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WALDENIR DE BRAGANÇA
Presidente da Academina Fluminense de Letras

Acadêmico Titular da Cadeira nº 29

A NAU CAPITÂNIA 
CELEBRA 104 ANOS

 A Nau Capitânia dos mares culturais 
prossegue há 104 anos com sua tripulação 
acadêmica unida, responsável, compromissada, 
esperançosa e, com entusiasmo, colocando em 
prática os seus objetivos de servir às atividades 
socioculturais do Estado do Rio de Janeiro, como 
sua Academia Oficial.
 As ideias dos visionários se transformaram 

em realidade e permanecem conosco, redivivos, 
Epaminondas de Carvalho, Joaquim Peixoto e 
Quaresma Júnior. Queriam, com outros idealistas, 
criar a sonhada instituição cultural. Perseverantes, 
trocando experiências literárias, embalados pelo 
vigor intelectual e com espírito congregador, 
venceram os obstáculos. As reuniões se sucederam 
e o sonho ganhava novas adesões. 
 Em 22 de julho de 1917 se concretizava o 
ideal: era criada a ACADEMIA FLUMINENSE DE 
LETRAS. Logo após, uma comissão acadêmica 
vai à residência do líder cultural e da democracia 
brasileira, com renome internacional, membro 
fundador da ABL Ruy Barbosa e lhe outorga o 
paraninfado da novel instituição cultural.
 E a luminosa trajetória prosseguiu, as 
diretorias com o corpo acadêmico deixando 
as marcas da passagem, mantendo vivos os 
patronos, os fundadores e os seus sucessores. É 
de ressaltar-se, pela sua relevância histórica, a Lei 
nº 2.162 de 7 de novembro de 1927, promulgada 
pelo então Presidente do Estado do Rio de Janeiro 
FELICIANO SODRÉ, que instala a Academia “no 
corpo central do pavimento superior do edifício 
construído para ser a sede da Academia, da 
Biblioteca Universitária e do Arquivo Público”. 
 A partir desse Ato, completa-se a primorosa 
PRAÇA DA REPÚBLICA, com a instalação do 
Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Poder 
Cultural – a nossa Casa de Amor à Cultura, Templo 
da Palavra e Guardiã da Memória e da História.

Prédio da Academia Fluminense de Letras 
e Biblioteca Pública Municipal

Fonte: Acadêmico Antônio Machado
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 A Academia Fluminense de Letras 
homenageia os Acadêmicos Beneméritos Feliciano 
Pires de Abreu Sodré, Presidente do Estado do 
Rio de Janeiro (1923-27), que, através da Lei nº  
2.612, de 7 de novembro de 1927, concedeu sede 
própria e apoio funcional à Academia, e Almirante 
Ary Parreiras, Interventor Federal do Estado (1931-
35), que pôs em execução as obras do projeto 
traçado por seu antecessor, inaugurando a nova 
Casa em 6 de setembro de 1934, em solenidade 
comemorativa do centenário da Província do Rio 
de Janeiro.

GALERIA DE PRESIDENTES
 Líderes idealistas que souberam criar, 
manter e elevar o espírito acadêmico, com firme 
propósito de servir à Cultura, à Memória e à 
História

Epaminondas de Carvalho 
(Presidente Provisório 1917-1918 / 1922-1923) 

Homero Pinho 
(1918-1919)

Joaquim Peixoto 
(1919-920) 

Cônego Olímpio de Castro 
(1920-922 / 1926-928) 

HOMENAGENS Quaresma Júnior 
(1923-926) 
Carlos Maul 

(1928-930 / 1952-1954) 
Tomé Guimarães 

(1930-1932) 
Figueira de Almeida 

(1932-1934) 
Horácio Campos 

(1934-1936) 
Júlio Eduardo da Silva Araújo 

(1936-1938 / 1940-1944) 
Alberto Fortes 

(1938-1940 / 1948-1952 / 1954-1962) 
Alberto Francisco Torres 

(1962-1970) 
Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes 

(1970-1974) 
Albertina Fortuna Barros 

(1974-1978) 
Lyad de Almeida 

(1978-1979) 
Edmo Rodrigues Lutterbach 

(1979-2011) 
Waldenir de Bragança 

(2012-2014 / 2014-2016 / 2016-2018
2018-2020 / 2020-2022)
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 O Acadêmico Carlos Wehrs, que nos 
deixou fisicamente em maio deste ano, nasceu 
em 1927, em Niterói, onde se formou em 
1950 pela Faculdade Fluminense de Medicina, 
especializando-se e exercendo com dignidade 
a profissão, trabalhando em hospitais como 
Orêncio de Freitas e Pró-Matre.
 Foi, ainda, vocacionado escritor, 
pesquisador, memorialista e admirável historiador.
 Pertenceu a várias 
entidades voltadas para ressaltar 
a Memória e a História, como 
a Sociedade Brasileira de 
História da Medicina (sediada 
em São Paulo, da qual foi um 
dos fundadores) e os Institutos 
Históricos e Geográficos do Brasil 
e de Niterói, entre outras.
 Foi autor de várias 
publicações, sendo 10 livros 
sobre História do Brasil, entre 
eles: O Rio Antigo, Pitoresco e 
Musical (1980), Niterói Cidade 
Sorriso – A história de um lugar  
(1984), Niterói, Ontem e Hoje 
(1986, com 2ª edição ampliada 

HOMENAGEM
SAUDADES

CARLOS WEHRS
1927-2021

Acadêmico Fundador
da Cadeira nº 2

Classe de Ciências Sociais

em 2012), Capítulos da Memória Niteroiense (1989, 
com 2ª edição revista e aumentada em 2002), 
Meio Século de Vida Musical no Rio de Janeiro 
1889-1939 (1990), Bicentenário de Tiradentes – 
Conferencias e Estudo (1993, com Vicente Tapajós 
e Américo Jacobina), O Rio Antigo – através dos 
escritos de Aluísio Azevedo (1994), Machado de 
Assis e a Magia da Música (1997), O Canto do 
Cisne (2010). Todavia, é de ser ressaltado Niterói 
Cidade Sorriso – Complemento Iconográfico, com 
366 páginas, publicado em 2018, preciosa obra 
completa e contribuição de grande valor que 
permite conhecer a história de sua cidade natal, 
em rico depositório de lembranças evocando 
feitos heroicos, com investigação e pesquisa 
minuciosas, contendo importantes documentos 
para revelar fatos até então desconhecidos, desde 
os difíceis tempos coloniais.
 Participou das comemorações do 
Bicentenário da Vila Real da Praia Grande, em 10 
de agosto de 2019, com a palestra sobre o Juiz de 
Fora José Clemente Pereira.
 O Acadêmico Carlos Wehrs continuará vivo 
com sua alma acadêmica na cadeira que fundou, 
ilustrou e engrandeceu, tendo Anchieta como 
patrono, pelo imenso amor à Cidade Sorriso que 
lhe foi berço. Deixa com sua vida e com sua obra 
uma especial mensagem: “O amor à terra natal 
deve ser incentivado na mente da população 
(...) por conhecer-lhe o passado, certamente 
dispensará mais carinho à terra em que viveu”.
 Repetimos com Rocha Pombo: “Não se 
ama uma terra, senão quando alguma coisa 
sagrada a ela nos prende – algum sacrifício ou 
alguma tradição gloriosa.”
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Solar do Jambeiro
Foto: Antonio Schumacher

Fonte: Niterói em Fatos e Fotos

O lançamento do próximo número da 
Revista da Academia Fluminense de Letras 

está previsto para novembro de 2021.
Fiquem atentos ao prazo final para a 
remessa dos artigos, 30 de setembro.



Memória
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* biografia dos autores nas págs. 55-58

ALBERTINA FORTUNA 
BARROS

1907-1995
4ª ocupante da Cadeira nº 19

Patrono Felisberto de Carvalho
Classe de Letras

ENEIDA FORTUNA BARROS*
Acadêmica Titular da Cadeira nº 19

Classe de Letras

Uma Saudação
 Albertina Fortuna, tu te tornaste a 
acadêmica que ilustra com melhor clareza os 
fundamentos dos princípios institucionais da AFL, 
e por isso, eu, tua filha única, te saúdo!
 Eu te saúdo, bem como te saúda, 
certamente, quem conheceu e ainda reconhece 
tuas glórias!
 Fui solicitada pelo insigne Presidente Dr. 
Waldenir de Bragança a escrever sobre ti, nessa 
nova edição comemorativa do 104º (centésimo 
quarto) ano de fundação da Academia Fluminense 
de Letras, inclusive por pertencer eu à Comissão 
de Redação da Revista, na qual sempre tenho 
colaborado. Além disso, ocupo, desde 07 (sete) 
de novembro de 2001, a cadeira nº 19 da Classe 
de Letras, Patrono Felisberto de Carvalho, curul 
(cadeira de marfim romana) que antes de mim 
ocupaste, honrosamente. 
 Venho cantar e decantar, em tom festivo, 
virtudes que te foram peculiares e conquistas que 
conseguiste, em teu incansável (e feliz) decurso 
acadêmico. 
 O dia 15 de outubro de 1959 foi faustoso 
e imortal para ti, que marcou tua posse oficial, 

embora já viesses atuando como membro 
correspondente (MC), desde o início da década 
de 50 (cinquenta), do século XIX.
 Isso quer dizer que ao chegares, tendo 
já consolidada a tua carreira de professora de 
sucesso, foste logo, por mérito e obra, aceita 
para a realização de palestras e participação em 
outros eventos programados, apesar do critério 
antifeminista de rejeição à mulher.
 Ainda como MC, foi publicado na Revista, 
de junho de 1953, um ensaio de tua autoria, 
intitulado “Poesia tradicional – poesia moderna”, 
em que te ocupaste das questões literárias do 
momento, sobre poesia, demonstrando, com 
opiniões diretas e coerentes, todo o teu espírito 
crítico.
 E o inesperado convite que recebeste 
do Dr. Nelson de Lacerda Nogueira, o sempre 
Secretário Perpétuo da Academia?
 Um mensageiro foi enviado ao Liceu Nilo 
Peçanha, de onde foste diretora e onde davas tuas 
aulas de Português e de Latim, para transmitir-
te o pedido verbal do comparecimento à sede 
da Academia, situada do outro lado da Praça da 
República, na parte central do edifício conjunto 
com a Biblioteca Pública Estadual – em data e 
hora marcadas.
 Como de hábito, quiseste que eu te 
acompanhasse, no encontro. Fomos recebidas 
por ele e por Yeda Gappo, diretora da Biblioteca. 
E qual não foi a surpresa, quando Dr. Lacerda 
Nogueira declarou encontrar-se doente e 
precisava afastar-se de suas funções. Assim, te 
convidava (quase intimava) a substituí-lo na 
secretaria, por considerá-la a única pessoa capaz 
de pôr em prática, com dedicação e entusiasmo, a 
vida literária e sociocultural da Casa, e de manter 
a fidelidade às tradições da terra fluminense.
  Desse modo, foste empossada no Quadro 
acadêmico – Classe de Letras, para exerceres, 
de imediato, a função de secretária, em que 
permaneceste por 15 (quinze) anos consecutivos, 
sempre de comum acordo com os presidentes 
das sucessivas diretorias – Alberto Fortes, Alberto 
Francisco Torres e Geraldo M. Bezerra de Menezes, 
que reconheciam a tua grande capacidade 
intelectual e de trabalho, que a levou a assumir, 
em duas gestões (de 1974 a 1978), a presidência 
da Casa. 
 Atraíste para a Academia um bom público 
de estudantes, professores e interessados nos 
minicursos que ofereceste, de Língua Portuguesa 
e de Dicção e Impostação da Voz (novidade na 
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época), com o teu notável conhecimento do 
idioma português, tua correta pronúncia dos 
fonemas, que conhecias como ninguém, e a tua 
didática exemplar na arte do ensino.
 Tuas aulas passaram, como tudo passa.
 Deixaste bem claro, no entanto, em teu 
último livro (1978), intitulado Aspectos formais 
da língua portuguesa, que o cerne da língua, 
de que tanto cuidaste, vem persistindo, mas a 
renovação constante da linguagem (instrumento 
de comunicação humana), que sempre se renova 
e se atualiza a cada momento histórico, tem 

ameaçado o sistema estrutural da língua, dada 
a preferência ao uso da linguagem falada, ao 
estrangeirismo, e às variantes linguísticas do falar 
popular, até hoje.
 Com isso, antecipaste a urgência (hoje 
urgentíssima) da instalação de um processo de 
ensino da língua oficial do país, sem exageros.
 Aliás, a valorização do idioma é um dos 
maiores objetivos da Academia, instituído desde 
a criação das academias de letras, e outras 
associações, como o Elos Internacional, que 
defende a língua e o humanismo lusíada.
 BENDITA seja a campanha do Dr. Waldenir 
de Bragança, que conclama entidades culturais, 
literárias e congêneres a aderirem à reivindicação, 
junto à ONU, de ser tornado oficial o Português – 
atualmente em expansão, para o reconhecimento 
legal de sua representação no grupo dos idiomas 
mais falados do mundo.
 BENDITA sejas tu também, Albertina 
Fortuna, que, em teu busto vigilante, inaugurado 
à porta da entrada do salão ‘nobre’ da Academia, 
vieste assinalar a presença do teu pioneirismo, 
projetado ao futuro.

Acadêmica Eneida Fortuna Barros, filha de Albertina 
Fortuna Barros, ao lado de seu busto exposto na sede da 

Academia Fluminense de Letras.

Homenagem e Reconhecimento à 
Acadêmica Profª Albertina Fortuna Barros

Primeira Mulher Acadêmica, 
Secretária e Presidente dessa Academia

pela inestimável contribuição à Educação
e à Cultura no Estado do Rio de Janeiro 

e inexcedível dedicação à história 
dessa Casa de Lacerda Nogueira.

Dia do Professor – 15 de outubro de 2015

 A AFL saudou o 10 de junho, Dia de 
Portugal, de Camões e das Comunidades Lusíadas 
homenageando o poeta português - vivo há mais 
de 5 séculos, com:

AMOR

Amor é fogo que arde sem se ver;
É ferida que dói e não se sente;
É um contentamento descontente;
É dor que desatina sem doer;

É um não querer mais que bem querer;
É solitário andar por entre a gente;
É nunca contentar-se de contente;
É cuidar que se ganha em se perder;

É querer estar preso por vontade;
É servir a quem vence, o vencedor;
É ter com quem nos mata, lealdade.

Mas como causar pode seu favor
Nos corações humanos amizade,
Se tão contrário a si é o mesmo Amor?

Luís de Camões
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* biografia dos autores nas págs. 55-58

 Nascido em Niterói, em 9 de setembro 
de 1912, filho de Antônio Francisco Torres e 
Maria Zulmira Torres, Alberto Francisco Torres 
foi brilhante advogado, abalizado professor de 
Direito Constitucional e admirável homem público, 
que representou durante prolongado período os 
anseios do povo fluminense, no Parlamento e no 
jornalismo, com seu talento polivalente e ética 
inabalável.
 Ao ser eleito para a Academia Fluminense 
de Letras tive a alegria de encontrar disponível 
a cadeira anteriormente ocupada por aquele 
inesquecível companheiro, ex-presidente desta 
Casa, com quem mantive, durante 40 anos, 
fraterna e respeitosa convivência, alicerçada em 
sólida amizade.
 Formado em Ciências Jurídicas e Sociais 
pela Faculdade de Nacional de Direito da 
Universidade do Brasil (hoje Universidade Federal 
do Rio de Janeiro), atuou como advogado e 
lecionou na Universidade Católica de Petrópolis, 
mas, conforme recordava o jornalista Victor 
Combo, “de todos os títulos que conquistou ao 
longo de sua vida, o que mais envaidecia Alberto 
Torres era o de jornalista, certamente a única 

vaidade de um homem sem vaidades e que, pelos 
seus padrões éticos, terminou transformando-se 
num dos grandes patrimônios morais deste País, 
exemplo a ser seguido”.
 Somados, seus incontáveis artigos, editoriais 
e discursos dariam para fazer alguns livros, 
refletindo a longa vivência sobre fatos e aspectos 
culturais, educacionais e socioeconômicos da vida 
fluminense e nacional.
 Orador primoroso, dotado de fantástica 
memória, citava, em seus articulados discursos, 
sempre em escorreita linguagem, nomes, fatos 
e datas com absoluta precisão. Preferia falar de 
improviso. Quando as circunstâncias exigiam, 
aliava a eloquência à veemência. 
 Foi eleito para seis mandatos pelo voto 
direto. Firme nas votações parlamentares, não 
permitia que ninguém duvidasse de sua posição 
política. Foi sempre contrário ao voto secreto. Nas 
campanhas eleitorais, tinha abissal aversão ao 
“toma lá, dá cá.” Recusava votos, se o ofertante 
condicionava o apoio à troca de favores pessoais. 
 Uma das frustrações de Alberto Torres 
ocorreu na Assembleia Constituinte de 1947, 
quando lutou pela aposentadoria das professoras 
primárias aos 25 anos de serviço ou aos 60 
de idade, que não foi aprovada pela maioria. 
Foi notável sua dedicação e luta em favor do 
magistério fluminense, tornando-se seu benfeitor 
em consagração pública pela UPPES – União dos 
Professores Públicos do Estado do Rio de Janeiro 
/ Sindicato.
 Foi um dos poucos deputados a se 
pronunciar contra a cassação do registro do 
Partido Comunista do Brasil, declarando que 
todos os brasileiros têm o direito de sustentar e 
pregar suas convicções.
 Foi da trincheira de O Fluminense, a partir 
de 1954, quando assumiu o comando do jornal e, 
posteriormente, das rádios do Grupo Fluminense 
de Comunicação e no Parlamento, cumprindo 
mandatos de deputado estadual e na Câmara 
Federal, que se empenhou na defesa intransigente 
dos interesses coletivos do nosso Estado do Rio 
de Janeiro. 
 Refletindo seu espírito de modéstia e 
humildade, não permitia que o noticiário do jornal 
a ele se referisse como presidente ou diretor da 
empresa. Exigia ser tratado simplesmente como 
“nosso companheiro Alberto Torres”. Foi protetor 
de seus funcionários, os quais sempre tratava 
carinhosamente. Na fila dos elevadores do prédio 
do jornal, cedia a vez para os mais humildes. 

ALBERTO FRANCISCO 
TORRES

1912-1998
3º Ocupante da Cadeira nº 27

Patrono Luiz Pistarini
Classe de Letras

CÉLIO ERTHAL ROCHA*
Acadêmico Titular da Cadeira nº 27

Classe de Letras
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Desapegado das coisas materiais, afirmava: “Nada 
levarei para o Cemitério do Maruí”.   
 Foi Secretário Estadual de Educação no 
governo Roberto Silveira. Em 1961, quando chefe 
de gabinete do Ministro da Educação Brígido 
Tinoco, teve fundamental papel na criação da 
Universidade Federal Fluminense, concretizada 
pouco antes da renúncia do Presidente Jânio 
Quadros – formando a nossa UFF, que tantos e 
assinalados serviços tem prestado à educação da 
juventude brasileira (e cujo Conselho Universitário 
viria integrar mais tarde).
 Quando seu irmão Paulo Torres assumiu 
como governador do Estado, não aceitou nenhum 
cargo no governo (apesar de estar sem mandato 
na ocasião).
 No Natal de 1964, Alberto Torres, em 
companhia de seu fraterno amigo Sávio Soares 
de Sousa, levou, pessoalmente, livros para amigos 
recolhidos à Fortaleza de Santa Cruz, arrostando 
a desconfiança dos militares de plantão. Apesar 
de identificado com os propósitos iniciais da 
Revolução de 64, fez em 1968, época mais dura 
do regime, corajoso pronunciamento contra o AI-
5.
 Em 1975, na elaboração da Constituição 

Alberto Torres discursando na Alerj

do novo Estado do Rio, decorrente da fusão GB/
RJ, o então deputado constituinte Alberto Torres 
se agigantou na defesa dos funcionários públicos 
fluminenses, lutando com todas as forças para 
preservar seus direitos adquiridos.
 Além da nossa AFL, presidiu a Associação 
de Empresas de Radiodifusão do Rio de Janeiro 
e Espírito Santo, foi conselheiro e presidente 
seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, 
integrou o Instituto dos Advogados do Brasil e foi 
membro honorário da Academia Niteroiense de 
Letras e benemérito da Academia de Medicina do 
Estado do Rio de Janeiro.
 Entre as virtudes que ornavam a 
personalidade do Dr. Alberto a que mais se 
destacava era a solidariedade humana e seu espírito 
profundamente cristão. Eu próprio o acompanhei 
em visitas a hospitais, para assistência a amigos, 
parentes e funcionários do jornal enfermos. 
 A professora e jornalista Nina Rita Torres, 
sua única filha e uma das razões de seu viver, 
ao lado da abnegada esposa Dolores Torres, 
relembrava: “A cortesia era para meu pai uma 
religião. No jornal, na Assembleia, no fórum, nas 
repartições a que às vezes tinha que comparecer, 
em qualquer lugar onde se apresentasse, fazia 
questão de cumprimentar cada pessoa, por mais 
humilde que fosse”.             
 Amava Niterói com acendrada devoção. 
Falecendo em 25 de novembro de 1998, recebeu 
no sepultamento merecidas homenagens dos 
governos estadual e municipal, bem como a 
presença de muitos amigos e pessoas simples 
do povo. Sua terra natal lhe reverenciou 
condignamente pelos inestimáveis serviços a ela 
prestados desde a juventude até o findar de seus 
dias. Durante o governo Waldenir de Bragança, 
uma escola municipal em área carente recebeu 
seu nome; após sua morte, a Praia de Icaraí passou 
a se chamar Avenida Alberto Francisco Torres. O 
Estado do Rio o homenageou no Hospital Estadual 
Alberto Torres, em São Gonçalo.
 Recordo a lapidar definição de José 
Cândido de Carvalho, o consagrado escritor 
campista, membro das Academias Fluminense e 
Brasileira de Letras e colunista de O Fluminense: 
“Alberto Torres veio ao mundo a serviço”.

Nenhum legado é tão precioso 
quando a honestidade
Willian Shakespeare
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ANCHIETA
1534-1597

Patrono da Cadeira nº 1
Classe de Ciências Sociais

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

Classe de Letras
Comissão de Redação

José de Anchieta e sua missão de catequese 
pedagógica e cultural em solo brasileiro
 José de Anchieta nasceu em são Cristovão 
de La Laguna, capital de Tenerife, Canárias, em 19 
de março de 1534, filho de Juan de Anchieta e 
de Dona Mência Dias de Clavicko Llarena. Aos 17 
anos ingressou na Companhia de Jesus e em 1553 
chega ao Brasil, na Baía de Todos os Santos, com 
o 2º Governador Geral, Duarte da Costa. 
 Em São Vicente, Anchieta fundou com o 
padre Nóbrega, em 1554, o Colégio de São Paulo, 
origem da cidade do mesmo nome. Incansável, 
ia de um lugar a outro, cumprindo sua missão. 
De Piratininga, foi para o Rio de Janeiro, com 
Nóbrega, acalmar os Tamoios, que se revoltaram 
contra os portugueses. Em 1563, refém dos 
Tamoios, em Iperoig, hoje Ubatuba, escreveu 
na areia da praia o poema De Beata Virgine Dei 
Mater Maria, com 5.902 versos latinos. Em 1567, 
participou da expulsão dos franceses do Rio de 
Janeiro. Exerceu vários cargos na Companhia de 
Jesus e foi elevado a Provincial, na Bahia. Em seu 
ofício atuou também em Pernambuco, residiu no 
Rio de Janeiro e em 1585, já doente, deixou o 
cargo de Provincial e foi enviado para o Espírito 
Santo, onde faleceu, em 1597, em Reritiba, aos 63 
anos de idade, no dia 09 de junho.

 Anchieta, “Apóstolo do Brasil”, propagou a 
religião, através da Arte e da Pedagogia. Integrou-
se à realidade brasileira, “aclimatou-se”, segundo 
a ensaísta Ana Pizarro, embora presente em sua 
obra um sistema de normas estético-religiosas 
do mundo cristão europeu. Autor de transição 
entre a Idade Média e o Barroco, fez parte de um 
período da história cultural do Brasil e contribuiu 
na formação de sua literatura. 
 Falava e escrevia em quatro idiomas: latim, 
língua eclesiástica da liturgia cristã; espanhol, 
pois ele era espanhol e pertencia à Companhia 
de Jesus, fundada na Espanha; português, porque 
era o idioma do país colonizador Portugal; e a 
língua Geral, falada no litoral brasileiro, os dialetos 
indígenas, principalmente dos Tupinambás. 
Para melhor propagar a fé cristã e conquistar os 
gentios para adaptá-los às metas e ideologias 
dos colonizadores, Anchieta revelou-se um 
mestre na arte de lidar e de ensinar a um público 
diversificado: índios, colonos semiletrados ou 
analfabetos, tripulantes mestiços e seminaristas 
que o acompanhavam. Bom didata, adequava 
o conteúdo, a metodologia e a língua propícios 
a cada ocasião. Atraía os ouvintes e também 
aprendia com eles, numa troca de saberes. 
 Com os indígenas, em seis meses, 
aprendeu a língua tupi, o que foi fundamental 
para os desígnios da catequese e possibilitou a 
escrita de Arte da gramática da língua mais usada 
na costa do Brasil. Em seu processo educativo, 
às vezes dava aulas ao ar livre e para suprir a 
falta de livros, escrevia em cadernos, nas quatro 
línguas. Percorria aldeias à procura de chefes de 
povoações e dos mais idosos, para conversar 
com eles na língua local. Compôs no idioma 
indígena diálogos dramatizados, autos, pequenas 
comédias, hinos. Escreveu a Ave-Maria em Tupi 
para que os indígenas pudessem rezá-la. 
 Apreciador da música e do teatro, foi o 
criador da cantiga popular religiosa no Brasil 
e iniciador do teatro brasileiro. O Auto de São 
Lourenço, encenado em 1583, no morro de São 
Lourenço, pelos índios, marca bem a presença de 
Anchieta em Niterói. Esse Auto é composto de 
1.493 versos: 867 em Tupi, 595 em Espanhol, 1 em 
Guarani e 40 em Português. Seu teatro popular era 
marcado pelo sincretismo de culturas, seus autos 
misturavam atos da vida cotidiana dos indígenas: 
seus costumes, danças, etc., com elementos do 
sagrado cristão. 
 Recebeu dos indígenas o título de grande 
“piahy”, supremo pajé branco. No contexto 
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católico, foi considerado 
por muitos como Santo do 
Brasil. Foi canonizado em 03 
de abril de 2014 pelo Papa 
Francisco. 
 Alguns poetas, 
considerando a contribuição 
de Anchieta na formação 
da literatura e da cultura 
brasileiras, renderam-lhe 
homenagens, dentre eles 
Fagundes Varela, com o 
poema Evangelho nas selvas. 
 Anchieta missionário, pedagogo, poeta e 
muito mais, semeou com profundidade sua fé, sua 
palavra e colhe os frutos de sua valorosa missão 
no território brasileiro. Reiterando os versos 
de Fagundes Varela, finalizamos dizendo: Alma 
inspirada de Anchieta ilustre / Espírito do apóstolo 

Igreja São Lourenço dos Índios
Fonte: Acadêmico Antônio Machado

das selvas, que se imortalizou para sempre entre 
nós.

Referência:
PIZARRO, Ana. América Latina. Palavra, Literatura e 
Cultura. São Paulo: Memorial, 1993.

D. JOÃO VI
1767-1826

Patrono da Cadeira nº 3
Classe de Ciências Sociais

FRANCISCO TOMASCO DE ALBUQUERQUE*
Acadêmico Titular da Cadeira nº 3

Classe de Ciências Sociais

A inestimável e histórica contribuição de D. 
João VI para o desenvolvimento da nação 
brasileira
1767 – 13 de maio – Nasce o Infante D. João, filho 
de Da. Maria e de seu esposo (e tio) D. Pedro III. 
1777 – 21 de fevereiro – Morre o Rei D. José I. 
Da. Maria e D. Pedro III tornam-se os 26os reis de 
Portugal e Algarves. 
1785 – 8 de maio – D. João com 18 anos casa-se 
com Da. Carlota Joaquina com 10 anos de idade, 
Infanta de Espanha, filha de Carlos IV e Maria 
Luísa, reis de Espanha. 
1786 – Falece D. Pedro III, rei-consorte de Portugal. 
1788 – 11 de setembro – Morre D. José, Príncipe 
do Brasil, irmão primogênito de D. João que, 
deste momento em diante, passa a ser o príncipe 
herdeiro do trono de Portugal e Algarves. 
1792 – 10 de fevereiro – D. João assume como 
Regente do Reino, em nome de sua mãe, doente 
mental. 
1807 – 29 de novembro – Devido à recusa da 
Corte Portuguesa de participar do Bloqueio 
Continental, decretado por Napoleão Bonaparte 
contra a Corte Britânica, sua tradicional aliada, 
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Portugal é invadido pelas tropas napoleônicas 
chefiadas pelo General Junot. A Família Real 
Portuguesa e a Corte retiram-se para o Brasil, 
em uma frota composta de 16 navios de linha, 
dentre os quais sobressaem as naus Príncipe 
Real, Affonso de Albuquerque, Conde D. Henrique 
e a Medusa, comboiados pelos navios de guerra 
ingleses H.M.S. Marlborough (Comodoro), H.M.S. 
Bedford, H.M.S. London e o H.M.S. Monarch. 
1808 – 22 de janeiro – Durante a travessia marítima 
do Atlântico, devido a uma tempestade, a esquadra 
dividiu-se em duas e, ao invés de chegar ao Rio de 
Janeiro, D. João e parte da Família Real foram ter 
a Salvador, na Bahia, que fora a primeira capital 
do Brasil. No dia 28 de janeiro D. João emite uma 
Carta Régia determinando a abertura dos portos 
brasileiros ao comércio exterior. 
1808 – 26 de fevereiro – D. João deixa a Bahia e 
dirige-se ao Rio de Janeiro. 
1808 – 7 de março – A bordo da nau Príncipe 
Real, o Príncipe Regente D. João chega à Baía 
da Guanabara, onde é recebido por salvas dos 
navios portugueses e ingleses aí fundeados 
e das Fortalezas do Rio de Janeiro e da Praia 
Grande. Nos próximos dias, inicia a instalação da 
burocracia administrativa. 
1808 – 13 de maio – D. João completa 41 anos de 
idade e comemora seu primeiro natalício em terras 
brasileiras. Em 10 de junho assina Declaração de 
Guerra ao Imperador dos franceses. Em 13 de 
junho cria o Jardim de Aclimação, com o objetivo 
de aclimatar no Brasil as especiarias vindas das 
Índias Orientais. 
1808 – Novembro – Tropas luso-brasileiras 
ocupam a cidade de Caiena, capital da Guiana 
Francesa. 
1810 – 19 de fevereiro – D. João assina o Tratado 
de Amizade e Aliança com o Reino Unido da 
Grã-Bretanha e Irlanda. A 4 de dezembro, cria a 
Academia Real Militar. 
1815 – Napoleão Bonaparte é derrotado na 
Europa. Inicia-se o Congresso de Viena. Em 30 de 
setembro chega ao Rio o irlandês Lord Beresford 
(William Carr Beresford), Marquês de Campo 
Maior, Marechal dos Exércitos Portugueses e que, 
nas lutas contra os franceses na Península Ibérica, 
mostrara notável desempenho e logo assumiu o 
cargo de chefe das tropas portuguesas no Brasil. 
1815 – 17 de dezembro – D. João proclama o 
Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. 

1816 – 20 de março – Morre no Rio de Janeiro a 
Rainha Da. Maria I. 
1816 – 30 de março – Chegam ao Rio quatorze 
navios trazendo 4.831 soldados. Eram mais 
tropas vindas de Lisboa, destinadas ao bloqueio 
de Montevideo. Foram todos acomodados nos 
vastos armazéns da Armação da Praia Grande. 
Sabedor do desejo de D. João de vir à Praia 
Grande para comemorar seu natalício (49 anos), 
em 13 de maio, o Capitão Thomaz Soares de 
Andrade e sua mulher Rufina Joaquina Rosa de 
Andrade decidiram oferecer ao Príncipe Regente 
um dos prédios de sua propriedade que ficava 
no Largo de São Domingos, na esquina da Rua 
do Ingá (atual José Bonifácio). Este prédio de São 
Domingos era amplo e, aceito por D. João, ficou 
conhecido pelo nome de Palacete de D. João. 
1816 – 13 de maio – O Marechal Beresford, 
desejando cumprimentar o monarca, resolveu 
realizar uma parada militar com as tropas que aqui 
estavam acantonadas. Esta teve lugar no Campo 
de Dona Helena (Helena Francisca Casimira, viúva 
de Manuel José Bessa, antigo proprietário desse 
sítio, conhecido na historiografia niteroiense 
como Campo de Da. Helena), sob o comando de 
Beresford e dos Generais Carlos Frederico Lécor, 
Pinto, Silveira, Pizarro e Avilez. Presente estava 
ainda toda a Família Real: além de D. João, Da. 
Carlota Joaquina, o Príncipe D. Pedro, o Infante 
D. Miguel e as Princesas, bem como o Marquês 
de Angeja, o Conde da Barca e outros membros 
da Nobreza, da Casa Real, militares, o Corpo 
Diplomático, moradores do Rio e gente do lugar. 
Para documentar esses exercícios militares, o 
artista Jean Baptiste Debret pintou um quadro 
a óleo, a que deu o título de Revista das Tropas 
destinadas a Montevideo, na Praia Grande (41,6 x 
62,9 cm). 
1816 – 12 de agosto – Criação da Escola Real de 
Ciências, Artes e Ofícios, da qual fazem parte os 
artistas da Missão Artística Francesa, chefiada por 
Joaquim Lebreton. Dela faziam parte o arquiteto 
Grandjean de Montigny, o escultor Auguste 
Marie Taunay e os pintores Jean Baptiste Debret 
e Nicholas Taunay, além de outros mestres de 
ofícios e artistas contratados em 9 de Janeiro de 
1815. 
1817 – 26 de janeiro – Por sugestão do Bacharel 
José Clemente Pereira, corroborada por solicitação 
dos moradores do sítio e povoação de São 
Domingos da Praia Grande, o Ouvidor da Comarca 
Manuel Pedro Gomes dirigiu uma representação 
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a D. João, na qual advogava a criação de uma Vila 
naquela localidade.
1818 – 6 de fevereiro – No Rio de Janeiro, D. João 
é coroado e aclamado como 27º Rei de Portugal, 
com o título de D. João VI. 
1819 – 10 de maio – D. João VI emite e assina 
o Alvará Régio de criação da Vila Real da Praia 
Grande, atual Imperial Cidade de Niterói. Em 
11 de agosto, o Ouvidor Geral e Corregedor da 
Comarca, Joaquim José de Queiróz, assina o 
Termo de Criação da Vila Real da Praia Grande, 
em presença do Clero, de pessoas e moradores 
das freguesias de São João de Carahy, São 
Sebastião de Itaipú, São Lourenço dos Índios e de 
São Gonçalo, convocados para esse ato, e dá por 
erguido o Pelourinho em madeira, com todas as 
insígnias que denotavam jurisdição. Em seguida, 
o Ouvidor ergue três vivas ao Rei, correspondidos 
pelos presentes. Nascia assim a Vila Real da Praia 
Grande. No mesmo dia, na presença de dignitários 
locais, foi empossado no cargo de Juiz de Fora, o 
Bacharel José Clemente Pereira.
1819 – 22 de setembro – D. João VI retorna à 
Praia Grande, agora erigida em Vila Real, a bordo 
do galeão real que fundeou em São Domingos. 
Seu desembarque revestiu-se de toda solenidade, 
sendo o monarca recepcionado pelos habitantes 
do lugar, liderados pelas pessoas gradas. “Sob 
um pálio, seguiu logo para uma capela próxima, 
onde o Padre José Joaquim de Ávila celebrou um 
Te Deum. De lá retirou-se para o seu palacete, 
situado logo adiante”. Ainda nessa ocasião, D. 
João realizou uma viagem na direção de Maricá, 
passando a comitiva pela Estrada de Inoã. 
1820 – 24 de agosto – Enquanto isso, em Portugal, 
tem início a Revolução Constitucionalista do 
Porto, que exige a volta de D. João VI a Portugal. 
1820 – 11 de novembro – O Juiz de Fora José 
Clemente Pereira e os Vereadores Pedro Henrique 
da Cunha, João de Moura Brito e Francisco 
de Faria Homem encaminham à apreciação e 
aprovação de D. João VI o Plano de Edificação da 
Villa Real da Praia Grande, planejado de acordo 
com uma planta minuciosamente desenhada 
pelo francês Arnaud-Julien Pallière, cujo original 
está arquivado na Sociedade de Geografia de 
Lisboa. Presidida e orientada por José Clemente 
Pereira – quem, no dizer de Araújo Porto Alegre, 
lançou os fundamentos da futura Niterói nas 
areias da Praia Grande – não se contentou com o 
esplendor artístico da Planta de Pallière e tratou 
imediatamente de transpor o desenho do mestre 

francês para o terreno. Foi decisiva a ação de José 
Clemente Pereira na construção da Vila Real da 
Praia Grande. Araújo Porto Alegre, que não era 
homem de muitos elogios, apontou-o como o 
grande “planejador de Niterói”, e os vereadores 
de 1840 declararam-no “criador e edificador da 
Vila, não só pelo que fez, senão também pelo que 
impediu que se fizesse de errado”. 
1821 – 22 de abril – D. João VI passa os negócios 
brasileiros às mãos do Príncipe D. Pedro. 
1821 – 26 de abril – D. João VI e a Família Real, 
com exceção de D. Pedro, partem de volta para 
Portugal, na nau D. João VI e todos os grandes e a 
Corte a bordo de duas fragatas, além de mais seis 
outras embarcações.
1821 – 7 de julho – D. João VI e sua comitiva real 
de cerca de 4.000 pessoas chegam ao Tejo. 
1822 – 7 de setembro – D. Pedro proclama 
a Independência do Brasil, separando-o 
politicamente de Portugal. 
1825 – 15 de novembro – É reconhecida por 
Portugal a Independência do Brasil. 
1826 – 10 de março – Aos 59 anos de idade, 
falece no Palácio de Bemposta, em Lisboa, o 
bondoso e justo Rei D. João VI que, durante os 
13 anos que aqui permaneceu, deu as maiores 
e mais inequívocas demonstrações de seu amor 
pelo Brasil e pelos brasileiros e, em especial, pela 
Praia Grande, hoje a cidade de Niterói. Por esse 
motivo, presto a esse grande Rei de Portugal e do 
Brasil as minhas mais sinceras homenagens com 
esta singela palestra. 
 Os restos mortais de D. João VI (1767-
1826) e da Rainha D. Carlota Joaquina de Bourbon 
(1775-1830) encontram-se, junto com a maioria 
de outros membros da Família Real de Portugal 
no grande Panteão da Família Bragança na Igreja 
de São Vicente de Fora, em Lisboa – Portugal. 

Referência:
Albert de LaRiva, Nicolas Louis. João VI. Século XIX. 
Óleo.  Disponível em: <https://commons.wikimedia.
org/wiki/Category:Portrait_paintings_of_John_VI_of_
Portugal?uselang=pt#/media/File:Joao_VI_-_Nicolas_
Delerive.jpg>.  Acesso em: 19 jul. 2021

D. João VI foi o único soberano que enganou 
Napoleão Bonaparte, o maior gênio militar de todos 

os tempos. Preservou a coroa e a independência 
de Portugal e transformou o Brasil, de uma colônia 

atrasada e proibida, em um país independente
Laurentino Gomes  
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EDMO RODRIGUES 
LUTTERBACH

1931-2011
3º ocupante da Cadeira nº 5

Patrono Andrade Figueira
Classe de Letras

FRANCI MACHADO DARIGO*
Acadêmico Titular da Cadeira nº 5

Classe de Letras

Versão corrigida
 Temos algo especial ao tratar do nosso 
antecessor imediato. Esta é sua casa: presidiu-a 
por vinte e dois anos e amava-a com zelo e 
respeito total de que é merecedora. 
 Nasceu aos 12 de outubro de 1931. 
Segundo me relatou Dona Maria do Carmo, sua 
irmã, o nascimento do Edmo poderia ter ocorrido 
na fazenda da Saudade, onde se encontrava sua 
mãe Dona Liberalina, que, ao sentir os sinais do 
parto iminente, decidiu voltar à fazenda Mont 
Vernon, e ali Edmo nasceu. Constituiu-se sempre 
um bem patrimonial.
 A fazenda da Saudade, berço natal do 
autor de Os Sertões, para onde Edmo se mudou 
com os pais e irmãos aos dois anos de idade, para 
usufruir das lembranças dos antigos e da história 
da vida de Euclides da Cunha, cujo acesso lhe era 
oferecido no próprio ambiente convival. 
 No início das semanas, deslocava-se a 
cavalo, até Euclidelândia, de onde, pelo trem 
da E. F. Leopoldina, seguia até Cantagalo, para 
estudar na Escola Euclides da Cunha; permanecia 
na cidade, alojado em pensão familiar, durante 
toda a semana, e voltava à casa paterna, apenas, 

nos fins de semana. O diretor da escola era o 
Professor Messias de Morais Teixeira, quem, em 
três de fevereiro de 1979, proferiria o discurso 
de recepção a Edmo Lutterbach na Academia 
Friburguense de Letras.
 Até a juventude viveu na Saudade, mas, 
a sua biblioteca, com mais de doze mil títulos, 
encontra-se na propriedade Carazal, que ele 
recebeu de herança de família; ali existe uma 
senzala no porão da casa datada do século XIX, 
como acontece na fazenda da Saudade, onde 
existem a sede e a senzala da mesma época, 
referência dos seus, sempre lembrada.
 Dona Liberalina, já viúva do senhor 
Sebastião Lutterbach, decidiu vender a histórica 
fazenda da Saudade, que, ao tempo do Edmo, 
recebia respeitosas referências dos intelectuais 
das letras acadêmicas, muitas vezes, em visita 
àquelas terras consagradas por Euclides da Cunha, 
cuja biobibliografia Edmo cultuava e dedicava 
bom tempo dos seus estudos literários.
 Certa vez, Edmo Lutterbach fez-nos o 
convite para assistir a uma conferência do médico 
e acadêmico Mário Duarte Monteiro na Academia 
Niteroiense de Letras. Aconteceu, então, nosso 
primeiro contato no meio literário e acadêmico. 
O conferencista daquela tarde viria a ocupar 
nesta Casa a Cadeira nº 22, a cuja Posse Solene 
estivemos presente.
 A presença de Edmo Lutterbach no 
Instituto Histótico de Niterói era própria do 
líder cofundador e, portanto, conhecedor dos 
primeiros passos da Instituição. Suas intervenções 
eram judiciosas. Se discordante, estabelecia a 
conciliação ao final. Trazia a palavra de equilibrio.
 A tessitura da vida de Edmo Lutterbach 
merece ser estudada. Não se trata de obra 
aligeirada. Dispensemos juízos irresponsáveis. 
Prezemos o largo sentimento de admiração que 
o antecessor conhecia tão bem.
 Em 1975, pouco tempo depois de Mário 
Ritter Nunes haver sido empossado nesta 
Academia, em treze de novembro, todos ouviram 
e leram, em seguida, as palavras proferidas 
publicadas em livro. 
 Primeiro, declarou a ilustrada presidente 
à época, Professora Albertina Fortuna Barros, na 
apresentação. Cito-a: 

A imortalidade do acadêmico se resume no fato 
de cada ocupante deixar de si o rastro do seu 
esforço. Sempre lembrado pelo seu sucessor, 
ao fluir dos tempos e das épocas. E, justamente, 
isso iremos apresentar-vos, por meio da palavra 
do doutor Edmo Lutterbach, que fará o discurso 
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de recepção ao acadêmico Mário Ritter.
 Disse Edmo Lutterbach: 

Há três meses e alguns dias, esta admirada 
Instituição, em solenidade festiva, abria as 
portas para receber um acadêmico inexpressivo, 
até então sem alicerces literários. Era portador, 
entretanto, de dois predicados incomuns: possui 
o dom de admirar e a ardente vontade de vencer 
pelo acesso da decência e com alguns diminutos 
méritos.

 Era-lhe próprio, de fato, o dom da 
admiração. Poucas palavras. Olhar atilado, olhos 
esverdeados, fixos no objeto ou na pessoa do seu 
interesse. Nada lhe era imediato. 
 Relutava em deixar-se influenciar, 
facilmente. Buscava o étimo das palavras. Trazia-
nos a novidade em discurso ou livro. Ritualista, 
porque era formal em solenidades. Citava os 
presentes, compunha bonita mesa de trabalhos 
com personalidades. Posuía importante biblioteca 
em casa... e, também, na Saudade, sua fazenda. 
Disse-nos: “Tenho umas quatrocentas cabeças de 
gado; lá está o meu ganho!”
 Gostava de conversar, de festas em 
família e com amigos. Seu amor por sua terra 
Cantagalo, onde estava sua “tebaida”, disse-lhe 
em uma saudação, Geraldo Bezerra de Menezes, 
o Montedônio, seu amigo paternal e admirador, 
era uma devoção.
 A obra publicada de Edmo Lutterbach 

é extensa, com muitos textos homenageando 
amigos diletos ou personagens famosos 
internacionalmente. Ocupadíssimo literariamente 
falando, bastante solicitado pelas instituições em 
geral, não dispunha de tempo físico para fazer vir à 
luz estudos frequentes, mais extensos; e toda sua 
tribuna acadêmica era, em seguida, perpetuada 
em livros oferecidos aos amigos, admiradores, 
confrades. Alberto Torres, Togo Póvoa de Barros, 
Latour Aroeira, Carlos Mônaco frequentavam-
lhe a residência, sempre de portas abertas à 
disposição dos amigos. Era o maior conhecedor 
da personalidade e da obra euclidiana. Participava 
de todos os encontros, seminários, congressos 
relacionados com o modelar cantagalense. 
 Vestia-se com apuro e elegância; celibatário, 
morava no apartamento amplo de quatro quartos. 
Bela biblioteca no escritório de trabalho, frente 
para o mar, bem decorado, piano, pinacoteca, 
principalmente retratos emoldurados, na parede, 
ofertados e aquisição própria. Costumava fazer as 
refeições fora de casa. Pouco expansivo, recebia 
para as festas de fim de ano, hóspedes parentes 
da terra natal e amigos seletos. Gentil no trato. 
Ouvia e observava, com interesse; sempre lendo, 
estudando, trabalhando.
 Esta é a nossa homenagem a Edmo 
Rodrigues Lutterbach, com gratas evocações, não 
obstante, o pesar que sentimos, naquele dia vinte 
e sete de setembro de 2011, em que pranteamos 
sua partida definitiva, às quinze horas e trinta 
minutos, nesta sua amada Imperial Cidade de 
Niterói.

Edmo Lutterbachem seu discurso de posse na AFL 1975
Foto: Deplá

Busto de Edmo Lutterbach na AFL
Foto: Deplá
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EUCLIDES DA CUNHA
1866-1909

Patrono da Cadeira nº 16
Classe de Letras

ENEIDA FORTUNA BARROS*
Acadêmica Titular da Cadeira nº 19

Classe de Letras
Comissão de Redação

 Natural de Cantagalo (20.01.1866), Euclides 
Pimenta da Cunha foi militar, engenheiro, jornalista 
e sobretudo, escritor: um artista das letras, que 
nos deixou textos belíssimos, elaborados no calor 
de seu patriotismo e de sua verve poética.
 A publicação de sua obra máxima, épica e 
monumental – Os sertões, deu-lhe glória nacional, 
e hoje, momento em que o mundo se volta para 
as queimadas, o desmatamento e o garimpo 
ilegal na Amazônia, em face das condições físicas 
fatais, seu livro “vingador” revive, na acusação 
e no protesto contra a devastação das terras 
calcinadas pelas secas periódicas e as maldades 
dos exterminadores do arraial de Canudos, sertão 
da Bahia (05.10.1897) – acompanhadas de perto 
por Euclides, correspondente de O Estado de São 
Paulo, enviado ao cenário da guerra na quarta e 
última expedição do Exército, do General Artur 
Oscar.
 Cinco anos após a campanha de Canudos, 
a obra, editada em 1902, foi escrita nos intervalos 
de sua engenharia “fatigante”, e exprimiu seu 
“apego quixotesco” (Gilberto Freyre) ao sertão, 
ao clamar pela terra e pelo sertanejo, até então 
desconhecidos pela sociedade do litoral do país.
 Euclides da Cunha descreveu a Geologia 
do solo e a Geografia dos sertões, nas relações da 

terra com as plantas, os animais e os homens.
 Ao discorrer sobre a flora da caatinga, citou, 
entre as várias espécies vegetais encontradas, a 
favela (favo + ela) – anônima ainda na ciência, 
mas conhecida demais dos tabaréus – que, em 
suas folhas de células alongadas em vilosidades 
(lanugens vegetais), tem “notáveis aprestos de 
condensação, absorção e defesa” contra as secas.
 Essa planta encobria um dos morros dos 
arredores de Canudos, chamado por isso de 
Morro da Favela, várias vezes citado no livro.
 O atual Morro da Providência, no Rio, 
foi inicialmente chamado também de Morro 
da Favela, ao se instalarem ali, atrás do QG do 
Exército, soldados ex-combatentes, chegados 
da guerra (1897), que não conseguiram a 
ajuda prometida do governo. Depois, o nome 
Favela (hoje pejorativo), passou a designar toda 
comunidade, sem recursos próprios, surgida nos 
morros, como também os barracos – as favelas.
 Segundo a Sociologia e a Antropologia 
do momento, Euclides estudou a sociedade dos 
sertões, visando a uma maior integração étnica 
do povo brasileiro. Historiador, narrou, com 
assombro, o assassinato coletivo de quinze a 
vinte mil brasileiros (entre militares e revoltosos). 
Humanista, compreendeu o problema do jagunço, 
entregue ao misticismo pernicioso de Antônio 
Conselheiro, que em suas pregações, prometia a 
salvação de todos, com falsas promessas. 
 Autor consagrado, não descansou. 
Engenheiro a serviço do governo, aceitou do 
Barão do Rio Branco a chefia da Comissão Mista 
(Brasil e Peru) de Reconhecimento do Alto Purus. 
E, conforme seus relatórios, ajudou a fixar as 
fronteiras nacionais na Amazônia: revelou muito 
do sistema hidrográfico da então (e ainda hoje) 
desordenada região; e lançou mais um alerta, 
dessa vez sobre o seringueiro, “um tipo de 
lutador excepcional”, homem que “trabalha para 
escravizar-se”, e merece ser salvo.
 Ele não chegou a escrever seu segundo 
livro “vingador”, Um Paraíso perdido, embora 
alguns de seus estudos sobre a região tenham 
sido reunidos em À Margem da História, obra 
póstuma. É autor de inúmeros artigos de jornais e 
publicou ainda Peru versus Bolívia e Contrastes e 
confrontos. 
 Com a saúde muito abalada, após dois anos 
de ausência, regressou ao Rio de Janeiro. Ainda 
fez concurso para professor do Colégio Pedro II, 
mas deu apenas dezenove aulas. Morreu baleado, 
por problemas conjugais, em 15 de agosto de 
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1909.
 A Pátria inteira chorou.
 Euclides da Cunha ensinou os brasileiros a 
olhar a sua terra; e seu legado, nos desdobramentos 
da cultura brasileira, vem gerando o surgimento 
de livros, filmes, músicas, peças teatrais, a atestar 
a mística dos sertões – criada por ele – fixada no 
imaginário popular nacional.

Referências:
BARROS, Eneida Fortuna. O homem excluído dos sertões. 
O prelo, Rio de Janeiro, ano V nº 14, p.32-34, 2007. O 
presente estudo foi apresentado no v. XVI da Revista da 
AFL, p.158-162.
BARROS, Albertina Fortuna. Patronos da Academia 
Fluminense de Letras. Niterói: La cava, 1975.
CUNHA, Euclydes da. Os sertões. 4. ed. Paris: Typografia 
Aillaud [s.d.].
CUNHA, Euclides da. À margem da História. Porto, 
Portugal: Lello brasileira, 1967.
O jornalista e escritor brasileiro Euclides da Cunha. 1900. 
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FRANCISCO ALVES 
1848-1917

Patrono da Cadeira nº 6
Classe de Ciências Sociais

ANÍBAL BRAGANÇA*
Acadêmica Titular da Cadeira nº 6

Classe de Ciências Sociais

 Nascido em Cabeceiras de Basto, na 
província do Minho, Portugal, em 2 de agosto de 
1848, Francisco Alves de Oliveira veio para o Brasil 
com carta de chamada do tio Nicolau Alves, já 

então livreiro, em 1863, com 15 anos incompletos.
 Após sua chegada continuou os estudos no 
tradicional Colégio Vitório, do Rio de Janeiro, tendo 
começado a trabalhar com o tio. Posteriormente, 
criou uma livraria própria e conseguiu amealhar 
algum dinheiro que lhe permitiu voltar a sua terra 
natal, em 1873. 
 Em 1882 seu tio chamou-o novamente 
para trabalhar na Livraria Clássica, por ele fundada 
em 1854, agora como sócio. Após a morte do tio, 
tornou-se proprietário único da empresa. Nessa 
época, já Francisco Alves administrava toda a 
parte editorial da firma, que desde os primórdios 
se dedicou, principalmente, à publicação de livros 
escolares. Francisco Alves chamou para assessorá-
lo informalmente o professor Teófilo das Neves 
Leão, com quem estabeleceu uma forte amizade 
desde os tempos do Colégio Vitório. Leão era um 
professor respeitado e chegou a ser secretário da 
Inspetoria Geral da Instrução Primária e Secundária 
do Município da Corte. O processo de expansão 
da editora levou à criação de uma filial em São 
Paulo, em 1894, e outra em Belo Horizonte, em 
1910. Após adquirir várias livrarias editoras no 
Brasil, Francisco Alves, que já mandava imprimir 
muitas de suas edições na França, adquiriu, 
em 1907, parte da tradicional editora francesa 
Aillaud, de Júlio Monteiro Aillaud. Com o novo 
sócio adquiriu, em 1908, a editora Bertrand, em 
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Portugal, uma das mais antigas e prestigiadas 
de Portugal. Antes havia adquirido outras duas 
grandes empresas em Lisboa, a denominada A 
Editora, sucessora da empresa Horas Românticas, 
fundada por David Corazzi e a editora Biblioteca 
de Instrução Profissional, que privilegiava a 
publicação de manuais técnicos.
 Ficou conhecido como o Rei do Livro, rico 
e prestigiado no Brasil e na Europa. Seus estudos 
e sua dedicação ao ensino fizeram dele um editor 
muito bem formado intelectualmente, amigo de 
grandes escritores e pensadores brasileiros, como 
Silvio Romero, João Ribeiro, Olavo Bilac, Rodrigo 
Octávio, Capistrano de Abreu e Afrânio Peixoto, 
dentre outros. E não podemos esquecer que foi 
o editor de Felisberto de Carvalho, niteroiense, 
autor de livros escolares que foram adotados em 
todo o Brasil. 
 A atuação de Francisco Alves como editor 
contribuiu muito para a profissionalização do 
escritor no Brasil. Seus contratos remuneravam 
dignamente os autores e eram cumpridos de 
forma correta e pontual.
 Desde 1883 era sócio efetivo da Sociedade 
de Geografia do Rio de Janeiro. Nesse mesmo 
ano, a 27 de novembro, recebeu do Imperador D. 
Pedro II a cidadania brasileira. Por conta de um 
antilusitanismo que grassava no Rio de Janeiro 
nessa época, Francisco Alves foi atacado por 
jornalistas ligados à moda do francesismo.
 Faleceu em 29 de junho de 1917, em 
decorrência das complicações de um acidente, 
aos 68 anos, sem deixar herdeiros obrigatórios. 
Anos antes havia feito seu testamento, em que 
legava toda a sua fortuna, incluindo dezenas de 
prédios valiosos, comerciais e residenciais, no 
Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, além 
das empresas editoriais no Brasil (a Francisco 
Alves era então a maior editora do país), as 
sociedades em Lisboa e em Paris, além de outros 
bens, que somados significavam uma fortuna 
incomensurável, para a Academia Brasileira de 
Letras, então uma instituição sem sede e pobre, 
apenas com duas condições: que a Academia 
concedesse uma pensão à sua companheira, até 
à morte, e realizasse dois concursos, de cinco em 
cinco anos, para escolher as melhores monografias 
que incentivassem a melhoria das condições para 
o desenvolvimento do ensino no Brasil, um, e do 
uso da Língua Portuguesa, outro. 
 Em 1954, quando se fizeram grandes 
comemorações pelo centenário da editora, a 
Academia publicou o livro “Francisco Alves, 

Livreiro e Autor”, no qual, além de uma breve 
biografia, o autor, Edmundo Moniz, reuniu 
depoimentos de acadêmicos sobre a importância 
do benfeitor. Para o acadêmico Levi Carneiro: 
“Francisco Alves (...) fazendo sua herdeira universal 
uma associação literária, criada havia sete anos, 
que nem tinha sede e só realizara pouco mais 
que quatro, ou cinco, solenidades de recepção de 
novos associados. Ele mesmo, ao dispor de seus 
bens, previa a extinção da Academia. Assegura-
lhe, porém, a vida e o êxito. Exime-a, para sempre, 
de todas as preocupações de ordem material: 
habilita-a ao desempenho de alta missão cultural”. 
 A quem tem, mais se lhe acrescenta. Assim, 
sete anos depois, a Academia recebeu da França 
o prédio réplica do Petit Trianon, que havia sido 
o pavilhão francês na Exposição do Centenário 
da Independência, que passou a ser sua sede. 
Mais tarde, recebeu do governo federal o terreno 
contíguo. Assim pôde fazer construir um prédio 
monumental, que ampliou muito seu patrimônio 
imobiliário, talvez o maior do mundo em entidades 
congêneres.
 Desde 1942, existe no Rio de Janeiro, 
no bairro de Botafogo, a “Escola Municipal 
Francisco Alves”. Outra homenagem póstuma foi 
a atribuição do nome Livreiro Francisco Alves, a 
uma rua no bairro da Tijuca.
 Durante muito tempo a Francisco Alves 
foi a editora mais antiga em funcionamento do 
Brasil, tendo ultrapassado o sesquicentenário. Em 
2009, foi realizado um Seminário na Academia e 
a exposição “Francisco Alves” (na Galeria Manuel 
Bandeira) de 12/5/2009 a 3/6/2009.

Referências:
BRAGANÇA, Aníbal (org.). Rei do Livro – Francisco Alves 
na história do livro e da leitura no Brasil. São Paulo: Com/
Arte-Edusp; Niterói: Lihed-UFF, 2016.
MONIZ, Edmundo. Francisco Alves, livreiro e autor. 2. ed. 
rev. amp. Rio de Janeiro: Academia, 2009. Livro com acesso 
gratuito no site da ABL. 

Que sejam organizadas bibliotecas nas 
instituições de ensino públicas e privadas 
de todos os sistemas de ensino do País, 
dirigidas por profissionais habilitados 
em Biblioteconomia, sendo cumprida 

a meta prevista na Lei nº 12.244/2010 
(2020), por serem as mesmas ferramentas 
fundamentais para a Educação e a Cultura 

Recomendação nº 10 da Carta de 
Educação, Cultura e Ética de Niterói
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HAMILTON NOGUEIRA 
1897-1981

3º Ocupante da Cadeira nº 29
Patrono Manuel Carneiro

Classe de Letras
WALDENIR DE BRAGANÇA*

Acadêmico Titular da Cadeira nº 29
Classe de Letras

 Há 30 anos, tomei posse solene nesta Casa, 
sendo recebido pelo saudoso Presidente Edmo 
Lutterbach para servir ao Templo da Cultura, nau 
capitânia dos mares culturais do Estado do Rio 
de Janeiro, do qual é academia oficial. Ocupando 
a Cadeira após os ilustres Acadêmicos Múcio da 
Paixão, Teófilo Guimarães e Hamilton Nogueira, 
tendo como Patrono Manuel Carneiro – todos 
ícones culturais campistas – relembro a frase do 
Acadêmico Eduardo Portela: “É indispensável 
que existam instituições capazes de lembrar, de 
reconstruir percursos, de vivificar a Memória”. 
 Assim, decidimos vivificar nesse número 
de nossa Revista, comemorativa dos 104 anos de 
trajetória vitoriosa em sua missão cultural, os dois 
ilustres imortais que me antecederam, Hamilton 
Nogueira, tema do presente texto, e Teófilo 
Guimarães, que homenageio mais adiante neste 
mesmo número.
 Senti fortes motivações ao conhecer a 
vida de Hamilton Nogueira, no Magistério, na 
Medicina e nas Letras, em ações políticas e em 
nossos laços familiares. A sua origem interiorana 
e a vinda para Niterói, desejando estudar. Seu 
interesse pela Saúde Pública, voltado para temas 
de Medicina Social, para as questões éticas e 
associativas, ajudando a fundar a Associação 

Médica Fluminense em 1929. O gosto pelas Letras 
e Artes, em especial pela pintura. Empolgado 
com a União Democrática Nacional – de ilustres 
expressões e vigorosas lideranças que ajudaram 
a restaurar a Democracia Brasileira. De formação 
católica, empenhado em praticar com obras a sua 
fé e em prestar serviços, sem discriminação. 
 São fatos e marcas da vida de meu 
antecessor com as quais, palidamente, me senti 
identificado, tudo convergindo para um crescente 
entusiasmo por quem viveu pelos ideais nos 
quais acreditamos e que nos animam. Enaltecer 
o forte exemplo de honradez, de coerência e 
perseverança. Crença no seu interior e vontade de 
crescer para servir.
 E foi para servir que nos aproximamos, em 
1955. Ele, diretor da Escola de Medicina e Cirurgia 
do Rio de Janeiro (Instituto Hanemaneano 
do Brasil), e, eu, na presidência do Diretório 
Acadêmico Barros Terra, da Faculdade Fluminense 
de Medicina (UFF), lutando ao lado do Sebastião 
Till, presidente do Diretório Acadêmico, pela 
federalização de nossas escolas. Mais tarde, após 
alcançada a vitória, recebi do professor Hamilton 
diploma de honorário, que ainda guardo como 
precioso troféu, lembrança das lutas e conquistas 
estudantis.
 Hamilton de Lacerda Nogueira nasceu em 
Campos dos Goitacazes, aos 14 de janeiro de 1897. 
Era o primeiro dos 6 filhos do casal Antônio José 
Costa Nogueira e Maria Eliza Lacerda Nogueira – 
e foi ela que o alfabetizou. Casou-se com D. Maria 
Manuel de Abreu Nogueira, sua Lilita, em Niterói, 
onde nasceram 8 dos seus 10 filhos. Era cunhado 
do Acadêmico Luiz Furtado de Mendonça e 
irmão de Nelson Lacerda de Nogueira, um dos 
fundadores da AFL.
 Disse-me Dr. Eduardo Imbassahy, 
Benemérito da Pediatria fluminense “Elogie o 
máximo possível o Hamilton. Ele é merecedor. 
Memória prodigiosa, estudioso, inteligente. Foi 
meu colega de turma de 1918 na Faculdade 
Nacional de Medicina da Praia Vermelha, e 
companheiro de concurso para Saúde Pública, no 
qual Hamilton passou em 1º lugar. Morávamos 
em Niterói. Terminado o curso, foi clinicar em 
Muzambinho, Minas Gerais. Após o concurso, 
foi trabalhar no Hospital Pedro II, em Santa Cruz, 
onde ficou 17 anos como diretor; mais tarde, 
instalou consultório no Centro do Rio fazendo 
Clínica, Cardiologia e Pneumologia. Era católico 
praticante, pertenceu ao Centro D. Vital”.
 O menino pobre vindo de Campos cresceu 
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pelos ideais e foi luz, arrancada de seu íntimo 
de homem de fé. Tristão de Athayde (Alceu de 
Amoroso Lima, professor, pensador e escritor) 
declarou: “Hamilton Nogueira participou dessa 
tríplice revolução, espiritual, política e literária, 
que no início deste século marcou nossa geração 
(...) uma nobreza inata, tanto moral como física, é 
que o embebia dessa atmosfera indefinível, mas 
potente... que foi o sinal dessa figura patricial e 
simples que acabava de passar da obscuridade 
para a luminosidade... Luminosidade, porque 
o exemplo e sua fé incorruptível foi uma luz 
autêntica, para seus companheiros de viagem (...) 
e será uma sombra sempre luminosa, a envolver a 
sua memória”.
 Na Enciclopédia Delta Larousse, consta, 
sintetizando: Livre Docente (1929) e Professor 
Catedrático da Faculdade Nacional de Medicina; 
Professor de Higiene da Escola de Medicina 
e Cirurgia do Rio de Janeiro do Instituto 
Hanemaneano do Brasil (1930). Catedrático 
(1934), Professor e Fundador da Faculdade de 
Filosofia Santa Úrsula (1938). Diretor da Escola 
de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro (1955 
a 1957). Senador pelo Rio de Janeiro (1945). 
Deputado Federal (1958 e 1962). Publicações: 
Jackson de Figueiredo (ensaio), Dostoievski (1931), 
Educação Sexual (1941), Clandestinos (novela, 
1957), Linha de Sombra (ensaio sobre Joseph 
Conrad, 1965).
 A Academia Nacional de Medicina, em 
homenagem póstuma, assim descrevia o seu 
ilustre membro: “Era um espírito multiforme 
dentro de uma personalidade polifacetada, que 
espargiu, durante sua vida brilhante e afamosa, 
a luminosidade da sua inteligência sobre tudo o 
que realizou e tudo o que intentou fazer”.
 Escreveu 4 livros, uma tese, duas 
monografias (sobre Freud e sobre Biotipologia). 
Lera obras completas, leituras que ampliaram o 
seu saber. Influenciaram intensamente o espírito 
de Hamilton os escritores Nietsche, Leopardi e, 
sobretudo, Pascal.
 Em 1942, conquistou por concurso a 
Cátedra de Higiene da Faculdade Nacional de 
Medicina, onde sucedeu a esse grande mestre da 
Ciência e das Letras que foi Afrânio Peixoto, e em 
1945, com a sua monografia sobre Mutação dos 
Vírus, a Cadeira nº 2 da Academia Nacional de 
Medicina, nela sucedendo ao Professor Moreira 
da Fonseca.
 Mas a personalidade de Hamilton ainda o 
levaria a outros campos da atividade e, em 1945, 

a política o requisitou, fazendo-o senador pelo 
então “Distrito Federal”; em 1958, foi eleito para a 
Câmara dos Deputados, onde exerceu mandatos 
sucessivos até 1966.
 Poliglota, pois falava fluentemente francês, 
inglês, alemão e espanhol, ainda aprendeu 
hebraico, tendo feito traduções naquela língua, 
além de ter conhecimentos de italiano, grego, 
latim e chinês. 
 Depois de uma viagem à China, em 1961, 
se tornou cativo da “beleza dos caracteres gráficos 
chineses”; daí, para estudar e aprender a língua, 
foi um passo. Foi chamado à pintura, e seus 
primeiros quadros foram compostos justamente 
com aqueles caracteres. Tornou-se um pintor 
autêntico e foi esse “hobby” o fim luminoso e 
colorido das fulgurações de sua inteligência.
 É importante, ainda, recordar o “líder” 
católico presente em Hamilton que fez dele um 
homem de fé, em muitas ocasiões trabalhando 
pela religião, inclusive como um dos fundadores 
do Centro Dom Vital.
 Recordava nosso homenageado Joseph 
Conrad: “Ai do homem que, em sua mocidade, 
não aprendeu a crer, a amar e a confiar na vida”; 
e por isso, se considerava um homem amante 
da vida, que nunca perdera a confiança e a nada 
comparava a amizade, que para ele era um bem 
superior da existência.
 Faleceu Hamilton Nogueira em 6 de maio 
de 1981, aos 84 anos, e dele pode dizer-se com 
veracidade que, se muito amou a vida, soube 
vivê-la com nobreza, inteligência e retidão.
 Conhecendo a vida e a obra de meu 
insigne antecessor, tenho redobradas razões 
para continuar acreditando na força interior e 
na influência de Deus, no pensamento positivo, 
no quadro mental que se cria, que se abre e nele 
se confia. Quantas ideias e fatos surgem e se 
projetam.
 Os ideais não terminam com o 
desaparecimento físico dos seus cultores. O 
pensamento e a mensagem de Hamilton Nogueira 
permanecem. 

A alma humana tem uma
necessidade ainda maior do

ideal do que do real;
é pelo real que existimos, mas é

pelo ideal que vivemos
Victor Hugo
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JOAQUIM MANUEL DE 
MACEDO

1820-1882
Patrono da Cadeira nº 23

Classe de Letras
PETERSON BARROSO SIMÃO*

Acadêmico Titular da Cadeira nº 23
Classe de Letras

 Passei quarenta anos da minha vida 
morando e trabalhando em Itaboraí, lugar que 
só me deu muita felicidade. Na famosa praça de 
Itaboraí temos um teatro e dois prédios históricos 
por onde deve ter passado muitas vezes Joaquim 
Manuel de Macedo, que foi médico, jornalista, 
político, professor, romancista, poeta e teatrólogo 
brasileiro. 
 Ainda tenho fortes ligações com Itaboraí 
e infinitas vezes ouvia falar neste importante 
escritor que ocupou a cadeira 20 da Academia 
Brasileira de Letras e é patrono da cadeira 23 da 
nossa Academia Fluminense de Letras.
 Muitas vezes percorri rua, colégio e prédios 
que possuem a homenagem a este itaboraiense 
que marcou história a partir do seu nascimento, 
em 24/06/1820, até o seu falecimento em 1882.
 Na minha adolescência coube-me ler o livro 
A Moreninha, de autoria dele. Mais tarde conheci 
outros livros da mesma autoria, como Memórias 
da Rua do Ouvidor, que aliás comentava ele que 
era uma rua frequentada por ingleses, franceses e 
que era origem de boas fofocas. Também são da 
autoria dele A Luneta Mágica, O Moço Loiro e As 
Vítimas. 
 Para minha surpresa, há alguns anos fui 

eleito com grande felicidade para ocupar a cadeira 
dele na AFL, o que significou para mim motivo de 
honra, orgulho e me levou a rememorar todo o 
meu passado de alegria em Itaboraí.
 Joaquim Manuel de Macedo não continuou 
na Medicina e criou uma forte ligação com Dom 
Pedro II e toda a família imperial, tendo livre 
acesso a toda a Corte. Foi Deputado Provincial 
e Deputado Geral, falecendo pouco antes de 
completar 62 anos de idade.
 É ele considerado um dos fundadores do 
romance no Brasil, ao lado de outros importantes 
escritores. Escreveu dezesseis peças de teatro, 
um livro de contos e muitos romances, como por 
exemplo Os Dois Amores.
 Creio que Joaquim Manuel de Macedo 
sabia a importância do maior sentimento humano 
que é o amor, como também sabia que cada 
indivíduo tem em si um universo e deve ter acima 
de tudo este amor. Aquele que se preocupa com o 
amor, amando, “aprendendo a amar”, não carrega 
o ódio e só pode fazer bem ao próximo e a toda 
humanidade. Por isso que tenho esta satisfação de 
ter Joaquim Manuel de Macedo na mais alta conta 
como escritor e bom cidadão por toda época em 
que viveu, resplandecendo à eternidade.
 Finalizo as minhas palavras lembrando que 
o nosso presidente Waldenir de Bragança sempre 
mostrou esse direcionamento de amar e servir 
ao próximo, razão pela qual o tenho como meu 
mestre. 

Busto em homenagem a Joaquim 
Manuel Macedo em Itaboraí/RJ

Foto: Isabela Kassow/Diadorim Ideias
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JÔNATHAS BOTELHO
1878-1948

Acadêmico Fundador
 da Cadeira nº 6

Patrono Antônio Aguiar
Classe de Letras

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

Classe de Letras

 Jônathas José de Castro Botelho, jornalista, 
professor, poeta, teatrólogo, compositor e 
tradutor, nasceu na Engenhoca, Niterói, em 12 de 
março de 1878 e faleceu na mesma cidade, em 05 
de abril de 1948. 
 Filho de Serafim José Botelho, guarda-
livros, e da professora Augusta Amália de Castro 
Botelho, fez seus primeiros estudos em Bom 
Jardim e Niterói e depois no Mosteiro de São 
Bento. 
 Pretendia formar-se em Medicina, mas 
desistiu. Seguiu a profissão de guarda-livros do pai, 
mas foi trabalhar no jornal O Fluminense. Sempre 
ligado à imprensa, atuou como correspondente 
em O Paiz, e na redação do Diário Fluminense, da 
Gazeta da Manhã e de O Estado. 
 Na juventude, em Niterói, junto com o 
irmão, o maestro José Botelho, fundou o Clube 
Mignon, associação dramática infantil. Aos 12 
anos publicou seus primeiros poemas no jornal O 
Fluminense. Aos 20 anos foi nomeado professor 
público em Bom Jardim, retornando depois a 
Niterói, como inspetor escolar. 
 Foi o 1º diretor da Biblioteca Municipal, 
criada em 1915, e gerente do Instituto de Fomento 
Agrícola. Membro fundador da Academia 
Fluminense de Letras, da Associação Fluminense 
de Amparo aos Cegos, da Federação Espírita 
Fluminense e do Partido Democrático Socialista, 
pelo qual foi candidato à Constituinte Nacional 
de 1934, mas não se elegeu. 
 Em 1889 casou-se com Virgília Carneiro 
Botelho. 
 Dentre suas publicações, destacamos: 
Saudação a Luís Murat, O sentimento no 
Romantismo e A Boemia Estudantil de Everardo 
Backeuser. Jônathas Botelho, Everardo Backeuser 
e outros jovens da época, a exemplo dos escritores 
lusos Eça de Queirós e Ramalho Ortigão, tendo 
como modelo literário As Farpas, fundaram em 
Niterói A Matilha. Everardo Backeuser, em seu 

livro Minha Terra e Minha Vida, descreve-nos 
detalhes da criação do Canil no Largo da Memória 
e da fundação de A Matilha. E Jônathas Botelho 
acrescenta que a Matilha foi uma entidade boêmia, 
um viveiro de formação cultural de muitos vultos 
das Letras e das Ciências de nossa pátria. A boemia 
estudantil, ávida por conhecimentos reunia-se 
à noite para ler, muitas vezes com o auxílio de 
velas enterradas na areia, nas grutas da praia das 
Flechas. 
 E conclui, dizendo: 

É essa a boemia do espírito, que distingue os 
emancipados do convencionalismo social... é 
essa boemia dos sábios, dos escritores, dos 
artistas, que, presos ao seu ideal de sabedoria 
criadora, não se deixam empolgar pelos usos, 
pelas formalidades da sociedade em que vivem. 
São esses os boêmios que caminham em espírito 
pelas estradas ensolaradas do ideal e voam 
em sonhos pelos céus enluarados da fantasia. 
São estes boêmios que creem na beleza das 
coisas, na harmonia universal, na fraternidade 
e na liberdade. E porque creem, vencem: ainda 
quando a miséria lhes encurta a vida e apressa o 
fim, a vitória os aguarda no juízo da posteridade, 
no aplauso das gerações futuras.

 Por isso estamos hoje a relembrar e 
aplaudir esses ilustres fluminenses.

O lindo prédio de O Paiz , o mais importante 
jornal brasileiro, destruído pelo Golpe de 1930

Fonte: http://www.almacarioca.net/wp-
content/uploads/2009/04/fotoa217.jpg
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JOSÉ BONIFÁCIO
1763-1838

Patrono da Cadeira nº 10
Classe de Ciências Sociais

SYLVIO LAGO JÚNIOR*
Acadêmica Titular da Cadeira nº 10

Classe de Ciências Sociais

Tema e Variações
 Personagem da história do Brasil que 
inspirou admiração quase que incondicional e, 
algum tempo depois, surgiram controvérsias 
historiográficas a seu respeito como homem 
público.
 José Bonifácio foi professor de Geognosia 
na Universidade de Coimbra, mineralogista 
de renome e político dos maiores que o Brasil 
produziu em sua história.
 Também um homem de letras, típico poeta 
da transição entre o Arcadismo e o Romantismo, 
José Bonifácio foi um neoclássico na sua 
formação pela cultura greco-latina, abertura de 
espírito às muitas inovações da ciência, um típico 
antecipador no estudo das questões do clima e 
da preservação racional do meio ambiente.
 Ficou reconhecido posteriormente como 
patrono da Independência do Brasil, com muitos 
horizontes e curiosidades que o levaram a viajar 
pelo velho e novo mundo, interessando-se 
pelo estudo dos povos indígenas, escrevendo 
e discutindo sobre noções da liberdade e as 
misérias da escravidão.
 Teve também características especiais ao 
“desejar conquistar o mundo e alcançar mais do 
que as circunstâncias podiam lhe oferecer”. (Mary 
Del Priore)

 Sua vida foi sublinhada pelo sentido de 
pensar e agir e esse foi um dos ideais que realizou 
plenamente.
 Esse político e estadista de grandes 
ambições, inteligência e interesse por todas 
as coisas, me fez lembrar as palavras de Eça 
de Queirós, reproduzidas na obra póstuma 
Notas Contemporâneas (1909). Dizia respeito 
à dificuldade de se estabelecer critérios para a 
definição de um grande homem merecedor de 
honras no Pantheon de Paris.
 Para Eça, o grande homem foi aquele que 
realizou obra superior em Verdade, em Beleza, 
em Bondade ou Utilidade.
 Nessa ordem de ideias, seria possível 
afirmar que José Bonifácio de Andrada e Silva 
cumpriu plenamente sua missão em consonância 
com os atributos definidos por Eça.
 Interessante observar que, quando se 
examina as suas inúmeras trajetórias e condutas 
em Portugal e no Brasil sem ser fidalgo, 
comportou-se como um Estadista e Aristocrata, 
em suas múltiplas atividades e ideias de Homem 
Público.
 Faleceu em Niterói em 1838, deixando 
numerosos amigos, e seu corpo depois trasladado 
para Santos, segundo sua expressa vontade.
Referência:
CALIXTO, Benedito. José Bonifácio de Andrada e Silva 
(1763-1838). 1902. Óleo sobre tela, 140 × 100 cm. Coleção 
Museu Paulista. Disponível em: <https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Calixt33.jpg>.  Acesso em: 19 jul. 
2021.

Estátua de José Bonifácio em Bryant Park, Manhattan/NYC
Fonte: Wikimedia
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LYAD DE ALMEIDA
1922-2000

3º Ocupante da Cadeira nº 9
Patrono B. Lopes
Classe de Letras

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

Classe de Letras

Estava Escrito 
A saudade e a poesia misturam-se, 

juntam-se, irmanam-se na distância do tempo...
Lyad de Almeida

 Já havia sido criada a Academia Fluminense 
de Letras há cinco anos, quando em Niterói, a 
pianista Drayda Teresa Guimarães de Almeida e 
o professor Raul Stein de Almeida enriquecem o 
seu lar com o nascimento do pequeno Lyad – que 
em nada se diferenciava de outros tantos meninos 
nascidos no mesmo ano e na mesma cidade. Não 
obstante, com o passar do tempo, a inteligência 
e a sensibilidade que possuía o fariam diferente 
dos demais. 
 Ele, Lyad Sebastião Guimarães de Almeida, 
já adulto, escreveu sobre a feliz infância passada 
no bairro de Santa Rosa, com suas ruas tranquilas, 
casas com portas e janelas abertas, chácaras e 
passarinhos e uma vizinhança fraterna e amiga. 
Dentre as muitas recordações que guardava, 
lembrou que certa vez, indo à praia de Icaraí, 
aprendeu a apanhar conchas e estrelas marinhas 
na orla do mar. Teve um cachorro também, o 
Jagunço. Ah! Já ia esquecendo: e um avô sempre 
presente, um avô inesquecível:  Joaquim Maia de 
Almeida, o vovô Almeida.

 Desfiles colegiais e procissões religiosas 
em Niterói lembradas com saudosismo e 
ternura fizeram parte também de sua infância. 
Na adolescência andou de bonde, rodeou-se de 
colegas e amigos.
 Novamente a Praia de Icaraí, desta vez com 
a juventude passeando na calçada à noitinha. 
Época de flertes e namoros... Um pouco adiante, 
já aluno do Curso Complementar de Direito do 
Liceu Nilo Peçanha, reunido a outros estudantes 
em encontros no Café Sul América no centro de 
Niterói discutia as artes, as ciências...
 Nesta época a sensibilidade aflorava...  
Estava escrito.
 Continuando os estudos, abraça o 
magistério, alcança a magistratura. Apresenta 
trabalhos jurídicos. No jornalismo torna-se 
redator. É merecedor de Moções de Aplausos 
da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 
Janeiro, da Câmara de Vereadores de Niterói, do 
Conselho Estadual de Cultura – RJ.
 E a vida continua.
 Trabalha incessantemente, produz. O 
teatro, o cinema, a poesia recebem o melhor 
de si mesmo e os frutos de tanta capacidade e 
sensibilidade vêm à tona, produzindo então textos 
de indiscutível beleza e valor. Escreve. Deixa-se 
levar por emoção e sentimento oferecendo à 
família, aos amigos e a quem o conhece os frutos 
de seu saber: a sua produção literária. 
 Entretanto, é o pequeno poema japonês 
composto de três versos – Haikai – que o 
encanta. Encantado e submisso a sua beleza, sua 
objetividade e seu lirismo, torna-se um verdadeiro 
representante da poesia nipônica. Assim, usando 
da diversidade de temas, faz chegar aos brasileiros, 
em 1961, Tankas e Haikais; em 1964, Novas 
Tankas e Haikais; em 1981, Haikais e em 1992, 
Haikais (antologia). 
Hoje, decorridos 
tantos anos, seus 
livros continuam 
procurados e lidos 
pelos amantes do 
belo.                        
 A AFL o 
recebe como 
membro efetivo da 
Classe de Letras em 
1963.  Por ocasião 
das comemorações 
dos 50 anos da 
Academia, discorre 
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sobre A Missão da Academia no Mundo Moderno, 
de forma brilhante, texto publicado na Revista da 
AFL às fls. 106, vol. XIII, abril de 1968.
 Comparecendo ao I Encontro das 
Academias de Letras, realizado em Goiânia em 
1972, apresenta a proposição: Admissão da 
Mulher nas Academias de Letras. 
 A igualdade mereceu sua atenção. 
Atualmente quatorze membros efetivos 
femininos ocupam a Classe de Letras da Academia 
Fluminense de Letras.
 Lyad em 1992 reúne três livros e publica, 
em edição própria, Horas de Deus e de Satã na 
qual relaciona suas principais obras publicadas, 
um convite à leitura de cada uma delas. Em Nota 
do Autor, confessa aos leitores que dúvidas e 

contradições marcaram sua existência.
 Oito anos depois, o professor, advogado, 
juiz, teatrólogo, poeta, pensador e trovador Lyad 
de Almeida deixa-nos. Aos 78 anos, parte rumo 
à eternidade, mais precisamente no ano 2000. 
Através das suas reflexões filosóficas e do lirismo 
em seus poemas, ensinou-nos que a vida não é 
para simplesmente ser vivida, é mais: é para ser 
sentida com toda a poesia que nos é ofertada no 
dia a dia por meio de um raio de sol, um pássaro 
que canta, uma criança que ri... 
 O que Lyad Sebastião Guimarães de 
Almeida nos legou são textos para serem lidos e 
saboreados calmamente, à luz do sol ou da lua...
 Estava escrito.

MARCOS ALMIR MADEIRA
1916-2003

2º Ocupante da Cadeira nº 14
Patrono Castro Menezes

Classe de Letras
LEDA MENDES JORGE*

Acadêmica Titular da Cadeira nº 5
Classe de Letras

Comissão de Redação

 Marcos Almir Madeira era de inteligência 
privilegiada e destacou-se tanto na vida 
profissional como na literária.
 Nasceu em 21 de fevereiro de 1916, em 
Niterói e faleceu em outubro de 2003, no Rio de 
Janeiro.
 Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais, 
lecionou Sociologia e Fundamentos da Educação 

na Faculdade Fluminense de Filosofia; Direito 
Constitucional, na Faculdade de Direito e na 
Universidade Federal Fluminense. Era catedrático 
interino de Teoria Geral do Estado; professor de 
Sociologia de Cultura Brasileira Contemporânea, 
na Fundação Getúlio Vargas; professor de 
Sociologia e Fundamentos Sociológicos na 
Faculdade de Filosofia da antiga Universidade 
do Brasil (hoje UFRJ). Foi professor de Sociologia 
no Instituto de Estudos Políticos e Sociais da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; 
na Escola Maior do Exército; no Instituto Rio 
Branco; do Itamarati e na Escola do Estado Maior 
da Aeronáutica. 
 Exerceu várias funções públicas ligadas à 
cultura. Escreveu durante muito tempo artigos 
para O Globo. Por duas vezes foi presidente da 
Associação Brasileira de Educação. Em 1948 fez 
parte da Comissão Brasileira constituída pela 
UNESCO.
 Como presidente da Associação Brasileira 
de Educação, presidiu o I Encontro de Educadores 
em Brasília. Por convite oficial, visitou a França e 
Alemanha, ficando hospedado pelos respectivos 
Ministérios das Relações Exteriores, para realizar 
conferências. Visitou como convidado oficial o 
Japão e Israel. 
 Em Niterói, pertenceu à Academia 
Fluminense de Letras e foi um dos fundadores 
da Academia Niteroiense de Letras; também 
pertenceu às Academias Friburguense e 
Valenciana de Letras. Foi eleito para a Academia 
Portuguesa da História (Lisboa). Presidiu a Casa 
Oliveira Viana, onde fez várias reuniões literárias.
 Em 1982 o Presidente da República o 
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nomeou Delegado do Ministério da Educação e 
Cultura do Estado do Rio de Janeiro.
 Marcos Almir Madeira possuía o dom da 
oratória e era o orador oficial do Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro. 
 Presidiu por alguns anos o P.E.N. Clube 
do Brasil, fundado em 1836 na Inglaterra para 
congregar escritores e profissionais da cultura de 
cada país.
 Seu legado à cultura brasileira é composto 
das seguintes obras publicadas: A ironia de 
Machado de Assis e outros temas; Pensamento 
Social na Obra de Lourenço Filho; Posições 
Vanguardeiras na Sociologia Brasileira; A Estilística 
dos Títulos em Gilberto Freyre; Homens de Marca; 
Atualidade Política de Três Poetas: Victor Hugo, 
Fernando Pessoa e Garcia Lorca; A Revolução 
Francesa: A Mensagem e o Momento; Fronteira 
Sutil entre a Sociologia e a Literatura; O outro 
Rui Barbosa; Oliveira Vianna: Vulnerabilidades da 
Crítica; Modernidade e Psicanálise na Obra de Raul 
Pompeia e Manuel Bandeira, o Poeta das Coisas 
Simples.

 O reconhecimento de suas ações e 
atividades foi consagrado por um conjunto 
expressivo de condecorações e comendas, assim 
reunidas: Medalha do Mérito Santos Dumont 
(Governo da República Brasileira); Oficial da Legião 
de Honra (França); Comendador da República 
Italiana, na Ordem do Mérito; Grã-Cruz da Ordem 
de Andrés Bello (Venezuela); Oficial da Ordem das 
Artes e Letras (França); Oficial da Ordem Nacional 
(Senegal); Comendador da Ordem do Sol (Peru); 
Comendador da Ordem do Mérito (Portugal); 
Comendador da Ordem do Sol Nascente (Japão); 
Oficial da Ordem do Mérito (Espanha); Grã-
Insígnia da Ordem do Mérito, da Áustria; Oficial 
da Ordem de Isabel, A Católica, da Espanha.
 Aqui podemos concluir. Marcos Almir 
Madeira é um nome na história cultural do Brasil a 
ser reverenciado e cultuado por todos os tempos.

 Sede do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 
(IHGB) no centro do Rio de Janeiro (RJ, Brasil)

Fonte: Dornicke/Wikimedia
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NOEL ROSA
1910-1937

Patrono da Cadeira nº 12
Classe de Belas Artes

MYRTIS RUSCHEL BERGAMASCHI
DE LEONI RAMOS*

Acadêmica Titular da Cadeira nº 12
Classe de Belas Artes

Lá, em Vila Isabel
Quem é bacharel
Não tem medo de bamba
São Paulo dá café
Minas dá leite
E a Vila Isabel dá samba
(...)
Eu sei tudo o que faço 
Sei por onde passo
Paixão não me aniquila
Mas tenho que dizer
Modéstia à parte, meus senhores
Eu sou da Vila!

 Estes versos foram feitos pelo “Poeta da 
Vila” como passou a ser conhecido Noel Rosa. 
No livro No Tempo de Noel (1963), Almirante, 
1º biógrafo do artista, escreveu que o autor 
da música não esperava que ela tivesse tanto 
sucesso, tanto que a vendeu por 180 cruzeiros a 
artistas do Teatro Municipal.
 A paixão pela música o impediu de 
terminar o curso de Medicina. Com uma vida 
breve mas profícua – mais de 300 músicas – Noel 
compôs sambas-canções, maxixes, marchinhas 
carnavalescas, chorões e teatro musical.
 Boêmio por convicção, não se afastou das 
noitadas nos cabarés, onde se diz ter tido seu 

maior amor: Ceci que, ao que parece, foi revelado 
na música A Dama do Cabaré.
 A obra do artista retrata bem as mudanças 
culturais, políticas econômicas no Rio de Janeiro, 
no início do século 20, com temas que envolveram 
as mais diversas classes sociais. Suas formulações 
originais e profundas iam do retrato realista das 
dificuldades econômicas do povo à alegoria da 
situação política às voltas com a revolução de 
1930 – golpe que levaria Getúlio Vargas ao poder.
 Segundo o próprio Noel confessa: a canção 
Com que roupa é uma metáfora de um Brasil de 
tanga, pobre e maltrapilho.
 Vila Isabel, seu bairro de origem é cenário 
de uma de suas principais músicas Feitiço da Vila, 
gravação de 1964 que se tornou um sucesso ao 
redor do país. Noel era cobrado a cantá-la por onde 
fosse: “Enterneci-me vivamente quando pressenti 
que o meu samba Feitiço da Vila batera fundo 
no espírito daquela gente boa”. Difundiram-no, 
popularizaram-no e, numa mostra de curiosidade 
bem feminina, as moças perquiriram-no as razões 
que lhe inspiraram o título. “Traduzi-o por Feitiço 
de Minha Pátria pois, como já disse Cícero, a 
pátria é onde se está bem e eu nunca me senti 
melhor do que no recanto calmo e bonançoso de 
Vila Isabel”, afirmou Noel.
 O legado de Noel foi ter dado, além de 
suas composições, outra grande contribuição 
à música brasileira: a de trazer o samba dos 
morros para o asfalto e ser o grande responsável 
pela redemocratização do gênero musical mais 
popular do nosso país.
Até hoje, 109 anos após sua morte, Noel continua 
sendo lembrado, estudado e tocado por jovens 
estudantes e músicos Brasil a fora.
 Dentre seus principais sucessos 
radiofônicos destacam-se:

Fita Amarela
Último Desejo
Palpite Infeliz
Quem Ri Melhor
Conversa de Botequim (Noel e Vadico)
Feitio de Oração (Noel e Vadico)
Feitiço da Vila (Noel e Vadico)
Só Pode ser você (Noel e Vadico)
Pra Que Mentir? (Noel e Vadico)
O Orvalho Vem Caindo (Noel e Kid Pepe)
Tenho Raiva de Quem Sabe (Noel e Kid Pepe)
Pierrô Apaixonado (Noel e Heitor dos Prazeres)
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PAULO PIMENTEL
1907-1983

Patrono da Cadeira nº 10
Classe de Ciências

CLÁUDIO DO CARMO CHAVES*
Acadêmica Titular da Cadeira nº 10

Classe de Ciências

 Paulo César de Almeida Pimentel nasceu 
em Niterói/RJ, em 17 de agosto de 1907, filho 
do notável médico Antônio Pedro Pimentel – o 
qual empresta seu nome ao Hospital Escola da 
Universidade Federal Fluminense – e da senhora 
Maria Luiza de Almeida Pimentel. Dessas núpcias 
nasceram três filhos, todos vocacionados para 
o exercício da Medicina: Aydano (anestesista), 
Francisco (cirurgião) e Paulo César (oftalmologista), 
sendo os dois últimos professores catedráticos 
da UFF, um da cadeira de Cirurgia e outro (o 
nosso biografado) catedrático da disciplina de 
Oftalmologia. 
  Obteve o grau de médico no ano de 
1928 pela Faculdade Nacional de Medicina 
da Universidade do Brasil. Ainda estudante, 
serviu como interno na Clínica Oftalmológica 
desse estabelecimento de ensino, que tinha 
como catedrático o Professor José Antônio de 
Abreu Fialho, e permaneceu como assistente 
até o primeiro trimestre de 1930, quando, após 
nomeação em abril desse mesmo ano, passou 
a atuar como assistente da Cadeira de Clínica 
Oftalmológica da Faculdade Fluminense de 
Medicina (instituição fundada em 1925), onde fez 
carreira universitária de reconhecidos méritos. 
  Passando a ser rotulado como docente 
de Oftalmologia em 1933, tornou-se o primeiro 

catedrático de Oftalmologia dessa instituição no 
ano seguinte de 1934, permanecendo na cátedra 
até seu falecimento, ocorrido em Niterói, em 20 
de abril de 1983. 
  Foi sucedido na cátedra de Oftalmologia 
da UFF pelo Professor Adalmir Morterá Dantas, 
que nela permaneceu até a sua aposentadoria 
por tempo de serviço, e ao ser nomeado por 
concurso como professor titular dessa disciplina 
na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na qual, 
anos mais tarde, teve aposentadoria compulsória. 
 Paulo Pimentel, além de notável médico, 
teve reconhecido realce nas artes, destacando-
se na literatura médica como tradutor de livros 
textos do francês e do espanhol para o português; 
na pintura a óleo e na gravura em metal e madeira. 
  Também ocupou cargos de destaque na 
direção de entidades médicas como presidente 
da Associação Médica Fluminense e foi um dos 
fundadores da Academia de Medicina do Estado 
do Rio de Janeiro. Na Academia Fluminense de 
Letras é patrono da Cadeira nº 10 da Classe de 
Ciências, na qual eu tenho o orgulho de estar 
como seu ocupante.  

Associação Médica Fluminense
Fonte: site AMF/Casa do Médico

Que seja compromisso dos órgãos públicos 
nos três níveis de Governo estimular, fomentar, 

apoiar e manter as Academias de Letras 
nas capitais dos estados e nas cidades a 
fim de fortalecer o movimento cultural

Recomendação nº 12 da Carta de 
Educação, Cultura e Ética de Niterói
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OTTÍLIO MACHADO
1894-1955

Patrono da Cadeira nº 9
Classe de Ciências

WALDENIR DE BRAGANÇA*
Acadêmico Titular da Cadeira nº 29

Classe de Letras
Comissão de Redação

 Em 31 de maio de 1926 foi proferida a 
primeira aula da antiga Faculdade Fluminense 
de Medicina, pelo Catedrático de Biologia e 
Parasitologia – Professor Tycho Ottílio de Siqueira 
Machado, sobre “Valor dos Estudos Experimentais 
em Biologia Geral”.
 Nascido em Itaboraí/RJ, em 10 de março 
de 1894, filho de Tycho Brahe de Araújo Machado 
e de Da. Áurea Julieta de Siqueira Machado, o 
Professor Ottílio Machado iniciou os estudos no 
Colégio Spencer; alguns anos depois ingressou 
no Colégio Abílio (posteriormente Colégio Brasil).
 Entre 1911 e 1915 trabalhou como 
acadêmico no Hospital São João Batista em 
Niterói e na Santa Casa de Misericórdia do Rio 
de Janeiro; e auxiliar de laboratório, no serviço do 
professor Alfredo Backer Filho.
 Iniciou a carreira no magistério em 1918, na 
Escola Normal de Passa Quatro, quando ministrou 
o curso de História Natural, passando em seguida 
a lecionar Física, Química e História Natural, no 
Colégio Salesiano de Santa Rosa (1919-1926). Na 
mesma época, assumiu o posto de médico legista 
na Polícia Civil do antigo Estado do Rio.
 Classificou-se no curso para professor de 
História Natural na Escola Normal de Niterói, em 
1923. Em 1926 tornou-se Professor Catedrático de 

Ciências Físicas e Naturais da escola profissional 
Washington Luiz (depois Escola do Trabalho 
Henrique Lage). Ensinou, ainda, no ginásio 
Bittencourt Silva (1926-1947), e no Colégio Brasil 
(1926-1935 e 1940-1941).
 Participou dos planos para a criação da 
Faculdade Fluminense de Medicina, que teve 
como primeiro diretor Antônio Pedro Pimentel, 
ao lado de César da Fonseca, Damaceno Vieira 
e outros; na recém-criada instituição assumiria a 
Cátedra de Parasitologia. Posteriormente, tornou-
se titular também das Cadeiras de Zoologia 
e Parasitologia (1931-1937) e Botânica (1934) 
do novo curso de Farmácia. Lecionou no curso 
vestibular da Faculdade de Medicina (1932-1934). 
Ensinou, ainda, no curso complementar do Liceu 
Nilo Peçanha (1936-1937). Membro do Conselho 
Técnico e Administrativo da Faculdade Fluminense 
de Medicina eleito por unanimidade de votos 
e, mais tarde, subdiretor, foi diretor substituto 
por várias vezes entre 1937 e 1945, recebendo a 
designação oficialmente em 1952.
 Ao final das aulas, sempre disponibilizava 
tempo para conversar com os alunos, respondendo 
perguntas, tirando dúvidas, filosofando sobre a 
importância e o valor da ética e do humanismo 
no exercício da Medicina, para além dos aspectos 
técnicos da profissão.
 Editou diversos trabalhos científicos, 
além de vários livros didáticos para os cursos 
secundário e médico: Pontos de Zoologia, Noções 
Sobre o Corpo Humano, Elementos de Botânica, 
Elementos de Mineralogia, Pontos de Zoologia, 
Diagnóstico parasitológico, Curso de Mycologia, 
Curso de Proto-Zoologia, Curso de Entomologia 
Médica, Curso de Helmintologia, Pontos Práticos 
de Parasitologia.
 Organizou os laboratórios de Ciências 
Naturais e os museus no Colégio Salesiano Santa 
Rosa, na Escola Industrial Henrique Lage, no 
Liceu Nilo Peçanha, no Colégio Brasil, no Colégio 
Bittencourt Silva. A partir de 1939, passou a dirigir 
o setor de Zoologia Médica do Instituto Vital 
Brazil.
 Contratado como entomologista pelo 
interventor do Estado Ernani do Amaral Peixoto, 
em 1937, percorre o território fluminense na luta 
contra a malária, tendo seu relatório servido de 
modelo para campanha implementada pelo 
Serviço Nacional da Malária.
 Chamado a investigar a causa da morte 
de pescadores, descobriu a ocorrência da aranha 
viúva negra (Latrodectus mactans) nas praias 
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brasileiras. Para comprovar a descoberta, obteve 
o soro contra o veneno da aranha em Buenos 
Aires, Argentina, e deixou-se picar, sofrendo os 
mesmos sintomas das demais vítimas.
 O Professor Ottílio Machado tinha, também, 
sua faceta artística; tocava violão e escrevia 
tocantes poesias, tais como: A Mulher, Prece, A 
Gota D´água, Fonte de Água Viva (dedicada aos 
filhos), Encantamento (dedicada às filhas) e Anjo 
da Guarda (dedicada à sua mãe) – transcrita 
abaixo:

 ANJO DA GUARDA
À MINHA MÃE

Quando teu filho aos braços embalavas,
E adormecendo no teu seio vias,
Esquecendo as fadigas tu sorrias,
E sorrindo a teu filho tu cantavas
Quando seu sofrimento aliviavas,
Pelas noites de febre e de delírio,
Tu choravas sofrendo seu martírio,
E sofrendo com ele, tu rezavas.
Já vai bem longe o tempo em que sorrindo,
Muitas vezes o pranto reprimindo,
EMBALAVAS NOS BRAÇOS TEU MENINO.
Mas ainda hoje, quando à noite deito,
Vejo-te Mãe, a beira do meu leito,
Como no tempo em que era pequenino.

  Perdendo a primeira esposa muito 
cedo, voltou a se casar com Da. Ondina, que 
o acompanharia até o fim da vida, em 14 de 
fevereiro de 1955, quando o grande professor foi 
vítima de um enfarte do miocárdio. Faleceu no 
Hospital Antônio Pedro, cercado pelos colegas e 
discípulos a quem tanto ensinou.
 O filho José Ottílio Leite Machado seguiria 
seus passos, tornando-se professor titular de 
Parasitologia na Universidade Federal Fluminense; 
mais recentemente, seu sobrinho-neto Otílio 
Machado Pereira Bastos deu continuidade à 
tradição familiar, como professor de Parasitologia 
e diretor do Instituto Biomédico da UFF.

Referência: 
ASSAF, Mário Simão. Cadeira nº 39 – Tycho Ottílio de 
Siqueira Machado. Sítio da Academia de Medicina do 
Estado do Rio de Janeiro / ACAMERJ. Patronos. Acesso 
em: 10 jun. 2021. Disponível em: http://acamerj.org/index.
php?caminho=academico.php&id=296

Que função é mais nobre,
ou mais valiosa, do que a

daquele que instrui
a próxima geração?

Cícero
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TEÓFILO GUIMARÃES
1872-1927

2º Ocupante da Cadeira nº 29
Patrono Manuel Carneiro

Classe de Letras
WALDENIR DE BRAGANÇA*

Acadêmico Titular da Cadeira nº 29
Classe de Letras

 O jornalista e dramaturgo Teófilo 
Guimarães Salema de Araújo nasceu em Campos 
dos Goytacazes, em 11 de junho de 1872. Cursou 
apenas o primário, mas o interesse pela literatura 
e pela história o inspiraram a buscar mais 
conhecimentos. 
 Começou a carreira em jornais campistas. 
Em 1892, fundou com Silvio Fontoura a revista 
Aurora, que se tornaria uma das mais importantes 
publicações literárias da época, transformando-
se em uma referência da literatura e da história 
da cidade de Campos dos Goytacazes; dirigiu a 
revista por dez anos.
 Trabalhou na Estrada de Ferro Carangola, 
na Agência dos Correios de Campos, da Câmara 
Municipal Campista e da Companhia de Força e 
Luz.
 Notabilizou-se pela produção de uma série 
de revistas de costumes locais em Campos e São 
João da Barra, entre 1904 e 1920, a maioria sob 
pseudônimos, tais como: Ubirajara, Pero de Góis, 
Anastácio, Kean, Aladino Hermston.
 Escreveu a 
monografia Campos, 
d e s c r e v e n d o 
acontecimentos históricos 
da cidade entre 1880 e 
1895; os livros de poesia 
Agridoce, Rimas tem 
Sorte, Borboletas de Papel 
e Sapatos Trocados; o 
romance A Sertanista, o 
livro de contos Da Sombra, 
a novela Coração de Cera 
e ainda Mozart o Poeta, 
Manuscrito de Fanto, 
Bairro de Cristal, Corações 
Humildes, Giz e Carvão e 
Jornalzinho do Brasil.
 Em 1927 publicou 
Subsídios para a História 

do Jornalismo em Campos, precioso registro dos 
jornais e revistas que circularam na cidade, desde 
os pioneiros, em 1831, até 1926. Nele, relatava 
a necessidade da criação de uma escola de 
jornalismo local para atender ao elevado número 
de periódicos em circulação.
 Um dos fundadores da Associação de 
Imprensa Campista, Teófilo Guimarães foi 
homenageado pela dedicação à história da cidade 
como patrono de cadeiras do Instituto Histórico 
e Geográfico de Campos dos Goytacazes e da 
Academia Campista de Letras. 
 Segundo Waldir Pinto de Carvalho, “Teófilo 
Guimarães dedicou toda uma vida ao ideal 
superior da intelectualidade”. 
 O jornalista, historiador e poeta faleceu na 
cidade natal, em 29 de agosto de 1927.

Referências:
ALENCAR, Carlos Augusto. Acadêmico Carlos Augusto 
Alencar fala sobre Teófilo Guimarães. 3º vídeo da 
série Academia Campista de Letras em Casa. Facebook: 
Academia Campista de Letras. Disponível em: https://
www. facebook .com/academiacampis tade le t ras /
videos/251923279348148/. Acesso em: 08 jun. 2021.
CAMPISTANA (blog dedicado à promoção da produção 
de autores campistas). Subsídios para a História do 
Jornalismo em Campos. Disponível em: http://campistana.
blogspot.com/2013/07/subsidios-para-historia-do-
jornalismo.html. Acesso em 10 jun. 2021.
CARVALHO, Waldir Pinto de. Gente Que É Nome de Rua. 
Edição própria, 1985.
SOARES, Emmanuel de Bragança Macedo. Dicionário 
Histórico e Biográfico Fluminense. Niterói: arquivo digital 
do próprio autor, 2008.

Academia Campista de Letras
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A FALERJ E O MOVIMENTO 
CULTURAL NO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO
COMISSÃO DE REDAÇÃO

 A Federação das Academias de Letras do 
Estado do Rio de Janeiro reforça o movimento 
cultural no território fluminense, incentivando 
a criação de novas academias e a revitalização 
de outras, com jornadas culturais aproximando 
entidades, promovendo intercâmbio e 
estimulando atividades socioculturais e literárias. 
 Estão programadas novas jornadas em 
Niterói, Araruama, Teresópolis e outras. Em face 
da pandemia mundial, em princípio, as jornadas 
culturais serão telepresenciais; mas estamos 
esperançosos de logo retornar aos nossos 
encontros presenciais, com o avanço da vacinação 
e a diminuição das restrições de vigilância 
sanitária. 
 Vamos ressaltar e divulgar os objetivos da 
FALERJ:
1- Congregar, estimular e apoiar as Academias 
de Letras sediadas no Estado do Rio de Janeiro, 
consolidando a união construtiva em torno do 
pensamento acadêmico;
2- Promover intercâmbio e mútua colaboração 
em atividades socioculturais; 
3- Contribuir para a valorização da Memória, 
dando honras aos vultos que se dedicaram 
às Letras nos municípios e no Estado do Rio 
de Janeiro, integrando e ressaltando valores, 
experiências, sabedoria, cultura acumulada; 
4- Promover encontros, reuniões, ações e eventos 
socioculturais e históricos das Academias e, 
anualmente, o Dia Nacional da Cultura e da Língua 
Portuguesa (5 de novembro), visando ressaltar 
sua contribuição para a vida cultural do Estado e 
do País; 
5- Zelar pela melhoria constante da Educação 
Literária e Artística;
6- Proporcionar, quando solicitado, assessoria e 
consultoria, com estudos, projetos e programas 
vinculados às Letras e à Educação na comunidade;
7- Estimular as áreas de Letras e História, 
conferindo premiações aos estudantes que se 
destacarem no decorrer dos cursos universitários;

8- Divulgar e defender juntos aos poderes 
constituídos as conclusões, reivindicações e 
moções aprovadas em seus encontros e reuniões, 
e nos encontros e reuniões das Academias 
associadas, estimulando e apoiando as iniciativas, 
atividades e campanhas das mesmas;
9- Analisar e opinar a respeito de medidas 
governamentais que repercutam sobre as 
atividades ligadas às Letras ou sobre outros 
assuntos de interesse sociocultural;
10- Convidar, se necessário, a colaboração 
da experiência acumulada dos acadêmicos e 
acadêmicas em suas especialidades e áreas de 
atuação, assim como utilização do somatório 
conjunto para a prestação de serviços dentro dos 
objetivos da FALERJ;
11- Incentivar a criação de Academias de Letras em 
cidades que ainda não as possuam e assessorar, 
quando solicitado, para a sua implantação e 
manutenção;
12- Buscar formas em conjunto de obter recursos 
e meios para a manutenção e o desenvolvimento 
das atividades da Academias, junto aos órgãos 
estaduais e federais.

ACADEMIAS LITERÁRIAS NO ESTADO DO RIO
Academia Fluminense de Letras (1917) 

Academia Petropolitana de Letras (1922)
Cenáculo Fluminense de História e Letras (1923)

Academia Carioca de Letras (1926)
Academia Campista de Letras (1939)

Academia Niteroiense de Letras (1943)
Academia Bonjesuense de Letras (1946)
Academia Friburguense de Letras (1947)

Academia Pedralva de Letras e Artes (1947)
Academia Valenciana de Letras (1949)

Academia Teresopolitana de Letras (1961)
Academia Nilopolitana de Letras (1962)

Academia de Letras e Artes
de Duque de Caxias (1967)

Academia Luso-Brasileira de Letras (1967) 
Ateneu Angrense de Letras e Artes (1973)

Academia Gonçalense de Letras (1974)
Academia Barramansense de Letras (1975)

Academia Cabofriense de Letras (1975)



40

REVISTA DA ACADEMIA FLUMINENSE DE LETRAS

Academia de Letras e Artes de Paracambi (1978)
Academia Itaocarense de Letras (1987)

Academia de Letras e Artes de Paranapuã (1989)
Academia Itaperunense de Letras (1991)

Academia Itatiaiense de Letras (1992)
Academia de Letras de Vassouras (1999)
Academia de Letras, Artes e Ciências dos

Lions Clubes do Rio de Janeiro (1999)
Academia de Letras e Artes de Mesquita (2000)

Academia Paduana de Letras (2000)
Academia Mangaratibense de Letras (2002)
Academia Saquaremense de Letras (2002)

Academia Cabista de Letras,
Artes e Ciências (2005)

Academia Fidelense de Letras (2005)
Academia Volta-redondense de Letras (2005)

Academia de Letras Joaquim Osório
Duque Estrada de Paty do Alferes (2006)

Academia de Letras e Artes
da Região dos Lagos (2006)

Academia de Letras e Artes Buziana (2007)
Academia de Artes, Ciências

e Letras de Iguaba Grande (2008)
Academia de Letras e Artes de Magé (2011)

Academia Araruamense de Letras (2015)
Academia Brasileira de Artes

e Letras de Nova Iguaçu (2020)
Academia de Letras e Artes de Cambuci (s.d.)

 Apoiando as atividades da FALERJ e 
estimulando as atividades das academias literárias 
nas cidades fluminenses a Academia Fluminense 

está colocando em prática seus objetivos 
estatutários, entre eles:
1- Congregar, estimular e apoiar as Academias 
de Letras sediadas no Estado do Rio de Janeiro, 
consolidando a união construtiva em torno do 
pensamento acadêmico;
2- Promover intercâmbio e mútua colaboração 
em atividades socioculturais; 
3- Contribuir para a valorização da Memória, 
dando honras aos vultos que se dedicaram 
às Letras nos municípios e no Estado do Rio 
de Janeiro, integrando e ressaltando valores, 
experiências, sabedoria, cultura acumulada; 
4- Promover encontros, reuniões, ações e eventos 
socioculturais e históricos das Academias e, 
anualmente, o Dia Nacional da Cultura e da Língua 
Portuguesa (5 de novembro), visando ressaltar 
sua contribuição para a vida cultural do Estado e 
do País; 
(...)
11- Incentivar a criação de Academias de Letras em 
cidades que ainda não as possuam e assessorar, 
quando solicitado, para a sua implantação e 
manutenção.
 Assim, ao criar e dar sede à Federação das 
Academias de Letras do Estado do Rio de janeiro 
a nossa mais que centenária AFL, Academia Oficial 
do Estado do Rio de Janeiro, está cumprindo e 
honrando suas finalidades.

Em 5 de novembro de 2017, aconteceu a Jornada 
Comemorativa do Dia Nacional da Cultura e da Língua 
Portuguesa, de realização da Academia Fluminense de Letras 
(AFL) em parceria com a Academia Teresopolitana de Letras 
(ATL), com apoio da Neltur e Imprensa Oficial do Estado do 
Rio de Janeiro. Na ocasião foi realizada Assembléia Geral 
da Federação das Academias de Letras do Estado do Rio de 
Janeiro - FALERJ, fundada em 22 de julho de 2017 durante os 
trabalhos do I Congresso Brasileiro de Academias de Letras

Foto: Deborah Eltz
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IMPORTÂNCIA DO
DIA DO AMIGO

CÉLIO ERTHAL ROCHA*
Acadêmico Titular da Cadeira nº 27

Classe de Letras

 O mês de julho marca a importância deste 
ente tão precioso em nossas vidas: no dia 20 
celebramos o Dia Mundial do Amigo. A celebração 
foi instituída por iniciativa do dentista, músico e 
professor Enrique Ernesto Febbraro, nascido em 
1924 em Lomas de Zamora, Buenos Aires.
 O argentino teve a ideia de criar um dia 
dedicado aos amigos quando trabalhava como 
locutor de rádio; seria uma forma de retribuir o 
carinho dos ouvintes. Entre as possíveis datas, 
cogitou o dia de término da Segunda Guerra (2 
de setembro de 1945 – assinatura da rendição 
japonesa) e o dia da fundação das Nações 
Unidas (24 de outubro de 1945), mas acabou 
abandonando estas opções por conta do vínculo 
com a violência da guerra.
 Em 20 de julho de 1969, assistindo à chegada 
do homem à Lua, representado pelos astronautas 
americanos Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael 
Collins, Febbraro decidiu que a data seria aquela, 
quando o mundo esteve reunido, acompanhando 
aquele “grande passo para a humanidade”, 
conforme as palavras de Armstrong ao pisar no 
astro. Além da conquista científica, Febbraro 
considerou que o feito seria também uma forma 
de se criar novas amizades: “Naquele dia, todos 
dependemos da sorte 
dos três astronautas. 
Fomos seus amigos 
e eles, amigos do 
universo”. Na sua visão, 
tratava-se de uma 
demonstração de que 
“se o homem se unir 
com seus semelhantes, 
não há objetivos 
impossíveis”.
 Decidida a data, 
Febbraro deu início a 
uma campanha para 
difundir a proposta, 
buscando apoio de 
líderes e instituições 
particulares e públicas, 
inclusive do Rotary 

International, do qual era associado. Lentamente, 
foi logrando êxito; primeiro a data foi oficializada 
em Buenos Aires, depois a nível nacional, em 
seguida espalhando-se para os países vizinhos. 
Foram milhares de cartas enviadas para vários 
países. E o Dia do Amigo foi se popularizando 
para além da América do Sul.
 “Como se faz um amigo? Onde o 
encontramos?” Dizia o Professor Febbraro: “Em 
qualquer lugar: no bar, no escritório, na esquina, 
em outra cidade ou país, através da internet, 
viajando, entre os animais e plantas… basta estar 
disposto a amar, escutar, compreender, abrir-se ao 
outro, compartilhar sua alegria e seu sofrimento”.
 Em 2011, as Nações Unidas instituíram o 
Dia Internacional da Amizade em 30 de julho, 
conforme proposta da Cruzada Mundial da 
Amizade. Mas no Brasil, assim como em vários 
outros países, a comemoração do Dia do Amigo 
acontece em 20 de julho – com a data integrando 
o calendário oficial de muitos municípios e 
estados. 
 Em Niterói, por inspiração do Professor 
Febbraro foi criada, em 1987, a Associação da 
Fundação da Amizade do Estado do Rio de 
Janeiro, pelo rotariano Waldenir de Bragança.
 Indicado por duas vezes ao Prêmio Nobel da 
Paz, Enrique Febbraro faleceu em 4 de novembro 
de 2008, deixando esse expressivo legado: seu 
nome para sempre ligado ao sentimento mais 
nobre entre os homens – a amizade. 

Enrique Ernesto Febbraro
Foto: zyri.net
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ALBA HELENA CORRÊA*
Acadêmica Titular da Cadeira nº 13

Classe de Letras

RELAÇÃO ENTRE O 
ESCRITOR E O LEITOR

 Li algo curioso que embora a alguns pareça 
estranho, a mim não surpreendeu. Perguntaram 
a um escritor se ele gostava de reler os próprios 
livros. Ele respondeu que não, e justificou: quando 
os leio, passado algum tempo, tenho vontade de 
alterar alguma coisa, de melhorar aqui e ali, de 
acrescentar algo e já não posso... Isso me deixa 
frustrado! Comigo também acontece isso. Uma 
espécie de insatisfação, de tentativa de perfeição 
nunca atingida. 
 Quando estou digitando um trabalho, 
após lido e relido e dado como acabado, sempre 
o modifico. Preocupo-me em deixar claras para o 
leitor as ideias ali expostas. Mesmo assim, apesar 
da vigilância, com o passar do tempo, quando 
releio algo já publicado, sinto a mesma sensação 
do autor de que lhes falei acima. E pior... às vezes 
não concordo comigo mesma. Com os anos, vamos 
amadurecendo em algumas questões e podemos 
até nos contradizer. Isso já lhes aconteceu?
 Nas devidas proporções, comparo o 
que foi escrito à tradicional pergunta feita pelo 
padre no dia do casamento: Alguém tem algo a 
dizer? Que o diga agora, ou cale-se para sempre. 
Alguém poderá argumentar: a palavra pode ser 
substituída, sempre é tempo, e eu rebato: quem 
vai escrever outro livro ou texto para corrigir o 
anterior? É difícil! Como reunir os mesmos leitores 
para a releitura? As palavras ditas são levadas 
pelo vento, mas o que se imprime, fica gravado. 
Daí, a responsabilidade do escritor com o leitor 
que pode aceitar, ingenuamente, um pensamento 
com o qual o próprio autor já começa a discordar. 
Nenhuma ideia, portanto, é definitiva. É preciso 
levar o leitor a refletir, concordar ou discordar 
com o que está escrito. 
 Outra observação que julgo pertinente é 
que o escritor deve ter em mente que escreve 
não para si, mas para um público de ávidos, 
inteligentes e críticos leitores e que as palavras 
têm o poder de influenciar até na direção de vidas 
humanas. Nessa interação, considero importante 
a compreensão. Quando se escreve e se publica 
um livro ou algo semelhante, deve-se deixar uma 
mensagem que possa ser captada pelo leitor. 
Tenho lido textos em prosa e principalmente em 
versos, nos quais parece não haver mais essa 

preocupação que creio ser fundamental. Apesar 
de me esforçar para entendê-los não consigo. 
As ideias estão embaralhadas, confusas, ilógicas, 
como uma superposição de mosaicos que não se 
encaixam. Esses autores deveriam editar um único 
livro – para consumo próprio... 
 Esquecer-se do leitor é um erro 
indesculpável! 
 Defendo a posição segundo a qual o leitor 
pode e deve ser conduzido a tirar suas próprias 
conclusões – isso é muito inteligente, mas sempre 
deve haver uma linha de pensamento que norteie 
essa busca. É diferente da situação em que o leitor 
parece perdido num labirinto, sem perspectiva de 
enxergar uma saída. 
 Quando leio e gosto, não me contenho e, 
às vezes, escrevo ao lado: concordo, muito bem, 
ótimo! Em outras ocasiões, discordo e anoto na 
margem alguma observação pertinente e, como 
se estivesse dialogando com o escritor, começo 
a alinhar na mente os meus motivos de dúvida 
ou de discordância e sinto falta da presença do 
autor para responder às minhas indagações. Isso 
já aconteceu com vocês?
 Não há leitor sem escritor e vice-versa. Essa 
espécie de cumplicidade ou de interação entre 
ambos é, pois, fundamental. Pode parecer loucura 
mas, na minha insatisfação, insisto em monologar 
e, até, dialogar com os escritores que leio – eu 
os imagino respondendo às minhas indagações e 
trocando ideias comigo. 
 Creio que na boa relação entre escritor 
e leitor reside o segredo do êxito profissional. 
Concordam comigo?

As próprias ideias
nem sempre

conservam o nome
do pai; muitas

aparecem órfãs,
nascidas de nada e
de ninguém. Cada

um pega delas, verte-as como pode, e vai
levá-las à feira, onde todos as têm por suas.

Machado de Assis
(Esáu e Jacó - Obra Completa v.1)



Niterói
HISTÓRIA E POESIA
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CONCURSO DE TROVAS 
UBT-NITERÓI
TEMA “ROSA”

 A UBT-Niterói celebrou os 55 anos de 
criação da UNIÃO BRASILEIRA DE TROVADORES 
com o Concurso de Trovas “Tema Rosa”, cuja 
solenidade telepresencial de premiação foi 
realizada no dia 15 de julho de 2021, premiando 
20 trovadores e trovadoras.
 Na ocasião foi assinalado também o 
transcurso do Dia Nacional do Trovador, 18 
de julho – data que assinala o nascimento do 
“Príncipe da Trova” Luiz Otávio (pseudônimo de 
Gilson de Castro).
 Foram patronos do concurso os 
Acadêmicos Sávio Soares de Sousa (Presidente 
de Honra da UBT-Niterói) e Alba Helena Corrêa 
(Vice-Presidente da UBT-Niterói e coordenadora 
dos Jogos Florais da cidade), expressivos vultos 
da rica arte poética da Trova no Brasil. 
 O concurso congregou trovadores de todo 
o território nacional, recebendo o total de 237 
trovas concorrentes. Na solenidade de premiação, 
foi homenageado o trovador Antônio Augusto de 
Assis, autor dos primorosos versos da “Missa em 
Trovas”, que abrilhanta a programação dos Jogos 
Florais por todo o território brasileiro.
 A solenidade contou, ainda, com 
homenagem surpresa ao Presidente da UBT-
Nacional Waldenir de Bragança, pelo seu 
aniversário de 90 anos (17 de julho). Na ocasião, 
o aniversariante recebeu de presente um livro 
artesanal contendo mais de 100 artigos a ele 
dedicados, escritos por amigos e admiradores.

COMISSÃO DE REDAÇÃO

PRÊMIO – SÁVIO SOARES DE SOUSA
TROVADORES CLASSIFICADOS

Mais que a rainha das flores,
amo-te, Rosa, porque
para nós, os trovadores,
simbolizas a UBT!
  - Lothar Antenor Bazanella
Luiz plantou uma rosa
e deu-lhe um nome: UBT.
A rosa cresceu viçosa 
e é hoje um belo buquê.
  - Antônio Augusto de Assis

Trilhando novos caminhos,
Luiz, com sabedoria,
plantou rosas sem espinhos
no universo da poesia.
  - Francisco Gabriel 
Irradiando poesia,
encanto de quem a vê,
só a rosa poderia
simbolizar a UBT.
  - Gilvan Carneiro da Silva 
Rosa vermelha!... entre as rosas,
do jardim de um trovador,
és das flores perfumosas,
a mais perfumada flor!
  - Prof. Garcia
Cada verso, cada trova
contêm da rosa a magia,
sendo a mais patente prova 
de que a vida é poesia.
  - Fernando Antônio Bellino
No jardim dos trovadores
uma rosa ali se vê:
vermelha, flor dos amores,
o símbolo da UBT!
  - Abílio Kac

Luiz Otávio (1916-1977)
Fundador da UBT
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Rosas falam... ah! Se falam!
Orgulhosas como quê:
Sobretudo se propalam
A grandeza da UBT!...
  - Jaime Pina da Silveira
Com seu brasão, uma rosa
a mais bela dentre as flores
a UBT se fez pomposa...
orgulho dos trovadores.
  - Mario Moura Marinho
És, enfim, maravilhosa,
tens o divino perfil, 
de ser o símbolo, a rosa: 
das UBTs do Brasil.
  - Henrique Eduardo Alves Pereira

  

PRÊMIO - ALBA HELENA CORRÊA
TROVADORAS CLASSIFICADAS

A UBT detém valores,
persistindo, vitoriosa...
Gerações de trovadores 
cultivando a mesma rosa!
  - Vanda Fagundes Queiroz 
Trovador – lembro a você –,
não são fáceis os caminhos!
– Mesmo a rosa da UBT
tem no caule... quatro espinhos!...
  - Maria Madalena Ferreira
Eu sou símbolo do amor,
a Rosa que o mundo vê...
Saí dos rosais em flor
para exaltar a UBT!
  - Dione Navarro
Se há flor que exala a poesia
dos menestréis, seus amores,
seus sonhos e fantasia,
é a rosa dos trovadores.
  - Ariete Regina Fernandes Correia

Trovador, na travessia,
pondo seu talento à prova,
traz, nos versos a magia
da rosa rubra da trova. 
  - Relva do Egypto Rezende Silveira
Tão vermelha, aveludada
e simbolizando o amor: 
a rosa é a flor encantada 
dos jardins do Trovador.
  - Eliana Ruiz Jimenez
Rosa rubra de paixão
pela trova sem igual
que serviu de inspiração...
para a UBT Nacional!
  - Vânia Figueiredo
No Jubileu de Esmeralda,
não vale falar de espinhos.
Recordemos a grinalda,
feita de rosa e carinhos
  - Lucrecia Welter Ribeiro
Uma rosa “tatuada” 
no peito de um trovador,
de poesia perfumada,
na UBT fala de amor.
  - Caterina Balsano Gaioski
Rosa, no amor és a prova
dos corações sedutores.
És o símbolo da trova
e a mais formosa das flores.
  - Mariangela Tavares
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HISTÓRIA DO PALÁCIO 
DOS CORREIOS

 O majestoso Palácio dos Correios e 
Telégrafos de Niterói, marco decorando a Avenida 
Rio Branco, uma das principais ruas do centro 
da cidade, é um prédio em estilo art noveau 
projetado pelo arquiteto italiano Antônio Vannine 
e construído sob responsabilidade do engenheiro 
Leopoldo Cunha. 
 Inaugurado em 1914, tornou-se a sede da 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no 
Estado do Rio de Janeiro, em resposta à antiga 
reivindicação da população fluminense por um 
melhor espaço para atendimento da crescente 
demanda pelos serviços postais no Estado – que 
ocasionou até mesmo um abaixo-assinado dirigido 
ao Presidente Hermes da Fonseca (até então, os 
Correios vinham funcionando precariamente em 
um salão da Estação das Barcas).
 Tombado pelo Patrimônio Histórico em 
1990, o prédio é composto de três andares, 
possuindo duas torres com cúpulas metálicas. 
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Sofrendo com o desgaste do tempo e intervenções 
inadequadas no decorrer dos anos, teve suas 
atividades suspensas em 2007 para reforma, 
permanecendo fechado por sete anos. 
 Após obras promovidas a partir de 2011, 
que restauraram as suas características originais, 
ao mesmo tempo instalando elementos modernos 
para o bom funcionamento das instalações, foi 
reinaugurado em 2014 para as comemorações do 
seu centenário. 
 Desde então, além da Agência Central dos 
Correios de Niterói, passou a abrigar também um 
Espaço Cultural que inclui um auditório para a 
realização de eventos e várias salas de exposição, 
incluindo uma sala histórica totalmente restaurada 
à forma original, onde os visitantes podem 
conhecer melhor a arquitetura do prédio. 

Referências:
CORREIOS. Espaço Cultural Niterói. Sítio Oficial dos 
Correios. Disponível em: https://www.correios.com.br/
educacao-e-cultura/centros-e-espacos-culturais/espaco-
cultural-niteroi/espaco-cultural-niteroi. Acesso em: 10 jun. 
2021.
DIMENSIONAL ENGENHARIA. Restauro e Reforma do 
Palácio dos Correios em Niterói. Disponível em: http://
www.dimensionalengenharia.com/restauro-e-reforma-do-
palacio-dos-correios-em-niteroi/. Acesso em: 10 jun. 2021.
NITERÓI.NET. Espaço Cultural Correios de Niterói. 
Disponível em: https://niteroinet.com.br/espaco-cultural-
correios-de-niteroi/. Acesso em: 10 jun. 2021.

Palácio dos Correios
Fonte: entreviagens.com.br
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MÁRCIA MARIA DE JESUS PESSANHA*
Acadêmica Titular da Cadeira nº 6

Classe de Letras

NO BAIRRO HISTÓRICO 
DE SÃO DOMINGOS – A 
PRESENÇA DA ASPI-UFF

 A Associação dos Professores Inativos da 
Universidade Federal Fluminense é uma entidade 
privada de direito civil, de caráter cultural e 
técnico-científico, sem fins lucrativos, com sede 
na Rua Passos da Pátria. Fundada em 14 de julho 
de 1992, por um grupo de abnegados e corajosos 
professores aposentados, oriundos do corpo 
docente da UFF. A escolha de 14 de julho, dia da 
Revolução Francesa, com o lema: “Liberté, Égalité, 
Fraternité” influenciou, com seu simbolismo, a 
fundação da ASPI, nesta data. E desde então, ela 
continua vencendo desafios, mantendo-se firme 
em seus propósitos de bem acolher e de servir 
aos seus associados.

 Atualizando-se seu estatuto, o termo 
professores “inativos” será substituído por 
aposentados, já que a ASPI mantém uma série 
de compromissos e atividades, envolvendo os 
aspianos, que interagem com dinamismo e 
alegria. Envelhecer dignamente, sem se deixar 
abater. Daí a alusão ao poema de Olavo Bilac, 
que escolhemos para ilustrar, de forma poética, a 
trajetória da ASPI: Olha estas velhas árvores, mais 
belas / do que as árvores novas, mais amigas: / 
tanto mais belas quanto mais antigas, / vencedoras 
da idade e das procelas.
 A ASPI, com a força das “raízes das 
velhas árvores, vencedoras das procelas”, possui 
em seu quadro professores de diversas áreas 
do conhecimento, com saber e experiência 
acumulados, alicerces para sedimentar o espaço 
cognitivo da associação, e compartilhá-los com 
a sociedade. Foram elaborados vários projetos, 
dentre outros o da “Revitalização do Bairro de 

Aspi-UFF - gravura do pintor Antônio Machado
Fonte: Aspi-UFF
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São Domingos”, e o “Projeto Memória da UFF”, 
que foi entregue em 2016, no Centro de Memória 
Fluminense, pela presidente da ASPI à época, Profª 
Aidyl de Carvalho Preis. Com tal gesto, a ASPI 
eternizou a memória da instituição. Em parceria 
com a PROEX, desenvolveu outros projetos, 
especialmente na área da telecomunicação. 
Foram feitos vídeos, entrevistas, filmagens.
 Em 2017, a ASPI comemorou solenemente 
seu Jubileu de Prata, com a presença do 
Reitor, dirigentes da UFF e de outras entidades 
educacionais e culturais, o que revela seu prestígio 
na cidade. Apresentou-se seu coral “Cantar é Viver.” 
E, assim, nos galhos das velhas árvores abrigam-se 
as cantigas e os amores das aves tagarelas. Vozes 
que alegram o espaço e preenchem os vazios 
do viver. A agenda sociocultural da ASPI visa 
atender aos seus associados, proporcionando-
lhes prazerosas horas de convívio. Mensalmente, 
realizam-se almoços de confraternização na 
sede, ocasião em que se homenageiam os 
aniversariantes do mês. E aspianos se apresentam 
tocando piano, cantando e ou declamando. O que 
reitera os versos de Bilac: Não choremos, amigo, a 
mocidade! / Envelheçamos rindo! Envelheçamos / 
como as árvores fortes envelhecem. 
 Durante o ano, ocorrem saraus literários; 
há o projeto “Artistando,” em que os aspianos 
apresentam seus trabalhos artísticos e, também, 
são comemorados: o Dia das Mães, dos Pais, 
Festa da Páscoa, Natal, etc., datas históricas e 
outras efemérides, bem como a participação 
em eventos culturais da cidade. Destaca-se o 
Encontro de Corais, promovido anualmente pela 
ASPI, com a participação de diversos coros de 
outras instituições, sendo um evento de grande 
repercussão em Niterói.
 Ressalta-se que a “ASPI em 
Ação” proporciona não apenas 
lazer, mas também oficinas de 
língua estrangeira e outras; cursos 
de acordo com o interesse dos 
associados, atividades propostas 
pelas diversas Coordenações 
de Trabalho, de Pesquisa etc., 
promovendo palestras e entrevistas 
com convidados especializados, 
no tema a ser abordado, buscando 
sempre atender aos interesses dos 
idosos. A ASPI produz também um 
boletim mensal, com informes da 
diretoria, artigos de seus associados, 
comunicados, etc.

 Com a pandemia, atividades presenciais 
foram suspensas e a ASPI, mesmo enfrentando 
desafios, entrou em nova fase, a “ASPI-Virtual”, 
realizando reuniões telepresenciais, com o apoio 
do Maestro Joabe. E participou, a convite, de outros 
eventos, como nas comemorações dos 60 anos 
da UFF e do Dia Mundial da Língua Portuguesa, 
coordenados pela Academia Fluminense de Letras 
(AFL).
 A comemoração do Jubileu de Diamantes 
da UFF, de forma remota, foi muito importante 
para valorizar a história desta instituição, 
enraizada em nossa cidade e que produziu 
e produz muitos frutos, “árvore frondosa e 
frutífera.” Daí a relevância dos pronunciamentos: 
do Magnífico Reitor Antônio Claudio; do Ex-
Reitor José Raymundo Martins Romêo; do ex-
aluno e atual Presidente da Academia Brasileira 
de Letras, Marco Lucchesi; do atual Presidente da 
AFL, Waldenir de Bragança, também membro da 
ASPI e profundo conhecedor da história da UFF 
e do atual presidente da ASPI, Professor Acyr de 
Paula Lobo.
 Neste breve texto, quis pontuar a presença 
da ASPI e sua importância na história da UFF e 
da nossa cidade, contribuindo para o bem estar 
dos idosos, da preservação e compartilhamento 
de seus conhecimentos, deixando um legado de 
experiências e saberes para as novas gerações Na 
glória da alegria e da bondade /... / dando sombra 
e consolo aos que padecem /...como as árvores 
vencedoras das procelas...

Coral da Aspi-UFF - Maestro Joabe Ferreira
Fonte: Setor de Comunicação ProEx-UFF
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ALBA HELENA CORRÊA*
Acadêmica Titular da Cadeira nº 13

Classe de Letras

VOCÊ CONHECE SUA 
CIDADE?

 Por certo, você responderá que conhece 
quase todos os bairros, as praias, os cinemas, os 
restaurantes, as igrejas, os clubes esportivos, os 
shoppings, etc. Provavelmente, poucos citarão as 
instituições culturais: AFL – Academia Fluminense 
de Letras (que vai completar, neste 22 de julho, 
104 anos de fundação), a ANL – Academia 
Niteroiense de Letras, o Cenáculo, o Elos Clube, 
a ANE – Associação Niteroiense de Escritores, 
o Instituto Histórico, o CCMS – Centro Cultural 
Maria Sabina, Escritores ao Ar Livro, a UBT – União 
Brasileira de Trovadores, o Rotary Club, etc. Já 
esteve em alguma dessas instituições, ou ouviu 
falar delas? Tem ideia dos objetivos que possuem? 
Sabe que existe uma Universidade Aberta para a 
Terceira Idade (UNIVERTI)? Se você já conhece, e 
frequenta, esses polos culturais, parabéns! Está 
no caminho certo!
 Se a resposta for negativa, saiba que, de 
fato, não conhece bem sua cidade e você está 
perdendo uma parte muito importante do que 
aqui se faz: a cultura e o sadio relacionamento 
social. Já ouviu falar dos Jogos Florais de Niterói? 
São promovidos, anualmente, pela União Brasileira 
de Trovadores e já fazem parte da Agenda 
Cultural de Niterói. Trata-se de um concurso de 
trovas, com temas diferenciados, que abrange 

três âmbitos: estadual (estado do Rio de Janeiro), 
nacional e internacional (demais estados e países 
estrangeiros) e novos trovadores. As inscrições 
para o 49º Jogos Florais estão abertas. Se você 
gosta de poesia, e especialmente, da trova, não 
perca a oportunidade de mostrar sua inspiração. 
 A festa de premiação ocorrerá no dia 26 
de novembro, com uma programação que se 
inicia com uma missa em trovas, celebrada, há 
muitos anos, pelo Monsenhor Elídio Robaina. 
Segue-se um almoço festivo, um tour pela cidade 
e, a partir das 17 horas, a entrega dos troféus 
aos classificados, finalizando com um lanche de 
confraternização. 
 Quase meio século de realizações que 
elevam o nome de Niterói aos píncaros poéticos 
do Brasil, com repercussão até no exterior. Dr. 
Waldenir de Bragança é o dinâmico presidente de 
três dessas instituições: a AFL, a UBT e a UNIVERTI. 
Você está convidado a conhecer todos esses 
centros culturais! Garanto que vai mudar sua vida 
para melhor e dar-lhe um sentido mais humano. 
 Todas essas instituições citadas realizam 
reuniões de alto padrão, com palestras e atividades 
que conduzem ao desenvolvimento cultural e 
psicossocial. Agora que tomou conhecimento 
dessa possibilidade de desenvolver o seu 
potencial, procure conhecê-las.
 Fico pesarosa quando um niteroiense 
desconhece a existência dessas instituições que, 
em nada ficam a dever às irmãs situadas do outro 
lado da Baía de Guanabara.
 Para maiores informações – e-mail aheco@
live.com. 

Theatro Municipal de Niterói 
Foto: Antonio Schumacher

Fonte: Niterói em Fatos e Fotos



OBRAS DOS 
ACADÊMICOS
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 Titular da Cadeira nº 12 da Classe de Letras, 
o Acadêmico Cleber Francisco Alves é mestre 
e doutor em Ciências Jurídicas, exercendo as 
atividades de professor universitário (UCP e UFF) 
e defensor público no Estado do Rio de Janeiro. 
Membro titular da Academia Petropolitana de 
Educação e da Academia Petropolitana de Letras, 
é representante do Brasil no International Legal 
Aid Group, conferencista em congressos nacionais 
e internacionais dedicados à assistência jurídica 
gratuita.

 Autor de inúmeros artigos em revistas e 
periódicos jurídicos, nacionais e estrangeiros, 
publicou, entre outros, os livros: O princípio 
constitucional da dignidade da pessoa humana: 
o enfoque da Doutrina Social da Igreja (Renovar, 
2001); Justiça para todos! A assistência jurídica 
gratuita nos Estados Unidos, na França e no Brasil 
(Lumen Juris, 2003); Justiça Processo e Direitos 
Humanos (Lumen Juris, 2009); Defensoria Pública 
no Século XXI: novos horizontes e desafios (Lumen 
Juris, 2017).

CELEBRANDO A VIDA

  Em 2019, no transcurso do seu 50º 
aniversário, o Acadêmico lançou Celebrando 
a Vida, (Lumen Juris – https://lumenjuris.com.
br/literatura/celebrando-a-vida-2018-1013/p), 
registro biográfico no qual reuniu discursos, 
crônicas e relatos de momentos importantes de 
sua trajetória, que inicia com manifestação de 
gratidão e fé: “Sob a terna proteção da Virgem 
Maria – Mãe de Deus e nossa – venerada no seu 
Santuário do ‘Trono de Fátima’ em Petrópolis, 
agradeço ao Pai Celeste pelo dom da vida, por 
minha família, por tantos amigos e por todas 
as graças e bênçãos que tem me concedido ao 
longo desses 50 anos”.

O Acadêmico Waldenir de Bragança, Presidente 
da Academia Fluminense de Letras, escreveu 
o prefácio da obra, no qual destaca o “vigor 
intelectual do digno e ilustre acadêmico Cleber 
Francisco Alves”:

Neste livro, cuidadosamente organizado, o autor 
registra alguns momentos importantes de sua 
trajetória, não deixando escapar os vultos que 

CELEBRANDO A VIDA
CLEBER FRANCISCO ALVES

COMISSÃO DE REDAÇÃO

mais o tocaram, os elevando e consagrando no 
altar do bem-querer. Permite tornar a memória 
visível e concreta, para que a história não se 
perca no tempo.
(...)
Ele exprime traços de uma vida que construiu 
e continuará construindo, com exemplo de 
coerência e congruência no ser e no fazer. 
Fidelidade no seu pensar e agir. Verdadeiro. Vai 
muito além. É inspirador, pela sua competência, 
em especial, para a juventude universitária. Ensina 
com princípios e se faz respeitado. Paraninfo de 
turmas de Direito, pelos méritos na missão do 
Magistério e fora dela. Ele nos proporciona, com 
espírito luminoso, a contemplação de Deus. 
É obra que nos honra e eleva. A sua leitura 
nos dá muito prazer ao ver, em suas páginas, 
testemunho de uma carreira abençoada. 
Percebe-se que o amor a Deus é que dá graça 
à sua vida e o faz ir mais adiante, para absorver 
saberes e os distribuir generosamente.
Contém, ainda, exposições resultantes de 
pesquisas, de estudos com profundo interesse 
em evidenciar a verdade dos vultos que o 
impressionaram. Por tudo, é trabalho incentivador, 
com suas mensagens e ensinamentos, ao 
valorizar talentos. O acadêmico Cleber sabe bem 
gravar no granito da memória personalidades 
que fizeram e fazem por merecer a eternidade. 
A sua postura acadêmica se confirma na 
imortalidade alcançada. 
(...) 
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 Titular da Cadeira nº 27 da Classe de Letras, 
o Acadêmico Célio Erthal Rocha é jornalista, 
escritor, advogado e defensor público aposentado. 
Foi apresentador do informativo radiofônico 
Grande Jornal Fluminense por 20 anos, repórter 
e chefe do Departamento de Relações Públicas 
do jornal O Fluminense, assessor de Comunicação 
Social do Governo do Estado do Rio de Janeiro, 
defensor público e assessor da Procuradoria Geral 
de Justiça / RJ. Exerceu, ainda, o mandato de 
deputado estadual. Membro do Instituto Histórico 
e Geográfico de Niterói e membro fundador do 
Instituto Histórico e Geográfico de Bom Jardim. 
  Autor de diversos artigos e crônicas 
publicados em jornais e revistas, publicou dois 
livros de memórias, focalizando a vivência em suas 
múltiplas áreas de atividades, nos quais presta 
verdadeiro testemunho da História do Estado do 
Rio de Janeiro.

JORNALISMO, POLÍTICA E OUTRAS PARAGENS 
(Nitpress, 2013)

 Relato de experiências 
na carreira de 
jornalista, como 
radialista e repórter, 
da passagem pela 
Assembleia Legislativa 
como parlamentar, 
do trabalho como 
advogado e defensor 
público. O autor 
fala, também, da 
trajetória de Paulo 
Torres e de seu irmão 
Alberto Torres, que 
acompanhou de perto, 

e homenageia a história da família Erthal, cujos 
pioneiros integraram colônia suíça fundadora de 
Nova Friburgo.
  O Acadêmico Sávio Soares de Sousa, 
decano da AFL, escreveu o prefácio, no qual 
afirma cumprir, com seu testemunho, “um dever 
de justiça, imperioso e oportuno”:

(...)
Baseado em seu volumoso e preciosíssimo 

ERTHAL ROCHA
MEMÓRIA E HISTÓRIA

COMISSÃO DE REDAÇÃO

arquivo pessoal e dotado, como escritor, 
oriundo das lides jornalísticas, de privilegiada 
memória, Erthal Rocha valeu-se desses dois 
trunfos, para a elaboração das narrativas aqui 
reunidas, que se enriquecem com deliciosas 
páginas escritas em tempos mais recentes, da 
merecida aposentadoria.
Com a publicação de “Jornalismo, Política e 
Outras Paragens”, ele presta, sem dúvida, mais 
um serviço à causa pública, dando à publicidade 
fatos e personalidades que marcaram todo 
um período da vida social e política do País e, 
especialmente, da Velha Província. Seu estilo, 
claro e objetivo, reflete o espírito de um arguto 
observador da realidade histórica, tornando 
sobremodo interessante a leitura dos textos que 
compõem o volume. (...)

UM OLHAR SOBRE O MINISTÉRIO PÚBLICO 
FLUMINENSE (Nitpress, 2014)

 O autor focaliza um 
pouco da história do 
Ministério Público 
do Estado do Rio de 
Janeiro, desde 1966 
quando para passou a 
integrar a Assistência 
Judiciária (Defensoria 
Pública), na época 
ainda sob a chefia 
do procurador-geral 
de Justiça. Relata 
acontecimentos como 
o 1º Encontro de 
Procuradores-Gerais 

do Brasil, os cinco congressos promovidos pela 
Associação do MP Fluminense, entre 1967 e 
1973, de repercussão nacional; e enfatiza a luta 
da Associação do MPRJ, cinco anos após a Fusão 
dos Estados GB/RJ, em busca do tratamento igual 
para todos os seus membros.
 Segundo a Procuradora de Justiça Fátima 
Maria Ferreira Melo, Erthal Rocha contribui para o 
fortalecimento da memória ministerial, “exortando 
os mais antigos a relembrarem episódios que 
marcaram indelevelmente os destinos desta 
instituição, além de possibilitar aos mais jovens o 
conhecimento de seu dignificante passado”.
 No prefácio, o Presidente da Associação 
do Ministério Público/RJ, Luciano Mattos de 
Souza, louva o “minucioso trabalho de pesquisa e 
dedicação para registrar tão significativo momento 
histórico do Ministério Público fluminense”:
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(...)
Ao eleger o marco temporal da obra, de 1966 
a 1980, não poderia ser o autor mais feliz, por 
descrever o despertar do Ministério Público 
fluminense para o Brasil, com a realização 
do I Congresso Estadual, que contou com a 
participação de diversos estados, e o momento 
que certamente determinou a definitiva união dos 
Ministérios Públicos fluminense e guanabarino, 
para a formação do novo Ministério Público, 
pós-Fusão (1975), com o registro da famosa 
“Vigília Institucional” (...)
Destaca-se na gestão de Atamir Quadros Mercês 
a realização do I Encontro de Procuradores-
Gerais de Justiça, em Petrópolis, 1970, cujas 
deliberações, reunidas no documento que foi 
denominado “CARTA DE PETRÓPOLIS”, são 
consideradas por muitos como o marco das 
conquistas do Ministério Público alcançadas na 
Constituição Federal de 1988 (...)
O conhecimento e a compreensão da história de 
uma instituição permitem o seu aperfeiçoamento 
e a fortalecem para as futuras pelejas. Concluo, 
assim, que “Um Olhar sobre o Ministério 
Público Fluminense” – e sobre o próprio 
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 
–, ao retratar importantes momentos da história 

institucional, produz, em essência, ao lado do 
reconhecimento dos valorosos personagens 
que deles participaram, um olhar para o futuro 
do Ministério Público brasileiro.

 A renda dos dois livros tem destinação 
beneficente (atualmente em favor do Orfanato 
Santo Antônio).

Palácio da Justiça - Niterói
Foto: Acadêmico Antônio Machado

Que se elabore e promova
estratégia destinada a mais

dignificar a figura do Professor 
– responsável pela Educação e 
pela Cultura – em sua missão 

fundamental para o
desenvolvimento sociocultural
do Brasil, destinando recursos

suficientes para condições
adequadas de trabalho e uma 

remuneração condigna
valorizadora de suas altas 
responsabilidades para a 

comunidade nacional 
Recomendação nº 7 da Carta de 

Educação, Cultura e Ética de Niterói



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.

ANÍBAL FRANCISCO 
ALVES BRAGANÇA

Acadêmico Titular da
Cadeira nº 6 

Classe de Ciências Sociais

Bacharel em História, mestre e doutor em 
Ciências da Comunicação. Professor aposentado 
e ex-diretor da Editora da Universidade Federal 
Fluminense. Foi secretário municipal de Cultura 
de Niterói; diretor científico da Intercom/SP; e 
coordenador geral de Pesquisa e Editoração da 
Fundação Biblioteca Nacional. Autor de Livraria 
Ideal: do cordel à bibliofilia. Coorganizador das 
obras: A profissao do poeta & Carta aos livreiros 
do Brasil; Comunicação, acontecimento e memória; 
Impresso no Brasil: dois séculos de livros brasileiros 
(vencedor do Premio Jabuti 2011); e Rei do livro – 
Francisco Alves na historia do livro e da leitura no 
Brasil, dentre outros.

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.

CLÁUDIO DO CARMO 
CHAVES 

Acadêmico Titular da
Cadeira nº 10

Classe de Ciências

Doutorado em Medicina / Oftalmologia (USP), 
Pós-doutorado (Center for Eye Research, Boston/
MA, EUA). Fellow no New England Medical 
Center, Tufts University School of Medicine, 
Boston/ MA, EUA. Professor da UNIRIO, UFAM 
e UFMG; fundador da Universidade Aberta da 
Terceira Idade (UNATI, Universidade do Estado 
do Amazonas). Ex-vice-presidente da Sociedade 
Brasileira de Oftalmologia e do Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia. Emérito do Colégio Brasileiro 
de Cirurgiões e fellow do American College of 
Surgeons. Tem vasta produção bibliográfica; 
recebeu, entre outros os títulos de comendador 
da Ordem do Mérito da Marinha, da Aeronáutica 
e do Exército Brasileiro.
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FRANCISCO TOMASCO
DE ALBUQUERQUE

Acadêmico Titular da
Cadeira nº 3

Classe de Ciências Sociais

Graduação Arquitetura (FAU). Pós-graduação 
Planejamento Ambiental (UFF) e Administração 
Universitária (Université du Quebec, Canadá/
UFF). Professor de Desenho Técnico/Desenho 
de Arquitetura (UFF) e de Tópicos de Produção 
Cultural (Escola Superior de Propaganda e 
Marketing). Participação em seminários, simpósios 
e cursos de História, Arqueologia, Genealogia, 
Antropologia e outros. Fundador e presidente em 
cinco gestões do Círculo Monárquico D. Pedro II; 
sócio efetivo e presidente do Instituto Histórico 
e Geográfico de Niterói; membro benemérito/
remido do Instituto Internacional de Heráldica 
e Genealogia, Rio; fundador da Associação 
Internacional de Estudos Langsdorff, Rússia. Autor 
de palestras e levantamentos genealógicos. 32 
prêmios: medalhas, diplomas, títulos e moções.Vamos ousar ler, pensar,

falar e escrever
John Adams

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.

FRANCI MACHADO
DARIGO 

Acadêmica Titular da
 Cadeira nº 5

Classe de Letras

Nascida em Campos dos Goytacazes, em 1939, tem 
licenciatura plena em História, pós-graduação em 
História e em Filosofia, pela Universidade Santa 
Úrsula. Membro de várias academias literárias 
fluminenses, da capital e interior, é autora de: 
Antônio Conselheiro Revisitado (2002), Manhã 
das Lembranças do Amor (2002), Historiografia 
em Ensaios (2011) e Encontros com a História (no 
prelo).

LEDA MENDES JORGE AIDAR
Acadêmica Titular da

Cadeira nº 5
Classe de Belas Artes

Formada em Piano pelo Conservatório Brasileiro 
de Música do Rio de Janeiro. Ex-presidente 
da Associação Niteroiense de Escritores, ex-
secretária da Academia Niteroiense de Letras, 
ex-vice-presidente e atual secretária da União 
Brasileira de Trovadores / Seção Niterói. Colegiada 
acadêmica do Clube de Escritores de Piracicaba. 
Membro correspondente da Academia Rio Cidade 
Maravilhosa. Livros publicados: Haicais, tema de 
tese de mestrado na UFRJ; Sinceramente (que teve 
versão em CD com acompanhamento musical de 
Mauro Costa Júnior); e Poucas palavras. Participou 
de várias antologias.
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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.

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.

PETERSON BARROSO SIMÃO
Acadêmico Titular da

Cadeira nº 23
Classe de Letras

Desembargador do Tribunal de Justiça, na 3ª Câ-
mara cível. Formado em Direito, Universidade 
Federal Fluminense (1981). Foi defensor público 
(1982-1992) e presidente da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil / OAB de Itaboraí. Ingressando na 
magistratura, trabalhou nas comarcas de Petró-
polis, Resende, Teresópolis, e outras. Em Niterói, 
permaneceu por grande período na 3ª Vara de 
família e, posteriormente, no Tribunal do Júri. Pre-
sidiu a 1ª Regional da Associação de Magistrados 
do Estado do Rio de Janeiro – AMAERJ. Foi juiz 
eleitoral em Niterói, por mais de 15 anos. É autor 
dos Contos de família e publicou diversos artigos 
em jornais e revistas jurídicas.

MYRTIS LEONI RAMOS
Acadêmica Titular da

Cadeira nº 12
Classe de Belas Artes

Formada em Pedagogia, Universidade Federal 
do Rio de Janeiro e pós-graduada em Didática, 
Universidade Federal do Paraná. Cursou o Atelier 
Royal Tyarte, da arquiteta Carmen Flora Nogueira. 
Como escultora, expôs suas obras em salões de 
artes plásticas: Associação dos Diplomados da 
Escola Superior de Guerra; Clube Militar; Escola de 
Guerra Naval; Clube Naval; Instituto Brasileiro de 
Cultura Hispânica; Academia Nacional de Letras 
e Artes (à qual pertence); Associação Brasileira 
de Imprensa; e Centro de Perícias Médicas da 
Marinha. Premiada com 4 (quatro) medalhas de 
Ouro; 4 (quatro) de Prata; 3 (três) de Bronze; 2 
(duas) menções de Honra. É autora da escultura A 
Justiça (2007).

As palavras são uma forma de ação,
capazes de influenciar a mudança

Ingrid Bengis
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SYLVIO LAGO
Acadêmico Titular da

Cadeira nº 10
Classe de Ciências Sociais

Jurista e consultor; pós-
graduação ENA (Paris, 
França). Ensaísta, musicólogo, 
historiador e crítico literário. 
Membro titular da Academia 
Brasileira de Arte. Ex-

presidente da Sociedade Eça de Queirós de 
Cultura Luso-Brasileira. Ex-secretário-geral do 
PEN Clube do Brasil. Editor da Florestan, criador 
e gestor das editoras Florestan e Lotus Blossom. 
Autor de 30 livros, entre eles: Eça de Queirós: 
ensaios e estudos; Eça de Queirós: atualidade e 
permanência; Contrastes e convergências: estudos 
de literatura comparada; Ensaios europeus; Arte, 
ciência e poder; O claro e o obscuro: ensaios 
morais; Arte do piano: compositores e intérpretes; 
Arte da regência: história, técnica e maestros; A 
música barroca: estudos de musicologia histórica 
e interpretativa; Música erudita brasileira: gêneros 
e formas; Wolfgang Amadeus Mozart: as chaves do 
reino; Ludwig Van Beethoven. Escreveu diversos 
estudos sobre a estética do jazz.

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
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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
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Ocupantes: Agenor de Roure, L.F. Carpenter, Albertina 
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
Membro atual: Tarcísio Meireles Padilha
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
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
Fundador: Maria Aparecida Barreto da Silva
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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)
CADEIRA 11
Patrono: José Clemente Pereira
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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 - Domício Proença Filho

02 - 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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