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* biografia dos autores nas págs. 49-51

WALDENIR DE BRAGANÇA*
Presidente da Academina Fluminense de Letras

Acadêmico Titular da Cadeira nº 29

5 DE NOVEMBRO – DIA 
NACIONAL DA CULTURA 

E DA LÍNGUA PORTUGUESA

 A Cultura é o conjunto de atitudes, 
valores, objetivos e práticas compartilhados 
que caracterizam um grupo; somatório das 
manifestações dos sentimentos, valores, formas 
de ser e conviver, que reflete as várias vertentes 
que formam a nação e permanece identificado a 
uma comunidade. 

 Os cientistas sociais consideram que é 
a cultura fator importante de coesão social, 
permitindo que as pessoas se conheçam, que 
haja reciprocidade, façam intercâmbio para o 
crescimento em conjunto da sua autoestima 
coletiva e a formação de uma postura ética 
Manifestações culturais são associadas às gentes 
e as identificam: folclore, música, pratos típicos, o 
humanismo nacional – na solidariedade, no jeito 
de ser e servir.

 O Dia Nacional da Cultura Brasileira foi 
instituído através da Lei Federal nº 5.579, de 19 
de maio de 1970 e celebra o nascimento de um 
dos mais importantes personagens da História do 
Brasil: Rui Barbosa, que nasceu em 5 de novembro 
de 1849. Sua origem é decorrente da memorável 
8a Conferência Internacional Americana (Lima 
/ Peru, 1938), que recomendou aos Governos 
das Américas a escolha de datas natalícias das 
personalidades mais significativas na formação 

de cada uma das nacionalidades do Novo Mundo, 
para celebração anual do DIA DA CULTURA, com 
inspiração de fraternidade continental. A nobre 
resolução, no melhor sentido humano de amor ao 
progresso elaborado na paz e na solidariedade, 
visa converter em exaltação do passado aos 
esforços comuns de civilização do continente. É 
buscar estimular o futuro, pelo exemplo deixado, 
o culto à memória de uma figura nacional de 
excepcional relevo, capaz de simbolizar a cultura 
em cada país do novo Continente. 

 A Federação das Academias de Letras do 
Brasil que existia à época propôs como o Dia da 
Cultura no Brasil a data natalícia de Rui Barbosa – 
jurista, orador, escritor, acadêmico, conferencista, 
poeta, parlamentar, jornalista, filólogo, 
vernaculista, poliglota, entre outros títulos que 
exornam luminosamente a personalidade do 
vulto símbolo da cultura no Brasil.

 Expoente Atemporal da Cultura Brasileira, 
refletindo e projetando o pensamento cultural da 
nacionalidade brasileira em face de outras forças 
vivas no mundo, a existência gloriosa e múltipla 
de Rui Barbosa é o mais alto resultado do nosso 
passado histórico, no conjunto dos vários aspectos 
da formação nacional.

 “Acima de todos os elementos de 
organização, de administração, de regeneração, 
acima de todos se acha, evidentemente, como 
a mais política de todas as forças políticas, a 
inteligência, a cultura, a ciência.” (Rui Barbosa)

Busto de Rui Barbosa no Palácio da Paz, Haia/NLD
Fonte: Lybil - Wikimedia
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Foto tirada durante a Segunda Conferência
de Paz em Haia em 1907. Os participantes da 

conferência estão sentados em uma reunião no 
Ridderzaal (Salão dos Cavaleiros) em Haia.

Fonte: Gemeente Den Haag www.thehaguepeacejustice.
com/peace-and-justice/disclaimer.htm

 Em 2006, com a Lei nº 11.310, 5 de 
novembro passou a ser também o Dia Nacional 
da Língua Portuguesa no Brasil. 

 A conexão entre a cultura e a linguagem foi 
notada desde muito antes do período clássico. Os 
gregos antigos já faziam distinção entre os povos 
civilizados e os bárbaros – “aqueles que balbuciam” 
(aqueles que falam línguas incompreensíveis). O 
fato de um grupo falar uma língua diferente e 
incompreensível é frequentemente considerado 
uma evidência mais tangível de diferença cultural 
do que outros traços culturais menos óbvios.

 Nas palavras de Leandro Konder: “Uma 
língua não é um código composto por um conjunto 
de palavras. Não resulta de uma construção técnica 
destinada a comunicar conteúdos previamente 
existentes. Em cada língua, além do uso que ela 
tem na esfera da comunicação, os seres humanos 
se expressam, se descobrem, se inventam. Cada 
idioma, elaborado coletivamente ao longo de 
séculos, manifesta determinados modos de sentir, 
de pensar e de viver de um grupo humano, grande 
ou pequeno. As diferenças entre as línguas estão 
ligadas às diferenças entre as culturas: em suas 
características singulares, o idioma ao mesmo 
tempo expressa e forja uma unidade cultural. Nele 

se vive uma experiência humana peculiar”.

 A Lusofonia tem importante presença 
sociocultural e geopolítica em várias nações 
de todos os continentes. Ela cresce pelos 
seus escritores, cientistas, poetas, inventores, 
juristas, artistas – que se somam aos feitos dos 
navegadores e descobridores que fizeram nossa 
história – projetando-se na literatura, música, 
esportes e artes em geral.

 Nós lusófonos somos uma unidade cultural, 
embora em continentes distantes. Onde se ouve e 
se fala o nosso idioma, se sente fraternidade. Há 
um estado de espírito que nos une – as diferenças 
desaparecem.

 Valorizar a Língua Portuguesa é nosso 
dever; ela é nosso instrumento, nosso veículo, 
nosso caminho. Prosseguimos na missão de 
defendê-la e valorizá-la, cumprindo um dos mais 
elevados objetivos de nossa instituição.
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* biografia dos autores nas págs. 49-51

RUI BARBOSA
PARANINFO PERPÉTUO 

DA ACADEMIA 
FLUMINENSE DE LETRAS

EDUARDO ANTÔNIO KLAUSNER*
Acadêmica Titular da Cadeira nº 8

Classe de Letras

 “Aproximavam-se as comemorações do 
jubileu cívico de Ruy Barbosa, e nelas se impunha 
a participação da Academia. Fundada a 22 de 
Junho 1917, somente a 14 de igual mês de 1918 
elegeu o seu quadro de membros efetivos.” 

 No dia 21 de junho o corpo acadêmico 
deliberou e elegeu Rui Barbosa paraninfo perpétuo 
da novel academia, homenagem aceita por 
telegrama datado de 31 de julho de 1918, no qual 
o eminente político, jurista e jornalista responde: 
“Muito penhorado Academia Fluminense de 
Letras terei prazer receber domingo oito horas 
meia noite comissão nomeada comunicar-
me tão subida homenagem.” A comissão que 
visitou o proclamado patrono foi composta 
por Epaminondas de Carvalho, presidente da 
Academia, Quaresma Junior, Joaquim Peixoto e 
Lacerda Nogueira.

 Segundo Epaminondas de Carvalho, 
houve quem “estranhasse, na redação do 
nosso despacho, aquêle paraninfo perpétuo.” 
Mas objetou: “[...] Paraninfo, na acepção da 
homenagem que prestamos ao excelso brasileiro, 
significa Protetor. Este o título honorífico que 
lhe conferimos para que nos abroquéle com o 
prestígio da sua glória literária enquanto viver 
a vida terrena, mas tão sincera e sólida se me 
afigura a resolução do plenário – consta da 
áta a expressão paraninfo perpétuo – que para 
nós é êle o patrono dos patronos, o máximo, 
o maior de todos. Na Carta de 1824 um dos 
títulos do Imperador era: defensor perpétuo do 
Brasil, i.e., o que defende, o que protege. Pelo 
sentido da outorga estendemos a Ruy Barbosa, 
contemporâneo e vivente, devotamento que 
ultrapassa as fronteiras da morte: a de nume 
tutelar, espírito bemfasejo da nossa entidade”.

 Rui estava no auge do seu prestígio, 
consagrado por seus contemporâneos pelos 
excepcionais serviços prestados à pátria brasileira. 
Apesar da sua proeminência como escritor, 

membro fundador da Academia Brasileira de 
Letras e profundo conhecedor do idioma – autor 
da famosa “Réplica”, considerada por Alberto 
Fortes “um manancial de sabedoria linguística”, 
recebida por filólogos e lexicógrafos portugueses 
e brasileiros como um tesouro – “o que nele 
seduziu aos fluminenses foi a grandeza cívica”, 
como esclarece Prado Kelly ao analisar o espírito 
que movia os fundadores da academia fluminense.

 Rui Barbosa foi um intransigente defensor 
do liberalismo, da liberdade dos escravos e 
dos cidadãos esmagados pelas oligarquias; da 
legalidade e do primado das normas jurídicas 
sobre o arbítrio dos poderosos; da igualdade dos 
homens sob o império da lei; da república, da 
democracia, da cidadania e da lisura do processo 
eleitoral. 

 Verdadeiro estadista, Rui Barbosa foi 
deputado geral pela Bahia (1878-1885); ministro da 
Fazenda (1889-1891) e ministro da Justiça (1889) 
do primeiro governo republicano; constituinte 
em 1891; senador pela Bahia (1891-1923); além 
de candidato à presidência da República por duas 
vezes (1910 e 1919). 

 Wilson Accioli afirma que Rui Barbosa foi o 
redator de quase todo o projeto da Constituição 
de 1891, assim como o grande defensor e 
intérprete do seu texto. Paulo Bonavides atribui 
a ele a responsabilidade pela adoção do sistema 
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presidencialista na recém-proclamada república 
federativa, pois nem os autores do golpe contra a 
coroa, nem os políticos republicanos e federalistas, 
pensavam em adotar o sistema presidencial de 
governo. Pela pena de Rui a Constituição de 
1891 também definia a independência do Poder 
Judiciário, criava o Supremo Tribunal Federal como 
guardião da Constituição com competência para 
o controle de constitucionalidade das leis e dos 
atos dos outros dois poderes, instituía o direito 
ao habeas corpus e uma declaração de direitos e 
liberdades individuais.

 Rui destacou-se também como 
internacionalista. Recebeu o epíteto “Águia de 
Haia”, por sua atuação na Segunda Conferência 
de Paz realizada em Haia, Holanda, em 1907, na 
qual defendeu o princípio da igualdade política e 
jurídica dos Estados soberanos para atuação em 
uma corte permanente de justiça internacional, 
e foi considerado pelo Courrier de la Conférence 
um dos sete sábios do conclave. Em Conferência 
realizada na capital argentina, Buenos Aires, como 
embaixador extraordinário e plenipotenciário 
do Brasil nos festejos do Primeiro Centenário da 
Independência da Argentina, em 1916, defendeu 
uma nova concepção para o princípio da 
neutralidade, assim como o ingresso do Brasil na 
Primeira Guerra Mundial ao lado dos aliados. E ao 
final da Grande Guerra foi eleito pelo Conselho da 
Liga das Nações para integrar a Corte Permanente 
de Justiça Internacional.

 Em 1918 fazia cinquenta anos que Rui 
Barbosa ingressara na vida pública, contados a 
partir da sua saudação a José Bonifácio, O Moço, 
seu professor e destacado político no segundo 
império, ainda como estudante de Direito na 
Faculdade de Direito de São Paulo. Desde então, 
Rui teve toda a sua vida dedicada à política, 
aos tribunais e à imprensa numa luta constante 
pela cidadania e contra os regimes arbitrários. A 
densidade das suas obras escritas levou amigos 
e admiradores a planejarem o festejo como 
jubileu literário, que logo foi apropriadamente 
renomeado para jubileu cívico e transformou-se 
em uma homenagem de magnitude internacional. 
No dia do jubileu, 13 de agosto, o governo 
brasileiro decretou feriado nacional. 

 A festa do jubileu cívico durou três dias. 
Começou no dia 11 de agosto, com uma missa 
campal, às 11h, celebrada na Praça de São 
Cristóvão e presidida pelo Cardeal Arcoverde, com 
a presença do presidente da República, Venceslau 

Brás, dos ministros e de todas as autoridades 
legislativas, judiciárias e administrativas. Em 
nome do povo brasileiro, discursou Coelho Neto. 
No dia seguinte, inaugurou-se o busto de Rui na 
Biblioteca Nacional. 

 No dia 13 de agosto, a par com as 
solenidades oficiais brasileiras, Rui Barbosa 
recebeu saudações do Império Britânico, a Cruz 
de Ouro da Academia de Ciências de Lisboa, a 
Ordem da Coroa da Bélgica, e a Legião de Honra 
da França diretamente das mãos do ministro e 
grande intelectual francês Paul Claudel, que o 
saudou com as seguintes palavras, como narra 
Alberto Fortes: “No exército da honra o orador de 
Buenos Aires, o intrépido defensor do direito, o 
campeão da justiça, o advogado dos oprimidos, 
não poderia recusar-se a tomar o seu lugar”. E ao 
entregar a insígnia: “É feita de luz, é feita de sangue 
dos soldados da França, dos soldados do Marne e 
do Iser, dos soldados de Soisson e Montdier. Êste 
escarlate era ontem a côr do sacrifício, hoje é a 
da vitória” e continuou: “Senhor Rui Barbosa, os 
exércitos do direito e da honra, alinhados neste 
momento deante do inimigo, vos saúdam e vos 
oferecem suas fileiras”.

 O povo também festejou Rui nas ruas por 
conta do jubileu cívico. A imprensa tentava captar 
a dimensão humana do mito, aquele a quem 
festejavam como “o maior dos brasileiros”. E a 
novel Academia Fluminense de Letras o recebia 
como o seu patrono.

 Nascido em 5 de novembro de 1849 em 
Salvador, Bahia, o “maior dos brasileiros” faleceu 
em sua casa de Petrópolis no dia 1º. de março 
de 1923, aos 73 anos, depois de receber a unção 
dos enfermos. O governo brasileiro decretou 
luto oficial por três dias, seu corpo foi velado na 
Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, de onde saiu 
para ser sepultado no cemitério São João Batista 
com honras de Chefe de Estado, acompanhado 
por uma multidão. Em 1949, os seus restos mortais 
foram trasladados para o Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia, em Salvador, e depositados 
em mausoléu próprio no prédio do Fórum Ruy 
Barbosa. 

 Um ano após a morte de Rui Barbosa 
a sua casa no Rio de Janeiro foi adquirida pelo 
governo federal, com todo o conteúdo para o 
culto à sua memória e para a conservação de sua 
biblioteca, do seu arquivo e da sua obra. Hoje o 
imóvel sedia a respeitada Fundação Casa de Rui 
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Barbosa, responsável pela publicação das Obras 
Completas de Rui Barbosa, com 137 tomos, 
também digitalizada e acessível pela internet.
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Casa em que Rui Barbosa viveu por 28 anos, até sua 
morte, foi inaugurada em 13 de agosto de 1930 como o 
primeiro museu-casa do Brasil. Hoje a Fundação Casa de 

Rui Barbosa desenvolve atividades de pesquisa, conservação 
e educação e projetos de integração com a comunidade.

Foto: Daniel Silva Barbutti - Wikimedia
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 A Academia Fluminense de Letras perdeu 
no dia 9 de outubro de 2021 o Acadêmico Robert 
Preis, titular da Cadeira nº 6 da Classe de Belas 
Artes.

 Natural de Landstuhl, Alemanha, Robert 
desembarcou no Brasil, em Santos/SP, em 1962. 
Na Universidade de São Paulo graduou-se e 
licenciou-se em História. Na mesma instituição 
fez a Pós-Graduação em Língua e Literatura 
Alemã e o Doutorado em Linguística, 
e trabalhou como professor auxiliar de 
Ensino de Língua Alemã. Na Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo 
foi professor assistente de História 
Medieval.

 Já radicado em Niterói, fez 
especialização em Administração 
Universitária na Universidade Federal 
Fluminense, onde foi professor de 
Língua e Literatura Alemã e chefe 
do Departamento de Literatura e do 
Departamento de Letras Estrangeiras 
Modernas. 

 Revelado seu talento para as 

HOMENAGEM
SAUDADES

ROBERT PREIS
1934-2021

Acadêmico Fundador
da Cadeira nº 6

Classe de Belas Artes

artes, dedicou-se à escultura – especialmente as 
efígies – à música, à poesia e à caricatura, tendo 
participado de várias exposições com desenhos, 
pinturas e esculturas

 Publicou três livros de poesia: Transpondo 
Fronteiras (1999), Procurando um Caminho (2000) 
e Reunindo Pontas Soltas (2001).

Acadêmico Robert Preis com a Acadêmica Aidyl de 
Carvalho Preis, sua esposa. Foto tirada na comemoração 

do Jubileu de Prata da ASPI e da inauguração da Exposição 
Histórica “O Caminhar de uma Associação Vibrante”, 

na reitoria da Universidade Federal Fluminense.
Fonte: Aspi-UFF

 Foi um dos fundadores da Associação dos 
Professores Inativos da UFF – ASPI-UFF, ao lado 
da esposa, a historiadora Aidyl de Carvalho Preis – 
ilustre Acadêmica da Classe de Ciências Sociais da 
AFL. Era membro honorário do Instituto Histórico 
Geográfico de Niterói – IHGN.

 Membro da AFL desde 2016, demonstrou 
intenso interesse nas atividades da Academia, 
em especial na preservação da memória de seu 
Patrono, Israel Pedrosa, com quem conviveu e mais 
aprendeu sobre sua arte, e sobre o qual escreveu 
artigo biográfico que pode ser encontrado no 
número 3 de nossa Revista.

COMISSÃO DE REDAÇÃO
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Adeus a Tarcísio Padilha

Viagem póstuma às imortalidades

 Acadêmico em dobro (ABL e AFL), o 
nosso sempiterno professor e confrade Tarcísio 
Padilha foi um filósofo temente às “Potestades 
que criaram Céus e Terra”. Em síntese, foi um 
católico tradicional e convicto. O que não  inibiu 
o confrade-presidente Marco Lucchesi, na noite 
da morte do companheiro (09/09/2021) de ligar 
seu pensamento metafísico ao do rebelde colega 
espanhol Raimond Panikkar, também filósofo. 
E sacerdote. Panikkar, falecido há 11 anos, teve 
embates novelescos com a notória Opus Dei. Era 
porém, como Tarcísio o foi, um adepto do diálogo 
“dialogante”.

 Lucchesi deu a entender que essa relação 
entre sábios definiria o discreto e por vezes 
enigmático Tarcísio, uma personalidade que 
plantou saudades grandes. E embora de postura 
sempre austera, deixava escapar momentos 
de ternura amorosa dedicados à comunidade 
fluminense. Mas seria vitimado pelo coronavírus, 

HOMENAGEM
SAUDADES

TARCÍSIO PADILHA
1928-2021

Acadêmico Titular
da Cadeira nº 24
Classe de Letras

JOSÉ ALVES PINHEIRO JUNIOR*
Acadêmico Titular da Cadeira nº 11

Classe de Ciências Sociais

numa sincronicidade filosófica para garantir 
que mais importante do que sobreviver é ter 
podido contribuir com seu trabalho e saber para 
disseminar condições de sobrevivência coletiva. 
“Porque a vida não pode ser restrita à mera 
preservação pessoal”.

 Assim pensou o catalão Panikkar. Assim 
pensou o fluminense Tarcísio.

 Sua religiosidade pode ter sido, porém, 
o agente dialogante para o ideal coletivo 
que manifestaria em pelo menos uma dúzia 
de produções literárias e filosóficas, as quais 
mobilizariam colegas de Academias para 
consubstanciar evidentes qualidades. Não 
fosse Tarcísio herdeiro na ABL da Cadeira 2 
do “guarânio” Mário Palmério. Então fez-se 
prefaciar por manifestantes diversos, inclusive 
ideologicamente, como Antônio Houaiss, Cícero 
Sandroni, Rachel de Queiroz e Antônio Olinto. 
Além do nosso confrade mais próximo, Edmo 
Lutterbach. 

 Foi amigo de João Paulo II. E ocupou 
destaque na organicidade do Vaticano. Presidiu 
também sociedades filosóficas internacionais. 
Ajudou mesmo a fundar e organizar universidades 
brasileiras... 

 Tentar contar um pouco sequer de sua vida 
é como intentar uma viagem fantástica ao mundo 
de um conquistador da imortalidade. No entanto, 
como disse outro filósofo bem diferente – Jorge 
Luis Borges – “...um único homem imortal são 
todos os homens”. 

Há tempo para tudo, para nascer, para 
sorver a vida da infância insconsciente 
de seu próprio potencial. Tempo para 

mergulhar no mistério existencial 
e partir para a grande aventura do 

viver teleologicamente, respondendo 
ao apelo de mais-ser (...) Tempo de 

mirar os altiplanos que nos aguardam, 
olvidando a planície que nos ocupou 

quase que permanentemente a 
atenção prioritária do espírito.
Tarcísio Padilha - Academia 

Brasileira de Letras. Discursos 
Acadêmicos, Tomo VII, 1996-2011, 

pág. 39 - Rio de Janeiro, 2011
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AGRADECIMENTOS

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

• Acadêmica Márcia Maria de Jesus Pessanha 
(Classe de Letras), no artigo sobre a memória 
do 3º Ocupante da Cadeira nº 1 da Classe de 

Letras, Élio Monnerat Solon de Pontes;

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

• Professora Geralda Freire Marques, da 
Universidade Federal Fluminense, que ofereceu 
dados sobre o currículo do Acadêmico 
Honorário Antonio Claudio Lucas da Nóbrega.

REVISTA AFL Nº 7 – MARÇO 2022
 O lançamento do próximo número da Revista da Academia Fluminense de Letras está 
previsto para março de 2022.
 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, 10 de fevereiro. O respeito ao 
prazo é importante para que a revisão, diagramação e pesquisa de imagens sejam realizadas da 
melhor forma possível.

Prédio da 76ª Delegacia de Polícia / Palácio da Polícia
Antiga sede da Chefatura de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, inaugurada em 1918; integra o conjunto 

arquitetônico da Praça da República, no centro de Niterói, tombado em 1983 pelo Instituto Estadual do Patrimônio 
Cultural. Projeto original do arquiteto francês Emile Tessain, levado a termo pelo arquiteto italiano Pedro Campofiorito.

Foto: Emir Zar
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49º JOGOS FLORAIS DE 
NITERÓI – 2021

 A União Brasileira de Trovadores / Seção 
Niterói promoverá no próximo dia 22 de novembro 
a solenidade telepresencial de premiação do 49º 
Jogos Florais de Niterói – comemorativa do 448º 
aniversário de Niterói. 

 A realização do tradicional concurso, que 
integra o calendário oficial das comemorações 
do aniversário da cidade, foi adaptada para 
respeitar as restrições decorrentes da pandemia 
do novo coronavírus, com as inscrições efetivadas 
pela internet utilizando-se o sistema de Fiel 
Depositário.

 A diretoria da UBT-Niterói agradece a todos 
que colaboraram para a realização dos Jogos Florais 
de Niterói 2021, em especial aos ilustres membros 
da Comissão Julgadora e à Fiel Depositária Andrea 
Motta Paredes – cuja imprescindível contribuição 
foi ressaltada pela Vice-Presidente Alba Helena 
Corrêa, coordenadora do evento – sendo todos 
merecedores das homenagens desta entidade.

Comissão Julgadora:

• Âmbito Nacional/Internacional – Renato Alves, 
Vice-Presidente da UBT / Seção Rio de Janeiro; 
Maria Madalena Ferreira, Trovadora da UBT 
/ Seção Rio de Janeiro; e Gilvan Carneiro da 
Silva, Trovador da UBT / Seção São Gonçalo.

• Âmbito Estadual – Arlindo Tadeu Hagen, 
Vice-Presidente da UBT Nacional; Élbea 
Priscila de Sousa e Silva, Trovadora da UBT / 
Seção Caçapava/SP; e Antônio Colavite Filho, 
Presidente da UBT / Seção Santos/SP.

• Novos Trovadores – Marialice de Araújo Velloso, 
Presidente da UBT / Seção São Gonçalo; Maria 
Helena Oliveira Costa, Delegada da UBT / Seção 
Ponta Grossa/PR; e Lourdes Regina Gutbrod, 
Trovadora da UBT / Seção Rio de Janeiro.

 Foram classificados os concorrentes a 
seguir – as trovas selecionadas serão apresentadas 
durante a solenidade de premiação e constarão 
do livreto digital contendo os resultados do 
concurso.

COMISSÃO DE REDAÇÃO

Concurso Nacional / Internacional 
Tema “Luz”

Vencedores
• Dionezine de Fátima Navarro – Ponta Grossa, 

PR
• Célia Terezinha Neves Vieira – Irati, PR
• Regina Rinaldi – Pariquera-Açu, SP
• Alba Christina Campos Netto – São Paulo, SP
• Arlindo Tadeu Hagen – Juiz de Fora, MG

Menções Honrosas
• Renata Paccola – São Paulo, SP
• Julimar Andrade Vieira – Aracaju, SE
• Francisco Gabriel – Natal, RN
• Mário Moura Marinho – Sorriso, MT
• Sílvia Maria Svereda – Irati, PR

Menções Especiais
• Leonilda Yvonneti Spina – Londrina, PR
• José Arthur Basaglia – São Paulo, SP
• Maurício Cavalheiro – Pindamonhangaba, SP
• Ana Maria Guerrize Gouveia – Santos, SP
• Dulcídio de Barros Moreira Sobrinho – Juiz de 

Fora, MG

Concurso Estadual / RJ
Tema “Milagre”

Vencedores
• Clenir Neves Ribeiro – Nova Friburgo, RJ
• Maria Madalena Ferreira – Magé, RJ
• Edmar Japiassu Maia – Miguel pereira, RJ
• Danusa Almeida – Campos dos Goytacazes, RJ
• Gilvan Carneiro da Silva – São Gonçalo, RJ
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Menções Honrosas
• Maria Zilnete de Moraes Gomes – Campos dos 

Goytacazes, RJ
• Luciana Pessanha Pires – Itaperuna, RJ
• Abílio Kac – Rio de Janeiro, RJ
• Marialice Araújo Velloso – São Gonçalo, RJ
• Neide Barros Rêgo – Niterói, RJ

Menções Especiais
• Thales Baptista de Freitas – Niterói, RJ
• Rachel Santo Antônio – São Gonçalo, RJ
• Ariete Regina Fernandes Correia – Rio de 

Janeiro, RJ
• Renato Alves – Rio de Janeiro, RJ
• Maria Marlene Nascimento Teixeira Pinto – 

Taubaté, SP

Concurso Novos Trovadores
Tema “Prece”

Vencedores
• Maria Lúcia Spadarotto Neves – Itaperuna, RJ
• Talita Maria Galindo Heidenfelder – Niterói, RJ
• Mônica Silva de Sá Monnerat – Santos, SP
• Ana Rita S. A. Tassari – Campos dos Goytacazes, 

RJ
• Paulo Cezar Tórtora – Marechal Hermes, RJ
• Francisco Paulo da Silva Filho – São João do 

Jaguaribe, CE
• Eliana Costa da Rosa Tosi – Angra dos Reis, RJ
• Lothar Antenor Bazanella – São Paulo, SP
• Maria Aparecida Ferreira Lima – Campinas, SP
• Juliane de Melo Arruda – Recife, PE

Convite para a XIV Jornada 
Cultural da FALERJ

 A FEDERAÇÃO DAS ACADEMIAS DE 
LETRAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/FALERJ, 
a ACADEMIA FLUMINENSE DE LETRAS/AFL e a 
ACADEMIA TERESOPOLITANA DE LETRAS/ATL 
têm o prazer de convidar para a XIV JORNADA 
SOCIOCULTURAL DA FALERJ, a realizar-se em 6 de 
novembro de 2021, sábado, das 10 às 13 horas, 
na Casa de Cultura Adolpho Bloch, na Praça 
Juscelino Kubitscheck s/n, Rua Tietê, Bairro Nossa 
Sra. de Fatima, Teresópolis – tendo como Anfitriã 
a ACADEMIA TERESOPOLITANA DE LETRAS.

PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA 
DO DIA NACIONAL DA CULTURA E DA 

LÍNGUA PORTUGUESA NO BRASIL

9h – Café de Boas Vindas 

10h – I Parte 

- Abertura pela Acadêmica Vanda Terezinha 
Vasconcelos, Presidente da FALERJ  2020-21 e 
da Academia Campista de Letras – Saudação ao 
Pavilhão Nacional 

- Palavras de Boas-Vindas do Acadêmico Delmo 

Geraldo Ferreira, Presidente da Academia 
Teresopolitana de Letras 

- Palavras do Acadêmico Waldenir de Bragança, 
Presidente de Honra da FALERJ e Presidente da 
Academia Fluminense de Letras 

- Breve autoapresentação dos presentes, citando 
nome, função e entidade que representam

10h40min – II Parte 

- Sessão Lítero-Poética – Coordenação: Acadêmico 
Delmo Geraldo Ferreira

11h30min – III Parte 

- Assembleia Geral Ordinária da Federação das 
Academias de Letras do Estado do Rio de Janeiro – 
Apresentação do Relatório de Atividades e Contas 
– Eleição e Posse da Diretoria e do Conselho Fiscal 
– Escolha da cidade sede e Academia Anfitriã do 
próximo encontro

12h15min - Conclusão 

- Palavras do Presidente da FALERJ 2021-22

- Abertura para sugestões, recomendações e 
propostas

12h30min – Agradecimentos – Encerramento 

Vanda Terezinha Vasconcelos
Presidente FALERJ 2020-21 e ACL

Waldenir de Bragança
Presidente Honra FALERJ e Presidente AFL

Delmo Geraldo Ferreira
Presidente ATL
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 A Academia Fluminense de Letras (AFL), 
cumprindo sua nobre função de manter seus 
objetivos, dentre eles o de agregar, de divulgar 
e de compartilhar saberes, tem participado, 
colaborado e até promovido alguns eventos, 
em parceria com outras Academias de Letras e 
instituições congêneres.

 Listamos então a Federação das Academias 
de Letras do Estado do Rio (FALERJ), tendo na 
atual presidência Vanda Terezinha Vasconcelos e 
como Presidente de Honra Waldenir de Bragança. 
Em 16 de setembro, foi realizada a XIII Jornada 

Sociocultural da FALERJ, 
sendo anfitriã virtual a 
Academia Araruamense 
de Letras, presidida 
por Cid José Magioli. 
A programação incluiu 
sessão lítero-poética com a 
participação da Acadêmica 
Alba Helena Corrêa (AFL, 
ABLC, falando sobre o 
“O Cordel Sudestino”, 

além dos Acadêmicos Manoel Santa Maria 
(AARALETRAS, ABLC) e Katia Regina Martins de 
Souza Lima (Presidente da Academia de Artes, 
Ciências e Letras de Iguaba Grande), que falaram, 
respectivamente, sobre “Cordel na Literatura 
Infantil” e “O Movimento Cultural Acadêmico da 
Região dos Lagos”. Na ocasião, foi apresentado 
o Memorial Valorizador do Nosso Idioma e da 
Literatura Nacional elaborado por iniciativa da 
AFL, que recebeu a adesão de todas as Academias 
e entidades congêneres representadas no 
encontro.

 Outra instituição parceira é o Elos Clube 
de Niterói, vinculado ao Elos 
Internacional da Comunidade 
Lusíada, presididos, 
respectivamente, por Márcia 
Pessanha e Sidney Cardoso da 
França e, como Governadora 
do Distrito 8, Matilde Carone 
Slaibi Conti. No dia 24 de 
setembro, foi fundado o Elos 
Clube Infantojuvenil de Niterói 
e houve posse de novos 
membros titulares, contando 

INFORMES CULTURAIS
Atividades da AFL

sempre com o apoio e a presença da diretoria da 
AFL. E nos dias 29 e 30 de outubro foi realizada 
a XXXIII Convenção do Elos Internacional da 
Comunidade Lusíada, em Teresópolis, ocasião em 
que também foi comemorado o Jubileu de Ouro 
do Elos Clube de Teresópolis, sob a presidência 
de Jorge Dodaro (membro da Academia 
Teresopolitana de Letras).

 E com relação à nossa AFL, apesar das 
restrições decorrentes da pandemia, tem realizado 
sessões telepresenciais, como:
• a sessão solene dos 104 anos da AFL, no dia 

22 de julho, com a participação do Secretário 
de Cultura de Niterói, Leonardo Giordano, e 
representantes de várias entidades congêneres.

• a sessão plenária do dia 19 do mês de agosto, 
com extensa programação; o Presidente 
Waldenir falou sobre a continuidade 
da campanha de valorização do Idioma 
Português, recebendo mais uma vez o apoio 
dos representantes da FALERJ presentes: 
Jorge Dodaro, Academia de Teresópolis; Sheila 
Guia, Academia de Vassouras; Cid Magioli, 
Academia de Araruama. As Acadêmicas Eneida 
Fortuna Barros e Matilde Carone Slaibi Conti 
falaram sobre a importância de se preservar a 
identidade da língua portuguesa. O Acadêmico 
Alcir Chácar fez significativa palestra sobre 

Alba Helena Corrêa

Matilde Carone
Slaibi Conti

Franci Machado DarigoEneida Fortuna Barros

Antônio MachadoNeide Barros Rêgo
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Maria do Carmo 
Cordeiro

Márcia Pessanha Lúcia Romeu

Gracinha RegoAlcir Chácar

Mirian Paura Sabrosa 
Zippin Grinspun

o cientista Albert Sabin. 
Assinalando a celebração 
do Dia do Fotógrafo e 
do Historiador, foram 
homenageados as 
Acadêmicas Historiadoras 
Matilde Carone Slaibi 
Conti e Franci Machado 
Darigo e o Acadêmico 
Fotógrafo Antônio 
Machado. A Acadêmica 
Márcia Pessanha leu 

fragmentos de seu artigo O fio da vitória 
feminina, destacando as heroínas campistas 
Benta Pereira e Mariana Barreto. As Acadêmicas 
Alba Helena Corrêa e Neide Barros Rêgo 
declamaram poemas de sua autoria.

•  a sessão festiva do dia 15 de outubro, 
comemorativa do Dia do Professor, que 
homenageou os membros do corpo 
acadêmico que integram o Magistério. 

Falaram as Acadêmicas Gracinha Rêgo, Márcia 
Pessanha, Lúcia Romeu, Maria do Carmo Soares 
Cordeiro e Mirian Zippin Grinspun. O Hino da 
Normalista foi apresentado pela Acadêmica 
Alba Helena Corrêa, que foi colega de turma 
da autora da letra, Iza Amarante, e teve 
como professora a responsável pela música, 

Carmem Alt. Conforme o 
Presidente Waldenir de 
Bragança, o hino revela 
as dimensões de quem 
abraçou o Magistério: 
“(...) Pouco importa se ao 
longo da estrada / vais as 
mãos em espinhos ferir / 
o que importa é cumprir 
a jornada / ver a estrela 
da pátria fulgir”. Também 
estiveram presentes e 

se pronunciaram: a Presidente da FALERJ, 
Vanda Terezinha; e o Presidente da Academia 
Teresopolitana de Letras, Delmo Ferreira. 

 A AFL vem fazendo a publicação online 
do boletim informativo mensal “BOLETRAS”, 
além da Revista Digital. Conforme previsto no 
Plano de Fomento celebrado com a Secretaria de 
Cultura de Niterói, lançou os concursos literário 
e fotográfico e programou o lançamento do 
Projeto Táxi Literário para o dia 29 de outubro – 
Dia Nacional do Livro, que assinala a criação da 
Biblioteca Nacional em 1910 – com a distribuição 
de livros gratuitos através dos táxis da cidade; o 
evento ao ar livre, no entanto, teve que ser adiado 
para data futura, devido à previsão de fortes 
chuvas.

 Está programada para o dia 06 de 
novembro, em Teresópolis, a XIV Jornada 
Sociocultural da FALERJ. E para o dia 22, a 
solenidade telepresencial de premiação dos Jogos 
Florais de Niterói, promoção da UBT-Niterói.

 E, firmes, continuamos “PER ASTRA” na 
esperança de que em breve possamos abrir as 
portas da AFL, Casa da Cultura, Templo do Saber.

Acadêmica Márcia Pessanha*
1ª Secretária da AFL



Memória
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ALBERTO LAMEGO
1870-1951

2º ocupante da Cadeira nº 27
Patrono Luiz Pistarini

Classe de Letras

CÉLIO ERTHAL ROCHA*
Acadêmico Titular da Cadeira nº 27

Classe de Letras

 O advogado e historiador Alberto Frederico 
de Moraes Lamego nasceu em Cabuçu (Itaboraí), 
em 9 de outubro de 1870, filho dos portugueses 
José Maria de Moraes e Sofhia Violante Jardim 
– o sobrenome Lamego foi adotado por seu pai 
como recordação de sua cidade natal.

 Fez os estudos preparatórios no Rio de 
Janeiro, mas cursou Direito nas Faculdades do 
Recife e de São Paulo, formando-se em Ciências 
Jurídicas e Sociais em 1892. 

 Iniciou a carreira de advogado no Rio, 
mudando-se pouco depois para Campos dos 
Goytacazes, onde casou-se com Joaquina Maria 
do Couto Ribeiro (filha do comendador Cláudio do 
Couto e Sousa, fazendeiro e industrial português), 
com quem teria oito filhos: Maria Sofia Lamego 
Braga, Alberto Ribeiro Lamego – que seguiria os 
passos do pai como historiador e membro da 
Academia Fluminense de Letras – Cláudio Ribeiro 
Lamego, Maria Francisca Ribeiro Lamego, Maria 
Eugenia Ribeiro Lamego, Maria da Conceição 
Lamego Viana, José Maria Ribeiro Lamego e Maria 
de Jesus Lamego.

 Além do exercício da advocacia, ocupou 

cargos públicos e passou a colaborar com 
jornais, principalmente o Jornal do Commercio. 
Interessado na história campista, deu início à sua 
notável trajetória de pesquisador e colecionador, 
adquirindo documentos e obras relacionados à 
história da região e do Brasil.

 Em 1906 Alberto leva a família para morar 
em Portugal. Após mudanças políticas que 
acabaram acarretando o fechamento das escolas 
religiosas nas quais seus filhos estudavam, decide 
mudar-se para a Bélgica (1910). O aproximar 
da I Guerra Mundial o encontra em Bruxelas. 
Inicialmente respeitado pelos alemães como 
cidadão de uma nação neutra (a bandeira 
brasileira tremulava na fachada de sua casa, ponto 
de encontro dos conterrâneos ali residentes),  
acaba tendo que seguir com a família para a 
Inglaterra. Secretamente consegue organizar 
um serviço postal entre os dois países, ajudando 
a elevar o moral entre os soldados e os belgas 
exilados – pelo serviço prestado lhe seria mais 
tarde outorgada a Medalha de Guerra Rei Alberto.

 Em 1920, os Lamego retornam para o 
Brasil, passando a dividir-se entre as cidades do 
Rio de Janeiro e de Campos, onde residiam no 
Solar dos Ayrises, herdado do comendador Couto 
e Sousa. 

 É de ressaltar que durante sua permanência 
na Europa, Alberto continuou a dedicar-se à 
pesquisa, buscando publicações e copiando 
documentos relativos à história de Campos e do 
Brasil, principalmente na Torre do Tombo e no 
Arquivo Ultramarino, de Lisboa – assim como em 
bibliotecas antigas. Frequentou, também, leilões 
de livrarias e coleções particulares. Assim reuniu 
as fontes para sua obra em oito volumes A Terra 
Goytacá à Luz de Documentos Inéditos, cujos três 
primeiros volumes foram impressos em Paris – 
1913, 1919, 1925 (os demais seriam impressos em 
Niterói, entre 1941 e 1947).

 Além de estudos publicados em vários 
jornais do Brasil e nas revistas do Instituto 
Histórico e da Academia Brasileira de Letras, 
a obra de Alberto Lamego incluiria, ainda: 
Autobiografia e inéditos de Cláudio Manuel da 
Costa (1912); Verdadeira Notícia do Aparecimento 
da Milagrosa Imagem de N. S. da Conceição que 
se venera na cidade de Cabo Frio, (1919); Papéis 
inéditos sobre João Fernandes Vieira; Mentiras 
Históricas; O mestre de campo Francisco Barreto 
de Menezes; Verdadeira Notícia da Fundação da 
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Matriz de São Salvador e de seus Párochos de 1652 
a 1925; História de Campos dos Goitacás, sob 
domínio dos donatários – 1534-1753 (Manuscritos 
– coleção de J. F. Carvalho – 181 folhas); A Academia 
Brasílica dos Renascidos –sua fundação e trabalhos 
imediatos (1923); Os motins do “Maneta” na Bahia 
(1929); Efemérides da Terra Goitacá – vol. I (1945); 
Efemérides da Terra Goitacá – vol. II (1947); O 
levante de 1748 – Conferência pronunciada na 
Câmara Municipal em 1948; História da Santa Casa 
(1951); A Capitania de São Tomé sob o domínio dos 
donatários (separata RIHGB). 

  Sua notável coleção “Brasiliana” de 
documentos e obras históricas foi adquirida em 
1935 pelo escritor Mário de Andrade em nome 
do governo do Estado de São Paulo, inicialmente 
para a Universidade de São Paulo. Posteriormente, 
a coleção foi transferida para o acervo do Instituto 
de Estudos Brasileiros, onde hoje tem o nome 
de Coleção Alberto Lamego, assim definida 
no catálogo da instituição: “valioso acervo 
bibliográfico e documental, compreendendo 
livros raros, preciosos opúsculos e manuscritos 
antigos sobre a história do Brasil e de Portugal, 
no período entre o século XVII e início do XX”.

 O grande historiador não se limitou, no 
entanto, às obras documentais; durante seus 
muitos anos amealhando preciosidades culturais e 
históricas, formou rica coleção de quadros e peças 
de arte das escolas francesa, flamenga, holandesa 
e italiana do século XVII. Por iniciativa do então 
governador, general Edmundo Macedo Soares e 
Silva, a Pinacoteca dos Ayrises foi adquirida pelo 
Estado do Rio de Janeiro no final da década de 
1940, vindo a compor o acervo do Museu Antônio 
Parreiras, em Niterói, com a denominação de 
“Coleção Lamego”.

 Foi membro do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro, do Instituto Arqueológico, 
Histórico e Geográfico de Pernambuco, do 
Instituto Histórico de São Paulo, da Universidade 
Hispano-Americana de Santa Fé de Bogotá e da 
Sociedade Portuguesa de Estudos Históricos.

 Abro aqui um parêntese para assinalar que 
o benemérito de Campos, que chegou a dirigir 
o seu Liceu de Humanidades, não se limitou 
ao interesse histórico nas coisas do passado, 
demonstrando também solidariedade para com 
seus semelhantes no presente. Entre outras ações 
beneficentes, o casal Lamego doou imóveis 
naquela cidade para a construção do Asilo do 
Carmo e ajudou na fundação do Orfanato São 
José.

 Falecido em 24 de novembro de 1951, aos 
81 anos de idade, Alberto Lamego foi sepultado 
em sua amada Campos, onde o velho Solar dos 
Ayrises permanece de pé, habitado por seus 
descendentes. 
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ARMANDO VAZ TEIXEIRA
1921-2007

3º ocupante da Cadeira nº 31
Patrono Paulo da Silva Araújo

Classe de Letras

Centenário de Vida

 O Acadêmico Armando Vaz Teixeira, que 
neste 2021 completaria seu centenário, e a quem 
que eu tive a honra e privilégio de receber nesta 
Casa de Amor à Cultura há 20 anos, em abril de 
2001, permanecerá conosco na imortalidade 
acadêmica pela sua riqueza poética extraordinária, 
vigor intelectual e elevada sensibilidade.

 Ele se encontra irradiando brilho na Cadeira 
nº 31, ao lado dos saudosos imortais Francisco de 
Almeida Pimentel e Raul de Oliveira Rodrigues, e 
do atual ocupante, o ilustre Acadêmico Cláudio 
Tadeu Daniel Ribeiro, que me concedeu a honra 
de sobre ele escrever, em face de ter tido com ele 
convívio próximo, com profundo laço de amizade.

WALDENIR DE BRAGANÇA*
Acadêmico Titular da Cadeira nº 29

Classe de Letras
Comissão de Redação

 Comemoramos com esta publicação o 
nascimento, no Rio de Janeiro, em 13 de abril 
de 1921, do menino que seria identificado pelo 
projeto Genoma como descendente de Luís Vaz 
de Camões, segundo o sentimento de seu pai 
Joaquim, que viu no filho o vate envolvido sempre 
no sentimento poético de ser agente das Letras, 
enriquecendo-as no pensar e no sentir, como 
poeta, sonetista, trovador, jornalista, filósofo, 
conferencista, cronista, repórter, radialista, 
conferencista e mais...

 Armando Vaz Teixeira chegou à Academia 
Fluminense de Letras portando em suas asas 
rica bagagem, e bem se situou no espaço a ele 
destinado por justos méritos. Trouxe mais de 
500 primorosos sonetos, mais de 600 trovas, 
incontáveis crônicas, em jornais, revistas, no rádio, 
e quantos pensamentos de conteúdo filosófico. 
Nos entregou um vigoroso patrimônio intelectual, 
sensível exemplo de dignidade no ser e no exercer 
as suas atividades.

 Sobrevoou em sonhos de rosa e fantasia o 
amor. Podemos citar o soneto que escreveu sobre 
sua amada mãe Dameana, cheia de ternura, que o 
alimentou e o banhou de permanente amor, a lhe 
inspirar em seus Seios em Flor:

Fartei-me nos teus seios – flor, magia!
(doce saudade a me envolver eu vejo)
sem perceber que no teu seio havia
mais do que mel, do próprio Amor, festejo!

Teu coração falava! E o meu, ouvia,
sem perceber que em cada som, arpejo,
crescia alvissareira a fantasia,
e essa amorosa formação do beijo.

Seios em flor do meu amanhecer!
deste-me sonhos, sentimento, amor,
e a sensação de céus em meu viver.
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E pouco a pouco, Mãe, com amor perfeito,
fazias do teu filho um sonhador,
moldavas poesias no meu peito”.

 É tão extensa quanto bela a sua produção 
literária e poética; artigos, crônicas, um caminhar 
sem fim a colocar na máquina de escrever a sua 
sensível arte de pensar, premiada em numerosas 
ocasiões.

 A Academia Brasileira de Trovas o tem como 
um dos seus imortais; respeitando limitações de 
espaço, selecionamos duas:

Ouve o conselho dos sábios
 Ainda que a dor lhe aflore
 Conserve o riso nos lábios
 Embora tua alma chore”

A beleza deste mundo,
 A de mais notável chama
 Não se vê, está no fundo
 Do coração de quem ama

 O nosso saudoso Ângelo Longo, em Poética 
e Tempo, disse: “Armando Vaz é poeta: vocação que 
o tempo e a experiência, irmanados na ampulheta 
do sonho, coroaram de versos. Há nas rimas e 
ritmos de sua de suas composições o sinete do 
talento e da inspiração. Não, por acaso, o registro 
do nome da coletânea Quando Florescerem Rosas, 
eterna primavera num permanente jardim (...) É 
um prêmio, é uma láurea, é um galardão para as 
letras da terra fluminense a publicação de Quando 
Florescerem Rosas: não é sempre que surge um 
amadurecido poeta, um magnífico esteta, como é 
o caso do intelectual Armando Vaz”. 

 O Acadêmico Geraldo Montedônio Bezerra 
de Menezes: “Exímio poeta, dos mais notáveis 
sonetistas fluminenses”. O Acadêmico Josué 
Montelo, da Academia Brasileira de Letras: “(...) 
aqui me tem a aplaudir o Poeta, agradecendo as 
emoções que me proporcionou. Creia-me seu 
admirador, sempre agradecido”.

 A nossa confreira, a Acadêmica Neide 
Barros Rêgo, poetisa, declamadora e professora 
da Arte de Dizer: “Armando Vaz é um poeta de 
extraordinário valor. Sua poesia é clássica, eterna, 
é para ficar não só nos livros, mas em nossa 
alma, poesia para ser dita, ouvida, poesia para 
emocionar”.

 O Professor Jair Desidério da Silva – 
Jadesil, acadêmico, diretor do Jornal Rio Trovas e 
autor do livro A Arte de Fazer Versos: “É virtuoso 
sonetista. Estamos diante de um poeta singular 
que vive as emoções do dia-a-dia e nos emociona 
com a beleza das imagens”. O Acadêmico Etacyr 

Guimarães de Campos, na dedicatória do livro 
Cyrtea o chama de “Excelso Poeta”.

 O Acadêmico Latour Arueira, presidente 
da União Brasileira de Trovadores: “Armando 
Vaz subiu na profissão (jornalista), avançando 
paralelamente como homem de letras, sendo o 
verso a sua preferência intelectual, sempre nos 
moldes clássicos nos sonetos e nas trovas”.

 Querido amigo Acadêmico Armando Vaz. A 
suas rosas floresceram, neste jardim da amizade, 
mais bela paisagem a ser contemplada! As pétalas 
que caíam com sua doce e terna presença fizeram 
esta Casa mais florida, em chão de rosas!

 Em 2 de agosto de 2007, o amado 
Acadêmico Armando Teixeira encantou-se, 
alcançando a alegria das rosas nas estrelas do 
céu.

O poeta é, antes de mais nada, um 
apaixonado pela linguagem

W. H. Auden
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ÉLIO MONNERAT SOLON 
DE PONTES
1927-2009

3º ocupante da Cadeira nº 1
Patrono Alberto Silva

Classe de Letras

 Élio Monnerat Solon de Pontes nasceu na 
Fazenda Conceição, em Bom Jardim, Estado do 
Rio, no dia 10 de maio de 1927, filho de Euclydes 
Solon de Pontes e de Lucília Lemgruber Monnerat. 
Iniciou sua vida escolar em Bom Jardim e Friburgo 
e o 2º ciclo foi feito no Colégio Nilo Peçanha, em 
Niterói. 

 Em 1954, bacharelou-se, na Faculdade de 
Direito em Niterói, e em 1957 recebeu o grau 
de Doutor em Direito Público pela Faculdade 
Nacional de Direito da Universidade do Brasil, 
atual Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 Como professor lecionou Direito Usual e 
Legislação Aplicada; Direito Internacional Público; 
Direito Constitucional e Ciência Política Nova 
em Problemas Brasileiros; Direito Nuclear etc. 
Integrou o corpo docente da Escola de Formação 
de Oficiais, da Escola de Aperfeiçoamento de 
Oficiais e do Curso Superior da Polícia Militar. 

 Ser dinâmico, Élio Monnerat atuava em 
diversas áreas e seu currículo é muito vasto. 
Pertenceu à Sociedade Brasileira de Geografia e 

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

Classe de Letras
Comissão de Redação

ao Centro Brasileiro de Estudos Estratégicos. Foi 
Secretário de Educação e Cultura do Estado do 
Rio. Autor de vários projetos, dentre eles: o Projeto 
de Dilatação do Mar Brasileiro a 200 milhas; autor 
do 1º anteprojeto de Código de Direito Espacial 
do Mundo, tendo sido condecorado em Miami, 
Flórida, EUA, com o “School of Friendship” e vários 
outros títulos que colecionou durante sua vida. 

 Atuou como consultor técnico, na 
Consuplan, em São Paulo, participando na 
elaboração de projetos de investimentos nas 
áreas da Superintendência do Desenvolvimento 
da Amazônia (SUDAM) e da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). 

 Defensor entusiasta dos imigrantes, 
em especial dos suíços, sua origem, presidiu a 
DESAMIS, Associação dos Descendentes e Amigos 
dos Imigrantes Suíços. Presidiu, por vários anos, 
no Estado do Rio, a Liga de Defesa Nacional. 

 Élio Monnerat foi membro titular de 
várias instituições literárias, além da Academia 
Fluminense de Letras, tais como: Academia 
Niteroiense de Letras, Cenáculo Fluminense de 
História e Letras, Academia Friburguense de 
Letras, Instituto Histórico e Geográfico de Niterói 
e várias outras. Homenageado como Patrono 
da Academia Cordeirense de Letras. Detentor 
de várias medalhas e honrarias, em diversos 
municípios fluminenses. 

 Também fez parte de diversas instituições 
jurídicas: Associação Fluminense dos Advogados; 
Comitê Brasileiro de Direito Comparado; Instituto 
dos Advogados Brasileiros; Associação Brasileira 
de Direito Marítimo e Sociedade Brasileira de 
Direito Aeroespacial, além de várias outras 
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associações, algumas internacionais. 

 Suas publicações também são muitas 
e diversificadas. Citaremos algumas: Cantos 
Polêmicos; Projeto de dilatação do mar territorial 
brasileiro a 200 milhas; O problema de dilatação do 
mar territorial do Brasil; A formação do educando 
como problema básico da educação nacional; 
Direito Aeronáutico internacional; O conflito 
ideológico da atualidade; Um problema básico da 
educação nacional; Nilo Peçanha, através de suas 
ideias; Santos Dumont, sua vida e sua genialidade; 

A exaustão dos recursos naturais da terra e a crise 
energética mundial; O panorama constitucional 
brasileiro e o equilíbrio entre os poderes, e várias 
outras publicações. 

 Élio Monnerat faleceu em Niterói, no dia 
07 de julho de 2009, com 82 anos, deixando-nos 
o rico legado de suas produções.
Referência:
NETTO, Wanderlino Teixeira Leite. Dança das Cadeiras. 
Niterói: Imprensa Oficial, 2001.

LEVI FERNANDES 
CARNEIRO
1882-1971

Acadêmico Fundador
da Cadeira nº 24

Patrono José do Patrocínio
Classe de Letras

 Advogado, Jornalista, Professor, Escritor, 
Parlamentar, Rotariano, o líder Levi Fernandes 
Carneiro influenciou, com sua vida e meritórios 
serviços, outras vidas e instituições. 

 Nasceu em Niterói / RJ – próximo ao Largo 
do Marrão, Santa Rosa – em 8 de agosto de 1882, 
filho de Francisco Fernandes Carneiro e D. Maria 
Josefina de Souza Carneiro; completou os estudos 

WALDENIR DE BRAGANÇA*
Acadêmico Titular da Cadeira nº 29

Classe de Letras
Comissão de Redação

primários e secundários em sua terra natal. 

 Presidiu a Federação dos Estudantes 
Brasileiros. Dirigiu a Revista Jurídica, periódico 
dos estudantes. Em 1903, na Faculdade de Direito 
do Rio de Janeiro / RJ, colou grau de bacharel. 
Em 1898, ainda acadêmico, ingressou no serviço 
público como praticante da Contadoria da 
Marinha. 

 Fundador, em 1911, da Associação 
Comercial de Niterói, foi seu primeiro advogado. 
Secretariou, em 1914, a delegação brasileira 
à Conferência Internacional à Conferência 
Internacional de Jurisconsultos. Em 1928, 
representou o Estado do Rio de Janeiro no 
Congresso Nacional de Ensino Superior. Presidiu 
o Instituto dos Advogados Brasileiros de 1929 
a 1931. Membro Honorário dos Institutos dos 
Advogados de São Paulo, Bahia, Paraná, Sergipe. 
Integrou o Rotary Club do Rio de Janeiro.

 Foi um dos fundadores da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) – sua carteira foi a 
nº 1 – e seu primeiro presidente (biênio 1932-
33): “A Ordem dos Advogados é uma imposição 
dos nossos dias, dos nossos ideais, do nosso 
patrimônio. É órgão de seleção e disciplina, de 
cultura e de aperfeiçoamento moral”. 

 De 1930 a 1932, atuou como consultor 
geral da República. Eleito deputado à Constituinte 
Nacional de 1934 pelo Estado do Rio de Janeiro, 
obteve reeleição na legislatura seguinte, 
interrompida pelo golpe do Estado Novo em 1937, 
ano em que representou o Brasil no Congresso 
Internacional da Infância, realizado em Roma 
(Itália). De 1938 a 1940, exerceu interinamente 
o cargo de professor de Direito Comercial na 
Faculdade Nacional de Direito. Assumiu, em 1947, 
o cargo de consultor jurídico do Ministério das 
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Relações Exteriores. Em 1951, passou a integrar a 
Corte Internacional de Justiça em Haia (Holanda), 
na qualidade de juiz efetivo. 

 Presidiu o Instituto de Proteção e 
Assistência à Infância de Niterói, o Instituto 
Brasil-Estados Unidos, o Instituto Cultural Brasil-
Uruguai e o Instituto Brasil-Polônia. Membro da 
Comissão Permanente de Codificação do Direito 
Internacional Público e da Comissão de Conciliação 
com os Estados Unidos. Diretor e Vice-Presidente 
do Conselho Administrativo da Caixa Econômica 
do Rio de Janeiro. Delegado Escolar em Niterói. 
Membro do Congresso Nacional de História da 
América (1914), do Congresso Internacional de 
História da América (1922) e do 1º Congresso 
Brasileiro de Eugenia (presidindo a Seção de 
Educação). 

 Presidiu a Academia Brasileira de Letras, 
onde ocupava a cadeira 27, patronímica de 
Maciel Monteiro; integrou a Associação Brasileira 
de Educação, a Sociedade Brasileira de Direito 
Internacional, a Academia de Ciências de Lisboa 
(Portugal), a Academia de Letras do Uruguai, 
a Sociedade Argentina de Criminologia, a 
Academia de Ciências Políticas de Nova Iorque 
(USA), a Sociedade de Direito Comparado de 
Paris (França), o Pen Clube do Brasil, o Colégio 
dos Advogados de Lima (Peru), o Ateneo Ibero-
Americano de Buenos Aires (Argentina). Titular 
da Academia Fluminense de Letras, do Instituto 
de Estudos Brasileiros, do Instituto Brasileiro de 
Cultura, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 
e do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 
Prêmio Machado Portella – medalha de ouro da 
Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de 

Janeiro; Prêmio Teixeira de Freitas – medalha de 
bronze pelo Instituto dos Advogados Brasileiros.

 Lecionou na Faculdade de Direito da 
UFF, de Niterói. Exerceu o cargo de Provedor da 
Irmandade São Vicente, mantenedora do Asilo de 
Santa Leopoldina, e de Mordomo do Contencioso 
da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. 
Era casado com D. Noeme de Mello Carneiro.

 Obras publicadas (jurídicas e literárias): 
A nova legislação da infância; Federalismo e 
judiciarismo; Conferências sobre a Constituição; O 
livro de um advogado; Levi Carneiro na Academia; 
O Direito internacional e a democracia; Pareceres 
do consultor geral da República; Discursos e 
conferências; Dois arautos da democracia: Rui 
Barbosa e Joaquim Nabuco; Uma experiência 
de parlamentarismo; Em defesa de Rui Barbosa; 
Pareceres do consultor jurídico do Ministério das 
Relações Exteriores. Foi diretor da Revista Brasileira, 
publicada pela ABL.

 Faleceu na cidade do Rio de Janeiro, no 
dia 5 de setembro de 1971. Em Niterói deu nome 
à Escola Municipal Levi Carneiro; a OAB-Niterói 
ergueu busto em sua homenagem. 

 Patrono da Cadeira nº 16 da Academia 
Brasileira Rotária de Letras. Patrono da Cadeira 
nº 42 da Academia Niteroiense de Letras, que 
tenho a honra de ocupar, sucedendo ao saudoso 
e ilustre Acadêmico Alaôr Eduardo Scisínio.
Referências: 
CARNEIRO, Levi. Levi Carneiro na Academia. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira S.A., 1943.
PEIXOTO, Afrânio. Brasil e Brasileiros de Hoje, Enciclopédia 
de Biografias. Rio de Janeiro: Foto Service, 1961.
PIMENTEL, Luís Antônio. Eles Nasceram em Niterói. Niterói: 

INDC / Instituto Niteroiense de 
Desenvolvimento Cultural, 1974.
O FLUMINENSE, edição de 
09/09/1971.
O GLOBO, edição de 06/09/1971.
A TRIBUNA DE NITERÓI.

Levy Carneiro e Peregrino Júnior 
(1954) - Correio da Manhã

Fonte: Domínio público 
/ Arquivo Nacional
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MAURÍCIO DE LACERDA
1888-1959

2º ocupante da Cadeira nº 24
Patrono B. Lopes
Classe de Letras

É Muito Difícil...

 Terceiro quartel do século XX. Município 
de São Pedro da Aldeia, estado do Rio de 
Janeiro. Numa ruazinha estreita que levava à 
beira do mar, lá estava, fincado bem no centro 
de um lote, um pedaço de tábua com os dizeres: 
Vende-se este terreno. Parecia a todos que por 
ali passavam que não seria uma boa aquisição, 
o espaço era pequeno e triangular, salvo pelos 
dois pés de flamboyant que, quando floridos, lhe 
emprestavam uma imagem indescritível, tamanha 
beleza.

 Era verão e o casal pensou e repensou: 
economizando aqui e ali, daria para adquiri-lo. E 
assim foi feito.

 Anos após, terreno pago, mãos à obra. Mas, 
ela, a proprietária, não se cansava de repetir para 
a família: É muito difícil. Com isso se referindo à 
compra de materiais de construção, à pintura, à 
legalização de tudo que se fazia necessário. 

 Uma vez construída a pequena casa, 
de alguém da família recebe um inusitado e 
inesperado presente: uma placa de madeira onde 
um artesão amigo havia escrito: É Muito Difícil ...

MARIA DO CARMO SOARES CORDEIRO*
Acadêmica Titular da Cadeira nº 9

Classe de Letras

 A placa foi colocada na varanda, enlaçada 
por uma pequena corrente presa a um caibro. 
Alguns, quero crer, quando a liam não entendiam 
o seu significado. Outros, entretanto, lhe davam o 
seu devido valor. Bem, não me encontro à beira-
mar nem estou vendo nenhuma placa de “vende-
se”. Não.

 Por outro lado, me vejo diante de uma 
tarefa encantadora e também muito, muito 
difícil: escrever sobre o advogado, político e 
escritor membro efetivo da Academia Fluminense 
de Letras, Maurício de Lacerda, que ocupou a 
Cadeira 9 da Classe de Letras, patronímica do rio-
bonitense B. Lopes (1859-1916). 

 Não que não haja referências respeitáveis 
à sua figura. Não. E como as há!

 Maurício Paiva de Lacerda (1888-1959), 
natural de Vassouras, RJ, nasceu em berço político. 
Seu pai, Sebastião Eurico Gonçalves de Lacerda, 
foi deputado e ministro. Sua mãe, Maria da Glória 
Paiva de Lacerda.

 Estudos iniciados, nada o deteria, e em 
1905 ingressa na Faculdade de Direito. Identifica-
se com o jornalismo. Nos primeiros anos do 
século XX vamos encontrá-lo diretor de jornais. 
Por esta época a sua trajetória política tem início 
e iria se estender por longos anos: vereador e 
prefeito de Vassouras, deputado pelo Estado do 
Rio de Janeiro. Maurício, atuando firmemente na 
política, com garra defendeu seus ideais e passou 
a conjugar a política com o jornalismo: escrevia, 
articulava, colaborava, liderava.

 Homem público de gigantesca 
envergadura. Se a política chamava a sua 
atenção a ponto de a ela se dedicar de corpo 
e alma tornando-se o maior dos desafios que 
enfrentou, por outro lado a literatura o enfeitiça 
com esmero fazendo-o registrar em livros os seus 
sentimentos e conhecimentos. Escreve peças 
teatrais, memórias, registros históricos. O zelo e 
o cuidado para com a Academia Fluminense de 
Letras (perceptíveis claramente no texto de carta 
endereçada a Lacerda Nogueira, assinada em 28 
de junho de 1939, publicada cópia na Revista da 
AFL vol. XI, agosto de 1960) testemunham sua 
educação esmerada.

 Não se dedicando somente à AFL ei-lo 
que vemos membro da Academia Niteroiense 
de Letras, da Ordem dos Advogados do Distrito 
Federal e do Estado do Rio de Janeiro entre outras 
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entidades. 

 O Acadêmico Guilherme Guimarães 
Ludwig em discurso proferido em 2020 na ocasião 
de posse na Cadeira 62 da Academia Brasileira 
de Direito do Trabalho, patronímica de Maurício 
de Lacerda nos dá a dimensão do seu valor. E 
não é só. Dimensão esta também perfeitamente 
percebida quando se lê a biografia do escritor 
Maurício de Lacerda arrolada em verbete do 
Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro CPDOC/
FGV – Centro de Pesquisa e Documentação de 
História Contemporânea do Brasil.

 Para conhecer o universo mauriciano 
mister se faz preparar-se para experimentar um 
mergulho na história do Brasil e na literatura 
brasileira. A trajetória deste brasileiro é um 
desafio à pesquisa histórica. E pesquisa histórica 
é, sabidamente, impossível de ser finalizada. 
Sendo homem público certamente foi elogiado 
e provavelmente censurado. Como escritor, a 
unanimidade: reconhecidamente imortal.

 Sintetizar alguns dados sobre o vassourense 
jornalista, advogado, tribuno, escritor e membro 
efetivo da Academia Fluminense de Letras, 
Maurício de Lacerda é, sem dúvida, muito difícil 
devido à sua vida: longa e rica de acontecimentos, 
mas a parte encantadora do trabalho é adquirir a 
certeza de que por tudo que realizou, defendeu e 
escreveu jamais será esquecido. É imortal. 

 Ocorrida a morte física na cidade do Rio de 
Janeiro em 23 de novembro de 1959 mereceu da 
imprensa fluminense através dos jornais O Globo e 
Jornal do Comércio matéria sobre sua vida pública 
e particular, livros publicados e campanhas que 
abraçou. De fácil acesso, a leitura das matérias 
apresentadas nos introduz ao conhecimento 
sobre o assunto Acadêmico Maurício de 
Lacerda. A partir daí tudo deixa de ser muito 
difícil passando a ser prazeroso. Extremamente 
prazeroso ir adiante, mergulhar em livros, artigos, 
depoimentos, discursos de e sobre Maurício de 
Lacerda. Vale a pena!



Templo da Palavra
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15 DE SETEMBRO
DIA DA MUSICOTERAPIA E 

DO MUSICOTERAPEUTA

 A UBAM (União Brasileira das Associações 
de Musicoterapia) define a Musicoterapia como 
“um campo de conhecimento que estuda os 
efeitos da música e da utilização de experiências 
musicais, resultantes do encontro entre o/a 
musicoterapeuta e as pessoas assistidas”. E 
esclarece que o musicoterapeuta é o profissional 
de nível superior ou especialização, com 
formação reconhecida pelo MEC e com registro 
em seu órgão de representação da categoria, 
com habilitação para exercer a profissão no Brasil. 
O musicoterapeuta atua nas áreas de Saúde, 
Educação, Social/Comunitária, Organizacional, 
entre outras. 

 A música vem sendo utilizada por 
pesquisadores na melhoria da qualidade de vida 
tanto de seres humanos como de animais. Atua no 
relaxamento, na diminuição do estresse, utilizando 
dados sobre frequência cardíaca, frequência 
respiratória, pressão arterial, mensuração do 
cortisol e alterações do humor, etc. O tratamento 
musicoterápico, por exemplo, abrange o Autismo, 
Mal de Parkinson, Doença de Alzheimer, Paralisia 
cerebral, Oncologia, Síndromes genéticas, entre 
outros.

DEILA MARIA FERREIRA SCHARRA*
Acadêmica Titular da Cadeira nº 3
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 Os atendimentos podem ser em grupo ou 
individuais buscando a prevenção e tratamento 
das doenças nas diversas faixas etárias, desde os 
recém-nascidos até os idosos. O desenvolvimento 
das neurociências vem permitindo a compreensão 
da atuação da música nas diversas áreas 
cerebrais graças à utilização da neuroimagem 
funcional. Além disso, as pesquisas nessa área 
permitem maior clareza e objetividade por parte 
dos profissionais da Saúde, sobre a atuação da 
musicoterapia.

 Na Medicina Veterinária, assinalamos 
que novos estudos vêm sendo realizados sobre 
a importância da abordagem terapêutica da 
Musicoterapia no enriquecimento ambiental 
e na produção animal. Essa relação tem dado 
resultados satisfatórios no controle do estresse 
e na melhora do manejo, com reflexos positivos 
sobre comportamento animal.
Referências:
CUNHA, Rosemyriam Ribeiro dos Santos e BEGGIATO, 
Sheila Maria Ogasavara. Definição de Musicoterapia. 
Sítio de internet da União Brasileira de Associações de 
Musicoterapia. Disponível em: https://ubammusicoterapia.
com.br/institucional/musicoterapia/definicao/. Acesso em: 
12 ago. 2021.
CALAMITA, S.C.; SILVA, L.P.; CARVALHO, M.D.; COSTA, A.B.L. 
A música e seus diversos impactos sobre a saúde e o 
bem-estar dos animais. Revista de Educação Continuada 
em Medicina Veterinária e Zootecnia do CRMV-SP, v. 14, n. 
3, p. 6-11, 21 dez. 2016.
MONTEIRO, N.C.C.R. Musicoterapia, a prática clínica vista 
sob a ótica da Neurociência. Anais do X Encontro Nacional 
de Pesquisa. Salvador, Bahia, 2010.

A Acadêmica Deila Scharra rege o Coral da Universidade 
Aberta da Terceira Idade de Niterói, 26/09/2016

Fonte: Dulce Rocha de Mattos
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104 ANOS DA ACADEMIA 
FLUMINENSE DE LETRAS

ALBA HELENA CORRÊA*
Acadêmica Titular da Cadeira nº 13
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20 de julho de dois mil e vinte e um!
De pé, louvemos, pois, a nossa Academia 
que, há cento e quatro anos, na missão porfia
em ser a guardiã da língua – um bem comum!

E, mais que centenária, sem receio algum,
vai a “Nau Capitânia”, com soberania, 
levando Ciências, Letras e Artes, com mestria,
nos mares da cultura, com zelo incomum!

E, assim, ao conduzir “Per Astra”, sempre ousada, 
segue invicta – Deus – Pai protege essa jornada,
cobrindo-a de saber e luz da inspiração!

Veio, lá do passado, o magistral exemplo:
nossa Instituição tornou-se augusto templo
que tem vigas de amor e fé na construção!

Acima: Vitral de Formenti na Sede da AFL
Foto: Acadêmico Antônio Machado

Abaixo: Solenidade de inauguração da Academia 
Fluminense de Letras e homenagem ao Presidente 

Feliciano Sodré e Interventor Ary Parreiras – 16/3/1935
Fonte: Revista da Academia Fluminense 

de Letras, Vol. V, julho, 1952
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DE BRAÇOS ABERTOS
Aniversário do
Cristo Redentor

 No dia 12 de outubro de 2021 celebramos 
os 90 anos da inauguração do monumento 
esplendoroso do CRISTO REDENTOR no alto 
do Corcovado, em 1931 (Dia de Nossa Senhora 
Aparecida). Ali ele se encontra de braços abertos 
para abraçar, acolher e proteger o Brasil.

 Concebido pelo engenheiro brasileiro 
Heitor da Silva Costa, o monumento de concreto 
armado revestido de pedra-sabão foi construído 
na França, em colaboração com o escultor Paul 
Landowski e com o engenheiro Albert Caquot. 

 É mesmo difícil imaginar aquele cenário 
sem a imagem emblemática no alto do morro. 
Curiosamente, no entanto, o projeto inicial de 
Heitor, que venceu concurso promovido pelo 
Círculo Católico do Rio de Janeiro em 1921, era 
bem diferente da imagem que conhecemos hoje. 
O desenho original mostrava um Cristo mais rígido, 
segurando uma enorme cruz na mão esquerda e 
um globo terrestre na mão direita. Mas apesar de 
selecionado, o projeto começou a receber críticas 
da comunidade artística da época – e o apelido 
“Cristo da bola”, como passou a ser chamado pelo 
povo carioca, foi a gota d’água para que a Igreja 
solicitasse mudanças. O engenheiro optou então 
por um Cristo de braços abertos, cuja forma à 
distância lembraria uma cruz. O pintor Carlos 
Oswald desenhou a nova ideia.

 O monumento tem 30 metros – a altura de 
um prédio de 13 andares – além dos 8 metros 
do pedestal onde está pousado, somando um 
peso total de 1.145 toneladas. Está apoiado 
em quatro vigas cravadas na rocha do topo do 
Corcovado, que fica a 710 metros de altitude. A 
magnitude destes números certamente indica os 
desafios enfrentados durante os cinco anos de 
sua construção.

 É de ressaltar que o francês Landowski 
nunca veio ao Rio. Ele fez uma miniatura da 
estátua de 4 metros de altura, que depois usou 
para elaborar moldes em papel quadriculado, 

WALDENIR DE BRAGANÇA*
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com a ajuda de Caquot, que fez os cálculos 
estruturais para o monumento. As instruções para 
a construção do corpo do Cristo foram enviadas 
por navio para o Brasil, em uma série de desenhos.

 Landowski fez em tamanho real, no gesso, 
as mãos e a cabeça, que foram enviadas para o 
Rio em partes, para serem montadas no destino 
(segundo algumas fontes, a cabeça teria ficado 
sob responsabilidade de seu colaborador, o 
escultor romeno Gheorghe Leonida). Voluntárias 
se revezaram trabalhando na Igreja Matriz de 
Nossa Senhora da Glória, no Largo do Machado, 
para cortar as pastilhas triangulares de pedra-
sabão usadas no mosaico que reveste todo o 
exterior da estátua e um pequeno trecho do 
interior – o seu coração.

 Com a inauguração do monumento, 
concretizou-se finalmente o sonho do sacerdote 
Pierre-Marie Boss, que mais de 70 anos antes, ao 
admirar o Morro do Corcovado da janela da Igreja 
do Colégio da Imaculada Conceição, em Botafogo, 
vislumbrava no local um monumento religioso, 
como descreveu em um poema no prólogo 
do livro Imitação de Cristo (edição de 1903): 
“Ó Corcovado: lá se ergue o gigante de pedra, 
alcantilado, altaneiro e triste, como interrogando 
o horizonte imenso: – Quando virá? Há quantos 
séculos espero. Sim, aqui está o pedestal único no 
mundo. Quando virá a estátua, como eu colossal 
– imagem de quem me fez?”

 Eleito e consagrado como uma das 
maravilhas do mundo moderno em 2017, o Cristo 
Redentor foi incluído na lista de Patrimônios 
da Humanidade pela UNESCO, como parte da 
paisagem do Rio de Janeiro. 

 Recordamos aqui, também, uma outra 
imagem do Cristo Redentor, essa de autoria do 
arquiteto e artista plástico Humberto Cozzo, 
que se tornou o símbolo maior do Hospital 
Universitário Antônio Pedro, fundado em 1951 
e que acaba de completar 70 anos servindo à 
população fluminense.

 Hoje o maior hospital da cidade de Niterói, 
centro de referência em assistência médica de alta 
complexidade, o HUAP teve suas obras iniciadas na 
década de 1940, sob coordenação do Dr. Alberto 
Borgeth, do engenheiro Sabino Mangeon e do 
Dr. Mário Monteiro. Batizado em homenagem 
ao clínico-geral Antônio Pedro Pimentel, um 
dos fundadores da Faculdade Fluminense de 
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Medicina, o antigo hospital municipal seria cedido 
à Universidade Federal Fluminense em 1964.

 Inspirada na estátua do Corcovado, a 
imagem do Cristo de braços abertos na fachada 
principal da instituição ali está para acolher e 
proteger os que nela exercem, com amor, suas 
profissões na ampla área de Saúde, assim como 
os que ali entram para receber a assistência 
necessária, com elevados padrões técnicos e 
éticos, para a recuperação da saúde.
Referências:
MENDONÇA, Alba Valéria. Monumento do Cristo 
Redentor coleciona números superlativos há 90 anos, 
09/12/21. Portal de Notícias G1 (internet). Disponível em: 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/10/09/
cristo-redentor-numeros.ghtml. Acesso em: 09 out. 2021.
PAUL LANDOWSKI. In: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. 
Flórida: Wikimedia Foundation, 2019. Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paul_Landowski. Acesso em: 
09 out. 2021.
PIERRE, Eduardo. Como o Cristo foi construído, 11/10/2021. 
Tudo sobre o Cristo Redentor. Portal de Notícias G1 
(internet). Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-
janeiro/noticia/2021/10/11/como-o-cristo-foi-construido.
ghtml. Acesso em: 11 out. 2021. 
SANTUÁRIO CRISTO REDENTOR. Cristo Redentor – 
Curiosidades. Sítio de internet do Santuário Cristo Redentor. 
Disponível em: http://www.santuariocristoredentor.com.br. 
Acesso em: 05 out. 2021.
TELLES, Lília. Cariocas chamaram 1º projeto do monumento 
do Corcovado de “Cristo da Bola”, 09/10/2021. Portal de 
Notícias G1 (internet). Disponível em: https://g1.globo.com/
rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/10/09/primeiro-projeto-do-
monumento-do-corcovado-foi-chamado-pelos-cariocas-
de-cristo-da-bola-entenda.ghtml. Acesso em: 09 out. 2021.

Vista aérea do Cristo Redentor no 
Rio de Janeiro, Brasil, 2014

Foto: Chensiyuan
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DEFESA DO IDIOMA 
NACIONAL

 Se, como disse, acertadamente, Fernando 
Pessoa: O idioma é a minha Pátria e verificamos, 
que ele está sendo ameaçado, é mister que se 
tomem as cabíveis e necessárias providências, 
como cidadãos e como cultores da língua nacional. 
É urgente criar barreiras pra impedir esse avanço. 

 A FALERJ (Federação das Academias de 
Letras do Estado do Rio de Janeiro) é o órgão oficial 
que está liderando esse movimento. Para tornar 
mais forte essa defesa, o Acadêmico Waldenir de 
Bragança propôs a criação de uma instituição, 
ainda, mais ampla – a Federação Nacional de 
Academias de Letras. Creio que, assim, a defesa 
estará mais segura. Teremos a força suficiente e 
necessária para enfrentar a luta. As vozes do Brasil 
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unidas poderão vencer o combate.

 Nós, acadêmicos, aceitamos, em nosso 
juramento, ser os guardiões da língua portuguesa. 
Ocorreu-me uma reflexão que, por julgar 
pertinente, acrescento ao final: Diante de uma 
planta reconhecida como prejudicial, o lavrador 
experiente, tenta extirpá-la enquanto as raízes 
estão fracas. Nós somos “jardineiros das letras”. 
Temos, portanto, que estar vigilantes aos ataques 
contra a nossa messe. 

 Não podemos olvidar que somos os 
cultores e os orgulhosos responsáveis pela língua 
falada por 290 milhões de pessoas! Sigamos em 
frente!!!  

Comunidade dos 
Países da Língua 

Portuguesa / CPLP

O RESPEITO À LÍNGUA 
PORTUGUESA

 A Língua é, decerto, o nosso patrimônio 
mais caro, e merece atenção e respeito!

 São tantas as provocações postas em 
circulação pela internet, que a disseminação de 
informações se propaga rapidamente, e impõe 
muitas vezes atitudes negativas que deixam 
marcas indeléveis, difíceis de serem apagadas. 

 Estrangeirismos entram na mídia com força, 
especialmente vindos da Língua Inglesa. Também 
neologismos se consagram exageradamente, 
não só para o aumento do repertório vocabular 
da Língua Portuguesa, como para ‘relevância 
cultural’, dizem.

 Na verdade, são modismos, vindos de todo 
lugar, que circulam, trazendo novas palavras e 
expressões, que muitas vezes mudam de sentido, 
ou até de categoria gramatical. 

ENEIDA FORTUNA BARROS*
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 Exemplos, de jornais e revistas: 

 Sororidade (de soror = irmã), significa 
união, irmandade – muito usada no feminismo; 
resiliência – adaptação à situação de choque, que 
põe em risco a existência; resistência é variação 
de resiliência; ressignificação e reinvenção 
ganham importância; quarentena, coronavírus e 
distanciamento social são já obviedades; respira 
ganha novo significado com as mortes por asfixia 
e se torna símbolo contra o racismo. Fala-se até 
em geração burnout (de “to burn” = queimar), que 
abre o ciclo de estresse. Há, ainda, os chamados 
‘ardis semânticos’, insidiosos, que escondem 
segundas intenções maldosas.

 O lexicógrafo Mauro Villar, ex-parceiro de 
Antônio Houaiss, vem trabalhando na inclusão 
de novas palavras no banco de dados do Grande 
Dicionário Houaiss, para manter a obra em dia. 
No entanto, esse trabalho, na verdade, vem 
contribuir, ainda mais, para o aumento do número 
de palavras estranhas na nossa Língua, uma vez 
que muitas são de origens diversas. 

 A Academia Brasileira de Letras, por sua 
vez, acaba de pôr à disposição do público a sexta 
edição do Vocabulário Ortográfico da Língua 
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Portuguesa (VOLP), já atualizada.

 A ABL optou por incluir vocábulos em 
Inglês (podcast, lockdown, e outros), que 
passaram a fazer parte diretamente do Português, 
sem qualquer aclimatação, como fora feito 
anteriormente com o Francês. 

 Puristas da Língua sempre se debateram 
muito contra estrangeirismos, mas o 
avassalamento da entrada da nomenclatura 
inglesa tem promovido desfalque em nosso léxico, 
rejeitado até pelo desconhecimento de nomes 
corriqueiros para coisas simples, sem necessidade 
(sale, off, on-line, open, closed, etc.)

 Há nomes para tudo no nosso vocabulário, 
que precisa ser mais explorado em seus recursos 
próprios. Abdicar e abrir mão da língua, vem 
contestar, implicitamente, a afirmação da 
identidade nacional, em sua natureza. 

 A realidade de hoje não é exclusiva do 
Brasil, de fato, mas a ausência de limites no uso de 
outros idiomas aponta para o reconhecimento do 
negativo complexo de inferioridade do brasileiro 
ante as nações estrangeiras. 

 Além disso, a negligência crescente quanto 
ao bom uso da sintaxe, alimentada pela aversão 
à Gramática da língua oficial, considerada, há 
muito, ‘opressora’, vem trazendo prejuízos à 
linguagem escrita e ao falar articulado. Com isso, 

a perda progressiva da capacidade 
de estruturação das frases acabará 
fatalmente em reduzir a linguagem 
ao uso de palavras soltas.

 Alguma reação já se esboça, 
mas só se poderá erguer barreiras, 
se houver o desejo conjunto 
das autoridades educacionais 
e governamentais de manter 
preservada a integridade do idioma.

 É o que desejava Antônio 
Ferreira, poeta quinhentista 
português, em trecho de sua Carta 
a Pedro de Andrade Caminha (em 

linguagem atualizada): 

Floresça, fale, cante, ouça-se e viva 
a portuguesa Língua, e já onde for 
senhora vá de si, soberba e altiva.
Se até aqui esteve baixa, e sem louvor, 
culpa é dos que a mal exercitaram;
esquecimento nosso, e desamor.
Mas tu farás, que os que a mal julgaram, 
e ainda as estranhas línguas mais desejam, 
confessem cedo ante Ela quanto erraram.
E os que depois de nós vierem vejam
quanto se trabalhou por seu proveito,
porque eles para os outros assim sejam.
Se me enganei, se tive mau respeito
Andrade, tu o julga; mas espero
de te ser este meu desejo aceito.
E enquanto mais não peço, isto só quero.

E Viva a Língua Portuguesa!

Referências:
BECHARA, Evanildo. Coluna do Ancelmo Góis. O Globo, Rio 
de Janeiro, 24 jul. 2021. Entrevista.
OITICICA, José. Os inimigos da Língua Portuguesa. Niterói: 
Tip. J. Gonçalves, 1954.
VILLAR, Mauro. O último guardião do Dicionário Houaiss. O 
Globo, Rio de Janeiro, Segundo Caderno, p. 2, 17 jul. 2021. 
Em depoimento a Mariana Rosário. 
FERREIRA, Antônio; CASTILHO, Júlio de; CASTILHO, Antônio 
Feliciano de. Antônio Ferreira, Poeta Quinhentista. Rio 
de Janeiro: B.L. Garnier, 1875 [online]. Internet Archive, 
biblioteca digital. Disponível em: https://archive.org/details/
antonioferreira01ferrgoog/page/n194/mode/2up. Acesso 
em: 05 out. 2021.

Reabertura do Museu da Língua Portuguesa, com 
o Presidente da República de Portugal, Marcelo 

Rebelo de Sousa; o Presidente da República de Cabo 
Verde, Jorge Carlos Fonseca; o Membro da Academia 

Brasileira de Letras e ex-Presidente da República 
Fernando Henrique Cardoso, e demais autoridades.
Foto: Governo do Estado de SP (31 de julho de 2021)
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CÉLIO ERTHAL ROCHA*
Acadêmico Titular da Cadeira nº 27

Classe de Letras

O MUSEU TRANCADO 

O Legado de Antônio Parreiras

 Entre vários bens culturais com que a 
cidade de Niterói é abençoada, está o primeiro 
museu de arte criado no Estado do Rio de Janeiro 
e o primeiro museu brasileiro dedicado à memória 
de um artista, o Museu Antônio Parreiras, no Ingá.

 Lamentavelmente, no entanto, a 
propriedade contendo o velho casarão onde o 
pintor viveu durante boa parte de sua vida, além 
do ateliê onde trabalhava, encontra-se fora do 
alcance da população fluminense e dos visitantes, 
pois que permanece fechada “para restauração” 
há vários anos, sem previsão de reabertura.

 Nascido em Niterói, em 20 de janeiro de 
1860, Antônio Diogo da Silva Parreiras sempre foi 
avesso aos estudos das letras. Forçado pela falta 
de recursos após a perda do pai, tentou o sustento 
em variadas ocupações, sem sucesso. Em 1883, aos 
23 anos, abandonou a função de escriturário da 
Companhia Leopoldina, em Nova Friburgo, para 
finalmente seguir a vocação artística, ingressando 
na Academia Imperial de Belas Artes. 

 Permaneceria no ambiente acadêmico, 
no entanto, por apenas um ano, decidindo por 
abandonar os métodos tradicionais do ensino 
da época, seguindo o professor alemão Georg 
Grimm, que ministrava aulas de Paisagens, Flores 
e Animais. Ao lado de Caron, Castagneto, Garcia 
y Vasquez e Francisco Ribeiro, passou a integrar 
o Grupo Grimm, dedicado à pintura ao ar livre, 
na região da Boa Viagem, tendo como tema 
principal a paisagem da Baía da Guanabara – em 
movimento que seria reconhecido como uma 
renovação na pintura de paisagem brasileira. 

 Entre 1888 e 1890, Parreiras estudou com 
o professor Filippo Carcano na Academia de 
Belas Artes de Veneza. De volta ao Brasil, deu 
aulas como professor na Academia Imperial, mas 
a experiência novamente foi breve; diante da 
abolição da disciplina “Paisagem” do currículo da 
instituição, partiu para fundar a Escola do Ar Livre, 
em Niterói, com orientação contrária à do ensino 
oficial, dedicando-se a capturar a especificidade 
da paisagem brasileira. 

 Passou a promover exposições próprias, a 
maioria em sua casa, na Rua Tiradentes, no Ingá. 
Eram elaborados para os eventos catálogos que 
incluíam textos e poesias de autores como Olavo 
Bilac e Coelho Neto. Um deles recebeu a visita de 
D. Pedro II, que adquiriu duas de suas obras. 

 De 1906 a 1919, o pintor manteve ateliês 
em Niterói e em Paris, onde foi o segundo pintor 
brasileiro a expor no “Salon” da Société Nationale 
des Beaux Arts (sendo o primeiro Victor Meirelles), 
que lhe concedeu, em 1911, o título de delegado, 
raramente outorgado a estrangeiros. 

 Em 1929, fundou o Salão Fluminense de 
Belas Artes. Após a publicação da autobiografia 
História de um Pintor Contada por Ele Mesmo, 
obteve reconhecimento também como intelectual, 
ingressando na Classe de Belas Artes da Academia 
Fluminense de Letras.

 Consagrado paisagista, passa a pintar 
também outros temas, em especial cenas históricas 
por encomenda do poder público. Neste mister 
releva notar que, além de simplesmente executar 
os trabalhos, credita-se ao artista o mérito de 
imprimir em seus quadros sua visão sobre a 
história nacional. 

 Várias de suas obras se encontram em 
museus ou ornamentam sedes de governo do 
País. A morte de Estácio de Sá, pintado em Paris, 
encontra-se no Palácio Guanabara. Duas obras 
seguiram para São Paulo, para o salão nobre da 
Câmara Municipal e o gabinete do prefeito. A 
tela Sertanejas foi decorar o Palácio do Catete, e 
painéis foram elaborados para a sede do STF, entre 
outros. Na antiga Prefeitura de Niterói, na Rua da 
Conceição – o Palácio Arariboia – encontra-se o 
precioso quadro com a figura do reconhecido 
fundador da cidade.

 Após a morte do pintor em 1937, o 
governo do Estado adquiriu um grande conjunto 
de obras do próprio Parreiras e de outros seus 
contemporâneos, além da coleção da família, 
que incluía trabalhos próprios (168 pinturas e 147 
desenhos) e de outros artistas, objetos, livros e 
documentos pessoais – assim como centenas de 
fotografias e negativos. 

 Inaugurado em 1942 pelo então interventor 
Ernani do Amaral Peixoto, o museu teve o acervo 
ampliado ao longo dos anos através de doações e 
aquisições – como a coleção pertencente ao antigo 
Departamento de Difusão Cultural, composta por 
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obras premiadas nos Salões Fluminenses de Belas 
Artes, e o acervo do renomado historiador Alberto 
Lamego (também membro da AFL), formado por 
trabalhos de artistas estrangeiros.

 Sob responsabilidade da Secretaria de 
Estado de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, a 
propriedade tem área de 5 mil metros quadrados, 
onde se localizam três edifícios – o “Palácio da 
Rua Tiradentes” que serviu de residência para o 
pintor, projeto do arquiteto Ramos de Azevedo 
construído em 1894 e tombado pelo IPHAN 
(onde fica a maior parte do acervo); o ateliê (onde 
ele trabalhava e onde vivia seu filho Dakir, e onde 
passaram a ser expostas as obras de grandes 
dimensões após a inauguração do museu); e a 
Vila Olga (onde morou a filha de Parreiras e que 
passou a abrigar a “reserva técnica” da instituição) 
– além dos jardins projetados pelo próprio artista. 

 Infelizmente, o MAP encontra-se fechado 
para visitação desde 2012, quando foram 
constatadas infiltrações ameaçando a estrutura 
da construção. Embora obras de restauração 
tenham sido iniciadas em 2014, questionamentos 
sobre a prestação de contas e outros problemas 
provocaram a suspensão do trabalho em 2016.

 Até que se resolva o impasse, o público 
tem acesso a informações sobre o museu e os 
mais de 2.000 itens de seu acervo exclusivamente 
através do site museuantonioparreiras.rj.gov.br, 

implementado com o patrocínio da Associação 
de Amigos do Museu Antônio Parreiras. Ali consta 
o aviso de que o museu estaria apenas atendendo 
a pesquisadores com marcação prévia via map.
museologia@gmail.com.

 Mas quem passa pela Rua Tiradentes só 
vislumbra, com tristeza, os portões trancados a 
cadeado do velho prédio, um dos marcos brilhantes 
da cultura artística de Niterói, hoje relegado às 
sombras, em visível estado de deterioração, sob 
risco de se perderem para sempre os preciosos 
tesouros ali guardados.
Referências: 
ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. 
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05 out. 2021.
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de Internet do Projeto Museus do Rio. Disponível em: 
http://www.museusdorio.com.br/site/index.php/museus-
estado-do-rio/regiao-metropolitana/lista-de-museus-
metropolitana/item/1-museu-antonio-parreiras. Acesso 
em: 05 out. 2021.
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Disponível em: http://culturaniteroi.com.br/blog/
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SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Museu Antônio 
Parreiras. Apresentação. Disponível em: http://www.
museuantonioparreiras.rj.gov.br/apresentacao. Acesso em: 
05 out. 2021.

Fachada da residência de Antônio Parreiras, 
atual Museu Antônio Parreiras (1907)

Fonte: Wikimedia
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NITERÓI, MINHA PAIXÃO...

Como eu amo Niterói!...
Terra, assim, igual não vi.
Foi Deus que usou o cinzel
pra esculpir Icaraí.
Tudo isso, sob um dossel
de estrelas a cintilar.
E, cortinando a paisagem,
englobando toda a imagem,
a transparência do luar.

Como eu amo Niterói!...
Terra, assim, igual não vi.
Suas praias, de tão lindas,
com o verde-azul do seu mar,

ÉRCULES LAMEGO*
Membro da Classe de 

Correspondentes Nacionais
In Memoriam

(colaboração da Acadêmica Neide Barros Rêgo)

Praia de Icaraí, Niterói/RJ
Foto: Alberto Araújo - Focus Portal Cultural

são cartões de boas-vindas
aos que vêm nos visitar.
O seu povo hospitaleiro
vive em paz com alegria,
receptivo, bom e ordeiro,
afamado em fidalguia.

Como eu amo Niterói!...
Terra, assim, igual não vi.
Oh!... Vocês, de outros lugares,
de amadas terras também,
venham aqui, nos seus vagares,
ver Niterói o que tem.
Ao visitante um aviso
que encerra pura verdade:
Se não voltar pra ficar,
marca encontro com a saudade.

Como eu amo Niterói!...
Eu, por sorte, aqui nasci!...
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O SORRISO DE UMA 
CIDADE

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

Classe de Letras

 Ao completar 448 anos, no dia 22 de 
novembro, a antiga capital do Estado do Rio 
é festejada pelos cidadãos que reconhecem a 
importância e o valor da “cidade sorriso”, assim 
designada por Eduardo Luís Gomes Filho, e que 
serviu de título para o livro do historiador Carlos 
Wehrs Niterói, cidade sorriso – a história de um 
lugar.

 Niterói, nome de origem tupi que 
significa “água escondida, água entre pedras” 
e a simbologia etimológica de suas águas está 
presente, também, nos nomes de Icaraí, “terra das 
águas santas”; Itaipu, “pedra na qual a água faz 
barulho” ou “ água que canta” e, seguindo a linha 
aquática e pétrea, Itacoatiara, “pedra pintada” ou 
“ pedra esculpida” e vários outros topônimos da 
língua tupi-guarani.

 Podemos dizer que as águas niteroienses 
não estão escondidas, são “cantantes”, 
reveladoras de belezas paisagísticas, das praias já 
mencionadas; das pedras do Índio e de Itapuca, 
em Icaraí; da ilha da Boa Viagem e muito mais. 
Também sobressaem as construções, desde as 
fundacionais como a Igreja de São Lourenço 
dos Índios, as Fortalezas, etc. até as construções 
arquitetônicas de Oscar Niemeyer, como o 
Museu de Arte Contemporânea, dentre outras 
edificações.

 No centro de Niterói, nas Barcas, está a 
estátua de Arariboia, fundador da Vila de São 
Lourenço, em 22 de novembro de 1573, origem 
de nossa cidade, conforme consta do Auto de 
Posse da Sesmaria. A estátua está de frente para 
a Baía de Guanabara, como se estivesse dando 
boas-vindas aos que chegam.

 O mês de novembro serviu de berço para 
acolher a nascente Vila de São Lourenço dos 
Índios. Mês especial, com datas de significados 
simbólicos, religiosos, históricos e culturais. 
Começa no dia 1º abençoado por Todos os 
Santos, seguido de Finados, dia 2, data em que 
reverenciamos os que já se “encantaram”, com 
orações, flores e lágrimas de saudades. Na 

sequência, no dia 5, comemora-se o Dia Mundial 
da Cultura, em homenagem a Rui Barbosa. E em 15 
de novembro o fato histórico da Proclamação da 
República; em 19, o Dia da Bandeira “Salve lindo 
pendão da esperança” e em 22 de novembro, 
o aniversário de nossa cidade, em meio a todas 
essas efemérides. Há de se registrar, ainda, o Dia 
de Ação de Graças, cultuado na última 5ª feira 
de novembro, ocasião para agradecer as graças 
recebidas.

 Mesmo com parabéns e aplausos, é 
preciso reconhecer que nem tudo é perfeito no 
espaço urbano. A cidade imperial, a cidade sorriso 
também chora e sofre, quando as circunstâncias 
são adversas. E as águas, conforme as marés, 
podem ser ora tranqüilas, cantantes, ora revoltas. 
Assim caminha a humanidade. E devemos amar, 
preservar e contribuir para o bem-estar da terra 
onde nascemos e ou vivemos, respeitando sua 
diversidade. Por isso, no dia 22 de novembro, 
queremos, simbolicamente, formar uma grande 
ciranda para abraçá-la e aplaudi-la, com sorrisos 
de esperança.

Igreja de São Sebastião de Itaipú, 
erguina no início do séc. XVI

Foto: Edson da Encarnação Motta - 2014
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REMINISCÊNCIAS

Memórias do Bairro do Fonseca

 Sou nascida e criada em Niterói. Já residi 
em vários bairros da cidade: Fonseca, Centro, 
Santa Rosa, São Domingos e, há 36 anos, moro em 
Icaraí, num edifício próximo à praia. Amo Niterói 
e afirmo: todos esses lugares têm seus encantos, 
mas sinto muita saudade do Fonseca, onde passei 
a infância e boa parte da adolescência. Quantas 
recordações guardei desse lugar! A casa onde 
morei, durante muitos anos, ainda está de pé – 
na Alameda São Boaventura, 390. Nas noites de 
verão, as famílias colocavam cadeiras na calçada e 
nossos pais ficavam conversando com os vizinhos, 
enquanto a criançada brincava, tranquilamente, 
pois era pequeno o número de carros que por ali 
transitavam.

 Que tempo bom! Dos bondes, trens e, 
barcas... E também: dos armazéns, açougues, 
quitandas, botequins, lojinhas de consertos de 
sapatos, dos amoladores de facas, dos realejos 
com os periquitos que, com o bico, tiravam a 
sorte, dos vendedores de picolés, dos leiteiros 
que colocavam o leite ,em garrafas, nas portas 
das casas, dos verdureiros que vinham com seus 
burricos, apinhados de legumes, verduras e frutas, 
dos tripeiros que vendiam carnes, tripas e miúdos 
de boi, dos jornaleiros que apregoavam seus 
jornais, etc... Ah! ia me esquecendo de algo muito 
importante: do canto das cigarras que faziam seus 
ninhos nas árvores que ladeavam o rio. Como 
eu gostava de ouvi-las!!! Hoje, cobriram o rio e 
cortaram as velhas árvores. Também os rádios, 
que eram apreciados e agregavam as famílias em 
seu redor, tornaram-se invenções do passado...

 Aos domingos, o passeio era ir, a pé, com 
minha mãe e algumas crianças da vizinhança, até 
o Horto Botânico que ficava a uma boa distância 
de onde morávamos, mas nem sentíamos a 
caminhada. Algumas vezes, íamos, mais adiante, 
até a Caixa D’Água. 

 Para andar de bicicleta, eu e meu irmão 
atravessávamos uma ponte, que ficava sobre o Rio 
da Vicença (com muito pouco fluxo d’água), e dava 
acesso ao outro lado da rua, por onde desciam os 
veículos com destino ao Centro. Entrávamos no 

amplo terreno do antigo e inesquecível Colégio 
Brasil, e nos divertíamos a valer. A vida era mais 
simples e bem mais tranquila. Na quadra seguinte, 
ficava o Colégio Nossa Senhora das Mercês, 
naquele tempo, só para meninas. Quase ao lado 
dessa escola, funcionava a fábrica de goiabada 
“Regina”. O doce era acondicionado em caixinhas 
retangulares de madeira. Sempre que ligavam os 
fornos para preparar a goiabada, em enormes 
tachos de metal, se estendia, à distância, o cheiro 
forte da goiaba.

 Aos domingos, íamos à missa na Igreja em 
que fui batizada, no Ponto de Cem Réis, Igreja de 
São Lourenço. Ali perto, do lado oposto, ficava a 
Escola Maternal Julieta Botelho, que eu frequentei 
aos 2 anos de idade (1934). Adiante, ficava a 
residência do sociólogo Oliveira Viana. Após 
sua morte, transformou-se num centro cultural 
denominado “Casa Oliveira Viana”, atualmente 
fechado.

ALBA HELENA CORRÊA*
Acadêmica Titular da Cadeira nº 13

Classe de Letras

 No bairro do Fonseca havia várias escolas 
estaduais: Escola Isolada – dirigida pela Profª 
Zulmerinda Antunes (em 1938, quando fui 
alfabetizada). Era um casarão antigo. Ficava na Rua 
Dr. Carlos Maximiano. A escola foi desativada e os 
alunos encaminhados para o Conselheiro Josino 
na Alameda São Boaventura. Era, também, outro 
prédio muito antigo que, dois anos depois, deixou 
de funcionar e os alunos foram encaminhados para 
o Grupo Escolar José Bonifácio – prédio moderno, 
construído com finalidade escolar, na Rua Dr. 

Igreja de São Lourenço da Várzea 
Ponto dos (de) Cem Reis 

Fonte: Labhoi - UFF
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Solar do Barão de Icarahy, posteriormente 
Colégio Brasil - Fonseca/Niterói

Fonte: Centro de Memória Fluminense - SDC - UFF

Carlos Maximiano. Outras escolas do Fonseca: 
Hilário Ribeiro, Machado de Assis, D. José Pereira 
Alves (na vila Ipiranga), Noronha Santos e Alberto 
Brandão. 

 Quero, também, registrar duas instituições 
muito importantes: Esquadrão de Cavalaria e a 
Penitenciária Vieira Ferreira (próximas ao Horto).

 Havia um único cinema (no Largo do Moura) 
– Cinema Fonseca, que projetava filmes em preto 
e branco, “em série”, como O Falcão Mascarado e 
outros, que terminavam com a legenda: “assistam 
a continuação no próximo episódio” (a mudança 
era semanal).

 Lembro-me de uma procissão de carros, 
na Alameda, em homenagem a São Cristóvão.

 Recordo-me de alguns nomes de médicos 
residentes no bairro: Doutores – Altineu Cortes 
Pires, Luciano Pestre (que deu nome a um 
Grupo Escolar), Ralph Monteiro, Pires de Melo, 
Fontenele Teixeira e os irmãos, Aureliano e 
Francelino Barcelos. Era comum, na época, os 
médicos darem consultas nas farmácias. Lembro-
me de três: Barcelos – Rua 22 de novembro, 
esquina com a Alameda, Ipiranga (perto do 
Horto) e Normal (próxima do Esquadrão de 
Cavalaria). Ainda, em relação à Medicina, recordo-
me do Hospital Infantil Getúlio Vargas Filho, nas 
proximidades do Largo do Moura, especializado 
em atividades médicas experimentais, onde o Dr. 

Zerbini compareceu, algumas vezes, para realizar 
transplante de órgãos em cães. Depois, tornou-
se famoso, com transplantes em seres humanos. 
Quantas reminiscências ! Termino com um soneto 
que fiz para minha velha casa: 

ANTIGA MORADA

Ontem passei por lá... quanta saudade!
Permanece, de pé, a casa antiga.
Sei que, um pouco de mim, ainda abriga... 
Confesso que, de entrar, senti vontade! 

Por fora, na janela, a mesma grade,
Muito pouco mudou a minha amiga:
alguns reparos faz com que prossiga,
maquiando, por certo, a sua idade!

Da Alameda, eu guardei como lembrança,
os tempos tão felizes de criança    
e uma emoção atroz que não tem fim! 

E, agora, ao recordar o meu quintal,
onde eu brincava em torno do varal,
chego a sentir saudade, até de mim !!!



SAUDAÇÃO
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WALDENIR DE BRAGANÇA*
Acadêmico Titular da Cadeira nº 29

Classe de Letras

SAUDAÇÃO AO
ACADÊMICO HONORÁRIO
ANTONIO CLAUDIO LUCAS

DA NÓBREGA

 Natural de Niterói, Antonio Claudio Lucas 
da Nóbrega é médico, pesquisador, professor 
titular do departamento de Fisiologia e reitor da 
Universidade Federal Fluminense (UFF), a maior 
universidade federal do Brasil em número de 
estudantes. Vem condunzindo a universidade de 
forma muito hábil e competente, em face dos 
desafios orçamentários e frente à maior crise 
sanitária do século. 

 Em 1983, foi aprovado para a Faculdade 
de Medicina da UFF e, sete anos depois, passou 
a integrar o seu quadro docente através de 
concurso público. Com mais de 30 anos de vida 
acadêmica na instituição, assumiu cargos de chefe 
do Departamento de Fisiologia e Farmacologia 
do Instituto Biomédico, coordenador da Pós-
Graduação em Ciências Cardiovasculares, pró-
reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 
(2009-2014), vice-reitor (2014-2018) e reitor (2018- 
2022), fruto de sua reconhecida liderança como 
pesquisador em âmbito nacional e internacional.

 Sua formação inclui especialização em 
Medicina do Esporte pela PUC-RJ e em Cardiologia 
pela Sociedade Brasileira de Cardiologia; 
aperfeiçoamento em Cineantropometria pela 
Simon Fraser University em Burnaby, British 
Columbia (Canadá); mestrado em Ciências 
Biológicas pela UFRJ; doutorado em Ciências 
pela UFRJ; e o título de “Research Fellow” em 
Cardiologia pela University of Texas Southwestern 
Medical Center em Dallas, Texas (EUA). É bolsista 

nível 1B do CNPq; coordena o Projeto (In)atividade 
Física e Exercício, um dos cinco Institutos Nacionais 
de Ciência e Tecnologia sediados na UFF, e o 
Laboratório de Ciências do Exercício (LACE), que 
criou em 1994.

 Como médico, integrou equipes em 
campeonatos brasileiros e mundiais, nos Jogos 
Pan-Americanos de Indianápolis e do Rio de 
Janeiro, nos Jogos Olímpicos de Atlanta (1996) e 
nos Jogos Olímpicos de Inverno em Nagano, no 
Japão (1998). Em 2017, assumiu a cadeira nº 34, 
como membro titular da Academia de Medicina 
do Estado do Rio de Janeiro. Possui títulos de 
“Fellow” do American College of Sports Medicine 
e da European Society of Cardiology. 

 É membro do Conselho Municipal de 
Ciência, Tecnologia e Inovação da Cidade de 
Niterói e do Conselho Superior da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro 
(FAPERJ), além de ter atuado na diretoria da 
ANDIFES (2019-2020).

 O reitor Antonio Claudio Lucas da Nóbrega 
lidera a universidade na execução de centenas de 
ações em prol da sociedade e do desenvolvimento 
científico do país, como campanhas de doação, 
hotel solidário para profissionais de saúde, 
produção de álcool 70%, máscaras e demais EPIs 
e doação destes materiais para redes de saúde, 
produção de pesquisas e projetos, entre outras. 
Pela sua capacidade de liderança, foi convidado 
para coordenar o Comitê Científico de Apoio 
à Prefeitura de Niterói no enfrentamento à 
pandemia do novo coronavírus no município e o 
Grupo de Trabalho contra a Covid-19 da ANDIFES.

 “Cabeça nas nuvens e rodas no chão”, assim 
o reitor Antonio Claudio tem conseguido fazer 
a gestão da UFF com serenidade e dedicação, 
sempre reforçando que segue os princípios do art. 
3 da Constituição Federal: construir uma sociedade 
livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento 
nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, 
reduzir as desigualdades sociais e regionais e 
promover o bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação.

 Em dezembro de 2020 foi agraciado com 
o título de Acadêmico Honorário da Academia 
Fluminense de Letras, durante solenidade 
comemorativa do Jubileu de Diamante da 
Universidade Federal Fluminense.



OBRAS DOS 
ACADÊMICOS



47

REVISTA DA ACADEMIA FLUMINENSE DE LETRAS

* biografia dos autores nas págs. 49-51

 Obra do prolífico Acadêmico Sylvio Lago, 
titular da Cadeira nº 10 da Classe de Ciências 
Sociais – jurista, ensaísta, musicólogo, historiador 
e crítico literário – O Jardim Inglês (Editora Letras 
e Versos, 2021) é coletânea de textos produzidos 
pelo autor ao longo de mais de 30 anos, de 
variados gêneros literários, incluindo memórias, 
ensaios sobre literatura, música e pintura e 
reflexões a respeito dos vários aspectos da 
existência contemporânea.

 Conforme a síntese da contracapa, os textos 
reunidos “representam uma parcela expressiva 
do pensamento do autor e destinam-se a uma 
ampla gama de leitores que se interessam pela 
cultura do Ocidente e da relação entre a cultura 
literária, as demais artes e os vários aspectos da 
existência”. Eles “acentuam o caráter cosmopolita 
e a visão de mundo de um escritor que tem vivido 
os paradoxos do seu tempo, dividido entre as 
influências da cultura europeia e o apego aos 
valores da cultura luso brasileira”.

O JARDIM INGLÊS DE 
SYLVIO LAGO

COMISSÃO DE REDAÇÃO

 A Acadêmica Franci Darigo, titular da Cadeira 
nº 5 da Classe de Letras, dá continuidade à sua obra 
como pesquisadora e ensaísta com a coletânea 
Encontros com a História, trazendo registros de 
vários momentos da História fundamentados por 
extensa bibliografia. A publicação abriu nova linha 
editorial do Parthenon Centro de Arte e Cultura, 
voltada para historiadores.

 A obra é dividida em três partes: Encontro 
com a Idade Antiga – que explora os mistérios 
dos Manuscritos do Mar Morto; Encontro com a 
Idade Média – que entrelaça História e Literatura 
ao abordar a vida e a obra do escritor e poeta 
italiano Dante Alighieri; e Encontro com a Idade 
Contemporânea – que trata da Literatura nacional, 
focalizando a família dos Fernandes Pinheiro e, 
mais tarde, Joaquim Manuel de Macedo.

ENCONTROS DE FRANCI 
DARIGO COM A HISTÓRIA

COMISSÃO DE REDAÇÃO



AUTORES DESTE 
NÚMERO
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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.

EDUARDO ANTÔNIO 
KLAUSNER

Acadêmico Titular da
Cadeira nº 8

Classe de Letras

Mestre e doutor em Direito Internacional e 
da Integração Econômica, Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro. Juiz de Direito do 
Poder Judiciário/RJ e professor permanente do 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Direito da Universidade Católica de Petrópolis. 
Foi defensor público e advogado. Membro de 
diversas entidades educacionais e culturais. 
Autor de Direitos do Consumidor no Mercosul e 
na União Europeia: acesso e efetividade e Direito 
Internacional do Consumidor: a proteção do 
consumidor no livre-comércio internacional. 
Coautor de outras 12 obras. Autor de artigos e 
trabalhos jurídicos.

DEILA MARIA FERREIRA 
SCHARRA

Acadêmica Titular da Cadeira 
nº 3

Classe de Belas Artes
 

Médica veterinária. Mestrado em Ornitopatologia 
pela Universidade Federal Fluminense. 
Aposentada, dedicou-se à Música, concluindo a 
graduação de Piano e Canto pela Universidade 
Estácio de Sá. Especialização em Musicoterapia – 
Conservatório Brasileiro de Música, em Geriatria 
e Gerontologia – UNESA e em Psicossomática e 
Cuidados Transdisciplinares com o Corpo – UFF. 
Atua como regente de Corais de 3ª e 4ª idades, 
com ênfase em técnica vocal e arranjos musicais. 
Publicou livros e artigos nas áreas de Medicina 
Veterinária e Música

A literatura se torna a memória
viva de uma nação

Aleksandr Solzhenitsyn

O objetivo da arte não é representar a 
aparência exterior das coisas, mas sim seu 

significado interior
Aristóteles
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A música expressa aquilo que não pode 
ser colocado em palavras mas não pode 

permanecer em silêncio
Victor hugo

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.

ÉRCULES JOVEM
LAMEGO DA SILVA 

Membro da Classe de 
Correspondentes Nacionais

In Memoriam

Nascido em Niterói/RJ, em 3 de setembro de 
1915, foi advogado, contador, jornalista e fiscal 
de rendas. Colaborou na Rádio Clube e em jornais 
como A Tribuna e Última Hora. Publicou os livros: 
Tipos Populares de Niterói (Cromos, 1991); Versos, 
Prosa e Muita Saudade (Jolan, 1994); Niterói, 
sua paisagem e sua gente (Cromos, 1992); Uma 
Audiência no Inferno (Cromos, 1997); Conversas do 
Calçadão (Cromos, 1998). Participou da Antologia 
Água Escondida (Companhia Brasileira de Artes 
Gráficas, 1994). Faleceu em 2011.

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.

A arte é a assinatura das civilizações
Beverly Sills

JOSÉ ALVES 
PINHEIRO JUNIOR
Acadêmico Titular da

Cadeira nº 11
Classe de Ciências Sociais

Formou-se em Comunicação e Jornalismo pela 
Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade 
do Brasil (UFRJ), onde dirigiu o jornal Reflexão. 
Trabalhou nos jornais Última Hora, O Globo, Crítica 
de Manaus, Correio da Manhã, O Fluminense, 
O Jornal, O Dia e Tribuna da Imprensa, nas 
TVs Globo, Educativa e Rio, e nas rádios Jornal 
do Brasil, Mayrink Veiga e MEC. Atualmente 
editor freelancer da Auracom Assessoria de 
Comunicações, publicou os livros A Ultima Hora, 
Bombom Ladrão, Mefibosete e outros absurdos, 
Aventuras dos meninos Lucas Pinheiro, Esquadrão 
da Morte, Voo de Ícaro, A Febre de Notícias ao 
Entardecer.
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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).

Detalhe da lateral do Liceu Nilo Pechanha
Foto: Acadêmico Antôni Machado



Nominata
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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
Membro atual: Roberto dos Santos Almeida
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)
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
Fundador: Sylvio Lago Jr. (Sylvio Pereira Lago Júnior)
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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
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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