherme Briggs, nº 23. 
Só saiu dali, ao morrer. Ali nasceram seis filhos; 
a minha mãe, Aurora, foi a 4ª (1907) e a única 
atingida, gravemente, pela gripe espanhola, creio 
que em 1918. Essa rua fica no trecho entre a atual, 
Prof. Hernani Mello e a José Bonifácio. Minha mãe, 
após o casamento, costumava visitar a minha avó 
e nos levava, a mim e a meu irmão. Por isso, eu 
conheci o bairro, bem antes do Aterro Vila Real da 
Praia Grande. 

  O mar, em certos trechos, vinha até bem 
próximo das residências, separado, apenas, pela 
rua e uma calçada estreita que ficava, mais ou 
menos, a um metro de altura. Os moradores 
costumavam tomar banho de mar e desciam por 
uma pequena escada de pedra. Essa calçadinha 
contornava o mar e ia do Gragoatá ao centro de 
Niterói. Por essa razão, a Rua Visconde do Rio 
Branco era conhecida com a “Rua da Praia”. Em 
certo trecho, acompanhando o contorno da praia, 
a calçadinha fazia e continua fazendo uma curva. 
Ali existe uma velha e centenária tamarineira, 
perto da Faculdade Maria Thereza.

 O Clube Canto do Rio já existia. Na ocasião, 
tinha um time de futebol. Funcionava numa casa 
antiga, pintada de azul e branco. Brinquei, no seu 
salão, em algumas matinés de carnaval, levada 
por um tio, Joaquim do Couto, que era associado 
do Clube. Há algum tempo, essa construção foi 
substituída por outra, bem ampla, moderna, 
própria para o funcionamento de um clube, 
com vários andares, cuja fachada é totalmente 
envidraçada.

 Ao lado da casa da minha avó, ficava e fica, 
ainda, a Travessa de São Domingos – um casario, 

ALBA HELENA CORRÊA*
Acadêmica Titular da Cadeira nº 13

Classe de Letras

espécie de vila, bem comprida, com casas dos 
dois lados e que terminava com uma chácara. 
Caminhando-se, um pouco à frente, encontra-se 
a Praça Leoni Ramos, com o busto de D. Pedro 
II. Ao lado da praça, onde hoje funcionam dois 
restaurantes, ficava o Audax Club que alugava e/
ou guardava barcos de remo que ficavam expostos 
ali na frente. A seguir, encontramos a antiga Igreja 
de São Domingos cujo início da construção data 
de 1652. 

  Consta que José Bonifácio de Andrade e 
Silva, grande estadista, faleceu em sua residência, 
em Niterói, no dia 06 de abril de 1838, e que seu 
coração está guardado numa urna da Igreja de 
São Domingos. 

 Defronte à praça ficava o Estaleiro da 
Cantareira, onde meu avô, Joaquim José Cláudio 
do Couto, português, trabalhou como mestre, 
encarregado da montagem de embarcações, 
cujas peças vinham da Inglaterra. O estaleiro 
era de propriedade do Visconde de Morais. 
Esses fatos me foram narrados por minha mãe. 
Não conheci meu avô que faleceu antes do meu 
nascimento. Essa informação me ficou gravada 
por um fato relevante que passo a relatar. O 
Visconde de Morais, por ocasião do falecimento 
do meu avô, teria procurado a viúva, minha avó 
e, em reconhecimento ao trabalho meritoso 
do extinto, de quem era amigo, manteve por 
livre e espontânea vontade o pagamento do 
seu ordenado durante muitos anos. As leis 
trabalhistas só começaram com Getúlio Vargas, 
por isso eu calculo que meu avô tivesse falecido 
antes de 1930. Cabe-me esclarecer que o nome 
do Visconde de Morais foi dado à rua que liga a 
antiga Rua da Praia (Visconde do Rio Branco) à 
Rua Presidente Pedreira, no Ingá; posteriormente, 
o primeiro trecho desta rua passou a se chamar 
Prof. Hernani Melo. 

 Quando eu estava com 15 anos, foi 
vendida a nossa casa, no Fonseca, e residimos 
por três anos nessa casa da Guilherme Briggs. 
Foi a época em que eu estudava no Liceu Nilo 
Peçanha, cursando a Escola Normal, no turno da 
manhã, e o Curso Científico, à noite. Caminhava, 
pela estreita calçadinha a que já me referi, quatro 
vezes, por dia, a pé, incluindo a ida e volta, de 
casa até o Liceu. Foram três anos de muita luta, 
mas coroados de sucesso!

 De acordo com minha pesquisa consta 
que, em 1994, o Estaleiro Rodrigues Alves foi 
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cedido pela Companhia de Navegação do Estado 
do Rio de Janeiro (CONERJ) à Prefeitura de 
Niterói. Atualmente, ali funciona o Espaço Cultural 
Estação Cantareira, ou Espaço Cantareira, que é 
um centro irradiador de cultura no bairro de São 
Domingos, instalado no prédio reconstruído do 
antigo estaleiro e estação das barcas, construído 
no início do século XX, formando um conjunto 
histórico-cultural. Localiza-se em frente à Praça 
Leoni Ramos, onde há grande movimento em 
bares e restaurantes, especialmente à noite. 
Comparam essa agitação com o espírito boêmio 
da Lapa, no Rio de Janeiro.

 Também nesse extenso local onde 
funcionava o estaleiro foi construído o Campus 
da UFF, com os vários cursos superiores. Grande 
progresso para a nossa cidade!

 Ali próximo foi construído um CIEP – Centro 
Integrado de Educação Pública, no governo de 
Lionel Brizola. Um outro colégio, de prestígio, que 
funcionou muitos anos no bairro, foi o Bittencourt 
Silva. Há alguns anos também funciona o IEPIC – 

Av. Rio Banco, vendo-se à direita o prédio da 
Cantareira e à esquerda a Igreja de São Domingos

Fonte: Cultura Niterói

Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho, 
na Travessa Manoel Continentino. 

 A Faculdade de Medicina também é antiga 
na Rua Hernani Melo. Dr. Antônio Pedro Pimentel 
e Sena Campos, aliados a dois grupos de médicos 
do Rio de Janeiro e de Niterói, fundaram a 25 
de julho de 1925, a Faculdade Fluminense de 
Medicina, quando era presidente do estado do 
Rio de Janeiro, Abreu Sodré, porém sem sede 
própria. Em 25 de agosto de 1927, a Prefeitura de 
Niterói cedeu à Faculdade o prédio do Instituto 
Anatômico. Finalmente, em 07 de janeiro de 1931, 
o interventor Plínio Casado deu o magnífico prédio 
da Rua Visconde de Morais, 101 (hoje Prof. Ernani 
Melo), onde hoje funciona o Instituto Biomédico 
da Universidade Federal Fluminense.
Referência:
ESPAÇO CULTURAL ESTAÇÃO CANTAREIRA. In: 
WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia 
Foundation, 2019. Disponível em: https://pt.wikipedia.
org/w/ index .php?t i t le=Espa%C3%A7o_Cul tura l _
Esta%C3%A7%C3%A3o_Cantareira&oldid=54812447. 
Acesso em: 06 mar. 2022.
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 Em 2004 a Acadêmica Neide Barros 
Rêgo (Titular da Cadeira nº 11, Classe de Belas 
Artes) lançou La Adiauo de la Armiloj, versão em 
esperanto do livreto infanto-juvenil O Adeus das 
Armas, de autoria do Acadêmico Salvador Borges 
Filho (Titular da Cadeira nº 9, Classe de Ciências), 
publicado no ano anterior. 

 A edição mereceu apreciação crítica da 
esperantista Sneĵinka Angelova, publicada na 
Revista Literatura Foiro (Suíça), em junho de 
2006, sob o título Donacu al vi Miraklon! O artigo 
foi traduzido para o Português, também, pela 
Acadêmica Neide, sob o título Presenteie Você 
com um Milagre!, que transcrevemos abaixo:

PRESENTEIE VOCÊ COM UM MILAGRE!

 Dizem que na época do Natal acontecem 
milagres. Tenho certeza de que isso será possível 
não somente nessa ocasião. Tome nas mãos o 
belíssimo livreto O adeus das armas, de Salvador 
Borges Filho, e, diante de seus olhos, acontecerá 
um verdadeiro milagre. Tornar-se-á realidade o 
eterno desejo da humanidade de paz na Terra.

LA ADIAUO DE LA ARMILOJ 
NEIDE BARROS RÊGO

Versão em Esperanto do Livro O Adeus das Armas, 
de Salvador Borges Filho

COMISSÃO DE REDAÇÃO

 Os mais velhos possivelmente farão 
associações com alguma escultura antiga, de 
Vera Muhina, Das espadas nós forjaremos arados 
ou Adeus às armas, de Hemingway. Mas para os 
pequeninos o milagre será tão verdadeiro que os 
fará começar a acreditar que eles mesmos o farão.

 Simplesmente, como simples são todas as 
coisas concretas. Texto exatamente na medida. 
Acrescente mais uma palavra, e ele já pesará. Tire 
apenas uma palavra, e você sentirá que falta algo.

 Brilhante tradução de Neide Barros Rêgo. 
É prazer para os conhecedores da língua e ao 
mesmo tempo ao alcance de iniciantes e de 
crianças.

 Ilustrações coloridas belíssimas, de Miguel 
Coelho. Desenhos refinados, precisos. Matizes 
nítidos, que provocam alegria. Encontrada 
semelhança exata entre as armas e os instrumentos 
musicais (em que eles se transformam).

 E eis que nós temos diante de nossos 
olhos uma ideia global apresentada com arte, 
texto e ilustrações verdadeiramente bons. O 
que é necessário, além disso, para algum livro 
igualmente agradável tanto para crianças quanto 
para adultos?

 Mas, por favor, preste atenção ainda um 
momento! Presenteie você com um milagre! 
Presenteie você e seus próximos com a alegria da 
leitura de O adeus das armas.

Acadêmica Neide 
Barros Rêgo no I 

Congresso Brasileiro de 
Academias de Letras

Foto: Deborah Eltz
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 Reunião do talento das Acadêmicas Leda 
Mendes Jorge (Cadeira nº 5, Classe de Belas 
Artes) e Márcia Maria de Jesus Pessanha (Cadeira 
nº 6, Classe de Letras) Mutatis Mutandis – na 
contradança das palavras é um livro de poesias 
em formato de jogo dialógico, com versos de 
forma livre, em que as duas autoras amigas 
compartilham emoções.

 A partida tem início quando a 1ª jogadora 
lança palavras-chave e a outra aceita o desafio 
e mantém o jogo, de forma prazerosa, na 
composição dos poemas.

 A brincadeira oferece ao leitor a 
oportunidade de entrar, também, na brincadeira 
– na contradança das palavras bailarinas.

 Transcrevemos alguns comentários 
encontrados nas “orelhas” da obra:

O que dizem sobre Mutatis, Mutandis – na 
contradança das palavras:

– Quem conta um conto ... 

MUTATIS MUTANDIS
LEDA MENDES JORGE E 

MÁRCIA PESSANHA
COMISSÃO DE REDAÇÃO

todos já sabem,
mas quem conta com versos ...
indaga Mauro Carreiro Nolasco, editor da 
Parthenon.

A autora haicaísta logo responde:
Leda Mendes Jorge / Márcia de Jesus Pessanha / 
falam em poemas. 
As duas amigas / conversam em poesia / 
encaixam palavras.
Jogo de palavras / num tabuleiro de letras / lê-
se Leda e Márcia. 

Mutatis Mutandis também provocou a escritora/
pesquisadora Leonila Murinelli, que lançou a:
Palavra-brinquedo.
Duas damas se defrontam. Não há vencida, 
nem vencedora. No tabuleiro, cada uma com 
o seu potencial de lutar/jogar com palavras. O 
confronto é possível porque a palavra preenche 
espaços e ressignifica.

O poeta Paulo Roberto Cecchetti entrou na 
jogada ao saudar as autoras com sua:

Poética 
Deuses oníricos,
musas inesquecíveis... 
Personagens grandiloquentes,
enlouquecidos
de amores sublimes.
Assim, renascem poemas
“ledianos” & “marciários”
na construção do amor.”
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ALBA HELENA CORRÊA
Acadêmica Titular da

Cadeira nº 13
Classe de Letras

Pedagoga – Faculdade Fluminense de Filosofia, 
pós-graduada em Orientação Educacional – 
Faculdade Nacional de Filosofia. Mestre em 
Educação – UFF. Trovadora, sonetista, cordelista, 
haicaísta, cronista, contista, biógrafa, ensaísta e 
declamadora diplomada. Colaboradora do jornal 
Unidade e da Universidade Aberta da Terceira 
Idade. Membro das Academias Brasileiras de 
Literatura de Cordel e de Trovas, e membro 
correspondente das Academias Itaperunense de 
Letras e Cachoeirense de Letras. Vice-presidente 
da União Brasileira de Trovadores / Seção Niterói. 
Integrante dos Escritores ao Ar Livro e do Calçadão 
da Cultura.

CÉLIO ERTHAL ROCHA 
Acadêmico Titular da

Cadeira nº 27
Classe de Letras

Jornalista, escritor, advogado e defensor público 
aposentado. Formou-se na Faculdade de Direito 
da UFF. Foi apresentador do Grande Jornal 
Fluminense, transmitido pelas Rádios Tamoio e 
Jornal do Brasil; repórter do jornal O Fluminense, 
no qual chefiou o Departamento de Relações 
Públicas; assessor de Comunicação Social do 
Governo do Estado do Rio de Janeiro e assessor da 
Procuradoria Geral de Justiça. Exerceu o mandato 
de deputado estadual. Autor de artigos, crônicas 
e dos livros: Jornalismo, política e outras paragens 
e Um olhar sobre o Ministério Público Fluminense.

Conhecimento é poder. A informação 
é libertadora. A educação é a 

premissa do progresso, em cada 
sociedade, em cada família

Kofi Annan

Livros são os mais silenciosos e 
constantes amigos, os mais sábios 

e acessíveis conselheiros, e os 
mais pacientes professores

Charles W. Eliot 

CLEBER FRANCISCO ALVES
Acadêmico Titular da

Cadeira nº 12
Classe de Letras

Professor universitário e defensor público. Gradu-
ado em Direito pela Universidade Católica de Pe-
trópolis, com pós-doutorado na Universidade de 
Londres. Mestre e doutor em Ciências Jurídicas 
pela PUC-RIO. Professor da Universidade Católica 
de Petrópolis e da Faculdade de Direito da UFF. 
Autor dos livros Justiça para todos! A assistência 
jurídica gratuita nos Estados Unidos, na França e 
no Brasil; Defensoria Pública no Século XI: Novos 
horizontes e desafios; e O princípio constitucional 
da dignidade da pessoa humana: o enfoque da 
Doutrina Social da Igreja, além de inúmeros arti-
gos em periódicos nacionais e estrangeiros. 

ENEIDA FORTUNA BARROS
Acadêmica Titular da

Cadeira nº 19
Classe de Letras

Vice-presidente da AFL 2014-2016 e 2016-2018. 
Livre-docente em Teoria Literária, UFF. Mestrado 
em Teoria Literária, UFRJ. Formada em Línguas 
Neolatinas, UERJ. Professora de Teoria Literária da 
UFF, até aposentar-se; e da FANELT/Associação 
Plínio Leite. Chefe do Departamento de Literatura 
(1975) e membro do Colegiado do Instituto de 
Letras da UFF. Autora da tese A escrita em processo; 
da dissertação Literalidade/Literariedade: reflexão 
sobre a tentativa de ultrapassagem do texto 
metafísico; do trabalho de pesquisa intitulado 
Dimensões do texto; do livro Registros de memória: 
momentos da prática acadêmica; e de artigos em 
jornais e revistas literárias.
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Mais importante do que a própria obra de 
arte é o que ela semeia. A arte pode morrer, 
uma pintura pode desaparecer. O que conta 

é a semente
Joan Miro

MÁRCIA MARIA DE JESUS 
PESSANHA

Acadêmica Titular da
Cadeira nº 6

Classe de Letras

Formada em Letras Português/Francês, mestrado 
e doutorado em Literatura pela UFF. Primeira 
mulher a presidir as Academias Guanabarina e 
Niteroiense de Letras e o Cenáculo Fluminense 
de História e Letras. Autora de: Borboletrando 
e Fatias do viver; Casimiro de Abreu: o poeta 
das Primaveras; Interfaces da cotidianidade no 
romance Léonora; Quarto de despejo de Carolina 
de Jesus; A Literatura Brasileira e o papel do autor/
personagens negros; Conceitos de Literatura e 
Cultura; O Memorialismo Epistolar e vários outros.

Livros são uma mágica
extraordinariamente portátil

Stephen King

LUIZ CARLOS DE
ALBUQUERQUE SANTOS 

Acadêmico Titular da
Cadeira nº 38

Classe de Letras

Oficial da Marinha; professor. Exerceu o 
magistério na Universidade Federal Fluminense, 
Escola Naval, Escola Superior de Guerra, Colégio 
Interamericano de Defesa (Washington, EUA), 
entre outros. Autor de oito romances e dois livros 
de poesia. Destacam-se: O futuro do passado 
(romance premiado no Concurso Nacional da 
Secretaria de Cultura do Paraná, 1994); A sombra 
colorida; No inverno, talvez...; As cunhadas; A 
transparência velada; Encontro de paralelas; e A 
saga de Valquíria. Ordem do Mérito Naval, Ordem 
do Mérito das Forças Armadas e Medalha da Junta 
Interamericana de Defesa. 

SARA RIFER
(JUSSARA RIBEIRO DE 

SOUZA FERREIRA)
Acadêmica Titular da

Cadeira nº 42
Classe de Letras

Curso de Formação de Professores (IEPAM). 
Licenciatura/Habilitação em Matemática (FFC). 
Por concurso, ingressou nas Redes Municipal 
e Estadual. Especializou-se em Problemas 
Ambientais Regionais (UFF). Atuou em unidades 
privadas e na UENF. Convidada a assumir cargos 
em comissão na Secretaria Municipal de Educação 
e na Coordenadoria Regional-NF1, foi coautora de 
Portarias e Resoluções da SMECE e de inúmeros 
materiais didáticos, com destaque para a coleção 
Aprender Fazendo, (Matemática e Ciências). Sob 
o pseudônimo de Sara Rifer, lançou os romances 
regionais: Sob a luz do Farol (2012), Longe de Casa 
(2013), Amor e Ódio: laços do passado (2015), Além 
das Cinzas (2016) e Uma luz a me guiar (2018).

LUIZ AUGUSTO ERTHAL
Acadêmico Titular da

Cadeira nº 2
Classe de Ciências Sociais

Jornalista e editor, ingressou no Jornalismo aos 
15 anos, no jornal Gazeta de Nova Friburgo. Aos 
16, passou a trabalhar como repórter no diário 
Luta Democrática. Atuou inicialmente na crônica 
esportiva e conquistou, entre outros prêmios de 
reportagem, o troféu Oscar Wilde. Passou por 
vários jornais cariocas, como Última Hora, O Dia 
e O Globo. Foi assessor de Imprensa do Estado do 
Rio de Janeiro. Na Imprensa Oficial/RJ ajudou a 
criar a sessão noticiosa do Diário Oficial e a editar 
a revista. Fundou, em Niterói, a editora Nitpress, 
única do Estado focada em História e Literatura 
Fluminense, e o jornal Toda Palavra.
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MARIA DO CARMO
SOARES CORDEIRO
Acadêmica Titular da

Cadeira nº 9
Classe de Letras

Bibliotecária, professora, escritora e poetisa. Ba-
charel em Biblioteconomia e Documentação, 
UFF. Trabalhou na Biblioteca Pública Estadual de 
Niterói. Organizou o acervo da Casa da Cultura 
e respondeu pelo Departamento de Cultura de 
Rio Bonito. Publicou Como foi que um rio boni-
to transformou-se numa cidade sorriso; Jardim de 
sonhos; Duque de Caxias, 22: o endereço da felici-
dade; Como somos: o rio-bonitense tal qual ele é; 
Ao pé da serra: um paraíso (colaboração). Compôs 
a Oração de Graças pelo Centenário da Academia 
Fluminense de Letras.

WALDENIR DE BRAGANÇA
Acadêmico Titular da

Cadeira nº 29
Classe de Letras

Médico, professor, advogado, jornalista. Foi 
secretário municipal de Saúde, deputado 
estadual e prefeito de Niterói. Preside a Academia 
Fluminense de Letras, a Universidade Aberta 
da Terceira Idade e a UBT-Niterói. Presidiu a 
Federação Brasileira de Academias de Medicina e 
a Academia Brasileira Rotária de Letras. Membro 
honorário da Academia Nacional de Medicina. 
Autor dos livros Terceiridade e Marketing Social: 
relevância e resultados; das publicações Origem 
do ensino médico no Brasil em 1808 e panorama 
atual das escolas médicas, O direito do idoso e a 
realidade, O Brasil na Organização Mundial de 
Saúde e Direito Médico – Direito Médico-Social. 
Coautor da obra Aborto e o direito à vida (Prêmio 
Genival Londres/ANM).

MATILDE CARONE 
SLAIBI CONTI

Acadêmica Titular da
Cadeira nº 5

Classe de Ciências Sociais

Cirurgiã-dentista, Universidade Federal Juiz de 
Fora. Especialização Saúde Coletiva, Escola de 
Saúde Pública. Advogada militante, formada 
em Direito, Universidade Cândido Mendes. 
Doutora e pós-doutora em Ciências Jurídicas e 
Sociais, UMSA, Buenos Aires. Professora titular 
de Direito da Universidade Salgado de Oliveira. 
Professora de pós-graduação, Universidades 
Estácio de Sá, Plínio Leite, Salgado de Oliveira; 
e professora conferencista das Escolas de 
Magistratura RJ e Federal. Psicanalista, Sociedade 
Psicanalítica Ortodoxa do Brasil, e especialista 
em Psicossomática, UFF. Bacharel e licenciada 
em História. Especialização em Artes Plásticas, 
Universidade La Salle, com exposições em vários 
países.

NEIDE BARROS RÊGO 
Acadêmica Titular da

Cadeira nº 11
Classe de Belas-Artes

Professora. Tradutora. Fundou o Centro Cultural 
Maria Sabina, onde ensina Arte de Dizer e realiza 
eventos culturais. Publicou Revelação e Água 
Escondida (antologia que reuniu 234 poetas 
niteroienses). Membro vitalício da Associação 
Universal de Esperanto. Com Sylla Chaves, 
organizou as antologias: Brazila Esperanta Parnaso 
e Poesias escolhidas do Brazila Esperanta Parnaso 
(bilíngue). Tem poesias em 140 antologias. Faz 
parte do Grupo Nuance, de Arte de Dizer. Gravou 
DVDs e CDs. Intérprete e autora premiada em 
concursos de poesias no Brasil, na Bulgária, 
Holanda, Rússia e Itália. 

O tempo se move em uma direção,
a memória em outra

William Gibson

Um verdadeiro artista não é 
alguém inspirado, mas alguém 

que inspira os outros
Salvador Dali
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CLASSE DE LETRAS
CADEIRA 01
Patrono: Alberto Silva
Fundador: Salomão Cruz
Ocupantes: Hélio Nogueira, Élio Monnerat Solon de 
Pontes
Membro atual: Alexandre Gazé (Alexandre Gazé Filho)
CADEIRA 02
Patrono: Alberto de Oliveira
Fundador: Antônio Lamego
Ocupantes: Phocion Serpa, Walfrido Faria, Maria da 
Conceição Pires de Melo
Membro atual: Waldeck Carneiro (Waldeck Carneiro 
da Silva)
CADEIRA 03
Patrono: Alberto Torres
Fundador: Carlos Maul
Ocupantes: Luiz Magalhães
Membro atual: José Raymundo Martins Romeo
CADEIRA 04
Patrono: Alcindo Guanabara
Fundador: Alceste Fróes
Ocupantes: Alfredo Cumplido de Sant’Ana, Enéas 
Marzano
Membro atual: Luiz Felizardo Barroso
CADEIRA 05
Patrono: Andrade Figueira
Fundador: Henrique Castrioto
Ocupantes: Abel Sauerbronn de Azevedo Magalhães, 
Edmo Rodrigues Lutterbach
Membro atual: Franci Machado Darigo
CADEIRA 06
Patrono: Antônio Aguiar
Fundador: Jônatas Botelho
Ocupantes: Ramon Alonso, Mario Ritter Nunes
Membro atual: Márcia Pessanha (Márcia Maria de 
Jesus Pessanha)
CADEIRA 07
Patrono: Azeredo Coutinho (Bispo)
Fundador: Olímpio de Castro
Ocupantes: Arnaldo Nunes, Antônio Carlos da Rocha 
Villaça 
Membro atual: Marcus Antônio de Souza Faver 
CADEIRA 08
Patrono: Azevedo Cruz
Fundador: Homero Pinho
Ocupantes: Jacy Pacheco, Paulo Campos, Herval de 
Souza Tavares, Waldir Pinto de Carvalho
Membro atual: Eduardo Antônio Klausner
CADEIRA 09
Patrono: B. Lopes
Fundador: Olavo Bastos
Ocupantes: Maurício de Lacerda, Lyad de Almeida, Leir 
de Souza Moraes
Membro atual: Maria do Carmo Cordeiro

CADEIRA 10
Patrono: Belisário Augusto
Fundador: Epaminondas de Carvalho
Ocupantes: Paulino Neto, José Antônio Soares de 
Souza, Hilton Massa
Membro atual: Lúcia Romeu (Lúcia Maria Barbosa 
Romeu)
CADEIRA 11
Patrono: Benjamin Constant
Fundador: Ricardo Barbosa
Ocupantes: Oscar Fontenelle, Dayl de Almeida, Etacyr 
Guimarães de Campos
Membro atual: Fernando Gama (Fernando Gama de 
Miranda Netto)
CADEIRA 12
Patrono: Carlos de Lacerda
Fundador: Tomé Guimarães
Ocupantes: Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes
Membro atual: Cleber Francisco Alves
CADEIRA 13
Patrono: Casimiro de Abreu
Fundador: Altino Pires
Ocupantes: Vilmar de Abreu Lassance
Membro atual: Alba Helena Corrêa
CADEIRA 14
Patrono: Castro Menezes
Fundador: Creso Braga
Ocupantes: Marcos Almir Madeira
Membro atual: João Batista Thomaz
CADEIRA 15
Patrono: Duque de Caxias
Fundador: Soares Filho
Ocupantes: Oswaldo Paixão, Henrique Glória Serpa 
Pinto
Membro atual: Mirian Paura Sabrosa Zippin Grinspun
CADEIRA 16
Patrono: Euclides da Cunha
Fundador: Cortes Junior
Ocupantes: Vasconcelos Torres
Membro atual: Cybelle Moreira de Ipanema
CADEIRA 17
Patrono: Ezequiel Freire
Fundador: Manuel Duarte
Ocupantes: Elói Pontes, Mário Newton Filho, José 
Newton de Almeida Baptista Pereira (Arcebispo)
Membro atual: Cláudia Cataldi
CADEIRA 18
Patrono: Fagundes Varela
Fundador: Emílio Kemp
Ocupantes: Luiz Reid
Membro atual: Luiz Carlos Silva Lessa
CADEIRA 19
Patrono: Felisberto de Carvalho
Fundador: Quaresma Júnior
Ocupantes: Agenor de Roure, L.F. Carpenter, Albertina 
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Fortuna
Membro atual: Eneida Fortuna Barros
CADEIRA 20
Patrono: Firmino Silva
Fundador: Eugênio Cordeiro
Membro atual: Jota Carino (Jonaedson Carino)
CADEIRA 21
Patrono: Francisco de Lemos (Bispo)
Fundador: Serpa Pinto
Ocupantes: Ismael de Lima Coutinho, Maria Alice 
Barroso
Membro atual: Elídio Robaina (Monsenhor)
CADEIRA 22
Patrono: Guilherme Briggs
Fundador: Edmundo March
Ocupantes: Sylvio Figueiredo, Mário Duarte Monteiro
Membro atual: Maximiano de Carvalho e Silva
CADEIRA 23
Patrono: Joaquim Manuel de Macedo
Fundador: Armando Negreiros
Ocupantes: Leopoldo Teixeira Leite Filho, Xavier Placer, 
Hélio Alonso
Membro atual: Peterson Barroso Simão
CADEIRA 24
Patrono: José do Patrocínio
Fundador: Levi Fernandes Carneiro
Ocupantes: Tarcísio Meireles Padilha
Membro atual: Vaga
CADEIRA 25
Patrono: Júlio Maria (Padre)
Fundador: J. Demorais
Ocupantes: Nelson Rangel, Newton Perissé Duarte, 
Lourenço Luiz Lacombe, Roberto dos Santos Almeida
Membro atual: Vaga
CADEIRA 26
Patrono: Lúcio de Mendonça
Fundador: Ildefonso Falcão
Membro atual: Sávio Soares de Sousa
CADEIRA 27
Patrono: Luiz Pistarini
Fundador: Gomes Leite
Ocupantes: Alberto Lamego, Alberto Torres
Membro atual: Erthal Rocha (Célio Erthal Rocha)
CADEIRA 28
Patrono: Macedo Soares (Conselheiro)
Fundador: Júlio Salusse
Ocupantes: Toledo Piza, Romeu Silva, Lourival Ribeiro
Membro atual: Maria Beltrão (Maria da Conceição de 
Moraes Coutinho Beltrão)
CADEIRA 29
Patrono: Manuel Carneiro
Fundador: Múcio Paixão
Ocupantes: Teófilo Guimarães, Hamilton Nogueira
Membro atual: Waldenir de Bragança

CADEIRA 30
Patrono: Martins Teixeira
Fundador: Alfredo Rangel
Ocupantes: Luiz Lamego, Amélia Tomás, Vera de Vives
Membro atual: Leslie Aloan (Leslie de Albuquerque 
Aloan)
CADEIRA 31
Patrono: Paulo da Silva Araújo
Fundador: Castro Menezes
Ocupantes: J.E. da Silva Araújo, Francisco Pimentel, 
Raul de Oliveira Rodrigues
Membro atual: Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro 
CADEIRA 32
Patrono: Pedro Luiz
Fundador: Belisário de Souza
Ocupantes: Kleber de Sá Carvalho, Emmanuel de 
Macedo Soares
Membro atual: Vaga
CADEIRA 33
Patrono: Pedro II
Fundador: Alberto Fortes
Ocupantes: Magalhães Gomes, Dulcydides de Toledo 
Piza
Membro atual: Wainer da Silveira e Silva
CADEIRA 34
Patrono: Pereira da Silva (Conselheiro)
Fundador: Honório Silvestre
Ocupantes: Thiers Martins Moreira, Celso Kelly, Walter 
Di Biase
Membro atual: Regina Coeli Vieira da Silveira e Silva
CADEIRA 35
Patrono: Quintino Bocaiúva 
Fundador: Horácio Campos
Ocupantes: Nelson Rebel, Artur de Almeida Torres
Membro atual: Fátima Cunha Ferreira Pinto
CADEIRA 36
Patrono: Raja Gabaglia
Fundador: Henrique de Araújo
Ocupantes: Everardo Backheuser, Brigido Tinoco, 
Waldyr Jansen de Mello
Membro atual: Vaga
CADEIRA 37
Patrono: Raul Pompeia
Fundador: Adelino Magalhães
Ocupantes: Alípio Mendes, Luiz Calheiros Cruz
Membro atual: Marcelo Câmara (Marcelo Nóbrega da 
Câmara Torres)
CADEIRA 38
Patrono: Saldanha da Gama
Fundador: Lacerda Nogueira
Ocupantes: Godofredo Tinoco, Ayrton Pinto Ribeiro, 
Alberto Valle
Membro atual: Luiz de Albuquerque (Luiz Carlos de 
Albuquerque Santos)
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CADEIRA 39
Patrono: Salvador de Mendonça
Fundador: Sena Campos
Ocupantes: Henrique Lagden, Valfredo Martins, José 
Geraldo Pires de Mello
Membro atual: Flávio Chame Barreto
CADEIRA 40
Patrono: Silva Jardim
Fundador: Olavo Guerra
Ocupantes: Mauricio de Medeiros, João Rodrigues de 
Oliveira, José Alfredo de Andrade
Membro atual: Rogério Devisate
CADEIRA 41
Patrono: Silva Marques
Fundador: Eurípedes Ribeiro
Membro atual: Marco Lucchesi (Marco Americo 
Lucchesi)
CADEIRA 42
Patrono: Soares de Souza Júnior
Fundador: Martins Teixeira Júnior
Ocupantes: Alberto Ribeiro Lamego, Togo de Barros
Membro atual: Sara Rifer (Jussara Ribeiro de Souza 
Ferreira)
CADEIRA 43
Patrono: Teixeira de Melo
Fundador: Ernesto Paixão
Ocupantes: Arthur Nunes da Silva, Heitor Gurgel, José 
Inaldo Alves Alonso
Membro atual: Vaga
CADEIRA 44
Patrono: Teixeira e Souza
Fundador: Osório Dutra
Ocupantes: José Cândido de Carvalho, Hervê Salgado 
Rodrigues, Milton Nunes Loureiro
Membro atual: Marcello Cerqueira (Marcello Augusto 
Diniz Cerqueira)
CADEIRA 45
Patrono: Visconde de Araguaia
Fundador: Joaquim Peixoto
Ocupantes: Prado Kelly, Alaor Eduardo Scisínio, Kleber 
Leite (Sebastião Kleber da Rocha Leite)
Membro atual: Vaga
CADEIRA 46
Patrono: Visconde de Beaurepaire Rohan
Fundador: Antônio Figueira de Almeida
Ocupantes: Alves Cerqueira, Renato de Lacerda, Luis 
Antônio Pimentel
Membro atual: Andréa Caldas (Andréa Christina Silva 
Panaro Caldas)
CADEIRA 47
Patrono: Visconde de Itaboraí
Fundador: Oliveira Viana (Francisco José de Oliveira 
Viana)
Ocupantes: Sabóia Lima, Alcydes Machado Gonçalves, 
Angelo Longo

Membro atual: Sandro Pereira Rebel
CADEIRA 48
Patrono: Visconde de Sepetiba 
Fundador: Melquíades Picanço
Ocupantes: Macário Picanço, Aloysio Tavares Picanço
Membro atual: Lúcio Picanço Facci
CADEIRA 49
Patrono: Feliciano Sodré
Fundador: José Mauro Haddad
CADEIRA 50
Patrono: Ary Parreiras (Almirante)
Fundador: Alexandre Chini (Alexandre Chini Neto)

CLASSE DE BELAS ARTES
CADEIRA 01
Patrono: Acácia Brazil de Mello
Fundador: Dalka Azevedo (Dalka Lima Coutinho de 
Azevedo)
Membro atual: Vaga
CADEIRA 02
Patrono: Affonso Gonçalves Reis
Fundador: Maestro Bernardo (José Bernardo de Souza)
Membro atual: Vaga
CADEIRA 03
Patrono: Alcyr Pires Vermelho
Fundador: Deila Scharra (Deila Maria Ferreira Scharra)
CADEIRA 04
Patrono: Chiquinha Gonzaga
Fundador: Lúcia Motta (Lúcia Regina Antunes da 
Motta)
CADEIRA 05
Patrono: Francisco Mignone
Fundador: Leda Mendes Jorge (Leda Mendes Jorge 
Aidar)
CADEIRA 06
Patrono: Israel Pedrosa
Fundador: Robert Preis
Membro atual: Vaga
CADEIRA 07
Patrono: Jayme Moreira de Luna
Fundador: Antônio Machado (Antônio Alberto 
Carvalho Machado)
CADEIRA 08
Patrono: Leopoldo Fróes
Fundador: Veronica Debellian Accetta
Membro atual: Gracinha Rego (Maria das Graças Alves 
de Azevedo Rego)
CADEIRA 09
Patrono: Lourenço Fernandes
Fundador: Magda Belloti (Magda Telles Loureiro 
Belloti)
CADEIRA 10
Patrono: Margarida Lopes de Almeida
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Fundador: Maria Aparecida Barreto da Silva
CADEIRA 11
Patrono: Maria Sabina
Fundador: Neide Barros Rêgo
CADEIRA 12
Patrono: Noel Rosa
Fundador: Myrtis Ruschel Bergamaschi de Leoni Ramos
CADEIRA 13
Patrono: Raimunda Viana
Fundador: Maria de Carvalho Mendes
CADEIRA 14
Patrono: Silvio Vianna
Fundador: Marly Prates (Marly Soares Prates Lima)
Membro atual: Vaga
CADEIRA 15
Patrono: Villa-Lobos
Fundador: Therezinha de Maria Carvalho Pinto 

CLASSE DE CIÊNCIAS
CADEIRA 01
Patrono: Américo Braga
Fundador: Aristeu Pessanha (Aristeu Pessanha 
Gonçalves)
CADEIRA 02
Patrono: Aurora de Afonso Costa
Membro atual: Vaga
CADEIRA 03
Patrono: Carlos Chagas
Fundador: Luiz Augusto de Freitas Pinheiro
CADEIRA 04
Patrono: Emilia de Jesus Ferrreiro
Membro atual: Vaga
CADEIRA 05
Patrono: João da Silva Vizella
Fundador: Alcir Chácar (Alcir Vicente Visela Chácar)
CADEIRA 06
Patrono: Marcolino Candau
Fundador: Wanderley Francisconi Mendes
Membro atual: Vaga
CADEIRA 07
Patrono: Osvaldo Monteiro de Carvalho
Fundador: Alcides Pissinatti
CADEIRA 08
Patrono: Oswaldo Cruz
Fundador: Demócrito Jonathas de Azevedo
CADEIRA 09
Patrono: Ottílio Machado
Fundador: Salvador Borges Filho
CADEIRA 10
Patrono: Paulo Pimentel
Fundador: Cláudio Chaves (Cláudio do Carmo Chaves)

CADEIRA 11
Patrono: Roched Seba
Fundador: Cresus Vinicius Depes de Gouvêa
CADEIRA 12
Patrono: Rodolpho Albino
Membro atual: Vaga
CADEIRA 13
Patrono: Romero Cunha
Fundador: Guilherme Eurico Bastos Cunha
Membro atual: Vaga
CADEIRA 14
Patrono: Sylvio Pires de Mello
Fundador: Luiz Rogério Pires de Mello
CADEIRA 15
Patrono: Vital Brazil
Fundador: Antônio Werneck (Antônio Joaquim 
Werneck de Castro)

CLASSE DE CIÊNCIAS SOCIAIS
CADEIRA 01
Patrono: José de Anchieta (Padre)
Fundador: Carlos Wehrs
Membro atual: Vaga
CADEIRA 02
Patrono: Darcy Ribeiro
Fundador: Luiz Augusto Erthal
CADEIRA 03
Patrono: João VI
Fundador: Francisco Tomasco de Albuquerque
CADEIRA 04
Patrono: Durval de Almeida Baptista Pereira
Fundador: Aidyl de Carvalho Preis
CADEIRA 05
Patrono: Emilio do Carmo
Fundador: Matilde Carone Slaibi Conti
CADEIRA 06
Patrono: Francisco Alves
Fundador: Aníbal Bragança (Aníbal Francisco Alves 
Bragança)
Membro Atual: Vaga
CADEIRA 07
Patrono: Hipólito José da Costa
Fundador: Mário Sousa (Mário José Fernandes 
Rodrigues de Sousa)
CADEIRA 08
Patrono: Jalmir Gonçalves da Fonte
Fundador: Nagib Slaibi Filho
CADEIRA 09
Patrono: João Brasil
Fundador: Clélio Erthal
CADEIRA 10
Patrono: José Bonifácio da Silva
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Fundador: Sylvio Lago Jr. (Sylvio Pereira Lago Júnior)
CADEIRA 11
Patrono: José Clemente Pereira
Fundador: José Alves Pinheiro Júnior 
CADEIRA 12
Patrono: Nina Rita Torres
Fundador: Haroldo Zager (Haroldo Zager Faria Tinoco)
CADEIRA 13
Patrono: Princesa Izabel
Fundador: Antônio Izaías da Costa Abreu
Membro Atual: Vaga
CADEIRA 14
Patrono: Teixeira de Freitas
Fundador: Edson Alvisi (Edson Alvisi Neves)

CADEIRA 15
Patrono: Violeta Campofiorito Saldanha da Gama
Fundador: Andréa Ladislau (Andréa Antônia Ladislau)

MEMBROS HONORÁRIOS
01 - Antonio Cláudio Lucas da Nóbrega

02 - Domício Proença Filho
03 - Pietro Novellino

03 - Roberto de Souza Salles

Detalhe da fachada do prédio da Academia Fluminense de Letras e Biblioteca Pública Municipal,
na Praça da República, 7, Centro de Niterói (projeto do arquiteto Pedro Campofiorito,

parte integrante do conjunto arquitetônico da Praça da República)
Foto: Acadêmico Antônio Machado
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* biografia dos autores nas págs. 47-49

www.academiafluminensedeletras.com.br


