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História e Antologia
Modesto Gomes*

Academia Goiana de Letras - História e Antologia é o novo trabalho 
de Geraldo Coelho Vaz, que contém matéria elaborada em conseqüência 
de intensa pesquisa a que se dedica o autor, como já o fizera antes: 
biografias do Senador Canedo e de Aquino Porto.

O confrade Basileu Toledo França, que sempre pontificou como 
pesquisador de alto coturno, escreveu Cadeira nº 15, estudo em que, 
além de focalizar seus antecessores no posto, levanta fatos relacionados 
com a própria Academia, inclusive com a de 1904.

Também, Mário Ribeiro Martins, ocupante da Cadeira nº 37, em seu 
Dicionário Bibliográfico da Academia Goiana de Letras, oferece amplo 
quadro da vida de nossa entidade.

Mas, Coelho Vaz traz contribuição nova: não contente em compor 
pequena biografia de cada acadêmico, compreendidos os fundadores e 
todos os demais ocupantes das quarenta cadeiras existentes, bem como 
de seus respectivos patronos, sem esquecer nenhum, reproduz trechos 
de textos redigidos pelos focalizados.

O apanhado feito é geral e engloba a Academia em sua totalidade, 
que se consolida com cada nome e este, num crescendo com outros, forma 
átomos enriquecedores de uma poderosa molécula.

Os dados oferecidos, dos quais eventualmente se pretenda utilizar, 
se encontram organizadamente contidos no livro que Coelho Vaz se dispôs 
a lançar em boa hora; a hora, precisamente, em que a AGL, apostando 
em suas potencialidades, se ergue, para ofertar ao Estado de Goiás, com 
entusiasmo e persistência, sua colaboração no desenvolvimento do setor 
cultural. Daí, inegavelmente, a importância deste livro, cuja função 
principal não deixa de ser a de levar aos interessados um retrato da 
Academia Goiana de Letras. Retrato de corpo inteiro.

* Presidente da Academia Goiana de Letras
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A Academia Goiana de Letras teve início no ano de 1904, em 
Vila Boa, antiga capital do Estado, instalada com o nome de Academia 
de Letras de Goiás, no dia 12 de outubro, no Salão de Festas do Palácio 
Conde dos Arcos, com a presença do governador do Estado, José Xavier 
de Almeida, autoridades e sociedade vilaboense.

Tudo aconteceu de maneira inusitada, pois, Goiás, o Estado da 
Federação em que pulsa o coração do País, bem no Brasil Central, era 
uma região mergulhada na economia agropastoril, com uma população 
da capital que se aproximava de 14 mil habitantes dotada de poucas 
preocupações em congregar o espírito intelectual; tendo como base, no 
seio de uma sociedade machista, o mando autoritário do coronelismo 
da época.

Em razão da contramarcha do tempo, as instituições culturais eram 
vistas com indiferença e, muitas vezes, com hostilidade em determinados 
setores da sociedade local.

Mesmo sendo uma região de parcos recursos, já existia na antiga Vila 
Boa, um congraçamento familiar de encontros com amigos e interessados 
em melhorar o conhecimento intelectual, em reuniões particulares nos 
lares vilaboenses, para discutir sobre literatura, música, teatro e outros 
setores culturais. Eram também comuns, naquela época, as cantigas das 
modinhas e os decantados saraus que duravam horas de alegria e boa 
convivência.

Com a criação da Academia Brasileira de Letras, em 1896, pelo 
jornalista Lúcio de Mendonça e abraçada com entusiasmo por Machado 
de Assis, Joaquim Nabuco, Olavo Bilac, Visconde de Taunay e outros 
imortais, oito anos depois, foi criada a Academia de Letras de Goiás, 
congregando uma plêiade de jovens sonhadores que funda a primeira 
Academia de que se tem notícia nos arquivos e na memória do nosso 
Estado.

Contrariando o princípio acadêmico francês e o da Casa de 
Machado de Assis, Rio de Janeiro, composta de 40 cadeiras, a Academia 

Pequeno Histórico
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de Letras de Goiás iniciou-se apenas com 12 lugares, com patronos que 
deixaram seus nomes ligados à literatura e às artes, figuras notabilizadas 
do pensamento humano, por que não dizer, da cultura brasileira.

No dia 12 de outubro, no salão nobre do Palácio Conde dos Arcos, 
em sessão solene, é instalada a mais nova Academia e tomam posse 
os fundadores Eurídice Natal, Joaquim Bonifácio Gomes de Siqueira, 
Augusto Rios, Godofredo de Bulhões, Acrísio da Gama e Silva, Leopoldo 
de Sousa, Marcelo Silva, Luís do Couto e professor Francisco Ferreira 
dos Santos Azevedo. Na mesma tarde, por aclamação, é empossada a 
Presidente Eurídice Natal, jovem idealista e sonhadora, com 19 anos 
de idade, ao mesmo tempo, foi escolhido o secretário perpétuo, o poeta 
Joaquim Bonifácio Gomes de Siqueira.

Mais uma vez, Goiás sai à frente, quebrando um tabu histórico 
e abriu espaço à mulher, tão discriminada, segregada pela sociedade 
machista reinante no País naquela época.

O historiador Brito Broca, em sua obra A vida literária no Brasil – 
1900 (4ª edição, Ed. José Olímpio, 2004), retrata da seguinte forma o 
episódio: 

Enquanto a Academia Brasileira de Letras, fiel ao modelo francês, 
fechava as portas às mulheres, a modesta congênere de Goiás, não 
só admitia uma mulher como a elegia, por aclamação, Presidente 
do cenáculo, cabendo as funções de secretário perpétuo ao poeta 
Joaquim Bonifácio. A instalação da Academia e a posse da diretoria 
efetuaram-se, cabendo ao Presidente fazer o elogio de Bartolomeu 
Bueno da Silva, o Anhangüera. Finda a sessão solene, seguiu-se um 
grande baile oferecido pelos acadêmicos à senhorita Eurídice Natal.

O baile aconteceu à noite, na casa do médico José Netto, onde a 
homenageada se adentrou no salão, pelo braço do poeta Joaquim Bonifácio 
Gomes de Siqueira, ao som de músicas tocadas pela famosa Banda de 
Força Pública. Fato inusitado, mas romântico, aconteceu quando as 
senhoritas Rosentina de Sant’Anna, Ana Jardim, Zélia Guedes, Dolina 
de Barros, Genoveva Santana, Maria Eliza Pereira da Silva, Semíramis 
Macedo, Ermelinda Ramos, Tozinha da Luz jogaram pétalas brancas de 
rosas sobre Eurídice Natal.

O Jornal Goyaz, em 6 de agosto de 1904, refere-se à Academia, 
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relatando que um grupo de intelectuais estava empenhado em fundar 
uma Academia de Letras de Goiás, nos moldes das congêneres existentes 
em diversas capitais da Federação.

A edição do mesmo jornal de Vila Boa, em 13 de agosto, noticiou 
que, no dia 9, se reuniram na casa do Dr. Guimarães Natal, com as 
presenças de Joaquim Bonifácio, Augusto Rios e dos doutores Godofredo 
de Bulhões, Leopoldo de Souza e Acrísio da Gama e Silva, com a finalidade 
de discutirem as metas básicas da fundação do sodalício.

De início, ficou o instituto composto de 12 cadeiras vitalícias, que 
seriam ocupadas por pessoas ligadas às letras e estariam consideradas 
vagas com as mortes dos acadêmicos.

Como patronos foram votados 12 vultos importantes ligados à 
literatura, política, história, ao jornalismo e às artes em geral. São eles, 
Bartolomeu Bueno da Silva (o filho); Antônio Augusto de Bulhões; 
General Joaquim Xavier Curado; Antônio Félix de Bulhões; André de 
Pádua Fleury; Padre Luiz Gonzaga de Camargo Fleury; Joaquim Alves 
de Oliveira; Joaquim Rodrigues; Joaquim Xavier de Almeida; Teodoro 
Rodrigues; Felipe Santa Cruz e João Gomes Machado (Dr. Corumbá). 
E, desse modo, ocupadas as oito cadeiras com os primeiros acadêmicos 
Eurídice Natal, Leopoldo de Souza, Augusto Rios, Godofredo de Bulhões, 
Marcelo Silva, Joaquim Bonifácio, Acrísio Gama e Silva e professor 
Francisco Ferreira dos Santos Azevedo.

Para as restantes cadeiras do sodalício, em número de quatro, seriam 
convidados nomes de goianos ligados às letras e que tivessem um passado 
digno de representar a instituição.

Seriam, ainda, elaborados os Estatutos e Regimento Interno, de 
conformidade com a Academia Brasileira de Letras, e marcaram para o 
dia 12 de outubro, a instalação solene da novel entidade cultural.

Nesse dia, com eloqüência, a jovem Presidente Eurídice Natal, no 
salão do Palácio Conde dos Arcos, fez elogios ao seu patrono Bartolomeu 
Bueno da Silva.

Antes de iniciar o referido baile, o acadêmico Marcelo Silva, em 
nome dos seus pares, discursou com desenvoltura e mereceu os aplausos 
de todos os presentes. Em seguida, o representante da Academia  
de Direito de Goiás, Airosa de Castro, fez seu pronunciamento, elogiando 
a importância do acontecimento, bem como o estudante Coriolano 
Brandão.
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Não foi bem-sucedida a criação da Academia no início do século 
passado, pois teve vida curta e seu funcionamento durou apenas 4 anos. 
Eurídice viria a se casar com o acadêmico Marcelo Silva, 2 anos após sua 
posse na presidência do referido cenáculo.

O professor Francisco Ferreira dos Santos Azevedo, em seu Anuário, 
Histórico, Geográfico e Descritivo do Estado de Goiás, publicado em 1910, 
registra que, por 2 anos, a Academia não se reuniu e conforme afirma, 
também, o acadêmico Basileu Toledo França, em sua monumental obra, 
Cadeira nº 3 (Gráfica Oriente, Goiânia, 1971).

Talvez, pelo sonho e irrelevância numérica de intelectuais goianos, 
a iniciativa não teve o fôlego necessário para o seu caminho normal. 
Mesmo assim, não resta dúvida, foi de suma importância a criação da 
Academia, em Vila Boa, pois tornou-se o embrião para mais tarde, em 
Goiânia, o filho de Eurídice, professor Colemar Natal e Silva, com outros 
intelectuais, criassem a Academia Goiana de Letras e a instalassem, 
solenemente, em 19 de abril de 1939.

Com a fundação de Goiânia, pelo médico Pedro Ludovico Teixeira 
e sua transferência da Cidade de Goiás para a nova capital, o advogado 
Colemar Natal e Silva, por sua iniciativa, juntamente com outros 
intelectuais da época, se reuniram em uma sala da Procuradoria Geral do 
Estado, em 28 de março de 1938 e resolveram criar a Academia Goiana 
de Letras.

Nessa reunião preparatória, estavam presentes Colemar Natal e 
Silva, Vasco dos Reis Gonçalves, Luiz do Couto, Victor Coelho de Almeida, 
Guilherme Xavier de Almeida, Mário D’Alencastro Caiado e Dario  
Délio Cardoso.

Foi aprovado por unanimidade de votos o nome de Colemar Natal 
e Silva para presidir a Comissão Organizadora e, ao mesmo tempo, por 
sugestão de Victor Coelho de Almeida, os sete membros fundadores 
escolheriam os vinte e um nomes ligados à literatura, ou ao jornalismo, 
incluindo os dos fundadores. Ficou resolvido então,  que os membros 
da Comissão Organizadora elaborassem os estatutos da entidade e 
determinassem as condições necessárias para a admissão dos novos sócios. 
Em primeiro lugar que fossem goianos natos, ou com mais de dez anos 
de domicílio no Estado de Goiás e, ainda,  cultores da língua pátria de 
reconhecido valor literário.

Depois de várias considerações foi apreciado e aprovado o número 
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de vinte e uma cadeiras, com os respectivos patronos e membros efetivos. 
Eis, os seus nomes:
Patronos e Membros
01 – José Vieira Couto de Magalhães Pedro Ludovico Teixeira
02 – Manuel Lopes de Carvalho Ramos Vasco dos Reis Gonçalves
03 – Pe. Luiz Gonzaga de Camargo Fleury Victor Coelho de Almeida
04 – Antônio Félix de Bulhões Colemar Natal e Silva
05 – Fagundes Varela Guilherme Xavier de Almeida
06 – Raimundo José da Cunha Matos Dario Délio Cardoso
07 – José Martins Pereira de Alencastre João Teixeira Álvares
08 – Alceu Vitor Rodrigues Sebastião Fleury Curado
09 – Antônio Americano do Brasil Luiz do Couto
10 – Moisés Augusto Santana Albatênio de Godoy
11 – Constâncio Gomes Cyllenêo de Araújo
12 – Monsenhor Inácio Xavier Gelmires Reis
13 – Joaquim Bonifácio G. de Siqueira José de Almeida Xavier Júnior
14 – Hugo de Carvalho Ramos Paulo Fleury da Silva e Sousa
15 – Bernardo Guimarães Ricardo Paranhos
16 – Manuel de Macedo Carvalho Augusto Ferreira Rios
17 – Henrique Silva Gercino Monteiro Guimarães
18 – Luís Antônio da Silva e Sousa Joaquim Carvalho Ferreira
19 – Olegário Pinto José Magalhães
20 – Guimarães Natal Mário D’Alencastro Caiado
21 – Machado de Assis José da Costa Pereira

No dia 22 de abril, foi realizada a quarta reunião, sendo aprovados os 
estatutos e uma mudança de nomes escolhidos e substituídos, tais como: 
Cadeira número 09, Luiz do Couto, por Cordelino de Azevedo; Cadeira 
número 19, José Magalhães, por Francisco Ferreira dos Santos Azevedo 
e Cadeira número 21, José da Costa Pereira, por Jovelino Campos.

Embora a ata desta data refira-se a vinte e uma cadeiras, o estatuto 
da Casa, fixa em vinte e cinco membros efetivos. Prevalecendo, em 
verdade, este último número.

Em seguida, foi eleita a primeira diretoria da Academia Goiana 
de Letras, que seria instalada e empossados os sócios no dia 29 de abril 
de 1939, por proposta de Victor Coelho de Almeida, aprovada por 
unanimidade dos pares. Ficou assim constituída a primeira diretoria 
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da Academia Goiana de Letras: Presidente: Pedro Ludovico Teixeira; 
1º vice: Colemar Natal e Silva; 2º vice: Vasco dos Reis Gonçalves; 1º 
Orador: Dario Délio Cardoso; 2º Orador: Victor Coelho de Almeida; 
1º Secretário: Albatênio de Godoy; 2º Secretário: Joaquim Carvalho 
Ferreira; Tesoureiro: vago; Sub-Tesoureiro: Augusto Ferreira Rios.

Conforme previamente marcadas a instalação e posse dos 
membros da Academia para o dia 29 de abril daquele ano, as solenidades 
aconteceram no Salão Nobre do Palácio das Esmeraldas, às 20 horas, 
com as presenças de autoridades, escritores, jornalistas, intelectuais. O 
Vice-Presidente da Academia Goiana de Letras, Colemar Natal e Silva, 
abriu os trabalhos e convidou o Presidente eleito da entidade cultural, 
Interventor Federal, Pedro Ludovico Teixeira, para presidir a sessão solene 
de instalação e posse dos primeiros acadêmicos eleitos.

A certa altura do seu pronunciamento, o Presidente, prosseguindo 
os trabalhos, afirmou que, 

não se considerando cultor das belas letras, declinava de tão alta e honrosa 
investidura, agradecendo a distinção de sua escolha como Presidente. 
Entretanto, se mantinha na presidência, apenas honorífico, desta sessão, 
como sinal de sua solidariedade à idéia em marcha.

Na ocasião, o Vice-Presidente, Colemar Natal e Silva, falou 
eloqüentemente sobre a existência e nascimento da Academia Goiana de 
Letras e proferiu brilhante conferência O Patrimônio Intelectual de Goiás 
e foi muito aplaudido pelos presentes.

Com menos de um ano de existência, a Academia Goiana de Letras 
recebe oficialmente em Goiânia, no dia quatro de março de 1940, a visita 
do escritor Júlio César de Mello e Sousa, mais conhecido por Malba 
Tahan. Neste dia, às 20 horas, no Salão Nobre do Palácio do Governo, 
o Presidente em exercício, Colemar Natal e Silva e grande número de 
confrades, autoridades e convidados, sob aplausos, deu entrada no salão, 
o professor Júlio César de Mello e Sousa, acompanhado pela comissão 
designada pela presidência para introduzi-lo no recinto.

Em seguida, o professor Malba Tahan proferiu conferência intitulada 
Variações literárias sobre o problema educacional.

Dois anos após a criação da Academia e prévia convocação pela 
imprensa, edital de publicação para eleição da nova diretoria, conforme 
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preceituam os estatutos da Casa, realizou-se, no dia dezoito de junho de 
1941, a eleição destinada à renovação da diretoria da entidade cultural. 
Encerrada a votação e nomeados escrutinadores Jovelino de Campos e 
Victor Coelho de Almeida, verificou-se o seguinte resultado: Presidente: 
Pedro Ludovico Teixeira; 1º Vice-Presidente: Colemar Natal e Silva; 
2º Vice-Presidente: Vasco dos Reis Gonçalves; 1º Orador: Dario Délio 
Cardoso; 2º Orador: Victor Coelho de Almeida; 1º Secretário: Albatênio 
de Godoi; 2º Secretário: Joaquim Carvalho Ferreira; Tesoureiro: Mário 
D’Alencastro Caiado; Sub-Tesoureiro: Augusto Rios.

Procurando dar maior mobilidade às ações culturais previstas no 
regimento da Casa, foi criado o primeiro concurso de contos e de poesias 
pela Academia Goiana de Letras, intitulado Concurso São João. No dia 
quinze de setembro de 1941, foram abertos os invólucros. Verificou-se que 
o primeiro lugar, na categoria poesias, coube à senhorita Rosarita Fleury 
e ao jovem José Décio Filho, que repartiram o prêmio. No concurso de 
contos, o ganhador foi Gerson Castro Costa e merecedores de mensões 
honrosas, os escritores Bernardo Élis e Eli Brasiliense.

A Academia lançou o segundo concurso literário, sob o tema: 
Fundação de Goiânia e, no dia vinte e sete de abril de 1943, em reunião 
da entidade, foi premiada a monografia Goiânia, a metrópole do Oeste, de 
autoria de Gerson Castro Costa, que recebeu a quantia de Cr$2.000,00 
e no gênero poético, coube à Maria Paula Fleury de Godoy e Rosarita 
Fleury, cada uma recebendo a quantia de Cr$1.500,00, como incentivo aos  
novos valores.
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Neste mesmo ano, no dia dezoito de junho, foi reeleita a nova 
diretoria, para o biênio 1943/45, encabeçada pelo Presidente Pedro 
Ludovico Teixeira e sem alterações da chapa, continuando os mesmos 
confrades na direção da Academia Goiana de Letras.

No dia dezoito de novembro de 1945, sob a presidência de 
Colemar Natal e Silva, realizou-se a sessão previamente anunciada, de 
conformidade com os estatutos da Casa, para renovação da diretoria, 
período de 1945/47. Foram reeleitos todos os membros da diretoria, 
com exceção do 2º orador, que figurou com o nome do novo acadêmico 
Bernardo Élis e com a inserção do tesoureiro, Alfredo de Faria Castro.

Nos dois anos de administração da diretoria, o Presidente em 
exercício, que realizava as reuniões sempre no salão da Procuradoria Geral 
do Estado, levantou a questão para edificação do Palácio da Cultura, 
aprovado por todos os confrades, sendo o projeto moderno, com salão de 
conferência, acústica, biblioteca pública, cinema, salão para exposição de 
pintura e escultura, sede da entidade, a ser construída em um dos lotes 
já doados pelo governo ao Instituto Histórico e Geográfico de Goiás.

O projeto foi levado ao Interventor de Goiás pela comissão de 
acadêmicos. Não passou de mais um projeto esquecido nas gavetas dos 
administradores do Estado.

Em abril de 1947, o acadêmico Colemar Natal e Silva fez um 
minuncioso relatório histórico da entidade, desde sua fundação até 
aquela presente data. Rememorou, então, os diversos concursos 
literários realizados, recepção aos escritores que a visitaram e proferiram 
conferências e o grande esforço para difundir a literatura de Goiás, por 
meio de uma propaganda de intercâmbio com intelectuais do País, sempre 
com o apoio da interventoria do Estado. Congratulou-se, também, pela 
eleição do governador de Goiás, engenheiro Jerônimo Coimbra Bueno.

O acadêmico Alfredo de Faria Castro propôs que fossem enviados 
cumprimentos a Colemar Natal e Silva, pelo seu dinamismo, esforço e 
disse na oportunidade, que graças a ele, como Vice-Presidente, conseguiu 
superar todas as dificuldades e manter a entidade com o devido respeito 
e dignidade. Aprovado por todos os presentes, o nome do poeta Augusto 
Ferreira Rios, surgiu como candidato a Presidente da Academia Goiana 
de Letras, para o biênio 1947/49.

Aconteceu que o Presidente Pedro Ludovico Teixeira, por suas 
atribuições como Interventor de Goiás, só presidiu a entidade na sua 
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instalação e posse dos primeiros acadêmicos, ao passo que o vice, não 
resta dúvida, manteve, juntamente, com seus confrades, a estabilidade, 
a denodada luta pela sobrevivência da Academia Goiana de Letras.

A posse da nova diretoria aconteceu no dia cinco de junho de 1947: 
Presidente: Augusto Ferreira Rios; 1º Vice-Presidente: Cyllenêo Marques 
de Araújo Valle (Leo Lynce); 2º Vice-Presidente: José Xavier de Almeida 
Júnior; 1º Orador: Jovelino Campos; 2º Orador: Durval Alves de Castro; 
1º Secretário: Alfredo de Faria Castro; 2º Secretário: Gercino Monteiro; 
Tesoureiro: Joaquim Carvalho Ferreira.

Com a tomada de posse da nova diretoria, as reuniões passaram a ser 
realizadas no auditório do Departamento Estadual de Cultura, inclusive, 
onde ocorreu a posse do escritor Bernardo Élis, que aconteceu no dia 
quatro de outubro de 1947.

Com a impossibilidade de continuar a presidir a Academia, o Vice-
Presidente Leo Lynce, passou a comandar o destino da instituição. Na 
reunião do dia 4 de outubro de 1948, foi eleito, com aplausos, o nome 
de Vasco dos Reis Gonçalves para Presidente, assumindo o cargo no dia 
28 de março de 1949. A sessão solene aconteceu no auditório Henrique 
Silva, do Departamento Estadual de Cultura e contou com as presenças 
do Vice-Governador do Estado, Hosana Guimarães; do Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Eládio Amorim, de outras 
autoridades e de um grande número de pessoas da sociedade goianiense.

Com o trágico falecimento do escritor Vasco dos Reis Gonçalves, no 
Rio de Janeiro, quando exercia o mandato de deputado federal, saltando 
de um prédio em Copacabana, no dia 20 de janeiro de 1952, foi eleito 
para o preenchimento de sua vaga para presidir a Academia, Elpenor 
Augusto de Oliveira, que no cargo permaneceu até o dia 26 de outubro 
de 1953. Neste dia, tomou posse na presidência, o acadêmico José Xavier 
de Almeida Júnior, para o biênio 1953/1955, às 20 horas no salão “José 
Honorato”, da Faculdade de Direito de Goiás, estando presentes o cônego 
José Trindade da Fonseca e Silva, secretário da Educação, representando o 
Governador do Estado; desembargador Clóvis Roberto Esselim, Presidente 
do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás; o médico e escritor José Peixoto 
da Silveira, secretário Estadual da Saúde; professor Genesco Bretas, 
representando o Instituto de Educação; padre Osvaldo Lobo, professor, 
representando a Faculdade de Filosofia e outras autoridades não menos 
importantes e diversas pessoas da sociedade local.
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Em 17 de fevereiro de 1954, tomou posse na Academia Goiana 
de Letras, o poeta João Accioli, e na época, acontecia o Iº Congresso 
Nacional de Intelectuais, em Goiânia. Abrilhantaram as solenidades 
o romancista José Geraldo Vieira, da Academia Paulista de Letras; o 
historiador Mário Melo, secretário perpétuo da Academia de Letras do 
Recife e, o poeta Raimundo Menezes, da Academia de Letras do Pará.

Para o biênio 1955/57 foi reeleito Presidente da instituição, o 
médico e escritor José Xavier de Almeida Júnior, Vice-Presidente, Elpenor 
de Oliveira e secretário-tesoureiro Bernardo Élis.

Foi nesta administração que surgiu o primeiro número da Revista 
da Academia Goiana de Letras, em julho de 1957, editada pela editora 
Brasil Central, de Goiânia e dedicada ao Principe dos Poetas Goianos, Leo 
Lynce. O editorial, registra a dificuldade de ordem material, quer de 
versos ou prosa e espera, em números futuros, obter a colaboração dos 
confrades e divulgar, também, outros escritores.

Procurando difundir no meio cultural das terras anhangüerinas, a 
diretoria cria e regulamenta os prêmios da Academia Goiana de Letras, 
que são concedidos anualmente às obras editadas por autores goianos. 
São eles: Prêmio Hugo de Carvalho Ramos (romance); prêmio Americano 
do Brasil (contos); prêmio Félix de Bulhões (poesias); prêmio Vicente 
Miguel (sociologia). Todos recebendo, respectivamente, o valor de Cr$ 
10.000,00, para cada ganhador.

Na sessão da Assembléia Geral Extraordinária para a eleição da 
nova diretoria, biênio 1957/59, realizada no dia 29 de outubro de 1957, foi 
eleito Presidente: Zoroastro Artiaga; Vice-Presidente: Celestino da Silva 
Filho; 1º secretário: José Lopes Rodrigues; 2º secretário: Eli Brasiliense; 
tesoureiro: Bernardo Élis. Nesta mesma reunião, como estavam presentes 
todos os eleitos, o Presidente sugeriu que lhes fossem dadas as devidas 
posses na mesma sessão, o que foi aceito, acatado e realizado.

No último dia do ano de 1957, no Bazar Oió, foram entregues os 
prêmios conferidos pela Academia Goiana de Letras à escritora Regina 
Lacerda, com o livro Vila Boa, categoria sociologia; ao escritor Waldomiro 
Bariani Ortencio, com livro de contos O que vai pelo sertão, e a Gilberto 
Mendonça Teles, que concorreu com os livros de poesias Alvorada e 
Estrela D’alva.

Em reuniões anteriores, foi discutida e debatida a reforma dos 
estatutos da entidade. Em 15 de julho de 1958, foi publicado e registrado 
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em Cartório, com algumas modificações, como, por exemplo, o aumento 
do número das Cadeiras de 21, passando para 25, a substituição do nome 
de Fagundes Varela, como Patrono da Cadeira número 5, para o do poeta 
catalano, Gastão de Deus Victor Rodrigues.

Foi durante a gestão de Zoroastro Artiaga que circulou o segundo 
número da Revista da Academia Goiana de Letras, com trabalhos 
literários dos membros da entidade e sob a direção do confrade Bernardo 
Élis, que deu continuidade na direção por mais um mandato. A revista 
tratou de enfatizar as comemorações da mudança da Capital Federal para 
o Planalto Central do Brasil, Brasília. 

No dia 20 de outubro de 1959, na sede da Associação Goiana de 
Imprensa, às 20 horas, ocorreu a sessão solene de posse dos membros 
da nova diretoria, a vigorar no biênio 1959/61. Presidente: Pedro 
Celestino Filho; Vice-Presidente: José Lopes Rodrigues; 1º secretário: 
Zoroastro Artiaga; 2º secretário: Eli Brasiliense; Tesoureiro: Joaquim  
Carvalho Ferreira.

No ano de 1960, a entidade se posicionou a favor da transferência 
e da mudança da Capital Federal para Brasília. Conforme propositura 
de Eli Brasiliense, na sessão de 21 de abril, foi aprovado pelos presentes 
que fosse enviado um telegrama ao Presidente Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, pelo importante feito para o desenvolvimento do Brasil Central. 
Um mês depois, a Academia recebe a visita de Floriano de Lemos, da 
Academia de Letras de Mato Grosso.

O terceiro número da Revista surge com data de 26 de julho de 
1961, sob a responsabilidade de Zoroastro Artiaga, na administração do 
acadêmico Pedro Celestino Filho.

Não havendo “quorum” a eleição da nova diretoria ficou marcada 
para o dia 23 de novembro, o que aconteceu, ficando como Presidente 
da entidade, o escritor Eli Brasiliense Ribeiro; Vice-Presidente: José 
Xavier de Almeida Júnior; 1º secretário-tesoureiro: Bernardo Élis; 2º 
secretário-tesoureiro: Alfredo de Faria Castro; 3º secretário-tesoureiro: 
Joaquim Carvalho Ferreira, sendo todos empossados nesta mesma data, 
para administrar a entidade no biênio 1961/64.

No final do ano de 1962, o governador Mauro Borges Teixeira 
publicou no Diário Oficial, a Lei nº 4.400, de 13 de novembro de 1962, 
considerando de utilidade pública a Academia Goiana de Letras.

Nova eleição foi marcada para o dia 6 de março de 1964 e 
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empossados no mesmo dia, na sede do Centro de Estudos Brasileiros, o 
Presidente: Bernardo Élis Fleury de Campos Curado; Vice-Presidente: 
José Xavier de Almeida Júnior; 1º secretário: José Lopes Rodrigues; 2º 
secretário: Alfredo de Faria Castro; 3º secretário: Gilberto Mendonça 
Teles.

Nas eleições de 24 de fevereiro de 1966, continuaram os 
acadêmicos nos seus respectivos cargos, na conformidade de posse da  
eleição anterior.

Fato inusitado aconteceu pela primeira e única vez na ordem 
tradicional da Academia Goiana de Letras. Enquanto todos os acadêmicos 
eram empossados na capital, o escritor Ursulino Tavares Leão, novo 
ocupante da Cadeira número 20, cujo patrono é Luiz Antônio da Silva 
e Souza é empossado pelo Presidente da entidade, escritor Bernardo 
Élis, no dia 30 de julho de 1967, às 19 horas, no auditório do Ginásio 
Auxilium, de Anápolis.

Mais dois escritores goianos são premiados pela Academia 
Goiana de Letras, no final do ano de 1967. São eles, José Ferreira Silva 
e Antônio José de Moura, com os livros publicados, no gênero poesia, 
respectivamente, Mensagem de Sal e Quilômetro Um.

Os acadêmicos Bernardo Élis e José Xavier de Almeida Júnior foram 
reconduzidos aos cargos de Presidente e Vice-Presidente da entidade 
para o biênio 1967/69. Sendo 1º secretário-tesoureiro: Alfredo de Faria 
Castro; 2º secretário-tesoureiro: José Lopes Rodrigues e 3º secretário-
tesoureiro: Eli Brasiliense.

Marcadas as eleições para 4 de novembro de 1969, na sede da 
União Brasileira de Escritores de Goiás, foi eleito Presidente o acadêmico 
Ursulino Leão, sendo o seu Vice-Presidente José Xavier de Almeida 
Júnior; 1º secretário-tesoureiro: Eli Brasiliense; 2º secretário-tesoureiro: 
Waldomiro Bariani Ortencio e para 3º secretário-tesoureiro: Bernardo 
Élis. Todos eleitos por unanimidade de votos e empossados imediatamente, 
como determinam os estatutos, pela comissão escrutinadora, constituída 
pelos confrades José Xavier de Almeida Júnior, Waldomiro Bariani 
Ortencio e Bernardo Élis.

Na reunião da Academia Goiana de Letras, no dia 19 de fevereiro 
do ano seguinte (1970) ao da posse, muitos assuntos relevantes foram 
debatidos e aprovados, os quais mudaram a linha tradicional da entidade. 
O Presidente, na oportunidade, comunicou aos seus pares um encontro 
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que teve num almoço, com os dirigentes das entidades culturais, tais 
como: da União Brasileira de Escritores de Goiás; da Biblioteca Estadual; 
do Sindicato dos Jornalistas Profissionais; do Instituto Histórico e 
Geográfico de Goiás; da Associação Goiana de Imprensa, ocasião em 
que foram discutidas as bases para a construção da Casa de Cultura, 
tendo todos os presentes prometido dar a devida colaboração para a 
concretização dessa grandiosa obra.

No antedito ano o acadêmico relator José Xavier de Almeida Júnior, 
encarregado de estudar o aumento do quadro de sócios e a permissão 
da entrada de escritoras para a Academia, apresentou parecer contrário 
quanto à admissão de mulheres no sodalício. O parecer do relator foi 
rejeitado, em conseqüência, o quadro dos sócios passou de vinte e cinco 
para trinta cadeiras e é aprovado o ingresso do sexo feminino na Academia 
Goiana de Letras. Para tanto, o Presidente Ursulino Leão determinou, 
por sugestão do professor Basileu Toledo França, no sentido que ficasse 
expressa nos Estatutos da Casa a admissão de elementos de ambos os 
sexos na Academia.

Mediante votação, foram escolhidos para patronos das novas 
cadeiras os seguintes nomes: Cadeira número 26, José Xavier de Almeida; 
Cadeira número 27, Bartolomeu Antônio Cordovil, pseudônimo de 
Antônio Lopes da Cruz; Cadeira número 28, Florêncio Antônio da 
Fonseca; Cadeira número 29, Luiz Maria de Sousa Pinto e Cadeira número 
30, Demóstenes Cristino, este último nome acatando pedido por escrito 
de sua neta e escritora Yeda Schmaltz.

Em reunião realizada na residência do escritor Waldomiro Bariani 
Ortencio, no final do ano de 1970, foram aprovadas as modificações dos 
Estatutos da entidade. Oficializando, desse modo as cadeiras em número 
de 30 e seus respectivos patronos e, ainda, que as reuniões passariam a 
ser quinzenais e não mais mensais.

No correr do ano seguinte (1971), o Presidente comunicou que 
encarregou a artista plástica Dalel Petrillo de estudar o logotipo para 
Academia, no que foi prontamente aceito.

Para a eleição da nova diretoria, biênio 1971/73, foi reeleito o 
acadêmico Ursulino Leão, que, por eleições consecutivas, dirigiu a 
entidade cultural até o dia 3 de outubro de 1985. Foi o Presidente que 
mais permaneceu na presidência da Academia.

Depois de muitos anos, reunindo na sede da União Brasileira de 
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Escritores, foram transferidas as reuniões da entidade para o mesmo 
prédio, sala 905, cedida gratuitamente, pelas mãos generosas de Jaime 
Câmara, um dos dirigentes das Organizações Jaime Câmara.

Em reuniões anteriores, foi debatida a programação para o Encontro 
Nacional das Academias, em Goiânia, e que contou com o apoio do 
Governo de Goiás, engenheiro Leonino Di Ramos Caiado.

Foram marcadas para os dias 20 a 24 de abril de 1972, as 
solenidades do Encontro, com a palestra de abertura do escritor e ministro  
Jarbas Passarinho. Ainda, passeio à Cidade de Goiás, à Pousada do Rio 
Quente, e uma pauta de debates sobre a política cultural e a respeito de 
outros assuntos ligados à literatura brasileira.

Foi um marco importante para a Academia, que teve como parceiras 
as diversas entidades de classes da sociedade goiana. O encontro teve a 
participação de quase a totalidade de representantes de todos os Estados 
da Federação e grande número de escritores goianos.

O acadêmico José Lopes Rodrigues comunicou aos seus confrades, 
que, em reunião realizada na Academia Feminina de Letras, foi 
apresentada uma proposta no sentido de eleger o acadêmico José Xavier 
de Almeida Júnior, com o título de Príncipe dos Poetas Goianos, em 
substituição ao saudoso e brilhante poeta Leo Lynce, detentor do referido 
título. Foi aprovado pelos pares e, em seguida, deveria ser comunicado 
tal fato às entidades culturais do Estado.

Com o falecimento do mestre e historiador Zoroastro Artiaga (26 
de fevereiro de 1972) e, de conseguinte, aberta a vaga à eleição destinada 
ao preenchimento da Cadeira número 16, surgiu como candidata única, 
a folclorista e poetisa Regina Lacerda. Iniciada a sessão, o Presidente 
nomeou os escritores Primo Vieira, Eli Brasiliense e Basileu Toledo 
França, que distribuíram as cédulas. Recolhidas estas e apurados os 
votos, verificou-se o resultado vitorioso, sendo onze sufrágios a favor e 
um em branco.

Tomou posse na Academia, a primeira mulher de sua história, 
Regina Lacerda, que veio enriquecer o Sodalício, no dia 29 de julho de 
1973.

No salão do Clube Jaó, no dia 5 de dezembro de 1972, foi lançado o 
livro de poesias “Obras completas” do catalano Ricardo Paranhos, patrono 
da Cadeira número 22 e patrocinado pela Academia Goiana de Letras. 
Na oportunidade desta sessão especial, estavam presentes o governador 
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do Estado, Leonino Di Ramos Caiado e a primeira-dama, Maria de 
Lourdes Rodrigues Caiado, diversas autoridades e escritores, bem como 
familiares do poeta. 

Nos últimos dias do ano de 1972, em sessão especial, na sede 
da Academia, o Presidente Ursulino Leão ressaltou os notáveis 
serviços prestados à cultura goiana pelo governador Leonino Caiado e 
entregou-lhe uma Medalha de Ouro e diploma da Comissão Estadual do 
Sesquicentenário da Independência. Também, foram entregues a Medalha 
de Prata e diploma ao coronel Eni de Oliveira Castro, em reconhecimento 
pela colaboração especial que prestou às comemorações dos 150 anos da 
Independência do Brasil.

Dando prosseguimento, o Presidente do Sodalício, entregou o 
prêmio conferido a Bernardo Élis, um cheque no valor respectivo de 
Cr$5.000,00 (cinco mil cruzeiros), autor da monografia General Joaquim 
Xavier Curado, classificada em 1º lugar no concurso literário, promovido 
pela Academia Goiana de Letras e instituído pela Comissão Estadual do 
Sesquicentenário da Independência. Em segundo lugar, com o prêmio 
de Cr$3.000,00 (três mil cruzeiros), foi contemplada a escritora Regina 
Lacerda, com o trabalho, Antecedentes e Repercussão da Independência do 
Brasil em Goiás. Na oportunidade, o governador Leonino Caiado disse 
de sua satisfação em conviver com a intelectualidade goiana e lembrou 
que a Casa da Cultura, que pretendia construir, era o testemunho de seu 
apreço à cultura de Goiás.

Acontece que a decantada e tão falada Casa de Cultura, também 
não passou de projeto e não saiu da papelada carcomida pelas traças e 
esquecida nas gavetas do tempo.

Nos meados de agosto de 1973, os acadêmicos, Presidente Ursulino 
Leão e Bariani Ortencio, visitaram a Academia Brasileira de Letras, no Rio 
de Janeiro, em cuja reunião foram saudados pelo Presidente Austregésilo 
de Athayde, Aurélio Buarque de Holanda, Osvaldo Orico, Viana Moog e 
Odílio Costa Filho. Este último, relembrou o importante acontecimento 
em Goiânia, do primeiro Encontro Nacional das Academias de Letras.

O Presidente da Academia Brasileira de Letras pediu que fosse 
consignado em ata voto de louvor a Bernardo Élis, pelos oito votos na 
recente eleição realizada para preechimento da Cadeira número 32, em 
que saiu vitorioso o escritor Genolino Amado.

Foi criado pelo Presidente Ursulino Leão o Museu de Som, 
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entrevistas com acadêmicos, arquivadas na Casa, para enriquecer seu 
passado histórico.

No dia 22 de novembro, foram lançados os livros premiados pela 
Academia Goiana de Letras, Marechal Xavier Curado, criador do Exército 
Nacional, do escritor Bernardo Élis e Os antecedentes e a repercussão da 
Independência do Brasil em Goiás, da folclorista Regina Lacerda, sendo a 
venda dos exemplares revertida à Academia Goiana de Letras, para sua 
manutenção.

Em 1974, foi inaugurada na sede provisória da Academia Goiana 
de Letras, à Avenida Goiás, número 310, Edifício Vila Boa, a Galeria dos 
Presidentes, com exposição de fotografias de todos os acadêmicos que 
presidiram a entidade e, também, foram registradas em ata, congratulações 
ao professor Aldair da Silveira Aires, pela criação do Centro de Estudos 
da Literatura Goiana.

No dia 13 de abril de 1975, foi comemorado o centenário de 
nascimento do professor Francisco Ferreira dos Santos Azevedo, com 
missa na Igreja do Rosário, na Cidade de Goiás; visita ao Cemitério 
São Miguel, com a colocação de uma coroa de flores no túmulo do 
homenageado. Dia seguinte, às 20 horas, em sessão solene no auditório 
do Centro Administrativo, em Goiânia, com palestra do acadêmico 
Inácio Xavier da Silva e, em seguida, lançamento da segunda edição do 
Dicionário Analógico da Língua Portuguesa, de autoria do professor Ferreira, 
publicado pela Tesaurus Editora, de Brasília, considerada obra-prima no 
gênero, sobretudo de um autor e morador perdido nos confins do sertão 
do Brasil Central, no início do século XX.

Foi aprovado, pela Academia, o Concurso Academia Goiana de 
Letras/75, em comemoração ao centenário de nascimento do saudoso 
professor Francisco Ferreira dos Santos Azevedo.

No primeiro semestre do ano de 1975, as entidades culturais de 
Goiás, muito contribuíram para o ingresso do escritor goiano, Bernardo 
Élis, à Casa Machado de Assis. Assim, com o falecimento do escritor 
Ivan Lins, Bernardo se inscreveu à Cadeira número 1, daquele Sodalício. 
Em reunião bastante movimentada, na sessão ordinária, realizada no 
dia 3 de julho, o acadêmico Monsenhor Primo Vieira, apresentou três 
propostas, todas aceitas por maioria de votos. Primeira, no sentido de que 
a Academia oficiasse ao ex-Presidente da República, Juscelino Kubitschek 
de Oliveira, solicitando-lhe o adiamento de sua candidatura à Academia 
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Brasileira de Letras, em favor do romancista Bernardo Élis, primeiro a 
se inscrever na vaga deixada por falecimento do saudoso Ivan Lins, que 
muito trabalhou pelo ingresso do escritor goiano, quando de sua primeira 
tentativa naquela Casa. Segunda, objetivando a criação do emblema para 
a Academia Goiana de Letras. Terceira, no sentido de criar a Estante dos 
escritores membros da Academia Goiana de Letras e, ao mesmo tempo, 
que dela se encarregasse o acadêmico Bariani Ortencio.

Nas sessões seguintes, com a vitória apertada do contista Bernardo 
Élis, a entidade, que ele presidiu por quase cinco anos, manifestou sua 
alegria e registrou correspondências de muitos confrades de outras 
Academias, regosijando sua inclusão nos quadros da Casa Machado  
de Assis.

O Presidente Ursulino Leão comunicou ao recém-eleito que a 
Academia Goiana de Letras, com muito orgulho, daria o Fardão e o 
Colar para sua posse nas festividades na Academia Brasileira de Letras. 
Agradeceu, Bernardo Élis, sentindo-se satisfeito pelo presente, dizendo 
que sempre louvaria o nome dos povos de Goiás naquela Casa. Convidou 
os confrades para solenidade de posse, marcada para o dia 10 de dezembro 
de 1975, sendo o primeiro goiano a se adentrar e nos salões da Casa 
Machado de Assis.

Na abertura dos trabalhos, no ano de 1976, a presidência da Casa 
comunicou aos confrades a importância de colaborar e comemorar o 
sesquicentenário de nascimento de Dom Pedro II. Registrou, também, a 
visita do escritor Aldair da Silveira Aires, Superintendente de Assuntos 
Culturais da Secretaria da Educação e Cultura, acompanhado do escritor 
Bernardo Élis, visando manter maior intercâmbio com aquela Casa.

No ano seguinte, o acadêmico Colemar Natal e Silva propôs 
apresentar um anteprojeto da reforma dos Estatutos, facilitando o trabalho 
para a aprovação dos artigos, juntando as solicitações dos acadêmicos já 
sugeridas, o que foi aprovado por todos.

Em setembro, por proposta da presidência, é registrada em ata a 
presença, em Goiânia, do escritor e membro da Academia Brasileira de 
Letras, Jorge Amado, que aqui veio para visitar amigos e lançar o seu 
livro: Tieta do Agreste.

No dia 15 de dezembro, é realizada a votação do Estatuto da 
Academia, e o Presidente Ursulino Leão agradece a colaboração de 
todos, em especial a dos escritores Colemar Natal e Silva e José Lopes 
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Rodrigues. Ao primeiro, pela apresentação do anteprojeto, facilitando 
o encaminhamento das solicitações dos acadêmicos e, ao segundo, pelo 
cuidado de fazer, como secretário, a fiel anotação da matéria discutida e 
aprovada pelos acadêmicos.

Um dos pontos importantes da reforma estatutária foi o acréscimo 
de mais dez Cadeiras, perfazendo o número de quarenta, igualando às 
Academias Francesa e Brasileira de Letras. Entretanto, os nomes para a 
formação dos Patronos seriam apresentados por parte dos acadêmicos, e 
a votação em sessão ordinária à sua aprovação.

Nas primeiras reuniões da Academia, muitos foram os nomes 
sugeridos para a devida homenagem.

No ano de 1978, foram aprovados os nomes com os respectivos 
Patronos: Cadeira número 31, Eurídice Natal e Silva; Cadeira número 32, 
Francisco Ayres da Silva; Cadeira número 33, professor Antônio Eusébio 
de Abreu; Cadeira número 34, Jarbas Jayme; Cadeira número 35, Zeferino 
de Abreu; Cadeira número 36, Visconde de Taunay; Cadeira número 37, 
Crispiniano Tavares; Cadeira número 38, Bernardo Guimarães; Cadeira 
número 39, professor Pedro Gomes de Oliveira; Cadeira número 40, 
poeta Arlindo Costa.

Fato de grande pesar, a notícia do falecimento, no dia 16 de 
agosto de 1979, do ex-interventor, governador e senador federal por 
Goiás, médico e primeiro Presidente da Academia Goiana de Letras, 
Pedro Ludovico Teixeira, idealizador e fundador de Goiânia. Diversos 
acadêmicos manifestaram suas tristezas pelo seu passamento e foi marcada 
sessão solene em homenagem póstuma ao grande estadista goiano, dia 
23 de novembro daquele ano, no auditório Gilson Alves, no edifício 
da Federação das Indústrias de Goiás. Na abertura das solenidades 
destinadas a reverenciar a memória do acadêmico, o Presidente Ursulino 
Leão deu a palavra a José Peixoto da Silveira, que discursou falando de 
sua personalidade, destacando-lhe o aprumo físico, moral e intelectual, 
afirmando que a sua vida, pela atuação no cenário goiano, se confundia 
com a própria história de Goiás.

Nesse mesmo ano, a Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, 
pela sua Presidente, Rosarita Fleury convidou os acadêmicos para, no dia 
9 de novembro, prestigiar o poeta Gilberto Mendonça Teles, que receberia 
o título de Príncipe dos Poetas Goianos, em substituição, por falecimento, 
do escritor José Xavier de Almeida Júnior.
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No exercício de 1980, o acadêmico José Mendonça Teles propõe, 
e é aprovada pelos confrades, a comemoração do bicentenário de 
nascimento de Auguste Saint-Hilaire, naturalista francês, que aqui esteve 
em viagem de estudos e deixou um livro de registro de sua passagem  
por Goiás.

Foi sugerido o nome do professor Sebastião Sant’Anna e Silva, 
como convidado especial, para proferir a conferência sobre o ilustre  
viajante francês.

No decorrer daquele ano (1980), o acadêmico Alaor Barbosa, 
apresentou requerimento ressaltando os trinta anos de publicação 
ininterrupta do Jornal de Letras, dirigido por Elísio Condé, propondo que 
se lhe enviasse e também ao seu companheiro Waldemar Cavalcante um 
ofício de congratulações.

No ano de 1981, o Presidente Ursulino Leão dá conhecimento 
aos presentes do convite endereçado ao acadêmico Benedito Silva, 
para proferir conferência sobre o historiador José Martins Pereira de 
Alencastre, em comemoração ao sesquicentenário do seu nascimento, 
Patrono da Cadeira número 7, da Academia Goiana de Letras. Ao mesmo 
tempo, manifestou o confrade Colemar Natal e Silva, que se fizesse a 
sessão conjunta com o Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, de que 
era Presidente.

Em abril de 1982, a Academia, depois de aproximadamente sete 
anos, reunindo-se na sede da União Brasileira de Escritores, sala número 
403, edifício Vila Boa, Avenida Goiás, volta a funcionar no mesmo 
endereço, sala número 905, 9º andar, cedido pelo acadêmico Jaime 
Câmara. Na oportunidade, foi registrada em ata, as palavras de profundo 
reconhecimento do atual Presidente.

No final do referido ano, o Presidente anuncia a concretização 
de uma velha aspiração: impressão dos diplomas a serem conferidos aos 
membros da instituição.

No mês de agosto de 1983, o escritor Francisco de Brito proferiu 
conferência sobre a vida e obra do poeta Joaquim Bonifácio Gomes de 
Siqueira, Patrono da Cadeira número 13, ocupada por ele.

Ano seguinte, o escritor Alaor Barbosa apresenta requerimento 
de votos de aplauso à acadêmica Cora Coralina pelo recebimento do 
troféu “Juca Pato” e pede a criação de um prêmio a se chamar Revelação 
Literária, a ser conferido pela Academia de três em três anos.
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O mesmo acadêmico pede que se registre em ata, pesar pelos 
falecimentos do escritor Raul Cortàzar, argentino, do russo Shalokov e 
do brasileiro Pedro Nava.

No final do ano citado, a Academia toma ciência do projeto de lei 
apresentado pelo deputado estadual Vitor Ricardo, no sentido de que 
a rodovia que liga a cidade de Piracanjuba à BR-153, passe a chamar 
“Rodovia Leo Lynce”.

Na primeira reunião da Academia, fevereiro de 1985, o professor 
Colemar Natal e Silva, felicita o presidente, Ursulino Leão, pela conquista 
merecida do Troféu Jaburu, outorgado pelo Conselho Estadual de Cultura. 
Por sua vez, agradece e fala do Encontro Nacional de Escritor a realizar-
se em Goiânia, no período de 13 a 16 de junho, promoção da UBE-GO, 
que tem à frente o escritor Kléber Adorno. Pediu a colabração de todos 
para este encontro cultural.

Em meados do mesmo ano (1985), o Presidente da Academia, 
lembra que está encerrando o seu oitavo mandato e esclarece que, por 
razões pessoais e pensando em uma renovação, não deseja continuar na 
presidência da Casa, que já dirige há dezesseis anos.

Em outubro, foi eleita a nova diretoria, apresentando o seguinte 
resultado: Presidente: José Mendonça Teles; Vice-Presidente: Colemar 
Natal e Silva; 1ª Secretária: Regina Lacerda; 2º Secretário: Mário Rizério 
Leite; Tesoureiro: Waldomiro Bariani Ortencio e Bibliotecária: Nelly 
Alves de Almeida. Logo após, foi empossada a diretoria eleita para o 
biênio 1985/87.

Em maio de 1986, o professor Colemar Natal e Silva disserta sobre 
o pioneirismo do escritor e acadêmico Altamiro de Moura Pacheco, como 
um dos fundadores da Sociedade Goiana de Pecuária, como médico 
atuante da Associação Médica de Goiás, incentivador e batalhador na 
luta pela fundação da Faculdade de Medicina.

O presidente José Mendonça Teles assina convênio com o 
Agrobanco, para realização de concursos literários e a criação do Troféu 
Cora Coralina, que será entregue a personalidades culturais que se 
destacarem em Goiás e no Brasil.

No segundo semestre de 1987, é reeleito José Mendonça Teles 
para dirigir a Academia, biênio 1987/89. Falou na oportunidade que 
o governador Henrique Santillo, determinou a compra da Casa de 
Colemar Natal e Silva, para sede própria da Academia Goiana de Letras. 
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Congratulou-se, também, com o escritor e secretário Estadual de Cultura, 
Kléber Adorno, que determinou a restauração da Casa.

Por proposta do acadêmico Geraldo Coelho Vaz, e aprovado por 
maioria dos presentes, o Troféu Cora Coralina, ano 1987, foi dado ao 
secretário de Cultura Kléber Adorno.

No transcorrer do ano de 1988, o Presidente reuniu esforços para 
a comemoração, no ano seguinte, das festividades do cinqüentenário de 
fundação da Academia Goiana de Letras.

O acadêmico Bariani Ortencio, cumprimentando o escritor Geraldo 
Coelho Vaz, pela sua eleição como Presidente, biênio 1988/90, frente aos 
destinos da União Brasileira dos Escritores de Goiás.

O acadêmico Bernardo Élis registra como fato auspicioso para  
Goiás e para a Academia, o recebimento do Prêmio Machado de Assis, 
conferido pela Academia Brasileira de Letras, ao poeta Gilberto  
Mendonça Teles.

No ano do cinqüentenário da Academia Goiana de Letras, 29 de 
abril 1989, foi aprovada a seguinte programação: dia 26, às 14 horas, tema 
A Poesia, proferida pelo professor José Fernandes; dia 27, às 14 horas, tema 
Artes Plásticas, proferida pelo crítico de artes, escritor Miguel Jorge; dia 
28, às 14 horas, tema Música, proferida pela professora Belkiss Spenzière 
Carneiro de Mendonça; às 19 horas, inauguração da Galeria Fotográfica 
de Patronos e Acadêmicos, bem assim do acervo de obras de arte, doadas 
por artistas plásticos goianos: A. Poteiro, Alcione Guimarães, Amaury 
Menezes, Cléia Costa, D. J. Oliveira, Diva Goulart, Goiandira do Couto, 
Getúlio Araújo, Gomes de Souza, Iza Costa, José Asmar, M. Cavalcante, 
Marisa, Selma Parreira, Vanda Pinheiro, Yeda Schmaltz e esculturas de 
Maria Guilhermina e de Elifas.

Dia 29, encerramento das comemorações no Castro’s Park Hotel, 
com jantar festivo, com a presença do Presidente da Academia Brasileira 
de Letras, Austregésilo de Athayde, do governador Henrique Santillo 
e primeira-dama Sônia Santillo, do professor Colemar Natal e Silva, 
Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, da escritora 
Rosarita Fleury, Presidente da Academia Feminina de Letras e Artes de 
Goiás, do poeta Geraldo Coelho Vaz, Presidente da União Brasileira de 
Escritores de Goiás, do escritor Kléber Adorno, secretário estadual de 
Cultura, do poeta Antônio Carlos Osório, representando o Ministro da 
Cultura, José Aparecido e muitos convidados.
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No início de 1990, o Presidente enviou ofício ao ex-secretário da 
Cultura, Kléber Adorno e ao Presidente da Emop, engenheiro Geraldo 
Ferreira Félix de Sousa, agradecendo os bons préstimos pela reforma e 
ampliação realizadas na sede da Academia.

O prefeito Municipal de Goiânia, Nion Albernaz, pela lei número 
6.939, de 19 de dezembro de 1990, considera de utilidade pública a Academia 
Goiana de Letras, entidade civil com sede e foro nesta capital.

Em fevereiro de 1991, Bariani Ortencio congratula-se com os 
Acadêmicos Geraldo Coelho Vaz e Kléber Adorno. O primeiro, por sua 
investidura no cargo de Secretário de Cultura do Estado de Goiás e o 
segundo, como deputado estadual e representante da cultura goiana na 
Assembléia Legislativa do Estado.

A Academia Goiana de Letras registra, em reunião ordinária, o 
prêmio ao acadêmico Carmo Bernardes, pela Casa das Américas, em 
Cuba. Pediu a palavra, Brasigóis Felício, que se congratulou com o escritor 
goiano, assinalando a importância de sua literatura para Goiás e para o 
Brasil.

O ano de 1992 foi rico em palestras proferidas pelos acadêmicos 
e visitantes. E, ainda, pela preocupação de todos na preservação dos 
documentos e pelos cuidados maiores nos arquivos da Casa.

O Presidente José Mendonça Teles recebe, no final do ano de 
1993, do advogado e poeta Paulo Pacheco, sobrinho do escritor e médico 
Altamiro de Moura Pacheco, a escritura de doação da residência daquele 
acadêmico, que se transformará em Casa de Cultura Altamiro de Moura 
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Pacheco.
A escritura pública de doação, com cláusulas restritas, foi passada 

em 6 de outubro de 1993, no 3º Tabelionato de Notas, em Goiânia, como 
outorgante doador de sua residência Altamiro de Moura Pacheco, para 
a Academia, localizada à Av. Araguaia, número 240, esquina com rua 
15, Centro, um sobrado residencial, dois pavimentos e no pavimento 
superior, três salas grandes, onde encontra-se instalada uma biblioteca 
com aproximadamente, oito mil títulos. 

O primeiro diretor da Casa de Cultura Altamiro de Moura 
Pacheco, por designação do Presidente da Academia, foi o escritor Alaor 
Barbosa, depois, Belkiss Spenzière Carneiro de Mendonça e seguindo, 
sucessivamente, Geraldo Coelho Vaz, Kléber Adorno, Lêda Selma, 
Antônio Eugênio de Moura Pacheco e Ubirajara Galli.

Em 10 de março de 1994, a Academia Goiana de Letras prestou 
homenagem, em Sessão Magna de Saudade, à memória do acadêmico 
Venerando de Freitas Borges. Em emocionado discurso, a confreira e 
musicista Belkiss Spenzière Carneiro de Mendonça, teceu elogios à sua 
pessoa, enumerando suas qualidades de homem público e de sua profícua 
administração como primeiro prefeito de Goiânia, nomeado pelo então 
interventor federal, Pedro Ludovico Teixeira. Amante da Cultura, criou a 
Bolsa de Publicações Hugo de Carvalho Ramos, que muito vem apoiando 
a literatura brasileira feita em Goiás.

No dia 14 de setembro daquele ano, tomou posse na Cadeira 
número 01, patrono José Vieira do Couto Magalhães, com o falecimento 
do professor Venerando de Freitas Borges, o escritor Kléber Adorno, que 
contou com a presença de diversas autoridades, destacando a do médico 
e ex-governador de Goiás, então ministro da Saúde, Henrique Santillo.

Na oportunidade, o Presidente José Mendonça Teles relatou o 
empenho do Ministro Henrique Santillo, o qual, quando Governador, 
presenteou a Academia com a aquisição da casa do professor Colemar 
Natal e Silva, registro imobiliário número 1, sendo a primeira casa 
registrada em Goiânia, para ser a sede da Academia Goiana de Letras. 
Finalizando suas palavras, ressaltou a importância da sede própria, 
sobretudo, do auditório onde os acadêmicos eleitos tomam posse com a 
dignidade que eles merecem.

Depois de quase dez anos dirigindo a Academia Goiana de Letras, 
o presidente José Mendonça Teles renunciou ao cargo e, estando o vice-
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presidente, Colemar Natal e Silva, impossibilitado de assumir por motivo 
de saúde, o 1º secretário, José Fernandes, toma posse no dia 4 de maio 
de 1995.

Tratou-se, então, de providenciar nova eleição, o que aconteceu 
no dia 5 de outubro de 1995. O Presidente exerceu por cinco meses a 
administração da entidade, saudou e deu posse à nova diretoria, biênio 
1995/97, assim constituída: Presidente: Maria do Rosário Cassimiro; 
Vice-Presidente: Jerônimo Geraldo de Queiroz; 1º secretário: Antônio 
Geraldo Ramos Jubé; 2º secretário: Eliézer José Penna; Tesoureiro: José 
Normanha de Oliveira; e Bibliotecário: José Asmar.

Em 22 de abril de 1996, a Academia presta justa homenagem 
ao idealizador e um dos fundadores da entidade, professor Colemar 
Natal e Silva, sessão Magna de Saudade, pelo seu falecimento ocorrido 
em Goiânia, em 23 de fevereiro do mesmo ano. Falou em nome dos 
acadêmicos, o professor José Luiz Bittencourt, que elogiou suas qualidades 
como intelectual, político e educador. Lembrou ao ensejo, que foi o 
primeiro reitor da Universidade Federal de Goiás e o grande batalhador 
para implantação de diversos cursos quando exercia a reitoria.

Em reunião no mês de agosto, a presidente convocou seus pares 
para discussão da reforma do estatuto. Pediu a todos sugestões para sua 
elaboração, modernizando-o e adequando-o aos anseios da Casa.



41ACADEMIA GOIANA DE LETRAS   (  História  e  Antologia  )

No final do referido mês, a Academia recebeu a visita do escritor 
Marcos Vinícios Vilaça, ministro do Tribunal de Contas da União e 
membro da Academia Brasileira de Letras. O acadêmico José Luiz 
Bittencourt fez elogios à pessoa do escritor e finalizou dizendo que a Casa 
o recebia com grande alegria.

Neste mês de agosto, a Presidente Maria do Rosário Cassimiro 
recebeu a escritura definitiva da Casa de Cultura Altamiro de Moura 
Pacheco.

Foi marcada Assembléia Geral Extraordinária, aos 12 de dezembro 
de 1997, para discussão e aprovação dos Estatutos da Academia. 
Aprovados os estatutos com nova redação, foi ele averbado em 14 de 
março do ano seguinte.

Em novembro, a Academia realiza a Sessão Magna Comemorativa, 
com o fim específico de receber e homenagear o jornalista Murilo Melo 
Filho, saudado em nome da Casa, pelo acadêmico José Luiz Bittencourt.

No dia 30 de novembro de 1997, falece em Goiânia, o escritor, 
ex-presidente da Academia Goiana de Letras, Bernardo Élis Fleury de 
Campos Curado, único goiano a ocupar uma Cadeira na Casa Machado 
de Assis e no dia 29 de janeiro de 1988, é realizada Sessão Magna da 
Saudade a memória do acadêmico falecido. O panegírico foi feito pelo 
acadêmico José Asmar.

É reeleita a diretoria para o biênio 1997/99, conservando todos 
seus membros e substituindo apenas, a 2ª secretaria agora ocupada pela 
acadêmica Moema de Castro e Silva Olival e também bibliotecário, Jacy 
Siqueira.

Em abril de 1998, a presidente Maria do Rosário Cassimiro assina 
convênio com a Prefeitura Municipal de Goiânia para reforma da Casa 
de Cultura Altamiro de Moura Pacheco.

A Casa Colemar Natal e Silva é tombada pelo governo do Estado 
de Goiás, por meio de Decreto nº 4.943, de 31 de agosto de 1998, com 
fundamento na Lei número 3.312, de 9 de julho de 1998, por parte do 
Patrimônio Histórico e Artístico do Estado.

Em abril do ano seguinte, comemoraram-se, festivamente, os 
sessenta anos de fundação da Academia Goiana de Letras, e inaugura-se a 
galeria dos Presidentes, com retratos feitos pelo renomado artista plástico  
Amaury Menezes.

Em Sessão Extraordinária, foi eleita nova diretoria biênio 1999/2001. 
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Presidente, José Fernandes; Vice-Presidente, Jacy Siqueira; 1º secretário, 
Luiz de Aquino Alves Neto; 2ª secretária, Augusta Faro Fleury de Melo; 
Tesoureiro, Waldomiro Bariani Ortencio e bibliotecário, Brasigóis Felício.

No final do ano de 1999, foi realizada sessão solene em homenagem 
ao escritor goiano, de Corumbá de Goiás, conhecido internacionalmente, 
com livros traduzidos em diversos idiomas, José J. Veiga. O triste 
desaparecimento foi lamentado pelos amigos e acadêmicos. Falou, na 
oportunidade, em nome da Academia o escritor Bariani Ortencio.

Em 16 de novembro de 2000, foi inaugurado o painel nos jardins 
da Casa de Cultura Altamiro de Moura Pacheco, em homenagem ao 
acadêmico. O trabalho artístico levou a assinatura do escultor Elifas.

No início do ano de 2001, defronte à Casa Colemar Natal e Silva, 
sede da Academia Goiana de Letras, foi solenemente inaugurado um 
painel retratando o fundador da entidade, também, com assinatura de 
Elifas.

Nesse mesmo ano, foi proferida pelo embaixador Zelemir Brala, 
palestra sobre literaturas Croata/Eslovena. Em 13 de setembro, em 
sessão solene no auditório Jaime Câmara, sede da Academia, o escritor, 
tradutor, poeta e crítico literário, Fernando Py, faz palestra sobre a obra de  
José J. Veiga.

Em setembro do ano citado, realizou-se a eleição da Academia de 
Letras, encabeçando duas chapas, Eurico Barbosa e Geraldo Coelho Vaz. 
Na apuração de votos, os escrutinadores revelaram o empate de dezessete 
votos cada. Conforme prescrevem os estatutos, o mais velho assumiu a 
direção da Casa. Assim, ficou constituída a diretoria biênio 2001/2003: 
Presidente: Eurico Barbosa; Vice-Presidente: Belkiss Spenzière Carneiro 
de Mendonça; 1ª secretária: Augusta Faro Fleury de Melo; 2º secretário: 
José Fernandes; tesoureiro: Waldomiro Bariani Ortencio e bibliotecário: 
Helvécio Goulart.

No início do ano de 2002, a Academia Goiana de Letras aprovou 
a criação do Concurso Literário “Prêmio Colemar Natal e Silva”, 
com prêmio estipulado no valor de cinco mil reais para a obra de 
maior destaque, publicada nos dois últimos anos, e o Troféu Goyazes, 
homenageando na categoria Romance, Eli Brasiliense; Poesia, Leodegária 
de Jesus; Conto, Bernardo Élis; Crônica, Marieta Teles Machado; Ensaio, 
Nelly Alves de Almeida; Teatro, Otavinho Arantes. Os ganhadores em 
consonância com suas regras devem ser goianos, ou que residam no Estado 
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há mais de cinco anos. A premiação deverá ocorrer sempre na primeira 
quinzena de dezembro de cada ano.

O presidente Eurico Barbosa recebeu solenemente, em sessão 
especial, os escritores latinos americanos, que integram o movimento 
ABRACE. É o terceiro encontro internacional e o primeiro no Brasil. 
O encontro acontece em Brasília e a única goiana que participa do 
movimento é a acadêmica Lygia de Moura Rassi, anfitriã dos escritores 
em Goiânia.

Em sessão solene, foi comemorado o centenário de nascimento 
do poeta Carlos Drummond de Andrade. Foram palestrantes, Heleno 
Godoy, Albertina Vicentini, José Fernandes, Moema de Castro e Silva 
Olival, Miguel Jorge e Goiamérico Felício.

Em agosto, foi realizada a sessão comemorativa em homenagem ao 
poeta Afonso Félix de Souza e à memória de Colemar Natal e Silva, pela 
passagem do aniversário de seu nascimento. Falaram, na oportunidade, 
escritores Lêda Selma, Emílio Vieira, Heleno Godoy e Wânia Majadas.

No final de dezembro do referido ano (2002), no auditório da Caixa 
Econômica Federal, foram entregues o Prêmio Colemar Natal e Silva e os 
troféus Goyazes, para as seguintes pessoas: o primeiro, categoria romance, 
a escritora Adelice da Silveira Barros, com o livro Um jeito torto de vir ao 
mundo, recebendo o cheque no valor de cinco mil reais, patrocínio do 
Presidente do Goiás Esporte Clube, João Gualberto. O segundo, ficou 
assim outorgado: gênero Romance, patrono Eli Brasiliense, Ursulino Leão; 
Poesia, patrono Leodegária de Jesus, recebeu a escritora Yeda Schmaltz; 
Conto, patrono Bernardo Élis, recebeu o troféu a contista Maria Helena 
Chein; na categoria de Crônica, a premiação coube ao escritor Brasigóis 
Felício, que tem como patrono Marieta Teles Machado; no gênero Ensaio, 
troféu Nelly Alves de Almeida, foi para a ensaísta e professora Darcy 
França Denófrio e para Teatro, patrono Otávio Arantes, recebeu o troféu 
o escritor Miguel Jorge.

No ano de 2003, a Academia recebeu a visita da renomada escritora 
Nelly Novaes Coelho, autora do Dicionário crítico de escritores brasileiros. 
O presidente Eurico Barbosa designou a acadêmica Moema de Castro e 
Silva Olival para saudar a visitante.

Nos dias dezessete, dezoito e dezenove de agosto do mesmo ano 
(2003), a Academia promoveu, juntamente com a União Brasileira de 
Escritores, o Primeiro Ciclo de Debates Sobre a Crítica Literária, no auditório 
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da entidade. Os debatedores convidados para os três dias foram José 
Fernandes, Moema de Castro e Silva Olival, Wânia Majadas, Albertina 
Vicentini, Heleno Godoy, Goiamérico Felício, Heloísa Helena de Campos 
Borges e Maria Zaíra Turcchi.

No dia dois de outubro é empossada a nova diretoria para o biênio 
2003/05, ficando na presidência o escritor Geraldo Coelho Vaz, Vice-
Presidente: Belkiss Spenzière Carneiro de Mendonça, 1º secretário: 
Aidenor Aires; 2ª secretária: Augusta Faro Fleury de Melo; Tesoureiro: 
José Fernandes; Bibliotecário: Antônio José de Moura.

Uma caravana de escritores, patrocinada pelo governador de Goiás, 
Marconi Perillo, foi a São Paulo, a fim de assistir às solenidades de entrega 
do Troféu Juca Pato, na Biblioteca Mário de Andrade, ao poeta goiano 
Gilberto Mendonça Teles. Esta premiação, Concurso Intelectual do Ano é 
coordenada pela União Brasileira de Escritores de São Paulo e pelo jornal 
A Folha de São Paulo.

A Academia Goiana de Letras recebe das mãos da presidente da 
União Brasileira de Escritores de Goiás, escritora Maria Luíza Ribeiro, 
o Troféu Tiokô, pelos relevantes serviços prestados à cultura brasileira.

Em dezembro, foram solenemente entregues o Prêmio Colemar 
Natal e Silva e o Troféu Goyazes, ambos promovidos pela Academia. O 
prêmio Colemar Natal e Silva para o melhor ensaio, Lavra dos Goiases 
III – Leodegária de Jesus, de Darcy França Denófrio, foi conferido à autora 
o valor de cinco mil reais patrocinado pela Cooperativa de Crédito Rural 
Goiáscarne, por meio do seu presidente, José Fernando de Barros. O 
Troféu Goyazes foi destinado às categorias: Poesia – Troféu Leodegária 
de Jesus, ao poeta Helvécio Goulart; Romance – Troféu Eli Brasiliense, ao 
escritor Antônio José de Moura; Conto – Troféu Bernardo Élis, ao escritor 
Heleno Godoy; Crônica – Troféu Marieta Teles Machado, à escritora 
Lêda Selma; Ensaio – Troféu Nelly Alves de Almeida, à professora Maria 
Zaíra Turcchi.

Na primeira reunião da Academia no ano de 2004, o presidente 
Geraldo Coelho Vaz, informou aos acadêmicos a programação do ciclo 
de palestras para aquele ano, abordando as datas e calendário de eventos, 
destacando-se efemérides importantes na vida acadêmica.

No dia vinte e três de março de 2004, foi lançado no auditório da 
Academia o CD “Rumi, Hafiz e Cora Coralina”, declamação da professora 
da Universidade Nacional de Brasília, Luciana Aires de Mesquita e música 
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do maestro Guilherme Vaz.
No antedito ano, a Academia recebeu a visita de estudantes de 

Itumbiara, e dos alunos de Letras da Universidade Estadual de Goiás. E, 
ainda, os alunos do Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet), do 
Colégio Estadual Juvenal José Pedroso, de Goiânia e da Escola Municipal 
Irmã Catarina, da cidade de Senador Canedo.

O crítico literário, poeta e tradutor Fernando Py, preferiu palestra 
no VI Encontro Nacional dos Escritores, promovido pela União Brasileira 
de Escritores de Goiás, no Centro de Cultura e Convenções de Goiânia, 
sobre o tema O Poeta Coelho Vaz.

Para comemorar o primeiro centenário da fundação da Academia 
de Letras de Goiás, da antiga capital do Estado, Vila Boa, a 12 de outubro 
de 1904, a diretoria programou um ciclo de palestras, proferidas pelos 
acadêmicos José Fernandes, Moema de Castro e Silva Olival, Ney 
Teles de Paula, Belkiss Spenzière Carneiro de Mendonça, Maria do 
Rosário Cassimiro, José Asmar, Miguel Jorge e José Luiz Bittencourt. As 
palestras foram publicadas na revista número 28, de dezembro de 2004, 
homenageando a fundadora Eurídice Natal e Silva.

Em dezembro, no auditório do Instituto Histórico e Geográfico de 
Goiás, foi entregue o Prêmio Colemar Natal e Silva, ao melhor livro de 
Poesia: Desenho de sol, de Edmar Guimarães, que recebeu a importância 
de cinco mil reais do Presidente José Fernando de Barros, patrocínio da 
Cooperativa de Crédito Rural Goiáscarne. O Troféu Goyazes, modalidade: 
Poesia, Troféu Leodegária de Jesus, ao poeta, Valdivino Braz; Romance, 
Troféu Eli Brasiliense, ao romancista Dionísio Machado; Conto, Troféu 
Bernardo Élis, a Fausto Rodrigues Valle; Crônica, Troféu Marieta Teles 
Machado, ao cronista e médico Gil Perini e Ensaio, Troféu Nelly Alves 
de Almeida, não foi consignado.

Nos primeiros dias de janeiro de 2005, o prefeito Municipal de 
Goiânia, Iris Rezende Machado deu posse ao escritor Kléber Adorno, 
como Secretário Municipal de Cultura. Uma comissão de acadêmicos, 
formada pelo presidente Geraldo Coelho Vaz, Aidenor Aires, Antônio 
José de Moura, José Fernandes, José Mendonça Teles e Ney Teles de Paula 
visitam o acadêmico Secretário da Cultura.

De vinte e três de abril a primeiro de maio, foi realizada a Iª Bienal 
do Livro de Goiás, no Centro de Cultura e Convenções de Goiâ nia. 
Compareceram ao evento os membros da Academia Brasileira de Letras, 
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escritores Carlos Heitor Cony, Lygia Fagundes Teles, Murilo Melo Filho 
e Ana Maria Machado. Nas solenidades da abertura falaram os oradores 
Geraldo Coelho Vaz, presidente da Academia Goiana de Letras, a escritora 

Lygia Fagundes Teles e o governador de Goiás, Marconi Perillo.
A Academia recebe a visita dos escritores do Intercâmbio Cultural 

Goiânia-Brasil/ Melipilla, do Chile.
A Academia promove o Ciclo de Palestras, nos dias 27, 28 e 29 de 

julho, em homenagem ao acadêmico Gilberto Mendonça Teles pelos 50 
anos do lançamento do seu primeiro livro, Alvorada (1955). São palestran-
tes a professora Maria Luiza Sisterolli, Luiz de Aquino, José Fernandes, 
Darcy França Denófrio, Maria Zaíra Turcchi e Eurico Barbosa.

No último dia do ciclo de palestras, o presidente da Academia 
Brasileira de Letras, poeta Ivan Junqueira e o acadêmico Antônio Carlos 
Secchin, falaram sobre a poesia do homenageado, a convite da insti-
tuição goiana. Os convidados foram recepcionados pelos acadêmicos e 
inaugurada uma placa na parede principal da sede, com dizeres alusivos 
às suas visitas.

No mês de agosto, foi realizada a tradicional semana Colemar Natal 
e Silva, com o tema Os cem anos de Jean Paul Sartre. Foram palestrantes 
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Heloísa Helena de Campos Borges, Lêda Selma, Emílio Vieira, Moema 
de Castro e Silva Olival, José Fernandes e Brasigóis Felício.

A convite do prefeito municipal de Catalão, Adib Elias, os aca-
dêmicos Geraldo Coelho Vaz, Aidenor Aires, Brasigóis Felício, Eliézer 
Penna, José Fernandes e os escritores Luiz Augusto Sampaio e Ubirajara 
Galli visitaram a Academia Catalana de Letras e a casa onde residiram 
os escritores Bernardo Guimarães, Fagundes Varela e Gastão de Deus 
Victor Rodrigues. Na oportunidade, o Presidente da Academia Goiana de 
Letras, sugeriu ao prefeito a aquisição da Casa para um Centro Cultural.

Em setembro, duas chapas foram apresentadas para a eleição do 
biênio. 2005/2007. De um lado, Miguel Jorge, encabeçando a chapa e 
de outro lado, Geraldo Coelho Vaz. Foi eleita a segunda: Presidente: 
Geraldo Coelho Vaz; Vice-Presidente: Aidenor Aires; 1º secretário: 
José Fernandes: 2ª secretária: Augusta Faro Fleury de Melo; Tesoureiro: 
Bariani Ortencio e Bibliotecário: Antônio José de Moura.

Em outubro, tomou posse a nova diretoria.
Em novembro, aconteceu no Jóquei Clube de Goiânia, o lança-

mento da Coleção Goiânia em Prosa e Verso, patrocínio da Secretaria 
Municipal de Goiânia, publicando quarenta e dois títulos, sendo con-
templados os acadêmicos Aidenor Aires, com Seleta Poética; Augusta 
Faro Fleury Curado, com Do Rio de Janeiro a Goiás; Bariani Ortencio, 
Crônicas; Brasigóis Felício, O Balé das Ilusões; Geraldo Coelho Vaz, Seleta 
Acadêmica e Força Literária; José Fernandes, Água Mole; José Mendonça 
Teles, Amor Diário; Lêda Selma, À Deriva; Luiz Augusto Sampaio, Para 
ler na sala de espera; Miguel Jorge, Olga e As horas; Ursulino Leão – Lena 
Leão, O velho avesso do novo.

No final do ano, em dezembro, foram entregues o Prêmio Colemar 
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Natal e Silva e Troféu Goyazes. O primeiro foi para Maria Luíza Ribeiro, 
com o romance Os cordeiros do abismo, que recebeu o prêmio de cinco mil 
reais do patrocinador José Fernando de Barros, Presidente da Cooperativa 
de Crédito Rural Goiáscarne. O Troféu Goyazes, no gênero Poesia, Troféu 
Leodegária de Jesus, foi para Gabriel Nascente; Conto, Troféu Bernardo 
Élis, para Aldair da Silveira Aires; Crônica, Marieta Teles Machado, 
o contemplado foi Ulisses Aesse; Romance, Eli Brasiliense, para Hélio 
Moreira; Ensaio, Nelly Alves de Almeida, foi contemplado a professora 
Vera Tieztmann e Teatro, Otavinho Arantes, Hugo Zorzetti.

Em março de 2006, participaram do III Encontro Internacional de 
Arte e Cultura na cidade de Melipilla, no Chile, os acadêmicos Geraldo 
Coelho Vaz, Luiz Augusto Sampaio, Aidenor Aires e os escritores Aldair 
da Silveira Aires, Elizabeth Caldeira Brito e Elciene Spencieri. Foram 
palestrantes os três membros da Academia Goiana de Letras, que ali 
representavam a entidade.

O presidente da Academia e os acadêmicos Modesto Gomes, 
Aidenor Aires, Luiz Augusto Sampaio e Eliézer Penna compareceram à 
cidade de Paraúna nas comemorações da instalação e posse dos membros 
da Academia Paraunense de Letras e Artes.

Em maio, os escritores e membros da Academia, Geraldo Coelho 
Vaz, Brasigóis Felício, Aidenor Aires e Ubirajara Galli marcaram presenças 
na instalação e posse dos membros da Academia Itumbiarense de Letras 
e Artes, na cidade de Itumbiara.

No mês de agosto, foi comemorada a semana Colemar Natal e Sil-
va, sendo palestrantes Moema de Castro e Silva Olival, José Fernandes, 
falando sobre os poemas de Mário Quintana e Heloísa Helena de Campos 
Borges, sobre a poética de Federico Garcia Lorca.

No final de dezembro, foi entregue o Prêmio Colemar Natal e Silva, 
para o melhor livro de Ensaio, Mais que simples palavras, de Heloísa Helena 
Campos Borges, conferindo à autora o prêmio no valor de cinco mil reais, 
patrocinado pelo agropecuarista e advogado Gilberto Sant’Anna Filho, 
presidente da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura.

O troféu Goyazes na categoria Poesia, Troféu Leodegária de Jesus, 
foi para Delermando Vieira; Romance, Troféu Eli Brasiliense, para o es-
critor Heitor Rosa; Crônica, Troféu Nelly Alves de Almeida, para Wânia 
Majadas e Teatro, troféu Otavinho Arantes, para Carlos Moreira.

No dia 26 de abril de 2007, no auditório da Academia Goiana de 
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Letras, o poeta, tradutor e crítico literário, Fernando Py, lançou festiva-
mente o seu livro Escritores Goianos (1985-2005). O Presidente Geraldo 
Coelho Vaz passou a palavra ao acadêmico Miguel Jorge que elogiou sua 
poesia e o levantamento da pesquisa histórica da literatura brasileira feita 
em Goiás. Em seguida, o escritor agradeceu os elogios e disse que só pôde 
realizar tal projeto, graças à Editora Kelps com a parceria da Academia.

No mês de junho, a Academia presta homenagem ao aluno Aurélio 
Sampaio Carrilho de Castro Póvoa, goiano de Goianésia e ganhador do 
prêmio Soletrando, da TV Globo, programa Caldeirão do Hulk.

O acadêmico Luiz de Aquino pronunciou discurso em nome da 
Academia, congratulando-se com a vitória do jovem goiano. Em seguida, 
o presidente ofereceu ao homenageado, aproximadamente 500 livros, a 
maioria de escritores goianos, para a biblioteca do Colégio Estadual Jales 
Machado, onde Aurélio é aluno.

Para as comemorações do centenário de nascimento de Colemar 
Natal e Silva, idealizador e um dos fundadores da Academia, foi progra-
mado um ciclo de palestras proferidas pelos escritores Miguel Jorge, Ivo 
Pinto de Melo e Pedro Sérgio Santos. Os agradecimentos ficaram a cargo 
da acadêmica Moema de Castro e Silva Olival, filha do homeageado.

No dia seis de setembro, em sessão solene, a Academia Goiana de 
Letras prestou homenagem ao escritor e membro da Academia Brasileira 
de Letras, Antônio Olinto. Além do Presidente, usaram da palavra a es-
critora Heloísa Helena Campos Borges, presidente da Academia Feminina 
de Letras e Artes de Goiás e o professor José Fernandes, que discorreu 
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sobre sua obra literária, louvando o livro A Casa da Água.
É lançada, em setembro, a segunda edição do livro Musa Bravia 

e Trovas, em memória de Demóstenes Cristino. Parceria com Editora 
Kelps, Academia e a neta do autor, jornalista Vânia Cristina Cristino. 
As solenidades ocorreram no auditório Jaime Câmara, sede da entidade.

Foi eleita a diretoria para o biênio 2007/2009, e tomou posse no dia 
quatro de outubro o Presidente Modesto Gomes da Silva, Vice-presidente: 
Luiz Augusto Sampaio; 1º secretário: Eurico Barbosa; 2º secretário: Helvé-
cio Goulart; tesoureiro: Bariani Ortencio e bibliotecário: Brasigóis Felício.

O presidente Modesto Gomes recebeu, em outubro, o Embaixador 
goiano Lauro Moreira, que proferiu conferência-recital, no auditório 
Jaime Câmara, em sessão extraordinária, sobre a obra poética de Marly 
de Oliveira.

Em reunião realizada no mês de novembro, o acadêmico Hélio 
Moreira comunicou ao presidente, que obtivera êxito na solicitação do 
patrocínio no valor de cinco mil reais para o Prêmio Colemar Natal e 
Silva, junto à firma Lojas Novo Mundo. Ato imediato, Modesto Gomes 
convocou os acadêmicos para uma visita de cortesia e agradecimento ao 
diretor-presidente, Luziano Martins Ribeiro.

No auditório Augusto da Paixão Fleury Curado, do Instituto His-
tórico e Geográfico de Goiás, o presidente da Academia abriu a sessão 
solene de entrega do Prêmio Colemar Natal e Silva e Troféu Goyazes, 
versão 2007. 

Os agraciados desta sexta edição foram os seguintes: Prêmio Co-
lemar Natal e Silva, para escritora Sônia Maria dos Santos, com o livro 
de poemas, Todas as Fábulas (editora Kelps-2006) e o cheque no valor 
de cinco mil reais, patrocinado pelo diretor-Presidente, Luziano Martins 
Ribeiro, do grupo Novo Mundo, firma genuinamente goiana.

O troféu Goyazes Eli Brasiliense, no gênero Romance foi concedido 
à escritora Adelice Silveira; Troféu Goyazes Bernardo Élis, gênero conto, 
para a contista Alcione Guimarães; Troféu Goyazes Marieta Teles Macha-
do, gênero crônica, foi agraciado o cronista Sinésio D’Oliveira e o Troféu 
Nelly Alves de Almeida, gênero ensaio, foi para o escritor Osmar Pires.

Em última reunião ordinária do ano citado, o Presidente comunicou 
o acerto verbal com o jornalista Batista Custódio, diretor-proprietário do 
Diário da Manhã, ficando resolvido que a Academia Goiana de Letras 
ficaria responsável pelo caderno Literatura & Cultura, que sairia quinze-
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nalmente, em quatro páginas. Para o bom e mais rápido andamento, o 
presidente Modesto Gomes, nomeou os acadêmicos Geraldo Coelho Vaz e 
Ubirajara Galli para editores do caderno e revisor Luiz Augusto Sampaio.

Em janeiro de 2008, a Secretaria Municipal de Cultura, publica a 
Coleção Goiânia em Prosa e Verso, beneficiando setenta e um escritores 
goianos, com publicações de suas obras, nos mais variados gêneros.

Foram contemplados os acadêmicos Augusta Faro Fleury de Melo, 
Lêda Selma, Luiz Augusto Sampaio, Luiz de Aquino, José e Gilberto 
Mendonça Teles, Helvécio Goulart, Modesto Gomes, Brasigóis Felício, 
Eliézer Penna, Antônio José de Moura, Miguel Jorge, Bariani Ortencio 
e José Luiz Bittencourt.

Conforme os estatutos da entidade, o Presidente da Casa, convocou 
reunião ordinária para a primeira quinta-feira do mês de fevereiro do 
ano de 2008, a fim de dar início aos trabalhos da entidade, levando aos 
pares o plano a ser desenvolvido durante o ano, com palestras, eventos, 
abordando datas significativas e efemérides importantes como forma de 
registrar a vida cultural da Academia.

Fato curioso aconteceu com o aparecimento da Revista da Aca-
demia Goiana de Letras, sendo que o primeiro número data-se do ano 
de 1957, dedicado ao poeta Leo Lynce, na administração do presidente 
José Xavier de Almeida Júnior, secretariado por Bernardo Élis. O segun-
do número, foi editado no ano de 1960, comemorativo à mudança da 
Capital Federal para o Planalto Central de Goiás, sob a presidência do 
professor Zoroastro Artiaga. O terceiro número, veio à lume sob a presi-
dência de Pedro Celestino da Silva Filho, em 26 de julho de 1961, sendo 
responsável pela revista, o mestre Zoroastro Artiaga. Em março de 1972, 
sob a presidência do escritor Ursulino Leão, surge o quarto número da 
Revista, repetindo novamente, como sendo o de número três. Acredita-se 
que, depois de mais de uma década de ausência, o secretário Monsenhor 
Primo Vieira, não percebeu a falha, numerou novamente a revista como 
sendo a de número três.

Até a presente data, foram editadas trinta e uma revistas e não, 
trinta, conforme constam nos anais da Casa.

Na administração de Ursulino Leão foram publicadas cinco revistas 
e na administração seguinte, sob a presidência de José Mendonça Teles, 
dez, sendo diretor, o acadêmico Geraldo Coelho Vaz e editor Brasigóis 
Felício. Ao assumir a presidência da Casa, Maria do Rosário Cassimiro, 
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designou José Asmar, editor geral, publicando cinco revistas e em seguida, 
no biênio da administração de José Fernandes, foram publicadas duas, 
sendo ele o próprio editor. Com a eleição do novo Presidente, Eurico 
Barbosa, foram publicadas mais duas sob a responsabilidade da acadêmica 
Maria do Rosário Cassimiro nomeada coordenadora editorial. O escritor 
Geraldo Coelho Vaz, ao assumir a presidência da Casa Colemar Natal 
e Silva, designou por portaria, o acadêmico Ney Telles de Paula como 
organizador e editor da Revista, tendo sido publicados quatro números.

A Revista da Academia Goiana de Letras, continuando sua tradi-
ção, demonstra o peso intelectual dos trabalhos publicados, enriquecendo, 
desta forma, o pensamento de seus colaboradores.

A Academia Goiana de Letras soube sempre exercer seu papel de 
centro do saber, do trabalho, em que se encontram criaturas para servir, 
por meio das letras, da língua mãe, que cultuam a tradição da Casa de 
Cultura do Brasil Central, pelas quase sete décadas de facho de luz, que 
clareiam e iluminam sua trajetória e a sua caminhada.

O primeiro presidente, segundo a história da entidade, pelas atas 
e registros dos acontecimentos, foi Pedro Ludovico, um dos acadêmicos 
fundadores, e teve como vice, professor Colemar Natal e Silva, assumin-
do sempre temporariamente a presidência. Com dignidade e coragem, 
manteve acesa a luz do caminho da Academia, durante um período de 
quase oito anos.

Seguiram-nos, pois, Augusto Ferreira Rios, Cyllenêo Marques de 
Araújo Valle (Leo Lynce), Vasco dos Reis Gonçalves, Elpenor Augusto 
de Oliveira, José Xavier de Almeida Júnior, Zoroastro Artiaga, Pedro 
Celestino da Silva Filho, Eli Brasiliense Ribeiro, Bernardo Élis Fleury de 
Campos Curado, Ursulino Tavares Leão, José Mendonça Teles, Maria do 
Rosário Cassimiro, José Fernandes, Eurico Barbosa dos Santos, Geraldo 
Coelho Vaz e Modesto Gomes da Silva.

Em quase sete décadas, a Academia Goiana de Letras deixa raízes 
no coração das terras encantadas e sonhadoras, floriu e frutificou nas 
mentes dos escritores, investiu na luta com coragem e criou força, poder, 
eficiência, graças aos ex-presidentes e membros do Sodalício, que hon-
raram e dignificaram no tempo e no espaço, o trabalho de bem servir a 
mais importante entidade cultural de nosso Estado.

O lema principal da Casa Colemar Natal e Silva tem por fim a 
cultura da língua pátria, da literatura brasileira, em particular da goiana, 
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bem como a proteção, o apoio e o incentivo à cultura em geral e ao desen-
volvimento intelectual do homem no território goiano. Ainda, preservar a 
memória de seus patronos e dos acadêmicos mortos, transmitindo, assim,  
conhecimentos às gerações atuais e futuras.

Goiânia, 29 de abril de 2008





General José Vieira Couto de Magalhães
Patrono

Pedro Ludovico Teixeira
 Fundador

Venerando de Freitas Borges
 Primeiro ocupante

Kléber Branquinho Adorno
 Segundo ocupante

Cadeira nº 01
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José Vieira Couto  
de Magalhães 

Nasceu na fazenda do Gavião, mu- 
nicípio de Diamantina, Minas Gerais, 

no dia 1º de novembro de 1837, filho do 
capitão Antônio Carlos de Magalhães e 
de dona Tereza Antônia do Prado Vieira 
Couto. Faleceu no Rio de Janeiro, a 14 de 
setembro de 1898.

Fez seus estudos iniciais no colégio 
mineiro do Calaça, Diamantina, e seguiu 
para São Paulo, onde, com brilhantismo, 
obteve o grau de doutor em Direito, no 
ano de 1860.

Foi Presidente das províncias de Goiás, 
Pará, Mato Grosso e  São Paulo.

Explorou o Araguaia, onde tentou 
implantar a navegação. Chegou, inclusive, 
a comprar navios para concluir seus 
planos como meio de transporte no Brasil 
Central.

Foi deputado por Mato Grosso e 
Goiás. Na Câmara, representou com 
dignidade, inteligência e brilhantismo os 
dois Estados.

Serviu durante o período em que fora 
Presidente da Província do Pará, na guerra 

do Paraguai, tendo recebido o título de 
Doutor e agraciado como Comendador 
da Ordem de Cristo.

Solteirão e desleixado com a aparência 
física, foi internado diversas vezes em hos-
pício, tendo recuperado temporariamente 
a saúde, vindo a falecer em conseqüência 
desse mal incurável.

Deixou as seguintes obras:
Em 1863, quando governador da pro-

víncia publicou o primeiro livro impresso 
e editado em Goiás, pela Typografia Pro-
vincial de Goiás, Viagem ao Rio Araguaia; 
Anchieta e as Línguas Indígenas; Os guaia-
nases ou a Fundação de São Paulo; A revolta 
de Felipe dos Santos, em 1720; O Selvagem 
– livro escrito atendendo à solicitação do 
Imperador Dom Pedro II para participar 
da Exposição de Filadélfia, no ano de 1876.
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VIAGEM AO RIO ARAGUAIA

Sobre todas elas, porém, encantou-nos a perspectiva de um lago, 
com o qual deparamos casualmente ao sair de uma floresta, e o primeiro 
que vejo em minha vida: o espelho puro das águas, as tartarugas (cracajá) 
a boiarem sobre as águas para aquecerem-se ao sol, o aspecto risonho das 
praias, em cuja área a onça, o jacaré, a anta, a capivara, haviam impresso 
seus passos, eram para mim objetos tão novos que, quanto mais eu os 
contemplava, tanto mais belos me pareciam.

Nossos animais não haviam bebido água desde o dia antecedente, 
até aquela hora; o cavalo que eu montava, mesmo por ser exclusivamente 
destinado a estas explorações, é forte, e estava descansado; rompendo 
em adiante, e esbarrando de chofre com o lago, conquanto visse que as 
margens eram atoladiças, contudo não o pude dominar; em dois estirões 
vi-me emaranhado no meio de um verdadeiro sorvedouro de água e 
lama; o cavalo redobrou de esforços e, arquejando, deu um pulo no meio 
d’água e precipitou-se comigo no lago. Vi que o único meio de evitar o 
perigo era o de abandoná-lo, o que fiz, conseguindo ganhar a margem, 
num lugar um pouco abaixo do que havia sido precipitado, onde achei, 
quando tomei pé, terreno firme.

Pescamos aí piranhas, apanhamos jabutis, e atiramos em algumas 
tartarugas.

Ao ganhar a estrada, deparamos com a ossada de uma anta devorada 
por onça; a fera parecia ter estado faminta quando fez aquela presa, 
porquanto não se contentara com a carne do animal; havia devorado 
também o couro, deixando apenas a parte correspondente ao alto das 
espáduas, que, por sua grossura, parecia haver sido refratária a seus 
esforços.

Nosso pouso foi à beirada de um capão por onde passa o córrego da 
Avoadeira, cuja água fresca proporcionou-nos não só excelente represália 
contra a sequidão do pouso antecedente, como também magníficos 
banhos.

Como nos dias antecedentes, dormimos ao relento sobre nossas 
redes, armadas pelos galhos das árvores ou em estacas afincadas para 
esse fim.

Estes desertos talvez nunca vissem tão grande número de homens 
civilizados.

A duas léguas de distância para trás pernoitava a força de que atrás 
falei, e que compõe-se de 23 praças, completamente armadas e municiadas 
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de cartuxame e balas; no centro a nossa comitiva, composta de 23 pessoas, 
e, a uma légua de distância adiante, algumas praças que voltavam para 
Leopoldina, depois de haverem dado baixa; de sorte que, em caso de 
ataque, estávamos aptos para oferecer uma resistência formidável aos 
selvagens, cujos vestígios havíamos encontrado em todo esse dia.

Por falar em selvagens, versando nesse dia a conversação sobre 
eles, tive ocasião de saber de um meio engenhoso de que se servem 
para reunirem-se no meio desses desertos; vão subindo por um buriti, 
e amarrando entorno dele, com um palmo de espaço, faixas de capim 
verde; descem depois, e ateam-lhe fogo: a última das faixas o comunica 
às outras, de modo que a gigantesca palmeira serve de farol, não só por 
ficar toda em brasas como também pela coluna elevada de fumaça, que 
se eleva ao céu em forma de espiral.

Estes sinais são dados ao morrer do dia, quando é necessário chamar 
o povo para se reunir; quando, porém, o chefe da tribo, que marcha sempre 
na retaguarda com sua família, se vê em falta de comida, ou receia algum 
ataque, ateia o fogo pela mesma forma, ao meio dia em ponto.

Este costume é comum aos Xavantes, Carajás e Chambioás que 
são, com os Canoeiros, Caiapós, Apinagés e Gradaús, os dominadores 
destes desertos do Araguaia.
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Nasceu em Vila Boa, antiga capital  
do Estado, hoje Cidade de Goiás, 

no dia 23 de outubro de 1891, filho de 
João Teixeira Álvares e de dona Josefina 
Ludovico de Almeida.

Iniciou seus estudos em sua terra 
natal, cursando no Liceu Goiano e, logo 
depois, transferiu-se para o Rio de Janeiro, 
formando-se em Medicina, pela Faculdade 
de Medicina do Rio de  Janeiro.

Retornando a Goiás, exerceu a pro-
fissão mais ou menos um ano, na cidade 
goiana de Bela Vista de Goiás. Transferiu 
residência para a cidade de Rio Verde e 
no dia 22 de julho de 1918, casa-se com 
Gercina Borges, filha do senador estadual 
Antônio Borges. Clinicou ali, num período 
de mais ou menos 14 anos.

Foi em Rio Verde que o político Pedro 
Ludovico iniciou sua luta fazendo oposição 
ao Governo. Liderou no Estado de Goiás a 
Revolução de 1930, logrando êxito, sendo 
nomeado em uma Junta Governativa, ao 
lado do advogado Mário D’Alencastro 
Caiado e do Desembargador Emílio 
Francisco Póvoa.

Fora conduzido preso de Rio Verde 
para a Cidade de Goiás, pela participação 
ativa no movimento revolucionário, logo 
depois, solto comanda a política goiana 
por muitas décadas.

Interventor do Estado de Goiás, no 

período da ditadura, sendo um dos únicos 
estados da Federação que manteve um 
dirigente sem  substi tuição.

Governador do Estado de Goiás por 
duas vezes e senador da República por 
três.

Transfere, por meio do Decreto  
nº 1.816, a capital do Estado, da Cidade de 
Goiás para Goiânia. Prestigiou as letras do 
Estado e ajudou a criar a Academia Goiana 
de Letras, sendo seu primeiro Presidente.

Fundou na cidade de Rio Verde os 
jornais O Sertão e O Sudoeste. Era colabo-
rador da Voz do Povo, de Goiás e O Social, 
de Goiânia.

Antes de seu falecimento, exerceu 
atividades agropastoris no município de 
Rio Verde, no sudoeste goiano.

Publicou Como e porque construí Goi-
ânia, palestra proferida na Universidade 
Federal de Goiás; Falando com franqueza, 
discurso; e Memórias – 1973.

Faleceu no dia 16 de agosto de 1979, 
em Goiânia, terra que ele idealizou, viu 
nascer e crescer. Foi sepultado no cemi-
tério Santana.

Pedro Ludovico Teixeira 
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O SR. PEDRO LUDOVICO

Sr. Presidente, Srs. Senadores, depois de realizadas as eleições de 7 
último, achei que devia dizer algumas palavras sobre as mesmas e, também 
sobre a situação nacional. Em todo o Brasil correram tranqüilamente, 
pacificamente.

Em Goiás, o povo já está tão politizado que não aplaudia alguns 
raros candidatos que usavam linguagem violenta.

Não só as propagandas eleitorais como os sufrágios se processaram 
em um clima de absoluta calma.

Houve poucos comícios, verificando-se que o povo não se 
interessava muito por eles. Compareci apenas a três, tendo dirigido toda a 
campanha eleitoral do meu escritório, situado na sede do PSD de Goiânia, 
não visitando nenhum município em excursão de propaganda. Da mesma 
forma, procedi, quando se realizou o pleito para a vaga de Senador, 
proveniente da renúncia do Dr. Taciano de Mello e em que foi eleito o 
Dr. Juscelino Kubitschek. Não estou me referindo a essa particularidade 
para ressaltar o meu prestígio político, mas, sim, para mostrar como o 
PSD goiano é forte e bem organizado.

E isso se provou, ainda mais, no último pleito em que certos 
candidatos de outros partidos procuraram abrir brechas nas nossas fileiras, 
tentando comprar as consciências dos nossos líderes municipais, que se 
mostraram inflexíveis à atração da pecúnia oferecida.

Indiscutivelmente, os brasileiros estão se educando politicamente, 
aperfeiçoando-se cada vez mais nos modos de encarar os problemas 
políticos.

Não raro se faz um juízo meu de sua preferência, em relação a 
certos candidatos. Entretanto, analisando bem a psicologia dessa escolha, 
verifica-se que há fatores preponderantes que a justificam. Entre dois 
males, prefere-se o mal menor.

Diga-se o que disser, a verdade, é que a democracia se consolida no 
Brasil, onde o povo tem plena liberdade de escolher os seus mandatários.

As forças armadas respeitam o veredicto popular fechando os 
ouvidos aos que querem, defendendo interesses pessoais ou de grupos, 
arrastá-las para um ato de violência, desrespeitando a Constituição e a 
decisão da coletividade.

Devemos orgulhar-nos dessa situação, em confronto com o 
que se verifica em alguns países da América do Sul, onde as soluções 
democráticas são esmagadas pelas imposições militares.
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Alguns diretórios de outras agremiações partidárias, como da 
UDN e do PTB, apoiaram o meu nome, sem ter havido nenhum acordo 
ou conchavo, o que prova o grau da elevação em que se encontram os 
políticos de minha terra. Tanto que aproveito a oportunidade para lhes 
enviar os meus agradecimentos por intermédio desta tribuna.

Quero agradecer, igualmente, a todos os eleitores e líderes do PSD 
goiano que tão calorosamente sufragaram o meu nome, principalmente, 
aos de Goiânia e Anápolis, que são muito independentes e, mesmo, 
rebeldes em acompanhar as situações dominantes.

Desde as primeiras eleições, após a Revolução de 1930, que 
exerço mandatos de representação popular; jamais fui derrotado quando 
candidato a qualquer deles.

Ao povo goiano, sou muito grato por essa prova de apreço e 
consideração, que estão muito além dos meus méritos.

Penso que o resultado do recente pleito nacional de 7 de outubro 
influirá positivamente nas condições políticas e administrativas do nosso 
País. Os sufrágios se reprisaram tão democraticamente, tão livremente, 
tão tranqüilamente, que demonstram a nossa maturidade em um dos atos 
mais significantes para a vida sociopolítica de uma nação.

Certos homens que tiveram a preferência do eleitorado, se erraram 
em suas posições no passado, é quase certo que se corrigirão e se entregarão 
à sua nova missão com o desejo de acertar, de trabalhar honestamente, 
defendendo os interesses das coletividades que lhes foram confiados.

Sou de opinião que todos os partidos políticos devem dar um crédito 
de confiança ao Presidente João Goulart, vendo os supremos interesses 
da nossa pátria.

As nossas condições econômicas e financeiras continuam más. A 
carestia de vida em um crescente cada vez maior.

Há muito tempo que me bato para que se tomem medidas especiais, 
drásticas, a fim de se pôr um freio a essa calamidade. Por enquanto, 
como tenho repetido todas as vezes que falo sobre este assunto, o atual e 
nenhum dos últimos governos encarou esse problema como devia e deve 
ser encarado. Nenhum teve pulso, teve coragem para tomar providências 
sérias, profundas, no intuito de erradicar esse mal que vem, dia a dia, 
se agravando. Felizmente, o povo brasileiro é muito tolerante, passando 
pelas maiores dificuldades, sofrendo as maiores privações, sem se rebelar 
contra essa miséria.
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Quem tem contato com as camadas humildes pode avaliar as 
privações a que estas estão sujeitas.

Não comem carne, porque o seu preço é inacessível à sua bolsa. 
Mesmo grande parte da classe média só usa esse alimento uma a duas 
vezes por semana. Custa-lhe já adquirir o pão, o arroz e o feijão, que são 
considerados o alimento do pobre.

O trabalhador braçal vive malvestido, maltrapilho, pedindo aos 
mais afortunados as suas roupas velhas para com estas se remediarem.

Quando precisam de médico, e não são muitos os médicos caridosos, 
não têm condições financeiras para pagar as consultas.

Na farmácia cobram-lhe por uma receita, dois a três mil cruzeiros 
e, não raro, cinco mil.

Os preços dos medicamentos sobem todos os meses.
Os laboratórios se enriquecem, e não há um dique contra essa 

espoliação de que o povo é vítima.
É indispensável, pois, que o atual governo aja e não fique só em 

promessas.
Não se pode esperar mais, nem confiar em medidas provisórias, 

paliativas, em promessas em que ninguém mais acredita.
Chegamos a um ponto extremo. Fazem-se necessárias providências 

radicais, doam em quem doer.
O nosso estoicismo terá um fim. Chegará a um ponto em que 

a máxima dos estóicos, como Zenão ou Sêneca, que era “obstém-te e 
suporta”, não nos servirá de consolo, de resignação. Os freios da paciência 
popular se romperão, levando-nos para uma situação de desespero que 
nem as forças armadas poderão conter.

Não devemos confiar nas tão decantadas reformas de base, um tanto 
demagógicas, que só darão resultados a prazo longo. São imprescindíveis 
atitudes de fundo financeiro e econômico que possam produzir efeitos 
certos e, mais ou menos, rápidos.

Afirmamos o que temos sempre aconselhado: façamos orçamentos 
equilibrados, cortando tudo que não estiver de acordo com as nossas 
possibilidades econômicas e de arrecadação. Seria preferível mesmo a 
paralisação de muitas obras, até que saíssemos desse impasse que se torna 
cada vez mais sombrio.

(Falando com Franqueza – Pedro Ludovico – pág. 47, 1964).
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Nasceu na cidade goiana de Anápolis,  
no dia 22 de junho de 1907, filho de 

João de Freitas e de Custódia Cordeiro 
Borges. Faleceu em Goiânia, no dia 16 de 
janeiro de 1994.

Iniciou seus estudos no Seminário São 
José, da cidade de Campinas, hoje bairro 
de Goiânia, dos padres Redentoristas. 
Seguiu, mais tarde, para São Paulo e 
estudou no Liceu Coração de Jesus, dos 
padres Salesianos, onde concluiu o curso 
de Contador.

Retorna à Cidade de Goiás, exerce 
a profissão e passa a lecionar no Liceu 
de Goiás.

No ano de 1930, iniciou-se no jorna-
lismo escrevendo crônicas para os jornais 
Correio Official e Voz do Povo da antiga 
capital do Estado e, em 1934, é diretor e 
redator-chefe de O Comércio.

Com a transferência da capital, o 
Interventor Pedro Ludovico Teixeira o 
nomeia para o cargo de primeiro prefeito 
municipal de Goiânia (nova capital), em 7 
de novembro de 1935, exercendo-o até 
5 de novembro de 1945.

Foi secretário Estadual da Fazenda, 
Prefeito Municipal de Goiânia, pelo voto 
direto (1951-1955); deputado estadual na 

3ª e 4ª Legislaturas (1955-1963) e, logo 
em seguida, nomeado para o cargo de 
Conselheiro do Tribunal de Contas do 
Estado, chegando a ocupar a presidência, 
onde aposentou-se.

Fundador da primeira Escola de 
Comércio de Goiânia e da Faculdade 
de Ciências Econômicas de Goiás. Foi, 
também, um dos fundadores e Presidente 
regional, por muitos anos, do Conselho 
Nacional de Educandários Gratuitos de 
Goiás (CNEG); Membro da Associação 
Goiana de Imprensa; da União Brasilei-
ra de Escritores de Goiás; do Instituto 
Histórico e Geográfico de Goiás e do 
Conselho Estadual de Cultura, do qual foi 
Presidente. Exerceu o cargo por mais de 
10 anos de Superintendente da Federação 
das Indústrias do Estado de Goiás.

Obras publicadas: Dobras do tempo 
(memórias, 1981); Samburá (memórias, 
1986).

Venerando  
de Freitas Borges 
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MORREU GERCINA – MORREU A SANTA CASA

Li, com emoção, o artigo de Nita Fleury Curado Santa Casa de 
Misericórdia – publicado no 2º Caderno de O Popular, de 18 de julho de 
1984.

Também eu vi a Santa Casa nascer. Era num tempo em que Goiânia 
ainda tinha os horizontes abertos, em que as ruas eram vazias, sem casas, 
cobertas de poeira nos meses da seca, margeadas de capim ressecado. 
Perto, a pequena casa do “campo de aviação”, onde estacionavam os 
aviões JU da VASP, que faziam a linha Goiânia/São Paulo, e venciam o 
longo trajeto, ‘pingando’ nas cidades de Araguari, Uberlândia, Uberaba 
e na Capital Paulista, gastando o dia todo. Tempos heróicos aqueles em 
que a solidariedade era total; tempos bons aqueles, quando o amor ao 
próximo não era frase de efeito, mas constituía norma seguida por todos, 
sem o estardalhaço da propaganda ou da promoção pessoal. Cada um 
ajudava seu irmão da maneira mais singela, e como podia. Praticava-se 
o preceito maçônico: “o que a mão direita faz a esquerda não precisa 
saber”. Até os médicos daquele tempo ofereciam, ou melhor, davam 
sua cota de contribuição, assistindo os doentes com algumas horas de 
trabalho gratuito.

Depois... a cidade cresceu, cresceu, cresceu...
E a Santa Casa, com a Dona Gercina, morreu.
Só peço a Deus que algumas pedras de sua construção, encravadas 

no frontispício do primeiro pavilhão, e a própria Capelinha, que guarda o 
fervor de quantos ali se casaram, de quantos ergueram as preces ao Alto, 
permaneçam, escapem à fúria do progresso, em respeito a um passado 
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Nasceu em Goiânia no dia 17 de de- 
zembro de 1953, filho de Delfino 

Curado Adorno e de Lília Branquinho.
Iniciou seus estudos na sua cidade 

natal e graduou-se em Direito pela Uni-
versidade Federal de Uberlândia.

Além de piloto civil, profissão que 
exerceu por muitos anos, foi Presidente 
da União Brasileira de Escritores de Goiás, 
por dois mandatos; Secretário do Estado 
da Cultura (1987-1990) no governo de 
Henrique Santillo; deputado estadual da 
12ª Legislatura (1991-1995) e secretário 
da Cultura do Município de Goiânia.

Professor de ensino superior, é coor-
denador do curso de Direito da Faculdade 
Anhangüera de Ciências Humanas, de 
Goiânia, e escreve semanalmente para o 
jornal Diário da Manhã.

Como secretário da Cultura do Estado 
adquiriu o sobrado histórico do professor 
Colemar Natal e Silva, à Rua 20, número 
175, esquina com a rua 15, Centro, por 
decisão do governador Henrique Santillo, 
o qual foi doado à Academia Goiana de Le-

tras. Seu registro no Cartório de Imóveis 
de Goiânia, leva historicamente o número 
01 e hoje é a sede oficial da Academia 
Goiana de Letras.

Foi o criador da Bolsa Estadual de 
Publicações Cora Coralina, atuante advo-
gado não só em Goiânia, como também 
nas comarcas do interior do  Estado.

Obras publicadas: Procissão para santo 
frouxo e outros contos do mesmo feitio 
– 1977; Sinfonia do só (poemas), 1984; 
Avanço I – (poemas); Lições do Parlamento 
–  1993; O município em desenvolvimento 
e diretrizes preliminares de governo para 
os municípios goianos – 1994; Manual do 
vereador: guia prático de orientação legis-
lativa – 1994; Setenta e dois anos Goiânia 
(artigos) – editora Kelps, Goiânia, 2005.

Kléber Branquinho
Adorno 
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CIDADANIA CULTURAL
 

O debate sobre o desenvolvimento tem levado à compreensão 
da cultura como componente essencial da qualidade de vida e cenário 
fundamental onde esse desenvolvimento acontece. Em um contexto mais 
amplo – onde a cultura se situa como impulsionadora do desenvolvimento 
social–cultura e sociedade são inseparáveis. 

Em termos concretos, é indispensáveis considerar igualmente os 
valores de todas as etnias – negros, índios e brancos – para constituir 
igualdade social. O equilíbrio entre homens e mulheres no mercado 
de trabalho impõe a necessidade de superação do patriarcalismo – 
componente ativo dos processos culturais. 

No plano global, o equilíbrio nas relações econômicas permeia 
a ampla consciência sobre a composição pluriétnica, a diversidade e 
a riqueza multicultural da nossa sociedade: isso é cultura – e não há 
maior riqueza do que esta. As transformações sociais e econômicas estão 
vinculadas ao desenvolvimento cultural: afirmação dos direitos culturais 
já conhecidos – e o reconhecimento de novos direitos. 

As questões culturais devem ser prioritárias na agenda pública e 
enfocadas sob a ótica de uma política cultural afirmativa e defensiva 
– assegurando vida própria à cultura. As políticas públicas e processos 
culturais devem constituir um processo de trabalho que contribua para 
a emergência de singularidades e dinâmicas culturais. 

O próximo passo da humanidade será cultural – e impulsionado 
pelos ventos globais. A necessidade de transparência da ação pública, 
somada à luta contra a corrupção e à renovação política, promove novos 
contornos de uma cultura política. 

Delineia-se uma cultura democrática local, enquanto o País 
fortalece a democracia. Amplia-se o debate entre as possibilidades de 
processos culturais ricos de significados e a imposição de uma sociedade de 
mercado em que o dinheiro é a medida de todas as coisas e fica evidente 
que a visão economicistas dos processos de transformação social não 
proporciona a perspectiva adequada à percepção integral desses processos. 

Investida da capacidade de religar as partes e dar consistência a 
um cenário onde atores vivos participam da sua vida cotidiana, a cultura 
adquire força para a compreensão e transformação da sociedade. Os 
processos de gestão, desenvolvimento econômico local e planejamento 
urbano devem estar articulados com valores democráticos e direitos 
culturais: pensar, criar, agir, imaginar e sonhar com liberdade – enfim, o 
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direito de cada um criar e recriar a existência. O desenvolvimento cultural 
resulta da construção e vivência de mitos, do encontro de experiências 
de sociabilidade e espiritualidade. 

Nesse contexto, entre os itens que compõem a cidadania cultural, 
destaca-se o direito de pertencer. O pertencimento é vital: desapropriados 
das nossas raízes, perambulamos por nossa cidade sem mitos fortes que 
nos narrem nossas heranças – que se perdem e não temos o que colocar 
no lugar – e nos tornamos seres desagregados e sem coesão. O processo 
de recomunitarização em andamento se expressa no desejo de pertencer 
a uma cidade, a um grupo, a um espaço ou a uma ‘tribo’. 

Aprender a conviver com a diferença, encontrar linguagens 
artísticas: esse é o caminho para que os cidadãos se descubram como 
sujeitos que levem em conta o convívio com a diversidade e as 
manifestações culturais.





 Constâncio Gomes de Oliveira
Patrono

 Vasco dos Reis Gonçalves
Fundador

Eli Brasiliense
Primeiro ocupante

 Aidenor Aires Pereira
Segundo ocupante
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73ACADEMIA GOIANA DE LETRAS   (  História  e  Antologia  )

Nasceu na antiga capital do Estado,  
hoje Cidade de Goiás, no dia 23 de 

julho de 1886, filho de Joaquim Gomes de 
Oliveira e de Ana Joaquina Rodrigues de 
Oliveira, e faleceu no dia 20 de novembro 
de 1933, em sua terra natal.

Iniciou seus estudos numa escola 
particular em Goiás e, logo em seguida, 
completou-os no Liceu Goiano. Lecionou 
na cidade mineira de Uberlândia, no Rio 
de Janeiro e, por um grande período, na 
capital goiana.

No ano de 1913, concluiu o curso 
de Farmácia, no Rio de Janeiro, retorna 
e monta sua própria farmácia na capital 
do  Estado.

Em 1921, defendeu tese para a 
Cadeira de Português, sob o título Cor-
respondência entre a análise sintática e a 

Constâncio Gomes 
de Oliveira

análise léxica.
Exerceu o jornalismo em Goiás e em 

outros Estados vizinhos e sempre foi 
considerado um profundo conhecedor da 
língua portuguesa sendo um dos poetas 
que mais sofreu influência do Simbolismo 
no Brasil Central.

Depois de formado no Rio de Janei-
ro, ingressou na política, secretariando 
diversos Presidentes do governo goiano.

Foi co-fundador da Escola de Far-
mácia e Odontologia, no ano de 1922, 
onde exerceu o cargo de Tesoureiro e foi  
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CULTO ETERNO

Busco embalde esquecê-la. A todo instante
Como vive o frescor ligado à aragem,
Paira em minh’alma sua doce imagem,
Raidosa imagem pura, triunfante,

Da mente, em vão busco varrê-la e ante
O seu amor falaz – falaz miragem —
Rolo da dôr na lúrida voragem,
Onde me esforço exánime, arquejante.

Desse amor que me prende, me domina,
Me incendeia, me abrasa, me alucina,
As candeias, talvez, jamais eu casse:

Pois desperto, eu a tenho sempre à mente;
Se durmo, vejo-a em sonho sorridente
e indómita, a paixão livre renasce.

Goiaz, 1907
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Vasco dos Reis 
Gonçalves

Nasceu no dia 5 de abril de 1901, na  
cidade de Bela Vista de Goiás, filho 

de Manoel dos Reis Gonçalves e de Angé-
lica Honorina. Faleceu, tragicamente, no 
dia 20 de janeiro de 1952, na cidade do 
Rio de Janeiro.

Filiou-se às correntes das idéias políti-
cas da década de 30, chegando a eleger-se 
deputado federal por Goiás e ocupou por 
um bom período a Secretaria da Educação 
e Cultura do Estado. Era mais político e 
bom orador do que homem dedicado 
às letras.

No ano de 1927, cola grau em Medi-
cina, na Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro. Exerceu a profissão por muitos 
anos em Bela Vista de Goiás, Campinas, 
(hoje, bairro de Goiânia), Pires do Rio e 
outras cidades do interior goiano.

Poeta parnasiano, deixou seus versos 
esparsos nos jornais do Estado e triângulo 

mineiro.
Foi um dos fundadores da primeira 

 revista de Goiânia, Oeste, que teve como 
 dirigente o escritor e ex-deputado federal 
Gerson de Castro Costa.

Juntamente com Gabriel Augusto Lino 
funda a Revista da Educação e, em 1938, 
é levada a peça sob o título Goiânia, de 
sua autoria.

Foi um dos fundadores e membro 
atuante do Instituto Histórico e Geográ-
fico de Goiás.

Orador eloqüente reuniu diversos 
discursos e conferências e, em 1941, 
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FINIS

Tu que arrojas ao mar, tão sombranceiro,
O barco ingente o rijo que manobras;
Tu que nasceste para mensageiro
De eternos sonhos e de grandes obras,

Leva da costa o barco aventureiro
Já que, em tredos parcéis, não mais soçobras;
Abre as velas e, impávido, ligeiro,
Galga do oceano as mais longínquas dobras.

Sê sempre forte! e, para que não sintas,
Alguma vez, no rútilo futuro,
O hálito vil de escâncaras famintas,

Deixa um rastro de espuma em cada vaga,
Mostra aos fracos e tímidos que um puro
Rasga os antros da vida e não naufraga.

(Apud A poesia em Goiás, 1964 – Gilberto Mendonça Teles)
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Nasceu na cidade de Porto Nacional,  
no dia 18 de abril de 1915, filho de 

Bernardino Ribeiro e de Jesuína Silva 
Braga, e faleceu em Goiânia, no dia 05 de 
dezembro de 1998.

Autodidata, exerceu o jornalismo e 
foi professor em Pirenópolis. E, também, 
em diversos estabelecimentos de ensino 
de Goiânia.

Exerceu o cargo de Secretário da 
Prefeitura da cidade de Pirenópolis, logo 
depois transferiu-se para Goiânia e foi 
redator-chefe da Folha de Goiás, dos Diá-
rios Associados, por um período de mais 
de cinco anos. Redator do jornal O Social 
e da revista Vera Cruz, militou na impren-
sa goiana por muitos anos, pertenceu à 
Associação Goiana de Imprensa e foi Pre-
sidente da União Brasileira de Escritores 
de Goiás e da Academia Goiana de Letras.

Por algum tempo, versejou, encon-
trando seus poemas nos jornais goianos 
e do Triângulo Mineiro.

Foi professor no Colégio Comercial 
Cinco de Julho; Educandário Goianiense; 
Colégio Comercial Dom Marcos de No-

Eli Brasiliense Ribeiro

ronha; Colégio Santo Antônio; todos em 
Goiânia. Dirigiu a Escola Normal Padre 
Gonzaga, da cidade de Pirenópolis.

Aposentou-se como funcionário pú-
blico, na função de Fiscal de Renda do 
Estado.

Publicou os seguintes livros: Pium 
(romance), premiado pela Bolsa de 
Publicações Hugo de Carvalho Ramos, 
(1949); Bom Jesus do Pontal (romance), 
1955; Chão Vermelho (romance), 1956; 
Rio Turuna (romance), 1963; O irmão da 
noite (contos), 1968; Um grão de mostarda 
(estudo), 1969; A morte do homem eterno 
(estudo), 1970; Perereca, 1977; Uma 
sombra no fundo do rio, 1977, editora José 
Olympio, Rio de Janeiro; e A cidade sem 
sol e sem lua (ensaio), 1977.
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O EMPRESTADOR DE CAIXÃO

– Tem vela de sebo?
– Tem.
Levanta-se do tamborete com um bocejo lamentoso, cansado de 

olhar a rua do negrume de sua taboca, arrumava as calças arriadas, acendia 
a lamparina e atendia ao freguês. Depois descia as calças, apagava a luz, 
e sentava-se novamente com o traseiro nu. Economia de pano. Durante 
o dia não se sentava, e movimentava-se vendendo pinga, mantimentos, 
coisiquitas, mais apertado aos domingos e dias santos, com o ajuntamento 
de roceiros. De noite, se não tinha o que o freguês procurava, seu Libânio 
não se mexia do tamborete, respondia meio cantado de dentro daquele 
cubículo mal-assombrado.

– Tem naaaaaão!
Remexia toda a casa com a candeia e a caixa de fósforos na mão, 

para que gastar querosene atoamente? No tempo de dona Finoca havia 
muita lamparina acesa por todos os quartos, até um lampião belga na 
sala. Gastadeira de pano, aquela mulher, com as saionas rodadas e cheias 
de babados varrendo ciscos pelas ruas. Ainda bem que não lhe deu 
filhos, criação dificultosa e sem lucro. Agora era homem fôrro e liberto, 
dinheirinho seu não saía sem pedir licença. São Geraldo era lugar que 
dormia cedo, sem os roncos e os sobressaltos de cidades grandes. Diz-que 
iam botar luz no lugar, mas na casa dele não iria deixar. Bom era ficar 
no escuro, tocaiando dinheiro. Quantas noites não tinha passado sem 
dormir, depois que Finoca morreu, assombrado com o preço do caixão 
que Leleco lhe cobrara? Era o único carapina da localidade, por isso 
explorava os outros, mas Leleco não iria mais aproveitar-se dele não. Por 
isso é que mandou fazer um caixão na sua medida, estava ali no quarto 
pegado à camarinha. Apalpava-o no escuro, bem guardadinho para a 
hora em que precisasse. A verdade é que aquele já era o quinto caixão 
que Leleco lhe fazia, pois o primeiro fora emprestado para enterrar o filho 
da Chica Cordeira, viúva arreada, mas o rapaz se afogara numa represa 
e o corpo foi encontrado já delindo, e o carapina estava de cama, com 
um leicenço no cangote. Queriam comprar o caixão por tudo, que o 
defundo não podia esperar, mas preferiu emprestá-lo. Leleco era um peste. 
Quando não era queda, era coice. Levantava-se de uma doença, a outra já 
estava na agulha como verdadeira arma de repetição. Foi daí que a coisa 
começou. Morria um, o lombriguento do carapina não podia trabalhar, lá 
vinha o povo pedir-lhe o caixão emprestado. Bom era gente pobre, que 



79ACADEMIA GOIANA DE LETRAS   (  História  e  Antologia  )

tinha o caixão de São Vicente de Paula, já morrinhento de tanto carregar 
defunto; voltava vazio, deixando o corpo limpo na sepultura. Ainda bem 
que Leleco dava conta de fazer outro, igualzinho. Como poderia dormir 
direito, sossegado, sem o caixão ali dentro da casa? Perdia o sono, sentia-
se desamparado, a culpa não era sua. Esse povo estava era bestando, não 
o emprestaria mais.

Apalpava-o no escuro, sentia-se até bem com aquelas curvas da 
barriga do caixão, vestido de pouco pano e sem nenhuma bobagem de 
galão. O interessante é que já tinha sonhado muitas vezes que o caixão 
virara mulher, não com aquelas banhas moles de Finoca, mas rechonchuda 
e têsa como a preta afilhada do coronel Sansão, a Neusinha. Seria porque 
ela passava por sua porta todo dia, rebolando, os dentes sãozinhos, no 
rumo do mercado para comprar carne? Passava e repassava. Tiçãozinho 
bom de se derrubar no mato da fonte!

Para que sair de casa? Comprava sortimento para a venda ali na 
porta, mercadoria prá cá cobre prá lá. Casar outra vez? Mulher gasta 
muito pano, muito sabonete, muito couro no pé, muita prequitação sem 
proveito. Ele mesmo fazia sua comida, seu café, seus bolinhos fritos, seu 
tudo? Gostava de sonhar com o caixão virando mulher, Neusinha de 
colar de ouro e sorriso de tapioca vindo abraçá-lo na cama, mas quando 
o emprestava perdia o sono, não podia sonhar. Caixão vestido de preto, 
transformado no vestido branco da negrinha endiabrada, mostrando o tufo 
dos peitos, as pernas luminosas que nem azeitona, sem barriga, tirando os 
minguados panos devagarzinho, era pena acordar sem terminar o sonho.

– Leleco morreu, me empresta o caixão!
Cadelo de moleque sem-vergonha! Agora era isso. Tifutes feito 

jumentos sem pai debochando do escuro, de longe. Que Leleco fosse para 
o inferno no caixão de caridade, não tinha nada com isso. O seu, não o 
emprestaria mais para ninguém. Um dia convidaria Neusinha para vê-
lo. Ela teria mêdo do escuro? Tinha dito, é verdade, repetidas vezes que 
Leleco poderia morrer de uma hora para outra, e quem iria fazer outro 
caixão ali? As tramelas dali conversavam tudo na vista de moleques, era 
isso. Quanto tempo já aguentava essa caçoada?

– Leleco morreu, o couro é meu, o caixão é seu!
– Morreu foi sua mãe, praga do diabo!

Não, era melhor não responder mais. Tinha piorado. Eram dois, 
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três, quatro, quantos moleques a gritar-lhe vozes grossas pelo meio, numa 
toada de coisa de cemitério, um inferno. O melhor era fazer um monte 
de pedras escolhidas, perto do tamborete, para acertar a cabeça de um 
qualquer.

Assustou-se com aquela voz de homem bem na porta, com o vulto 
do velho Cantídio tomando conta da esquadria. Do escuro enxergava 
muito bem, não precisava riscar fósforo nem esperdiçar querosene. 
Abaixou-se como se já estivesse com as pedras preparadas, sem tirar os 
olhos do chegante. Não, a cara dele era de sentinela mesmo. Que fosse 
buscar o caixão de São Vicente, mas Neusinha dos sonhos adoráveis, de 
seios dançantes e corpo lumioso até no escuro não sairia dali. Somente 
com ele, Libânio, dentro. Nem se mexeu, o velho catacego não poderia 
perceber seu sorriso de triunfo na escuridão.

– Leleco morreu agorinha mesmo.
– Não empresto.
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Aidenor Aires Pereira

Nasceu na cidade baiana de Riachão  
das Neves, no dia 30 de maio de 

1946, filho de Wilton Santos e de Valeriana 
Aires Pereira.

Ainda criança, transferiu-se com os 
pais para Goiânia, onde iniciou seus es-
tudos no Liceu de Goiânia. Mais tarde, 
ingressou na Escola Técnica Federal de 
Goiás, diplomando-se  em Aprendizagem 
Industrial, publicando no jornal da escola, 
seus primeiros poemas. Bacharelou-se 
em Letras Vernáculas e em Direito pela 
Universidade Católica de Goiás.

Professor em diversos estabelecimen-
tos de ensino da capital e funcionário por 
muitos anos da Saneago (Saneamento de 
Goiás S/A).

Por concurso público de provas e 
títulos entrou no Ministério Público 
tornando-se Promotor Público, onde se 
aposentou e vem exercendo a advocacia 
nos Fóruns de Goiânia e interior.

Foi Presidente da União Brasileira 
de Escritores de Goiás, membro da As-
sociação Goiana do Ministério Público, 
da Ordem dos advogados do Brasil, da 
Associação Goiana de Imprensa e atual 
Presidente do Instituto Histórico e Geo-

gráfico de Goiás.
Seu primeiro livro foi publicado em 

parceria com o poeta Gabriel Nascente, 
em 1970, editora Oriente, sob o título 
Reflexões do Conflito. Depois vieram os 
seguintes: Itinerário da Aflição (poemas), 
1973; Na estação das aves (poemas), 
1973; Lavra do invisível (poemas), 1974,  
Prêmio 1º lugar no 3º Concurso Nacio-
nal de Literatura do Estado de Goiás; Rio 
Interior (poemas), 1977, Prêmio Fernando 
Chinaglia; Amaragrei (poemas), 1978; 
Canto do Regresso (poemas), 1979; Tuera-
-elegia Carajá (poemas), 1980; Aprendiz de 
Desencantos (poemas), 1982; Os deuses 
são pássaros do vento (poemas), 1984; Via 
Viator (poemas), editora Melhoramentos, 
São Paulo, 1986, Prêmio Bienal Nestlé; A 
árvore do energúmeno (contos), 2001; O 
Dia Frágil (poemas), editora Kelps, 2005; 
Seleta Poética (antologia), editora Kelps, 
2005; XV elegias (poemas), editora Kelps, 
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DESCOBRIMENTO

Vieram em naus de mágoas.
Ao leme, o Rei Poeta, ou o Embuçado
dedilhando léguas e séculos.

Degredados e hereges
libidos sifílica – espalhando
saudade, catolicismo e miséria.

Vieram para um pouco durar:
comer as índias, devorar as negras,
carregar o ouro, meter em cana
os bichos sem mata sem pau-brasil.

Mas foram ficando.
As procissões arrastam misérias,
espólio das ocas, butim de senzalas.

Vieram para um pouco durar
mas, avozinhos, encobertos,
ainda assombram
 sem naus para retornar.



Padre Luiz Gonzaga de Camargo Fleury
Patrono

  Padre Victor Coelho de Almeida
Fundador

 Alfredo de Faria Castro
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Humberto Crispim Borges
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Nasceu na antiga cidade de Meia  
Ponte, hoje Pirenópolis, no dia 21 

de junho de 1793, filho de João Fleury 
Coelho e de Rosa Maria de Lima Camargo 
e faleceu no dia 29 de dezembro de 1846, 
em sua terra natal.

Fez seus estudos iniciais na cidade de 
Santa Cruz de Goiás e, já em Pirenópolis, 
tendo como mestre o padre José Joaquim 
Pereira da Veiga, completou-os no Semi-
nário, onde abraçou a carreira sacerdotal. 
Inteligente e culto, falava alguns idiomas e 
lia os escritos europeus da época.

Foi político e maior, ainda, jornalista. 
Como político, em 8 de abril de 1822, par-
ticipou do governo provisório. Ardoroso 
batalhador pela emancipação da liberdade 
dos brasileiros, quando das desavenças 
dos portugueses no Brasil.

Foi vereador, membro-fundador 
da Guarda Nacional, deputado geral e 
nomeado pelo Regente Feijó, em 1837, 
governador da Província de Goiás.

O Comandante Geral do Distrito de 

Padre Luiz Gonzaga 
de Camargo Fleury

Meia-Ponte, comendador Joaquim Alves 
de Oliveira, mandou vir da Corte uma 
tipografia para o seu distrito, onde fez 
circular, juntamente com o redator padre 
Luiz Gonzaga de Camargo Fleury, em 5 
de março de 1830, o primeiro número 
do jornal publicado em Goiás, Matutina 
Meya pontense.

Este foi o primeiro jornal que surgiu 
no Estado de Goiás, o qual era impresso 
na Tipografia Oliveira e saía às ruas todas 
as terças, quintas e sábados.

Como governador da Província de 
Goiás, fez circular, por vários anos, o 
Correio Oficial de Goiás.

Foi o iniciador e incentivador do 
jornalismo goiano. Razão pela qual é 
considerado o Pai da Imprensa de Goiás.
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MATUTINA

A Matutina, desde os primeiros movimentos que tiveram lugar 
em Flores, recomendou enérgica observância das Leis, fazendo ver que 
o primeiro dever da Sociedade que quer firmar a Liberdade Pública é 
fazer com que a Justiça possa, em toda a sua plenitude, preencher o seu 
alto destino, fornecendo-lhe todos os meios legais e morais necessários 
para chegar a esse resultado. Egoístas, porém, insensíveis que somente 
atendem a seus interesses próprios, a despeito da ordem e tranqüilidade 
pública, desconhecem que o Liberal deve ser justo, que não deve fazer a 
outro homem o que não quisera que se lhe fizesse.

Temos sempre declarado que o verdadeiro Liberal se preza de ser 
fiel e guarda a observância das Leis, respeitando as autoridades que não 
têm instituído para bem da ordem social; e que o que se diz Liberal, e não 
é fiel observador da Constituição e das Leis, indevidamente se apropria 
do nome de Liberal; que um dos caracteres do Liberal é ser tolerante, não 
fazer requisições com armas na mão, ter bons costumes, amar a ordem; 
é sempre o mesmo homem em todas as circunstâncias, serve à Pátria, 
propugnando pelo bem geral; superior sempre às ameaças e aos perigos, o 
Liberal sustenta a Constituição e as Leis, seja cometida por quem quer que 
for a sua infração, ele jamais capitula com o crime; os Liberais hipócritas, 
pelo contrário, são os verdadeiros servis, absolutistas e patifes, que sempre 
seguem o partido dominante, sujeitando-se humildemente ao Poder, onde 
quer que ele exista; assim, temos visto todos os Absolutistas do tempo do 
ex-Imperador, convertidos hoje em liberais exaltados, e como os partidos 
políticos, em toda parte, procuram distinguir-se por seus princípios, pelo 
maior número de homens de bem que os defendem, e pelos costumes e 
bom nome de seus amigos, recomendamos uma análise sobre a conduta 
anterior dos que compõem um e outro partido, e logo se conhecerá onde 
está a razão.

Sendo, pois, um dever do Liberal o ser justo, como deixaria a 
Matutina de chamar ilegal a demissão dos Empregados Públicos Adotivos 
só pela causa de serem nascidos em Portugal? E notando-se certas 
coincidências entre os acontecimentos do Rio e Goiás, como se deixaria 
de supor plano traçado? E sendo os do Rio chamados de anarquistas, 
como os de Goiás se chamariam?

Disseram que a Matutina defende europeus; é um dizer muito 
genérico e que admite interpretações bem alheias da nossa intenção.

Como homem, os deveres de humanidade nos fazem amar os 
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adotivos; mas, como cidadão brasileiro, reconhecemos que a maior parte 
dos males que hoje peza sobre nós provém d’esses homens que, unindo 
a mais negra perfídia à maior das ingratidões, tão mal têm pago nossa 
franqueza e generosidade. Não é, portanto, sem razão que uma parte do 
povo tem concebido indignação contra os Adotivos, e não duvidamos 
mesmo que muitos sejão criminosos, traidores, e que ainda vivam 
zombando dos nossos ais: clamaremos sempre pela sua punição, mas 
queremos que isto se faça pelos meios legais, e nunca pelas abreviaturas 
ou supressão de fórmulas e violação das Leis, que é só próprio para os 
Estados Despóticos, e injurioso a um povo livre.

Reconhecemos que alguns Adotivos são nossos inimigos ocultos, 
e as autoridades os devem cuidadosamente investigar com energia, mas 
segundo a Lei. Outros há que não nos gostam; estes se tornão dignos do 
nosso desprezo, sem contudo lhes faltarmos com os deveres de Justiça 
e de Humanidade. E há também Adotivos (ainda que poucos) que são 
nossos amigos, e seus procedimentos não têm desmentido suas intenções; 
estes tornam-se dignos da nossa amizade, dos nossos respeitos e de todas 
as considerações.

Se, pois, esta é a nossa linguagem constante, como é que se nos 
quer imputar uma defesa de perseguidos, fossem eles Mouros ou Judeus; 
mas uma defesa que é justa e prescrita pelas Leis, uma defesa não para 
manter o homem, mas para sustentar a inviolabilidade da Constituição 
e a observância das Leis que têm sido pisadas e desprezadas em Goiás, 
na sempre ilegal, injusta e inconstitucional demissão geral que teve lugar 
nos dias 14, 15 e 16 de agosto de 1831.

E vós, goianos, não vos deixeis iludir pelos dogmas d’esses que vos 
chamando cidadãos pretendam insultar-vos fazendo-vos instrumentos 
de seus baixos caprichos.

Goianos, ou soldados, ou paisanos, todos somos brasileiros, e nos 
devemos unir para alcançarmos os bens da liberdade constitucional; 
só pela união conseguiremos tranqüilidade, deixemos os caprichos, 
encaremos todos o bem geral, e a Pátria será salva.

E vós, ó brisa porção de cidadão, a quem a Nação confiou as 
Armas para sua defesa, e segurança de liberdade, considerai a honra que 
vos resulta, e servi-vos das Armas somente para os fins que lhes foram 
confiados. Quem vos incitar a desobedecer a Lei e as autoridades, vos 
insulta atrevidamente. Esses que assim praticam consideram-vos menos 
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defensores da Pátria que assassinos mercenários. Enfim, goianos, a ordem, 
a tranqüilidade e obediência às Leis nos apresentam a liberdade civil e 
política, únicos bens que vos podem engrandecer e fazer prosperar a Pátria.

(De A Matutina Meiapontense, nº 251, de sábado, 12 de novem-
bro de 1831 – Esboço Histórico de Pirenópolis vol. II, pág. 358 
– Jarbas Jayme)
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Nasceu em 8 de setembro de 1879,  
na cidade do Rio de Janeiro, filho de 

Aristides de Melo Moraes e de Maria No-
elina Coelho de Almeida e Silva, e faleceu 
vitimado por uma insuficiência cardíaca 
em Goiânia, no bairro de Campinas, no 
dia 3 de novembro de 1944.

Padre afastado das ordens eclesiás-
ticas, foi brilhante jornalista, colaborou 
com diversos jornais da época, político 
inteligente e de invejável cultura.

Membro do Instituto Histórico e Geo-
gráfico de Goiás, Catedrático de Filosofia 
e Doutor em Filosofia e  Teologia.

Foi Deputado Estadual à Constituinte 
Goiana em 1935, exercendo este manda-
to de 1934 a 1937, perdendo-o por força 
da mudança da política  brasileira.

Era considerado, entre os deputados, 
o filósofo e grande articulador  político.

Ocupou, mais tarde, a Secretaria da 
Educação e Cultura do Estado de Goiás, 
e outros cargos importantes na adminis-

Padre Victor Coelho  
de Almeida

tração goiana.
Foi um dos fundadores da Escola Nor-

mal de Anápolis; do jornal Brasil-Central, 
órgão da diocese goiana e também da 
Companhia Bonfinense do Ouro, com fi-
nalidade de explorar os poços da Roda, 
Batatal, Prata e outros.

Deixou as seguintes publicações: 
Emancipação religiosa do Brasil, 1923; 
Protestantices, 1932; As transubstações, 
1933; As sete Igrejas do Apocalipse, 1934; 
Goiás e a prodigiosa riqueza de seu sub-solo, 
1935; e Goiás (usos, costumes, riquezas 
naturais), 1944 e, no mesmo ano, publica 
São Paulo, Apóstolo.
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CONFÚCIO

Confúcio nasceu e viveu na China, durante o 6º século antes da era 
vulgar. Foi contemporâneo de Daniel, Buda, Ezequiel, Pitágoras e Sólon. 
Exerceu messiado humilde e viveu pobremente; apesar de que sempre se 
vestia com apuro, era modesto, cheio de dignidade sem orgulho, e muito 
reservado no valor. Aplicou-se, desde jovem, ao estudo das leis antigas. 
Ouviu as lições do sábio Lao-Tsé, cujas teorias abstratas não despertam 
nele interesse. Durante algum tempo o elevaram à alta dignidade na 
província de Lu. Tinha então 51 anos de idade, e foi sucessivamente 
magistrado, administrador, ministro da Justiça. Mas, isso durou pouco, 
porque era tal a sua retidão que encontrou opositores; e foi demitido.

Regressou então ao magistério. Viajava a pé, instruindo e 
aconselhando. Fugia, porém, de tratar abertamente de assunto religioso, 
para não irritar o clero, caso se sentisse prejudicado na sua indústria. 
Cessou de viajar e abriu escola, quando já contava 68 anos de idade.

Defendia, contra o feudalismo, o princípio de centralização do 
Estado. Dava máximo destaque ao valor da personalidde, que deve ser 
educada individualmente.

Neste intuito, nenhum homem normal pode ser deixado à margem; 
pois a sociedade é constituída de indivíduos, e cada homem exerce tal e 
qual influência no conjunto, de modo que se deve procurar que o faça 
com elevação de espírito e de caráter.

Eram seus assuntos, quase exclusivos, o homem comum, do povo, 
– a família – o Estado – o Rei; e expunha doutrinas positivas e práticas 
sobre estes temas.

Nada de abstrações.
Promovia o estudo das leis naturais e do modo de preservá-las, a 

fim de que sirvam para educar o povo, elevar o padrão de vida social e 
facilitar ao governo a sua missão de garantir o bem-estar geral.

Confúcio faleceu aos 73 anos de idade.
São estas, em resumo, as doutrinas do grande sábio chinês.
Há três poderes supremos: o Céu, o Governo e o povo. – O Céu 

cria as leis; o Governo as reforça e aplica; o povo as executa e cumpre.
Não há lugar justificáveis para a existência de castas sacerdotais, 

porque as leis naturais são simples, claras e universais.
1º) Relações espontâneas entre as leis naturais e a conduta 

religiosa e civil dos indivíduos, das famílias, dos povos e dos governantes, 
sem interferência de castas sacerdotais. 2º) Relações naturais entre os 
governantes e o bem-estar do povo, em geral, das famílias e dos indivíduos. 
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3º) Instrução e educação de cada indivíduo, para o bem geral.
Do cultivo de pessoas depende a boa ordem do povo: a pessoa é a 

raiz, e a massa do povo é a árvore.
O homem deve alcançar a perfeição, guiado pelas leis sábias da 

natureza, de origem divina; de modo que cumpre a cada indivíduo aplicar-
se ao cultivo do próprio caráter, ampliar os seus conhecimentos, melhorar 
a sua família e o círculo das suas relações sociais.

A finalidade do Estado é promover o bem-estar do povo de acordo 
com as regras do Céu (leis naturais).

O governante, filho do Céu porque de cima lhe veio o poder, é 
mediador entre o Céu e o povo, e deve manter a fiel observância das 
leis sábias.

Aquilo que o Céu outorgou chama-se Natureza. A harmonia com 
a natureza chama-se caminho do dever. A ordenação com esse caminho 
chama-se instrução.

Não é comum ver-se o homem equilibrar-se no caminho do meio- 
termo, porque o indivíduo inteligente vai além dele, e o estúpido não 
chega a alcançá-lo.

Observa o que um homem faz. Acompanha os seus argumentos. 
Examina em que se apóia. Saberás então qual é o seu caráter.

O homem superior é universal, não parcial; o homem inferior é 
parcial.

Quem quiser ser perfeito, seja lento e cauto no falar.
Há no homem superior dignidade natural, sem orgulho; e no homem 

inferior, orgulho, sem dignidade natural.
Pela palavra, leal ou enganadora, firme ou leviana, digna ou 

depravada, tolerante ou rigorista, justa ou injusta, conhecerá o homem. 
Atente, pois, às palavras, observa os atos, e foge dos maus!

Pode-se fazer com que o povo siga um caminho de ação, e não se 
pode conseguir que o povo o compreenda.

O homem superior aplica a retidão ao seu pensamento; mas, o 
homem inferior só atende ao proveito.

Não faças nada precipitadamente, porque o que assim fizeres sairá 
malfeito.

As boas recomendações lançam, no seio do povo, raízes mais 
profundas que as boas disposições governamentais; porque o povo tem 
o bom governo, ao passo que ama as boas recomendações.
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Se um homem se despreza a si mesmo, os outros também o 
desprezarão.

Deves considerar a sinceridade e a fidelidade como princípios 
fundamentais dos teus atos e das tuas palavras.

Há três amizades convenientes e três prejudiciais, o são 
convenientes: a amizade com o honrado, com o sincero, com o homem 
muito observador. São prejudiciais: a amizade com o homem que aprovar 
o bem e o mal, com o maleável e com o incontinente no falar.

Um jovem deve ser considerado com respeito; porque o jovem de 
hoje será o homem de amanhã.

Levantando-te cedo, indo dormir não muito tarde, e aproveitando 
bem o teu tempo, honrarás a quem te deu o ser.

(Revista Oeste – Junho de 1943, número 5)
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Alfredo de Faria Castro

Nasceu no dia 6 de maio de 1898,  
na cidade de Araguari, Minas Gerais, 

filho de Bernardino de Faria Castro e de 
Maria Eulina Castro, e faleceu em Goiâ-
nia, nos primeiros minutos do dia 2 de 
novembro de 1971.

Fez o curso ginasial no Colégio Dioce-
sano de Uberaba e, em 1923, transferiu 
residência para a velha capital do Estado. 
Em 1924, matriculou-se na Faculdade de 
Direito, diplomando-se em 1928.

Em 1925, foi nomeado professor de 
francês no Liceu de Goiás e na Escola 
Normal de Goiás, tornando-se Cate-
drático em ambos os estabelecimentos 
de ensino. Lecionou no Seminário Santa 
Cruz, da antiga capital, ensinando aos 
futuros sacerdotes a língua francesa.

Fundador do jornal O Comércio na 
Cidade de Goiás e sócio-fundador do 
Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, 
sócio do Instituto Histórico e Geográfico 
de Minas Gerais e do Espírito Santo.

Membro do Conselho da Ordem dos 
Advogados do Brasil, secção de Goiás.

Em 1933, por ocasião do concurso da 
escolha do nome para a nova capital do 

estado de Goiás, instituído pelo jornal O 
Social, concorreu o professor Alfredo de 
Castro com o pseudônimo de Caramuru 
Silva do Brasil, com o título de Goiânia, 
saindo vitorioso.

Defendeu tese quando candidato à 
Cadeira de Francês do Liceu goiano, apro-
vado, com o trabalho Estudo da Formação 
dos Vocábulos sob o ponto de vista da Imita-
ção da Derivação e da Composição, Afixos. 
Publicou o opúsculo A literatura francesa.

A pedido da Associação Goiana de 
Teatro, traduziu de René Olbadia, a peça 
Condenados ao inferno, em 1969.

Em outubro de 1970, o professor 
Alfredo de Castro recebeu, das mãos do 
Presidente da Câmara Municipal de Goi-
ânia, o título de cidadão goianiense, pelos 
relevantes serviços prestados à capital 
do Estado.
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BRASIL DESCONHECIDO

O centro do Brasil, em sua parte ainda inexplorada, é motivo 
permanente de atração para os estrangeiros.

Periodicamente, caravanas de turistas ou exploradores penetram 
os sertões de Goiás, visando a fins diversos: estudo da flora e da fauna, 
uns; estudos geológicos, outros.

E, todos eles fazem, em litaretura de estilo duvidoso, os relatórios 
de suas excursões que são avidamente acolhidos pelas casas editoras de 
Paris, ou de Londres e aos quais, não falta sequer o sabor das narrações 
de um Savage Landor, o novelesco e exagerado descobridor de sertões, que 
percorreu o Brasil, sob o paralelo 12, guiado apenas pelos fios telegráficos 
do General Rondon.

A démangeaison d’écrire entre os turistas é um prurido ao qual não 
escapamos Amundsen equatoriais, que, não podendo localizar o centro 
dos pólos,contentam-se modestamente, com descobrir o centro do Brasil; 
é uma cócega que inquieta os Tartarins modernos, trazendo-os à serra 
Dourada, tão distante dos Alpes e, não obstante, amplo cenário para os 
dramas heróicos de caçadas emocionantes e perigosas...

Até aqui, tudo vai muito bem e no melhor dos mundos.
O Brasil precisa mesmo tornar-se sempre e mais conhecido; suas 

riquezas já tão decantadas em prosa e verso nacionais, necessitam de 
quem os descreva e divulgue no estrangeiro. Infelizmente, porém, muitos 
desses oficiosos plumitivos, ao tentarem escalar as alturas da imortalidade 
literária, à custa de blaques sensacionais, de tudo se lembram, menos, 
naturalmente, de dizerem o que viam e como o viram.

Eis aí a fonte dessa literatura tão procurada, mas que tanto mal 
nos tem feito, causando fora do Brasil a impressão de que no centro do 
imenso deserto sul-americano vive, entre bananeiras e macacos, um povo 
de negros que, depois de associar-se aos índios, batizou-se pomposamente 
com o título de brasileiros!

Essas e outras considerações nos vêm à mente no momento em 
que acabamos de receber uma carga em que a autora de mais um livro 
de viagens nos comunica que vai entregar ao prelo uma obra da qual já 
conhecemos alguns capítulos em original, e na qual Goiaz ocupa uma 
das partes principais.

Queremos nos referir ao livro “Brésil Inconnun”, de autoria de 
Marquesa Basili de Saint Pierre, ilustre dama francesa que, há anos, 
passou alguns meses em viagem de estudos nas florestas do norte de Goiás.
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Ao tempo, distinguidos pela fidalga gentileza da escritora, tivemos o 
prazer de ouvir alguns capítulos desse livro e confessamos aqui a impressão 
altamente favorável que dele colhemos.

Antes de mais, digamos que se trata de trabalho consciencioso, 
produto da observação cuidadosa de um espírito culto e pesquisador, 
guiado por excepcionais qualidades de método e síntese, servido ainda 
por estilo fluente e agradável, que o torna nada menos que encantador.

Na parte concernente a Goiaz, tivemos ocasião de observar a grande 
simpatia que a autora concebeu por esta terra e por seu povo.

Sem parcimônia e sem exageros, essas páginas, escritas na calma 
ardente dos sertões tropicais, refletem estados d’alma perfeitamente 
sentidos e melhor traduzidos em linguagem sóbria e elegante.

Em traços largos e vigorosos está feita a descrição do nosso habitat, 
em quadros esplêndidos, nos quais a cor local transluz e se transfunde 
com justeza e intensidade.

Num clima delicioso se faz o estudo psicológico dos habitantes, seus 
usos e costumes, e se apresentam deliciosas lendas colhidas no ambiente, 
ao lado de consciencioso resumo histórico da descoberta de Goiás, tudo 
escrito por pena adestrada, a serviço de um espírito agudo e de delicada 
sensibilidade.

Brésil inconnun vem alistar-se entre os melhores trabalhos que 
existem no gênero, tendo entretanto, sobre todos os que conheço, 
superioridade de haver sido escrito sem visar finalidades comerciais, 
em obediência a um plano previamente prefixado pelos editores: – é 
simplesmente o resultado de estudos e das tendências literário-científicas 
da autora, já bastante conhecido em seu país, nesse mesmo caráter.

Estamos ansiosos pelo dia em que nos seja dado o prazer de 
manusear o texto definitivo de Brésil inconnun, que, em resumo, é um hino 
aos esplendores da natureza tropical e uma retificação de erros sediços, e 
no qual se faz inteira justiça a nossa gente, hábitos e caráter.

(Oeste – maio de 1943 – número 4 – página 5)
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Nasceu no dia 16 de julho de 1918,  
na cidade de Anápolis, neste Estado, 

filho de Antônio Crispim e de Galiana 
Borges Crispim.

Fez seus estudos primários em sua 
cidade natal, o secundário no Ginásio 
Anchieta, em Bonfim, hoje Silvânia, onde 
foi escolhido redator da Voz Juvenil. 
Matriculou-se na Faculdade de Medicina 
de Belo Horizonte, depois transferiu-se 
para a Escola de Niterói.

Convocado para o Serviço Militar 
durante a II Guerra, optou pela carreira e 
transferiu-se, mais tarde, para a reserva na 
condição de Coronel, junto à Sétima Cir-
cunscrição de Recrutamento, em Goiânia.

Como oficial do Exército, prestou 
serviços no Rio de Janeiro, Minas Gerais, 
Mato Grosso, Goiás, nas cidade de Ipa-
meri e Goiânia.

No ano de 1974, foi transferido para a 
Reserva de Primeira Classe, como coronel 
e no mesmo ano, é nomeado Diretor 
Financeiro da Caixa Econômica do Estado 

Humberto 
Crispim Borges

de Goiás.
Em 1967, publicou Chico Melancolia 

(contos); 1970, Cacho de Tucum (contos); 
1972, Da farda ao fardão acadêmico (dis-
curso); 1975, História de Anápolis; 1977, 
Retrato da Academia Goiana de Letras; O 
Vale das Imbaúbas, 1979; Generais goianos, 
1980; Moisés Santana – vida e obra, 1981; 
História de Silvânia, 1981; Chico Trinta 
(contos), 1982; Americano do Brasil, vida 
e obra, 1983; O pacificador do Norte, 1984; 
Gerações em Marcha, 2000; Do padre 
Sousa ao Rio Tejo, 2000; Vultos Bonfinenses, 
2001; Fogos no céu, 2002; Reminiscências 
do verde-oliva (contos), 2004; Brinco-de-
-rainha (contos), 2005 e Sangue Inocente 
(romance), 2007.



Coelho Vaz98

SANGUE DE BÁRBARO

Vinte e quatro quilômetros de estrada, feitos a braço, quando 
os primeiros fordecos penetraram no sertão, extasiando os matutos e 
assombrando os animais. E, rasgados por um curioso, com a particularidade 
de seguir, fielmente, a espinha do terreno, não pulando sequer um fiozinho 
d’água. Veja o itinerário: Capuava – Gomes – Matinha – Isidoro – Três 
Morros – Traíras. No percurso, para matar a sede ou alegrar os pássaros 
vadios, nem uma mina a lacrimejar, por entre pedras carrancudas.

Eu, com doze anos, toda semana transpassava o chapadão, bifurcado 
no Rucinho. Estudava na cidade e, aos sábados, buscava o povoado. 
Detestava os livros e achava bom quando, na crista de risonha macaquice, 
era arrastado para um canto, nas unhas medonhas do professor Alarico. 
Sozinho, nariz fincado no reboco de estrume animal, voava pelo cerrado 
distante, a projetar danações.

Com o perpassar do tempo, fugindo da sequidão, descobri um 
atalho, que, do Alto da Matinha, conduzia aos Três Morros, passando 
pelas Duas Pontes. Então, deixei de banda o Isidoro. Arranjava com minha 
avó um taco de rapadura e vinha devorá-lo no riacho. De toda a jornada, 
sendo ali o recanto preferido, fiquei desgostoso ao ter que abandoná-lo.

Empolgado por volúpia destruidora, entrara de rijo na queima dos 
campos. De cima do Rucinho atirava o fósforo aceso. Se vingasse, somente 
um quilômetro à frente e do lado oposto, lançava outro. Ao romper da 
noite, espiando dos Três Morros ou da Capuava, vaidoso como Nero, 
senti-me rei, vendo o mundo em chamas.

Setembro!
Batido por sol aterrador, com o céu baixo e os arbustos torrados, 

alcancei as Duas Pontes. Bebi água e ensopei a cabeça. Depois, estirado 
na areia úmida, a ouvir os cochichos da passarada e o murmurinho da 
correnteza, engoli meio bolo de arroz. Reconfortado, ergui-me com 
esperteza. Ajeitei a cutuca, galguei o animal e toquei pela ribanceira, à 
sombra de árvores antigas.

À saída do bosque, enxerguei, afastado cem metros, capinzal alto. 
Estaquei. Como salvara aquilo?

Pulei no chão, atravessei a cerca de arame e afaguei o capim 
ressecado. Doutor no assunto, concluí que a gramínea estava no ponto, 
exatinho. A chama brilhou, o fogo subiu e retornei num ápice, sob o tropel 
assustadiço das labaredas. A caixa de fósforo caiu e não dei importância.

O caminho torcia-se pela encosta suave, ensejando-me a admiração 
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da feia estripulia.
Repentinamente, um cavaleiro surgiu no bosque, em desfilada, 

gritando e acenando. Ao aproximar-se, notei que montava em pêlo e 
trazia, a tiracolo, badalando no vazio do animal, enorme facão. Esbarrou 
de chôfre e saltou em terra, rosto duro e vista chamejante. Tomou-me da 
sela, como boneco, e jogou-me no gorgulho, uivando:

– Moleque sem-vergonha! Vou te mostrar como se queima pasto 
dos outros.

Absurdamente, encontrava-me sereno. Retruquei-lhe:
– Eu não, juro!
Revistou-me com brutalidade, rasgando-me os bolsos rasos. Veio-

me, não sei como, a inspiração. Informei-lhe:
– Lá no mato tem um preto.
– Adonde? – bramiu ele, apertando o facalhão.
– Da parte dali, em roda do jatobá, pegando lenha.
– Ah, vou picá-lo – anunciou o demônio.
Escanchou no pangaré e ventou ladeira abaixo, com esguras línguas 

de fogo dançando-lhe nos olhos rancorosos.
Descabreado, galopei além, com forte arrocho no peito. E do cimo 

dos Três Morros, abatido, não girei a cabeça para trás.
Enfastiado dos livros, não ultrapassei o primário, magoando com 

isso, papai, que ambicionava fazer-me médico. Meu regulado era a 
labutação pesada do campo, isto é, vaquejadas.

Aprendi muito, ainda que dessas inúmeras cabeçadas, sendo a 
menor dela casar-me com dezoito anos, verdinho da silva. Aos vinte e 
cinco, quando os moços da cidade se aprofundam em orgias, já tinha 
registrado quatro filhos, iniciando com o Celsinho e acabando na 
Carminha, um beiju de garota.

Por morte do sogro, herdei o Paiol Velho, fazendão esplêndido, 
cortado por rio volumoso. Nas águas, empinado por afluentes diversos, 
a caudal derramava-se pela várzea, um quilômetro. Depois, no estio, 
o líquido evaporava-se manso e manso, e na baixada despontava rica 
vegetação, adequada para enfrentar as agruras da seca.

Trabalhos agrícolas, na gleba, eram escassos, apenas para consumo 
da família e agregados. A faina dileta convergia para a pecuária. Com 
pastagem soberba e muito gado, de raça aprovada, os lucros vinham a 
cito. Do creme e da manteiga, do queijo e do leite, e, principalmente, da 
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venda de bezerros. E como a prosperidade traz sobre as pessoas colorida 
aura de ventura, vivíamos bem, com prosa fácil e riso solto.

Veio seca braba, molestando os fazendeiros vizinhos. Ossadas 
brancas alvejavam o solo esturricado, enquanto na atmosfera escura e 
ardente, circulavam bandos de urubus, espreitando novas vítimas.

Graças à várzea exuberante, eu ia superando a desolação incólume. 
O Jaraguá, do meio para cima, estava ressecado. Mas a parte inferior, 
bafejada por resquício de friagem, apresentava-se verde e apta para a 
alimentação.

Certa tarde, espichado na rede, caprichava na feitura de um cigarro 
de palha. Do quintal vinha o gemido de uma pomba-trocaz: – Hu-gu-hu! 
Hu-gu-hu!... Inhumas atentas, no brejo, soltavam brados de alerta.

Cecília berrou maluca e levantei-me assustado, indagando-lhe:
– Que foi, fale?
– Fogo na Várzea!
– Não – urrei descontrolado, espetando na cabeça os dedos 

nervosos.
Disparei para a varanda, com amplo domínio sobre o rio, e olhei, 

alma estrangulada. Fogo altaneiro, guloso, valente, lavrava com ímpeto, 
comendo a pastagem.

Gritei os peões e arremetemos contra a muralha fulgurante, uns 
enxotando reses e outros batalhando contra as chamas.

Em pleno combate, envolvido pela fumaça e calor insuportável, 
fui marrado e pisoteado por uma novilha. Estendido na terra, vista 
embaralhada e dor aguda no peito, senti na boca o gosto de sangue. 
Carregado para dentro, com Cecília lacrimosa, pensei em fratura da 
costela.

Todavia, apesar do suplício que me afligia, continuei dando ordens, 
colericamente. E a primeira delas foi despachar o Chico e o Abrão para 
o rio, a fim de expulsar dali a praga dos pescadores. Ontem mesmo os 
vira de pernoite, no Praião. Cortavam arame, sapecavam fogo no campo, 
matavam perdizes, como se estivessem em seus domínios. Acabou-se.

Imóvel na cama, com emplastro de farinha na arcada do peito, de 
tempo em tempo argüia Cecília sobre o progresso do fogo. Ela acercava-
se da janela e anunciava:

– Está no buritizal!
Daí a pouco:
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– Aproxima da Lagoa Seca!
Depois:
– Chegou no Poço da Espuma!
– Qual! – sibilei enfurecido. – Reúna as roupas e vamos para a 

cidade. O que adianta esta agonia?
Ela saiu. Cerrei os olhos e, de pronto, os malfeitos do passado vieram 

à memória. Como doía agora o vandalismo!
Ouvi passos leves, delicados. Volvi para o lado, encarei Emerenciana, 

uma criada prestimosa. Zelava da casa e das crianças com absoluta 
eficiência. Abeirou-se do leito, fitando vesgamente as coisas. Enxugou, 
no avental grosso, as mãos alvas, e sussurrou:

– Está melhor?
– Assim-assim.
– Quer um caldinho de frango.
– Não.
– Vai todo mundo?
– Vai.
– Por que não deixa os meninos comigo? Estão acostumados aqui 

e é fácil de olhar.
– De jeito nenhum!
– Pois é... O Celsinho está no monjolo e não quer ir. Pôs fogo no 

varjão e não quer apanhar.
Dei ronco adoidado, e a moça azulou.
Como estava vivo o sangue de bárbaro!
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Antônio Félix 
de Bulhões Jardim

Nasceu no dia 28 de agosto de 1845,  
na antiga capital do Estado, hoje, 

Cidade de Goiás, filho de Inácio Soares 
de Bulhões Jardim e de Antônia Emília Bu-
lhões Jardim, e faleceu, prematuramente, 
no dia 20 de março de 1887, na sua terra 
natal, com apenas 42 anos incompletos.

Foi uma das figuras mais brilhantes da 
literatura goiana e considerado o Príncipe 
dos poetas goianos.

Iniciou seus estudos na capital do Esta-
do de Goiás, Vila Boa, seguindo para São 
Paulo. Com a idade de 14 anos ingressou 
na Faculdade de Direito e concluiu o curso 
com brilhantismo aos 21 anos. Regressa 
a sua cidade natal e é defensor das idéias 
abolicionistas, contando com o apoio de 
seu pai que lhe dá uma tipografia para 
editar seus jornais e passa a dedicar, então, 
ao jornalismo e advocacia.

Ocupou diversos cargos na magistra-
tura goiana e aposentou muito novo como 
Desembargador do Tribunal de Apelação 
de Goiás. Foi eleito para a Assembléia 
Provincial, nomeado promotor público da 
capital, professor de história e geografia 
no Liceu, nomeado Juiz de Direito da 
Comarca de Rio Paranã, com sede em 
Arraias, logo depois é transferido para a 

comarca de Santa Cruz de Goiás, remo-
vido para a Comarca do Rio das Almas, 
com sede em Jaraguá.

Em 1º de janeiro de 1885, fundou o 
Centro Libertador de Goiás, com finali-
dade de extinguir o cativeiro na Província. 
Neste dia, foram entregues 150 cartas de 
liberdade a escravos, pela livre vontade de 
seus senhores.

Foi o fundador de o Monitor Goiano, 
em 1866; Tribuna Livre, 1878/1884; Pro-
víncia de Goiás, 1883; Goiás, 1884; Liber-
tador, 1885. Era colaborador do Jornal do 
Comércio do Rio de Janeiro.

Segundo informações do escritor Vic-
tor de Carvalho Ramos, a escritora belga 
Marie Josephe, traduziu o poema Só, de 
Félix de Bulhões para o francês.

Em 1906, foi publicada obra póstuma 
pelos familiares, dos seus poemas, sob o 
título de Poesias do desembargador Félix 
de Bulhões.
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SÓ

Parei! — chegado havia ao cimo da montanha
 Aspérrima e tamanha
 O sol morria além!
Parei: sentei-me à beira do caminho
 Sentei-me ali sozinho,
 Eu só, sem mais ninguém.

Olhei para trás e avante, – Os largos horizontes
 Debruçam-se nos montes.
 E longes por além,
De branco e azul e fogo e púrpura toucados,
 Dizem contristados:
 “Tu só sem mais ninguém”.

Percorro o estádio feito em um só lance d’olhos
 Sem contar os abrolhos,
 E muito, muito além,
Nas veigas serpeava o trilho venturoso
 Que eu correra ditoso,
 Eu só, sem mais ninguém.

Atrás feixava o prado, a vida, a flor, e aroma,
 E o doce amor que assoma
 Na juventude. Além,
Além a névoa densa, a dúvida insegura,
 Além a bruma escura,
 Eu só, sem mais ninguém.

Avante a escarpa está de crua descambada,
 Precípite e eriçada,
 Um passo mais além,
Eu vou com passo firme e resoluto e certo
 Para o eterno deserto,
 Eu só, sem mais ninguém.
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Colemar Natal e Silva

Nasceu em São José do Tocantins, hoje  
Niquelândia, no dia 24 de agosto de 

1907, filho de Marcelo Francisco da Silva 
e de Eurídice Natal e Silva e faleceu em 
Goiânia, no dia 23 de fevereiro de 1996. 

Fez o curso na Faculdade de Direito na 
Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, 
diplomando no ano de 1929. Por longo 
tempo, foi redator da revista Informação 
Goiana, sob a direção do ilustre goiano 
Henrique Silva e colaborador da revista 
A época, da Faculdade de Direito.

Escreveu nos jornais O jornal do Co-
mércio, na seção de história; colaborou no 
Jornal do Brasil, e tendo escrito também 
em O Jornal quando dirigido por Assis 
Chateaubriand, todos no Rio de  Janeiro.

Foi professor de História de Goiás, na 
Escola Normal e professor de sociologia, 
português e história universal, no Liceu 
de Goiás. Na antiga capital do Estado, 
respondeu por muitos anos como Pro-
motor Público daquela cidade.

Foi secretário do Interior e Justiça e 
também da Educação e Cultura do Esta-
do. Mais tarde, cerca de mais de 10 anos, 
ocupou o cargo de Procurador Geral do 
Estado, o qual desempenhou com sabe-
doria e inteligência na questão centenária 
da divisa dos Estados de Minas Gerais e 
Goiás, tendo do lado adverso o jurista 
renomado Milton Campos. Professor 
Cadetrático da Ciência das Finanças da 
Faculdade de Direito de Goiás, foi um 
dos que mais batalhou pela criação da 
Universidade Federal de Goiás, ao lado 
do então deputado federal Gerson de 
Castro Costa.

Nomeado primeiro reitor da Univer-
sidade Federal de Goiás, desempenhou 
com energia, sabedoria e dignidade. Criou 
a Imprensa Universitária, o jornal Quarto 
Poder a Rádio Universitária a Escola de 
Agronomia e Veterinária e o Colégio 
Universitário. Ex-Presidente do Instituto 
Histórico e Geográfico de Goiás, da Or-
dem dos Advogados do Brasil, secção de 
Goiás; Presidiu o Instituto Brasileiro da 
Educação, Ciência e Cultura, secção de 
Goiás, entidade filiada à Unesco, Vice-
-Presidente da Academia Goiana de Letras 
e um dos seus fundadores. Presidente 
do Conselho Penitenciário do Estado. 
Eleito membro do Instituto Histórico e 
Geográfico  Brasileiro.

Publicou Rui Barbosa, em seu tempo e 
em seu meio; História de Goiás, em dois 
volumes, com prefácio de Conde Afonso 
Celso; Pareceres e Decisões, 1940, prefácio 
do professor Clóvis Beviláqua; Na tribuna 
e na Imprensa – coletânea de conferências 
e discursos; Na Secretaria do Interior e 
Justiça; Na Procuradoria Geral do Estado; 
Enciclopédia de Goiás.

Jornalista, membro-fundador da As-
sociação Goiana de Imprensa, recebeu 
a Medalha de Bronze, do Centenário de 
Clóvis Beviláqua e Medalha de Prata, 
conferida pelo Presidente da República, 
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DISCURSO

Há gestos e atos que falam por si mesmos e, sem o concurso da 
palavra, traduzem, com maior eloqüência, toda a sua significação e 
grandeza. 

A cena que preseciamos encerra um desses atos.
Se mudos nos conservássemos, não seria menos compreendido o 

alcance deste gesto, nem ficaria diminuída a grandeza de sua significação.
Mas, a História exige que a palavra escrita perpetue a cena para 

ser melhor vivida e relembrada pela posteridade afora.
Aqui vos achais, nobres filhos da gloriosa Piratininga, cumprindo 

um desses deveres que a consciência histórica da Pátria impõe aos seus 
filhos como um dever de honra.

Para melhor senti-lo, volvamos a vista para o passado. Corrida a 
cortina do tempo, divisamos, lá pelo quartel do século XVII, o quadro 
épico das Bandeiras – eram eles bravos, indômitos, rasgando a entranha 
virgem e generosa das florestas seculares; o sonho do ouro tudo levava de 
vencida – fadigas, febre, fome, a tremenda luta com as feras e os índios.

Eram as estradas salineiras abertas nos cumes de nossas montanhas, 
nos vergéis de nossos prados, nas planícies verdes de nossas campinas, 
guardando todos os lances heróicos dessa cruzada que o ideal de conquista 
iluminou por caminhos longos e ásperos para fazer de nós um país grande 
por sua extensão territorial e por sua riqueza.

Os descobrimentos se sucediam e, enquanto as mãos ávidas de 
riqueza mergulhavam na terra generosa, singravam os mares as cargas 
de ouro que sustentavam e aumentavam, na Europa, a opulência e o 
prestígio do trono português!

Como, por tantas vezes já o dissemos, a memória evoca com 
veneração e carinho a figura hercúlea dos Fernão Dias Paes Leme, dos 
Bartolomeu Bueno, dos Ortiz e Camargo e tantos outros que, lá mesmo, 
dos confins da eternidade, se projetam sobre nós, como numes tutelares.

Soluços e angústias, gemidos e dores, o desespero e a morte, por 
cima de tudo passou o tropel da glória para que a Pátria brasileira crescesse 
tanto como cresceu.

À proporção que as bandeiras entravam, sucediam-se os povoados 
e o comércio, as vilas e as cidades, que foram ficando como atestados 
vivos e perenes dessas conquistas extraordinárias!

Era o Brasil que nascia, crescia, grande, forte, destemeroso.
Cada novo descobrimento era mais um marco para a grandeza 
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de São Paulo, a quem Goiás estava ligado, territorialmente, até que tão 
vasta, próspera e grande se tornou a nova região, que o alvará de 8 de 
novembro de 1744, desmembrou-a da Capitania de São Paulo, passando 
Goiás a constituir capitania autônoma.

Goiás, que é filho da bravura hercúlea dos bandeirantes paulistas, 
Goiás que se sente ligado à gloriosa paulicéia por tantos e significativos 
laços de afinidade, Goiás que admira a capacidade realizadora da gente 
paulista e de seu governo atual, Goiás encontra, neste gesto que o ato de 
hoje simboliza, mais um motivo de união e de solidariedade entre nós, 
goianos, e vós, paulistas!

E, goianos e paulistas, acima de goianos e acima de paulistas, são 
brasileiros, que nunca deixarão de ser grandes e nobres através desses 
episódios históricos que o futuro fixará nos rumos que levam às bases de 
nossa civilização, dessa civilização que se está forjando para o mundo lá 
no solo ensangüentado da Europa.

E, nas condições do mundo contemporâneo, não vai valer, só por si, 
a grandeza territorial, ainda mesmo que sua conquista encerra poemas de 
luta e de bravura: para legitimar a sua posse não basta receber o legado, 
é mister saber aproveitá-lo, é mister se mostrar digno dele e fazer dele 
aquilo que ele deve mesmo ser.

Se devemos dar graças ao Todo-Poderoso por sermos uma grande 
nação, sem a angústia desses problemas agravados pela fatalidade 
geográfica, sem o sacrifício da soberania de outras nações, sem o cortejo 
dessas contingências sociológicas que fazem da paz um equilíbrio instável 
entre países que se formaram a ferro e fogo, cujas fronteiras são gaurdadas 
pela espada de exércitos vigilantes, precisamos crescer ainda mais, dentro 
de nossas fronteiras.

E o panorama social, político e econômico do Brasil de hoje, faz crer 
que nos mostraremos à altura da missão que o determinismo histórico 
nos reservou, dentro e fora das Américas.

Estudantes de São Paulo:
Escolhestes bem o local para levantar o monumento; aqui mesmo 

onde tombaram os heróis das bandeiras, é que deve estar o monumento 
à sua glória, que nunca passará!

A nova capital de Goiás é, sem dúvida, a síntese de todas as nossas 
conquistas e glórias do passado, é a consciência do momento histórico 
atual e, mais do que isso, representa uma previsão arrojada, científica e 
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sábia do futuro.
Sob o céu límpido de Goiânia esse monumento não será, apenas, 

uma prova de reconhecimento e de admiração: servirá, ainda, de estímulo 
constante às gerações que descendem desses bravos e um apelo mudo a 
todos os que se empenham na luta pela grandeza deste Estado e do Brasil.

O monumento tem, assim, um caráter nacional.
E o Brasil vai erguê-lo por iniciativa de São Paulo, no centro do 

País, cá mesmo no cume desses altiplanos, de onde se irradiam para todos 
os quadrantes da nacionalidade, sentimentos ardentes de brasilidade!

Aqui é o coração do Brasil.
E é, pois, no seu próprio coração, que a Pátria ergue um monumento 

à glória de seus filhos!
!!!

Discurso proferido pelo Prof. Colemar Natal e Silva, Presidente 
do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, por ocasião da 
inauugração do monumento a Bartolomeu Bueno, o Anhangüera, 
na Praça do Bandeirante, que faz junção entre as duas principais 
avenidas da cidade – Av. Anhangüera e Av. Goiás – por iniciativa 
dos estudantes da Faculdade de Direito do Largo de S. Francisco, 
da cidade de S.Paulo, em agosto de 1947.
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Nasceu na Cidade de Goiás, no dia  
12 de maio de 1932, filha do profes-

sor Colemar Natal e Silva e de Genezy de 
Castro e Silva.

Iniciou os estudos em sua terra natal 
e fez o curso secundário no Colégio 
Sacre Coeur de Jesus, no Rio de Janeiro. 
Filosofia, na Faculdade Santa Úrsula, no 
Rio de Janeiro e Filosofia Ciência e Letras 
na Universidade de Goiás. Doutora em 
Letras Clássicas e Vernáculas pela Univer-
sidade de São Paulo. Professora de Língua 
Portuguesa e de Estilística, nos cursos de 
graduação da Universidade Federal de 
Goiás, onde se aposentou. Professora 
de Crítica Literária – Crítica estilística 
– nos cursos de Mestrado em Letras e 
Lingüística, curso de que foi fundadora e 
que coordenou por oito anos. Fundadora 
e primeira Coordenadora do Centro de 
Estudos Portugueses da Universidade Fe-
deral de Goiás. Autora de diversos ensaios 
críticos publicados nos jornais de Goiânia.

Moema de Castro 
e Silva Olival

Membro da Academia Brasileira de 
Filologia, da União Brasileira de Escritores 
– secção de Goiás, do Instituto Histórico 
e Geográfico de Goiás e recebeu a co-
menda da Ordem do Mérito em grau de 
Comendador, conferida pelo Presidente 
de Portugal, Mário Soares, pela contribui-
ção à divulgação da Língua Portuguesa no 
Brasil. Foi agraciada com o troféu Tiokô, 
na área de Crítica Literária, conferido 
pela UBE-GO, e o prêmio Clara Ramos, 
da UBE-RJ.

Obras publicadas: Sintagmático na 
obra literária, 1976; O espaço da crítica – 
Panorama atual, 1998; GEN – Um sopro na 
renovação em Goiás: Vozes representativas, 
2000; O espaço da Crítica II – A crônica: 
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O SOBRADO ROSA DA RUA VINTE: SUA AURA

“O espírito do lugar deve corresponder ao lugar do espírito” 
                                                          (Vegílio Ferreira)

Um título que ressumbra a mistério e magia e cuja referência se 
justifica no sentido de intensificar o halo desse sobrado que está lá, na 
esquina das ruas vinte e quinze, rosamento déco, magistralmente soberbo, 
genuinamente goiano das décadas de trinta e quarenta, registro número 
um em Cartório da Nova Capital.

Se estudos urbanísticos modernos mostram que a rua é o espaço 
que complementa o perfil da casa e de seus moradores (estilo e atividade 
socioeconômico-cultural), não poderia estar melhor instalado que nessa 
histórica rua vinte, que abrigou número sugestivo de pioneiros da cidade 
que nascia, saudando em nuvens de poeira vermelha, os intrépidos novos 
bandeirantes.

Sede-lar da família de um deles, testemunha de encontros políticos, 
sociais, culturais, espaço do embate dos sonhos e lutas de seus moradores, 
foi, desde 1937, em primeiro plano, a casa de Colemar Natal e Silva, de 
sua esposa Genezy de Castro e Silva, de suas quatro filhas Moema, Mariza, 
Magaly e Marilda, e da mãe de Genezy, Tarcília Caiado de Castro.

E esta primeira face marca-lhe um vinco definitivo a formar, 
pelo menos para mim, o contraponto, em segundo plano, da unidade 
futura: sede da Academia Goiana de Letras, simbiose de duas imagens 
consagradoras no meu universo afetivo.

É que o referido sobrado marca, ainda, o tento de ser o primeiro 
teto próprio da Academia, fundada em 1939, e que ainda não tinha 
sede própria, aspiração que pôde ser atendida graças à iniciativa do 
então Presidente da Instituição, escritor José Mendonça Teles, junto 
ao governador Henrique Santillo, solicitando-lhe a compra e doação 
daquela casa para a Instituição, casa que, por quarenta anos, fora o 
lar e a oficina de trabalho do seu fundador: Prof. Colemar Natal e 
Silva. Prontamente atendido, Mendonça Teles presidiu a inauguração 
solene da nova sede, que passou a ser designada Casa Colemar Natal e 
Silva, isto em 24/08/1987, data natalícia do homenageado, e dela nos 
aproximamos novamente, agora, constituindo, portanto, duplo marco a 
ser comemorado.

Assim, a Academia, hoje, busca fortalecer seus princípios 
norteadores de abrigo e oficina cultural, sodalício congraçador, e, o que é 
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importante, também núcleo emissor de atividades estimuladoras da vida 
intelectual da comunidade com que se propõe manter dinâmica interação.

Neste sentido, trata de incrementar a produção intelectual de 
seus membros, seja na elaboração de livros, antologias, conferências ou 
indicando nomes para participação em Bancas julgadoras de Concursos, 
ou para representação em Congressos, e, sobretudo, através da 
colaboração na sua tradicional: Revista da Academia Goiana de Letras, em 
sua 27ª edição, quando, por meio de ensaios, ficção, poesia, conferência, 
entrevistas, os acadêmicos revelam sua versatilidade criadora.

Ao ocupar a Cadeira número 4, vaga com o falecimento de Colemar, 
ao adentrar aquele vetusto sobrado, o número 175 da rua Vinte, centro, 
hoje tombado pelo Patrimônio Histórico, sobrado tão representativo 
do estilo déco que marca as históricas construções de Goiânia, já como 
membro da Academia Goiana de Letras, senti pesar-me, de maneira 
inequívoca, a interposição das duas imagens que o casarão me desperta. 
Se a operação se realiza, por vezes, de maneira dramática, para mim, no 
confronto das imagens de ontem e de hoje, cada vez se torna mais palpável 
a capacidade de lutarmos pela qualificação de nossas atividades, fazendo 
da Academia Goiana de Letras, um centro credenciado de realizações 
culturais, como sempre preconizava seu fundador.

E de lutarmos, também, pelo congraçamento de seus participantes, o 
que implica no evidente respeito às diferenças de opiniões, alimentando-se 
a capacidade de convivência de seus membros, caldeada na sabedoria que 
todos esperam de nós, o que nos torna reféns de uma aura energizante, 
ativista e dinamizadora, diferente do que se encontraria em um sodalício 
de acomodados.

Eu diria, como o escritor Antonio Olinto, da ABL, em seu antológico 
romance A Casa da Água, o primeiro da trilogia que se completa com O 
rei de Keto e Trono de vidro, quando, num extraordinário recurso estilístico 
– o emprego da apóstrofe, em contextualização inusitada – dá presença 
e voz a uma raça, a raça negra que, saindo da África, chega ao Brasil, 
enriquece-se com o processo de miscigenação, sobretudo, na região da 
Bahia, e volta, depois, para a mãe pátria.

Assim, também, concluiria, parafraseando o conhecido escritor e 
dinamizando o meu apelo: que o sobrado rosa da rua Vinte, ó sobrado, 
possa, pelas gerações vindouras, ser baluarte de uma viva consciência 
cultural, de uma profunda essência de goianidade, traços que lhe parecem 
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Nasceu na cidade de Catalão, no dia  
8 de março de 1883, e faleceu na 

cidade de Anápolis, no dia 17 de abril de 
1917, caçula dos 14 filhos do Coronel 
Francisco Victor Rodrigues (Chico Manco) 
e de Felicidade da Silveira Rodrigues.

Iniciou seus estudos em Catalão e 
mudou-se para a cidade mineira de Pa-
racatu, concluindo o Grupo Escolar e a 
Escola Normal naquela cidade.

Transferiu-se para a Cidade de Goiás 
e concluiu o curso jurídico na Academia 
de Direito do Estado, colando grau em 
16 de dezembro de 1906, juntamente 
com Augusto Ferreira Rios, João Avelino 
da Trindade, Raimundo Pinto de Castro e 
Luiz Ramos de Oliveira Couto.

Na antiga Capital do Estado, além 
de funcionário da Secretaria do Interior, 
Justiça e Segurança Pública, lecionou Me-
todologia e Pedagogia na Escola Normal, 
e Literatura e Lógica no Liceu.

Advogado em Catalão e Paracatu, foi 
o primeiro Juiz de Direito nomeado para 
a comarca de Anápolis.

Colaborador do primeiro jornal publi-
cado em Catalão, Goiás-Minas, nos idos de 
1903, juntamente com Ricardo Paranhos, 
Absay de Andrade, Rodolfo Campos, 

Gastão de Deus 
Victor Rodrigues

Roque Alves de Azevedo, Gerson Cunha, 
Alceu Victor Rodrigues, Henrique Silva, 
Higino Rodrigues e muitos outros.

Foi professor particular na cidade 
de Catalão e em Paracatu, cidade onde 
casou-se com Leonor Pimentel Ulhoa. 
Participou ativamente da política, bem 
como colaborando nos jornais partidários 
da época naquela cidade mineira.

Lança o jornal O Paracatuense, em 
Paracatu, de 1909 a 1912. Jornal noticioso, 
político, literário e agrícola.

Em 1905, publicou o seu primeiro 
livro de poesias Agapantos, editado pela 
Tipografia e Livraria Século XX, na cida-
de de Uberaba e prefaciado pelo poeta 
Augusto Rios.

Em 1917, pela Tipografia Paulicéia, 
São Paulo, publica Páginas Goianas, livro 
que, na primeira parte, faz estudos dos 
principais vultos literários de Goiás e, na 
segunda parte, sob o título Traços Multico-
res, seleciona alguns contos de sua autoria.
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PÉROLAS

A Honestino Guimarães

Porque ela, mui pobre, não pudera,
Enviar-me uma dádiva custosa
Nesse dia azulino em que, ditosa,
Para mim ria nova primavera;

Porque um mimo expressivo ela quizera
Remeter-me e, por pobre, uma mimosa
Rica prova de su’alma generosa
O destino não quis qu’ela me dera;

De tristuras chorou, e em carta aberta,
Escreveu-me: “Só tenho esta oferta,
Uma flor com orvalho do sentir”.

Coitadinha! não julga que eu estimo
Mais as pérolas de su’alma, como mimo,
Que milhares de pérolas do Ofir!!

(Agapantos, 1903, pág. 28)
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Nasceu na cidade de Morrinhos, no  
sobrado edificado por seu avô ma-

terno, coronel Hermenegildo de Morais, 
no dia 7 de fevereiro de 1910, filho do 
ex-presidente do Estado José Xavier de 
Almeida e de Amélia Augusta de Morais 
e Almeida, e faleceu em sua terra natal, 
no dia 7 de junho de 1973.

Iniciou os seus estudos em Morrinhos, 
seguindo para Uberaba onde concluiu o 
secundário, no Ginásio Diocesano. Trans-
feriu-se para a capital mineira, bacharelou-
-se em Direito, na Universidade de Minas 
Gerais, no ano de 1931.

Advogou em Morrinhos e Caldas 
Novas, onde foi Juiz Municipal nesta úl-
tima cidade. Deixou a magistratura para 
candidatar-se a uma cadeira à Assembléia 
Legislativa do Estado, participou da Cons-
tituinte, em 1935. Nesta época, foi líder 
do governo na Câmara Estadual.

Guilherme Xavier 
de Almeida

Em 1946, fez parte da Constituinte 
na Câmara Federal, onde representou 
o seu Estado com dignidade, trabalho 
e inteligência e era considerado um dos 
bons oradores daquela época.

Foi prefeito Municipal de Morrinhos e 
edificou o prédio do Fórum local.

Fazendeiro naquele município, exer-
ceu por muito tempo o cargo de tabelião 
do Cartório do Primeiro Ofício.

Sua produção literária encontra-se 
esparsa em revistas e jornais do nosso Es-
tado e do Triângulo Mineiro. Bom poeta, 
além de contista, cronista e conhecedor 
profundo da língua francesa.
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VIVENDO

Meu coração é uma cidade antiga,
De casas brancas e compridos muros,
Com pomares amplíssimos, escuros,
E gente simples, de feição amiga.

Seus habitantes não são todos puros,
talvez entre eles haja alguma intriga.
Mas a alegria geralmente abriga
E ajunta, rindo-se, os rivais mais duros.

Sua alegria buliçosa e clara
Esconde mágoa que ninguém suspeita
Nem descobrir, impenitente, ousara.

E julga-se feliz, pois, sem vaidade,
Confude, na modéstia mais perfeita,
Tranqüilidade com felicidade.

(Revista da Academia Goiana de Letras, ano I, nº I, 1957, pág. 
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Nasceu na cidade de Taquarituba, es- 
tado de São Paulo, no dia 8 de agosto 

de 1925, filho de José Penna e Virgília 
Penna.

Após os estudos iniciais em sua terra 
natal, fez o secundário na Escola Normal 
Oficial em Itapera e o ginásio em Avaré, 
estado de São Paulo.

Transferiu-se para a capital paulista e 
trabalhou nos jornais Folha da Manhã, O 
Dia, Jornal Hoje.

Em 1949, muda-se para Goiânia 
e torna-se redator dos jornais Folha 
de Goiaz, O Popular e, mais tarde, no  
Diário da Manhã.

É bacharel em Direito pela Univer-
sidade de Goiás. Foi Secretário de Inte-
rior e Justiça no governo José Feliciano 
(1959-1961) e chefe do Gabinete Civil no 
governo Mauro Borges. Eleito deputado 
estadual da 5ª Legislatura (1963-1967), 
afasta-se, em 1965, para assumir a Secre-
taria de Indústria e Comércio no governo 
Ribas Júnior. Suplente a deputado estadual 
da 6ª Legislatura, assume, temporaria-

Eliézer José Penna

mente (1968), a Assembléia Legislativa 
e, logo em seguida, a Secretaria Geral do 
Governo. Foi secretário de Imprensa do 
governo Otávio Lage e Assessor Parla-
mentar do governo Leonino Caiado.

Em 1957, presidiu a Associação Goia-
na de Imprensa. É membro da União Bra-
sileira de Escritores de Goiás e de outras 
entidades de âmbito  nacional.

Em 1961, chefiou a campanha política 
do ex-Presidente Juscelino Kubitschek, 
quando candidato ao Senado Federal,  
por Goiás.

Publicou, em 1969, o livro de contos 
Sem cravo na lapela;  Imagens do meu 
tempo (poemas), pela Gráfica e Editora 
Bandeirantes, 1973; Política (Políticos, 
Divergências e Convergências), Gráfica e 
editora Renascer, Goiânia, 2007.
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O MENINO E O MENDIGO NO PALÁCIO

Chegando de viagem, alta noite, Coimbra Bueno, governador do 
Estado, ao aproximar-se da porta principal do Palácio das Esmeraldas, 
deparou-se com o soldado encarregado da guarda dormindo a sono solto, 
roncando, com o fuzil no chão. Coimbra, conhecido por sua paciência, 
cutucou o militar, que assustou-se ao ver o governador, erguendo-se 
incontinenti. Coimbra puniu-o? Não. Apenas disse-lhe:

– Você toma cuidado em ficar dormindo aí porque se o major 
Clementino souber disso vai ficar muito aborrecido...

Meses depois, ainda no governo Coimbra Bueno, atendendo a 
convite do governador, o general Eurico Gaspar Dutra, Presidente da 
República, veio a Goiás. No programa de visita presidencial foi prevista 
sua descida na porta do palácio, onde seria recebido por Coimbra Bueno. 
Todas as providências foram tomadas pela segurança para que nada 
atrapalhasse a chegada do chefe da Nação ao ponto marcado. Tudo bem. 
O carro oficial parou com Dutra e, antes que Coimbra o cumprimentasse, 
um mendigo saiu do meio do povo numa carreira inesperada e, parando em 
frente ao Presidente da República, estendeu a mão, fazendo aquele sinal 
de quem quer dinheiro. Houve um momento de grande constrangimento. 
Mas Dutra foi elegante: meteu a mão no bolso do paletó, sacou sua 
carteira, pegou uma nota de vinte cruzeiros e deu ao mendigo, que saiu 
pulando de alegria, causando riso geral. O major Clementino Gomes, 
chefe do Gabinete Militar, ficou furioso com o imprevisto, censurando 
os demais auxiliares da segurança.

No governo Otávio Lage ocorreu também um fato inusitado. Com 
todo o protocolo armado na Praça Cívica, o chefe do Executivo goiano 
recebia a visita do general Dióscoro do Vale, comandante militar do 
Planalto, que vinha numa inspeção oficial às bases situadas em Goiás.

Após o cumprimento do sistema militar, o general, ao lado 
do governador, caminhava rumo à entrada principal do Palácio das 
Esmeraldas, quando, inesperadamente, surgiu da parte lateral do prédio 
um menino vendedor de amendoim. Ele abordou Otávio:

– Quer amendoim, doutor?
– Não amola, garoto – respondeu o governador.
O menor foi para o lado do general e atacou:
– Quer amendoim, soldado? É bom para levantar a moral.
Já no interior do Palácio, o general riu do episódio e Otávio 

comentou:
– Em Goiás, temos disso...
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Raimundo José 
da Cunha Matos

Nasceu em Faro, província de Algarve,  
Portugal, a 2 de novembro de 1776, 

filho de Alexandre Manuel da Cunha 
Matos e de Izabel Teodora Cecília de 
Oliveira e faleceu no Rio de Janeiro em 
23 de fevereiro de 1839.

Em 1790, apresentou-se como solda-
do no Regimento de Artilharia de Portugal 
e, em 1793, na qualidade de Cabo de 
Esquadra, lutou bravamente na França e, 
logo depois, foi transferido para a Ilha de 
São Tomé, na Costa Africana. Ali viveu 
aproximadamente por um período de 
vinte anos.

Em 1816, promovido a tenente-co-
ronel, é transferido para o Brasil. No ano 
seguinte, segue para Pernambuco a fim de 
combater a revolução que ali se instalara 
e lutou sob o comando do general Luiz 
do Rego Barreto.

Em 1819, assume a vice-inspetoria do 
Arsenal do Exército no Rio de  Janeiro.

Por Carta Imperial de 22 de março de 
1823, é nomeado governador das Armas 
em Goiás e adentra-se em Vila Boa, no dia 
16 de junho, depois de quase três meses 
de viagem.

Foi no arraial de Traíras, hoje muni-

cípio de Niquelândia, que escreveu sua 
grande obra: Corografia histórica da provín-
cia de Goiás, em data de 31 de dezembro 
de 1824. Ano seguinte é eleito deputado 
geral por Goiás e, em 1829, reeleito para 
o mesmo cargo.

Em reunião do Conselho da Sociedade 
Auxiliadora, no Rio de Janeiro, no dia 18 
de agosto de 1838, é criado o Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro, instala-
do três dias após seu nascimento e, Cunha 
Matos, além de fundador é nomeado 
Vice-Presidente da instituição.

Obras publicadas: Memórias da Cam-
panha do senhor Dom Pedro de Alcântara, 
1833; Itinerário do Rio de Janeiro ao Pará e 
Maranhão, pelas províncias de Minas Gerais 
e Goiás (1836); Carta Cartográfica Plana da 
Província de Goiás e dos julgados de Araxá e 
Desemboque, da Província de Minas Gerais 
(Rio de Janeiro, 1836) e outras importan-
tes publicações  históricas.
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NÚMERO 50

“Nº 50 – Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor. Tenho a honra 
de participar a Vossa Excelência, para subir ao conhecimento de Sua 
Majestade Imperial; que durante o tempo em que esta Província foi 
administrada pelos extintos Governadores e Capitães, que tinham debaixo 
das suas ordens imediatas as Tropas das Três Linhas, faziam eles escolha 
das Pessoas mais distintas dos Arraiaes para Comandarem os Distritos, 
sem atenção alguma a serem de Segunda Linha, ou das Ordenanças, de 
maneira que alguns Arraiaes em que existiam três, quatro ou maior número 
de Companhias de Infantaria, e Cavalaria Miliciana eram comandados 
por Oficiais das Ordenanças; se sucedia que estes Oficiais fossem pessoas 
para isso qualificadas por nascimento e fortuna, acontecendo muitas 
vezes estarem os Capitães de Cavalaria e de outras menores Patentes das 
Ordenanças. Este procedimento era diametralmente oposto aos princípios 
da disciplina Militar, sobretudo do Decreto de 21 de julho de 1794, e ao 
Alvará de 17 de dezembro de 1802, mas a imperiosa lei da necessidade, e o 
bem do serviço Público obrigavam aos Governadores e Capitães Generais 
a conservarem muitos oficiais da Ordenanças Comandando os Distritos, 
e Arraiaes, em que existiam muitas ou poucas Companhias de Tropas 
Milicianas, que em objetos de serviço Geral estavam debaixo das ordens 
dos referidos Comandantes Oficiais de Ordenanças, pessoas de melhor 
qualidade em nascimento e fortuna do que alguns Oficiais de Cavalaria 
de homens brancos e de Infantaria e Henriques todos pretos e pardos. 
Quando eu tomei conta do Governo das Armas desta Província, encontrei 
com efeito na Comarca do Sul o populoso, rico e industrioso Arraial de 
Meia Ponte em que existem sete Companhias de Cavalaria e Infantaria 
Miliciana Comandado pelo Sargento mor de Ordenaças Joaquim Alves 
de Oliveira; e os Arraiaes de Santa Cruz, Bonfim e Córrego do Jaraguá 
em que também existem muitas Companhias Milicianas, comandadas por 
Capitães de Ordenanças, alguns deles sem Patentes confirmadas, quando 
aliás existiam Capitães de Cavalaria e Infantaria com elas assinadas 
pelo punho do Soberano. O préstimo, honra e riqueza destes Oficiais 
de Ordenanças eram tão conhecidos pelos Governadores e Capitães 
Generais, como são por mim respeitados: eu acho-os dignos do Exército 
em que estavam, mas vejo-me agora compelido a não me aproveitar 
do seu préstimo por estar declarado no Artigo 31 da Carta de Lei de 
20 de Outubro próximo passado, que as Ordenanças não estão sujeitas 
aos Governadores das Armas. Esta disposição da lei obrigou-me a fazer 
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propor para os postos de capitães de Cavalaria Miliciana que se acham 
vagos aqueles Capitães de Ordenanças que serviam de Comandantes 
Militares dos Distritos, a fim de continuarem ao exercício em que até 
então se achavam; mas podendo se praticar isto a respeito dos Capitães 
de Ordenanças não sucede outro tanto como o Sargento-mor agregado 
a elas, Joaquim Alves de Oliveira, que tem há muitos anos comandado 
militarmente o Distrito do populoso Arraial de Meia Ponte em que existe 
sete Companhias de Cavalaria e Infantaria Miliciana. O sargento-mor 
Agregado às Ordenanças da cidade de Goiaz, Joaquim Alves de Oliveira, 
é o mais rico, e um dos mais distintos habitantes desta Província: a sua 
honra ilibada, o seu Patriotismo decidido, a sua prudência consumada 
tem dado grande tom ao Arraial de Meia Ponte cuja indústria rural 
e fabril muito lhe deve: Ele foi escolhido para Membro da Junta do 
Governo Provisório da Província, e para Deputado da Assembléia Geral 
constituinte e legislativa do Império do Brasil, cujos empregos não chegou 
a exercitar. O seu bom nome está espalhado por toda a Província e se 
ele deixar de ser Comandante Militar do Distrito de Meia Ponte, sofre 
o serviço, padecem os povos, e fica sem atividade pública um homem 
probo, instruído, e benemérito. Para que assim não suceda tenho a honra 
de o propor a Sua Majestade Imperial por intermédio de Vossa Excelência 
para o posto de Tenente-Coronel Agregado do Primeiro Regimento de 
Cavalaria Miliciana desta Província, ficando encarregado do Comando 
Geral do Distrito de Meia Ponte em que, por causa de sua grande extensão, 
há muitos Distritos subalternos. Nesta proposta que tenho a honra de 
apresentar a Vossa Excelência vão expressos os ingênuos sentimentos do 
meu caráter, que se encaminham à Glória do Império, e felicidade dos 
habitantes desta Província. Deus Guarde a Vossa Excelência. Cavalcante, 
5 de Março de 1824. Ilustríssimo e Excelentíssmo Senhor João Gomes da 
Silveira e Mendonça. Raimundo José da Cunha Mattos”.





129ACADEMIA GOIANA DE LETRAS   (  História  e  Antologia  )

Dario Délio Cardoso

Nasceu na cidade de Corumbá de  
Goiás no dia 10 de agosto de 1899, 

filho de João Cardoso da Silva Farinha e 
Filomena de Pina Cardoso e faleceu em 
Brasília, no dia 6 de dezembro de 1987.

Iniciou seus estudos em sua terra 
natal, sendo aluno da professora Amélia 
Pinheiro. Seguiu para a cidade de Pi-
renópolis, fez o curso primário com o 
professor Joaquim Propício de Pina. O 
secundário no Liceu Goiano, na Cidade 
de Goiás e o curso Jurídico na Faculdade 
de Direito de Belo Horizonte, formando 
em 11 de agosto de 1927.

Foi diretor e professor do Liceu de 
Goiás e professor na Escola Normal Ofi-
cial da Cidade de Goiás.

Oficial de Gabinete do Governo 
Eugênio Jardim; Procurador Regional da 
República; Procurador Geral do Estado 
de Goiás; Desembargador do Tribunal de 
Justiça do Estado, onde exerceu, por mais 
de oito anos, a presidência daquela Casa; 
membro do Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado; senador da República, pelo Estado 
de Goiás no período de 1945 a 1955; 
deputado federal pelo Estado de Goiás; 

assessor jurídico da presidência da Nova-
cap; procurador geral do Distrito Federal; 
professor de Direito Constitucional da 
Faculdade e Ciências Jurídicas da Guana-
bara; professor e diretor da Faculdade de 
Direito da Universidade Federal de Goiás, 
lecionou Direito Constitucional.

Publicou A Família (tese de concurso); 
Formas de Governo e Formas de Estado 
(tese de concurso); Pareceres, em dois 
volumes, da Consultoria Jurídica da No-
vacap e Mandado de Segurança; Recurso 
Extraordinário Eleitoral.

Exerceu o cargo de assessor jurídico 
do Ministério de Viação e Obras Públicas, 
logo depois, do Ministro da Educação e 
Cultura e nomeado consultor jurídico da 
Novacap, em Brasília.

Recebeu as condecorações de Meda-
lha do Pacificador; Mérito Tamandaré e 
Medalha Rui Barbosa.
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ENCONTRO DAS ACADEMIAS 
BRASILEIRAS DE LETRAS

Nesta época de desenvolvimento, em que o Brasil se agiganta no 
concerto das Nações, e de integração nacional, quando se procura, de um 
lado, incorporar efetivamente a nossa vasta e despovoada hinterlândia 
no organismo nacional e, do outro, integrar no todo social brasileiro 
o homem, valorizado pela alfabetização em massa, transformando, 
dessarte, o nosso vasto País em um todo forte e indestrutível econômica 
e socialmente, indispensável se torna que os intelectuais brasileiros, que 
vivem dispersos pelas nossas vastas regiões, constituindo verdadeiros 
arquipélagos da inteligência, na dimensão continental de nosso território, 
procurem igualmente integrar-se na nova estrutura social que está sendo 
construída, evitando que, dentro de nossas fronteiras, se formem culturas 
regionais e estanques, ou de âmbito provincial, concorrendo para o 
enfraquecimento dos laços de solidariedade que devem ligar os brasileiros 
de todos os Estados e ensejando a formação de grupos culturais diferentes 
e com tendências, muitas vezes, até antagônicas, e incentivando a criação 
de regionalismos prejudiciais.

Não se pode desconhecer que um dos fatores mais poderosos e 
decisivos da coesão nacional é representado pela elite que cultiva as 
letras em suas diversas modalidades.

A sua dispersão em padrões diferentes e sem ligação ou raízes 
comuns propiciará a infiltração, em alguns setores, de pensamentos e até 
correntes literárias conflitantes com o sentimento nacional.

A aproximação, ou mesmo a unificação da cultura brasileira, não 
envolve, de modo algum a sua uniformização, ou redução das diversas 
correntes de pensamento a um padrão único.

Sem dúvida, a literatura de cada região do País deve retratar as 
suas peculiaridades próprias, mantendo as suas características regionais, 
cultuando e fazendo reviver as tradições e costumes locais, mesmo 
porque a uniformização constitui fator de estagnamento e monotonia 
do pensamento.

O que se deve procurar, como meta a ser atingida, é o fortalecimento 
dos laços de unidade e fraternidade nacionais.

Bem haja, portanto, os idealizadores e realizadores do encontro 
das Academias de Letras a iniciar-se a 20 do corrente mês, em Goiânia. 
O feliz e patriótico empreendimento que tem a valorizá-lo, ainda mais, 
a circunstância de partir a iniciativa do centro do Brasil, o coração 
geográfico da Pátria, da Academia Goiana de Letras, que, com levá-la a 
efeito, presta inestimável serviços às letras e à cultura nacional.
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Nasceu em Floriano, estado do Piauí,  
no dia 5 de agosto de 1941, filho de 

Antônio Francisco Lima e de Benedita 
Targino Lima.

Fez seus estudos iniciais no seu estado 
de origem, o ginasial e científico em Goiâ-
nia e Rio de Janeiro. É formado em Direito 
pela Universidade Católica de Goiás. Tem 
curso de Especialização em Direito Civil 
e Processual Civil, pela Universidade Fe-
deral de Goiás e professor de ambas as 
matérias na Faculdade de Direito da UFG 
e professor e um dos fundadores da Facul-
dade Anhangüera de Ciências Humanas. 
Pertence à União Brasileira de Escritores 
de Goiás, Academia Goiana de Cultura, 
Academia Nacional Maçônica de Letras, 
Arcádia Goiana de Cultura e Academia 
Anapolina de Letras.

Recebeu da Assembléia Legislativa do 

Getúlio Targino Lima 

Estado de Goiás, o título honorífico de 
Cidadão Goiano, pelos relevantes serviços 
prestados ao Estado.

Publicou Uma oração a jovens ad-
vogados, em 1969; Reencontros com a 
juventude (discursos e conferências), 
editora Oriente, Goiânia, 1972; Anápolis 
em tempo de poesia (antologia), editora 
Oriente, Goiânia, 1972; Momentos e perfis 
(poemas) editora Líder, Goiânia, 1987; A 
posse agrária sobre bem imóvel, editora 
Saraiva, São Paulo, 1992; Universo de 
cada um (poemas), editora e Gráfica da 
Furg, Rio Grande do Sul, 1999; Solilóquio 
(poemas), editora Kelps, 2007.
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FAZ-DE-CONTA

Temos a propensão irresponsável
de pensar que a matéria circundante,
em que cavalga nosso orgulho errante
seja algo sempiterno, perdurável.
Temos a inclinação imponderável
de entender – e ninguém jamais se espante – 
que a força que nos leva mais avante
seja algo para sempre, interminável.
E, aí, só a matéria é glória pura,
os prazeres são algo que perdura
e a razão do divino não desponta.
Que tristeza, que dor, quanta amargura
há de sofrer a alma – dor sem cura – 
ao saber que este mundo é um faz-de-conta.



José Martins Pereira de Alencastre
Patrono

João Teixeira Álvares
Fundador

Inácio Xavier da Silva
Primeiro ocupante

Benedito Silva
Segundo ocupante
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Terceiro ocupante
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Nasceu em Santo Amaro, freguesia  
do Rio Fundo, estado da Bahia, no 

dia 19 de março de 1831, e faleceu no dia 
12 de março de 1871. De família pobre, 
aprendeu com os próprios esforços as 
primeiras letras em sua terra natal.

Segue para Salvador, onde fez algumas 
disciplinas preparatórias e muda-se para 
o Piauí, onde obtém o primeiro emprego 
como praticante de Secretário do governo 
e, em 1851, é designado, interinamente, 
Promotor Público de Oeiras.

Em 1852, ocupa o cargo de Procu-
rador Fiscal da Tesouraria Geral e ano 
seguinte, funda e dirige A Ordem, primeiro 
jornal a circular em Terezina. Em 1854, 
é nomeado professor de português do 
Liceu daquela cidade.

Em 1857, transfere-se para o Rio de 
Janeiro e torna-se Secretário da Intendên-
cia da Marinha. Ano seguinte, é designado 
Secretário do governo do Paraná, segue 
para o Rio Grande do Sul, e desempenha 
importante cargo naquele Estado.

Em 1861, mais precisamente 22 de 
abril, é nomeado Presidente da Provín-
cia de Goiás. Construiu cemitérios nas 
paróquias, ordenando a obrigatoriedade 
dos sepultamentos; organizou o Arquivo 
Público; estimulou a instrução primária; 
abriu novas estradas; restaurou o presídio 
de Santa Maria e fez estatística de alguns 

municípios goianos sobre gêneros alimen-
tícios, produção, venda e exportação.

No dia 26 de junho de 1862, deixa a 
presidência da Província de Goiás, segue 
para a Corte e assume uma função na 
Secretaria da Agricultura, Comércio e 
Obras Públicas.

Em 1863, toma posse como membro 
efetivo no Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro e, no discurso de admissão, 
focaliza a vida e obra do cônego Luiz 
Antônio da Silva e Souza.

Em 1866, é nomeado Presidente da 
Província de Alagoas e, ano seguinte, 
afasta-se da presidência, pela sua intran-
sigência no cumprimento do dever e 
por ter convocado jovens para a Guerra 
do Paraguai. A população revoltou-se, e 
Alencastre teve que fugir de Maceió, en-
quanto os sinos badalavam e pipocavam 
os foguetes.

Neste mesmo ano, é agraciado na 
Corte pelo Imperador com a Comenda 
da Ordem de Cristo.

Publicou Anais da Província de Goiás, 
em 1864, pela Revista do Instituto Histó-
rico e Geográfico Brasileiro; Lágrimas e 
Saudades (poemas), 1852; O cavaleiro da 
Cruzada (romance); Os jesuítas (romance); 
Memória Corográfica, Histórica e Geográfica 
de Província do Piauí; Estudos Históricos; 
Notas Diárias sobre a Revolta.

José Martins Pereira 
de Alencastre
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O SEGUNDO BARTOLOMEU BUENO

O certo é que o governador, garantindo a Bueno amplas 
remunerações em nome de el-rei, começou o filho do Anhangüera a 
preparar-se para a viagem que tinha de fazer. Entretanto, dava Cesar 
de Menezes conta minuciosa a D. João V desse projeto e pedia a sua 
aprovação. El-rei mandou aprovar e animar o explorador com promessas 
vantajosas.

Não dispondo Bueno por si só dos meios de que carecia para a 
realização de tão alta empresa, associou-se a seu irmão Simão Bueno, 
a seu genro João Leite da Silva Hortiz, a seu cunhado Manoel Pereira 
Calhamaro e a Antonio Ferraz de Araújo, seu sobrinho, a Urbano do 
Couto e outros muitos.

Mediante o concurso valioso de tantos homens de confiança e 
experimentados, organizou uma numerosa expedição composta de mais 
de duzentas pessoas. Fizeram parte dela Fr. George e Fr. Cosme, sacerdotes 
beneditinos, que muito concorreram para o bom êxito da empresa.

Em 30 de junho de 1722, foram pelo governador dadas as instruções, 
por que se devia guiar a bandeira, recomendando-se toda fé em Deus, 
para que, indo em graça, tivesse o mais próspero resultado, e achasse o 
Senhor propício em toda a jornada. Foi determinado também que, no 
caso de descobrimento de minas, nomeasse Bueno e João Leite da Silva 
Hortiz guarda-mór, e a Antonio Ferraz de Araújo escrivão.

Partiu Bartolomeu Bueno. Até às margens do rio Grande eram 
os caminhos já conhecidos e freqüentados e nenhum incidente houve; 
desde, porém, que, sem roteiro e apenas auxiliada pela memória do chefe, 
a expedição seguiu avante, as dificuldades foram surgindo cada vez mais 
sérias, porque, com a idade, muito obliterada estava já a memória de 
Bueno.

Atravessando o rio Paranaíba e seu afluente Meia-Ponte na altura 
do Mato Grosso, tanto se desviaram para o poente que perderam o rumo 
das paragens que eram procuradas, e foram ter, segundo a melhor opinião, 
às margens do Rio Claro, Pilões, e margens do Araguaia, por esses vastos 
e férteis terrenos que formam hoje os distritos de Torres do Rio Bonito, 
Rio Claro, e Dores do Rio Verde.

Três anos andaram errantes por essa imensa campanha, banhada 
pelos tributários do Araguaia e Paranaíba, sem encontrarem vestígios dos 
pontos que demandavam.

É que estavam muito arredios para rumo do sul, porém como todo 
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o empenho do cabo era levantar seus abarracamentos no mesmo lugar, 
em que trinta e seis anos antes estivera seu pai, declarava aos que o 
aconselhavam a não prosseguir, que o fim da sua expedição não estava 
satisfeito, e que não voltaria a S. Paulo sem o ter conseguido, fossem quais 
fossem as conseqüências.

A esperança o não abandonava; sofreu com coragem toda a sorte 
de privações, passou fome e misérias, arrastou com resignação todos 
os perigos, porque uma voz íntima lhe dizia que breve haviam de ser 
compensados tantos sacrifícios.

De envolta com todos os contratempos surge uma séria 
contrariedade: entre os seus companheiros começava a reinar não só 
descontentamento como a mais completa desunião.

Não queriam alguns prosseguir, e entre estes achava-se o próprio 
João Leite; era justificável o pânico de que se tinham muitos tomado: dos 
soldados e escravos muitos tinham falecido, e alguns de fome, que tal era 
a miséria que reinava. Bueno não desacorçoava; com a palavra e com o 
exemplo encorajava os menos animosos e chamava a si os descontentes.

Se a expedição não tinha podido chegar ao seio das tribos dos goyás, 
não se podiam considerar em pura perda as explorações até ali feitas, 
porque nesse empenho de se orientarem no rumo procurado, muitos 
córregos tinham mostrado boa pinta e sido explorados com vantagem.

Atingimos um ponto controvertido – chegou Bueno a descobrir 
nessa primeira viagem os sítios em que estivera seu pai? – O autor das 
Memórias Goianas e os que se fundam no seu testemunho histórico 
parecem andar pouco avisados, quando dizem que essa primeira expedição 
foi completamente malograda.

Os documentos que dela rezam, os quais compulsamos com algum 
cuidado, fortificam-nos na convicção de que Bueno viu nessa primeira 
viagem coroados os seus desejos, e conseguiu plenamente o almejado 
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Nasceu em Santa Luzia (GO), hoje  
Luziânia, no dia 10 de julho de 1858, 

filho do capitão José Benedito Teixeira 
Álvares e de Clara Teixeira Araújo e fale-
ceu em Uberaba (MG), em 25 de agosto  
de 1940.

Seus pais transferiram residência para 
Goiás, tendo ali o início de seus estudos 
preparatórios. Em 1869, é matriculado no 
Colégio do Senhor do Bonfim, em Meia 
Ponte, hoje Pirenópolis, como pensionista 
do erário público, conforme ordem do 
Presidente da Província.

Afilhado do bispo Dom Joaquim 
Gonçalves de Azevedo é admitido, em 
1871, gratuitamente, aluno no Seminário 
Episcopal de Santa Cruz, em Goiás.

Em 1876, parte de Goiás para o Rio 
de Janeiro e obtém da Princesa Isabel, pe-
queno auxílio para seus estudos, torna-se, 
ao mesmo tempo, professor do Colégio 
Almeida Prado.

Em 1881, não conseguindo recursos 
financeiros com os parentes para estudar 
Medicina, pede emprego ao ministro 
da Fazenda, Afonso Celso de Assis 
Figueiredo, (Visconde de Ouro Preto) 
e apresenta-lhe os boletins escolares, 
aprovado com distinção em todas as ma-
térias. Ao invés de trabalho, recebeu do 
estadista uma mesada de oitenta mil réis, 
colaboração para os estudos, e cola grau 
em Medicina, no ano de 1885.

Em 1884, casa-se na Cidade de Goiás, 
com Josefina Ludovico de Almeida, com 
a qual teve os filhos João Teixeira Álvares 
Júnior, Dulce Ludovico Teixeira e Pedro 
Ludovico Teixeira, este último, fundador 
de Goiânia e médico. Teve outros filhos, 
inclusive, de mãe francesa. Quando de sua 
estadia em Paris, foi discípulo do mestre 
Pasteur, fazendo um elogiável estudo 
sobre a raiva.

Clínicou em Goiás e Uberaba e, nesta 
última cidade, passou a colaborar com o 
jornal Lavoura e Comércio.

Em 1901, segue, pela segunda vez, 
para a Europa, participa do Congresso de 
Tuberculose, em Londres e, neste mesmo 
ano, é escolhido membro da Sociedade 
Hipnologia de Paris.

Fundou a revista médica O Torres 
Homem, a Casa de Saúde Nossa Senhora 
de Lourdes, na cidade mineira de Uberaba 
e a revista Jesus Cristo, sob sua direção.

Publicou Montezuma (tragédia his-
tórica), 1900; Eleuza (Tragédia); O cego 
e a leprosa (drama); Mortalidade infantil; 
Barolas; (versos); Cancioneiro (versos); 
Aneurisma em geral; Un nouvel embriotome 

João Teixeira Álvares



Coelho Vaz140

MONTEZUMA

A Tlascala elevará hinos festivos até o cimo de suas montanhas 
quando souber de minha queda; Mechoacan há de celebrá-la ao som das 
cítaras, de pouso, em riba em riba; Tepeaca cobrirá de bênção ao meu algoz 
e bordará de flores os caminhos, à sua passagem... Alaruth!... Alaruth!... 
estás vingado. O velho cedro do Lago Teztuco cresceu... cresceu... Sua 
copa ultrapassou os minaretes do templo de Teolt, à sua sombra vieram se 
abrigar os povos do norte e do sul, do oriente e do ocidente; só as águias 
pousavam em seus ramos, porque só elas podiam alcançá-los; mas um dia, 
veio o hórrido tufão... hórrido tufão agitado de ignotos países, por ignotas 
gentes, sacudiu velho cedro, abalou-o, quebrou-o, e ele ruiu por terra!...

O estrondo de sua queda há de ressoar em todo o país dos 
Aztecas. Bandos de aves forasteiras virão pousar nos galhos secos e as 
águias morrerão sob a ramagem, sem deixar descendentes nos ninhos 
dilacerados. Mais tarde, Teolt irritado mandará ainda o fogo celeste 
que reduzirá a cinzas o cedro ressequido, já despido da folhagem e o 
vento levá-las-á para o mar... para longe... Elas se espalharão no espaço 
infinito, onde domina Quetzcoalt... E o tronco não reverdecerá porque 
os vermes hão de roer as suas raízes até as profundidades da terra, 
a fim de que elas não dêem novos rebentos!... Antes eu verei meus 
cabelos brancos cuspidos pela soldadesca desse estrangeiro bárbaro!...  
Meu tronco feito em pedaços, meus palácios arrasados, meu lar violado... 
ídolos e família desrespeitados, enxotados de meus paços, entregues ao 
sarcasmo da populaça; eu mesmo serei arrastado pelas ruas e talvez morto.

Não!... Não!... Não é possível!... Quem me salva!... Guatemozim, 
salva meu tronco que é teu!... Guardas, vinde a mim!... Ninguém!...

É possível Teolt, deus do bem, que me tenhais assim abandonado? 
Meu grande amigo Huitzolt, a quem sucedi no tronco do México 
edificou em vossa honra o mais belo templo de todas as nações: setenta 
mil prisioneiros foram degolados num só dia sobre vossos altares; no 
meu reinado tenho continuado por vós a mesma veneração de meus 
antepassados, nunca faltaram vítimas humanas aos vossos sacrifícios, 
tenho derramado mais sangue em vossa honra do que no campo de 
batalha...  Não me abandoneis, pois, ó Deus Teolt, restituí-me as vossas 
graças, confundi, afastai os inimigos ferozes que querem devastar meu 
reino!...

E tu, Grandiosa Capital dos meus domínios, cidade dos meus afetos, 
diz à luz que cerre os olhos para que não veja teu reino na agonia do 
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desespero vilipendiado como o último dos Thalmaites!...
Suntuosos palácios que edifiquei, onde jorram as fontes sobre leitos 

de cristal, adeus! adeus! Templos d’ouro e prata cinzelados, soberbas 
pirâmides, adeus! Jardins flutuantes que balouçais sobre as águas azuis 
do Teztuco, embalsamando noite e dia a viração, adeus!...

Adeus, formoso lago, amigo constante, sempre plácido, espelho de 
meus verdes anos e reflexos das magnificências de minha senectude!...

E vós, ferozes harpias do meu palácio dos abutres que, ao longe 
diviso no espaço, vinde roer-me o coração, aliviá-lo das dores que o 
dilaceram, trazendo-me a morte, única consolação talvez que me reservam 
os deuses irritados...

(5º quadro do ato 2º de Motezuma)
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Inácio Xavier da Silva

Nasceu na Cidade de Goiás, antiga ca- 
pital do Estado, no dia 22 de setem-

bro de 1908, filho de Manoel Xavier da 
Silva e de Maria de Macedo Xavier. Fale-
ceu em Brasília no dia 9 de junho de 1976.

Iniciou seus estudos na sua terra natal. 
Freqüentou o Grupo Escolar e depois o 
secundário no Liceu de Goiás. O curso su-
perior na Faculdade de Direito de Goiás, 
bacharelando-se em 1937.

Fundou com Luiz de Bessa e Odílio de 
Souza, o jornal O Estudante, órgão da clas-
se do Liceu de Goiás. No Rio de Janeiro, 
foi redator da revista Brasília-Ferro-Carril 
e na antiga capital do Estado, no ano de 
1932, colaborou com diversos jornais, 
tendo fundado com Everardo de Souza, 
Hamilton de Barros Velasco e Acácio Félix 
de Souza, O acadêmico, órgão do Centro 
acadêmico da Faculdade de Direito de 
Goiás. Com Joaquim Carvalho Ferreira e 
Jaime Câmara, editou o jornal A Razão, na 
Cidade de Goiás.

Fundador e membro da Associação 
Goiana de Imprensa e da Associação de 
Imprensa de Brasília.

Foi Oficial de Gabinete da Diretoria 

Geral do Interior, da Secretaria Geral do 
Estado de Goiás, no ano de 1932; Escri-
vão da Justiça Federal na seção de Goiás; 
Oficial Administrativo do Ministério da 
Fazenda; Assistente da Delegação do 
Tribunal de Contas do Estado de Goiás e 
Delegado do Tribunal de Contas do Esta-
do de Goiás; em 1947, Secretário do Go-
verno de Goiás; Encarregado da mudança 
e da instalação do Tribunal de Contas em 
Brasília; Assessor de Ministros-Relatores 
das Contas do Governo e Assessor Chefe 
da Inspetoria-Geral de Finanças do Minis-
tério da Educação e Cultura.

Foi um dos pioneiros da radiodifusão 
em Goiás, sendo Presidente e diretor da 
Rádio Jornal Brasil Central.

Publicou os seguintes livros: O crime do 
Cel. Leitão; De Goiás Velho e de Cuiabá; e 
Vida e obra de um grande mestre – professor 
Francisco Ferreira dos Santos  Azevedo.
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CRÔNICA

Meu pai sempre me dizia que Joaquim Bonifácio era um grande 
homem, quando a ele se referia. Eu começava a aprender a história dos 
grandes homens, esses predestinados que foram Pedro Álvares Cabral, 
Tiradentes, D. Pedro II, Deodoro, Floriano, Caxias, assim, na seqüência 
das palestras de escola e tinha vontade de ser, também, um grande homem, 
animado com a possibilidade de sua existência mesmo na longínqua terra 
dos “luares brancos de prata, luares de indesvendáveis arcanos”, o velho 
berço de Anhangüera, onde os carros de bois se arrastavam cantarolando, 
muito de longe do mundo, numa “Terra Distante”, porque, aí, segregado, 
vivia um grande Homem: Joaquim Bonifácio.

Conquanto reconheça hoje o ridículo de tão acalentado sonho, 
mesmo porque cedo me convenci de como é custoso ser-se um grande 
homem, – não me péjo de referi-lo, eis que me serviu ele de estímulo 
dando-me forças para me guindar ao curso ginasial, onde compreendi 
que uma idéia deveria substituir o sonho – a de me livrar da obscuridade, 
ao menos das trevas da ignorância, marchando sempre para a frente.

Esse fato, por si só, justificará toda a admiração que me merece 
Joaquim Bonifácio de Siqueira.

Mas, como exemplo para mim (e para quanta gente?) ou como 
ardoroso jornalista, quer como laureado poeta ou historiador de mérito 
insuperado, porque passou à posteridade, o nome de Joaquim Bonifácio 
de Siqueira se impôs à veneração de todos os goianos, que amam sua terra 
como Joaquim Bonifácio a quis e que a ela desejam atribuir o legado que 
lhe deixou esse dileto filho seu.

Segundo nos dá notícia J. Lupus, brilhante cronista de nossa 
história, que vem contribuindo com valiosos estudos no Correio Oficial, 
segundo, aliás, é do nosso conhecimento, pertenceu a ilustre família, tendo 
sido seu pai uma figura destacada tanto no Império, como na República.

Aos vinte e um anos de idade, Joaquim Bonifácio ingressou na 
carreira pública, sendo nomeado para o cargo de 2º escriturário da 
Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional em Goiás, por decreto de 12 de 
março de 1904. No ano seguinte, isto é, a 28 de outubro de 1905, foi 
nomeado 4º escriturário do Tesouro Federal e, em 1906, voltou a ocupar 
o cargo inicial de sua carreira, e de 2º escriturário da Delegacia Fiscal 
de Goiás.

Submeteu-se a concurso de 2ª entrância a 23, 24, 25 e 26 de março 
de 1908, na mesma Delegacia, na gestão do Delegado Fiscal, Álvaro Jorge 
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Moreira. Foi aprovado com distinção nas duas provas, sendo classificado 
em 1º lugar, em concorrência com três outros colegas. O Ministro da 
Fazenda aprovou o concurso e manteve a classificação por despacho de 
24 de abril seguinte, conforme a ordem nº 13, da Diretoria do Expediente, 
de 28 de abril de 1908, à Delegacia em Goiás.

Em 6 de fevereiro de 1913, foi nomeado 1º escriturário da Delegacia, 
tendo exercido vários cargos, em comissão, entre os quais se destacam 
os de Inspetor Fiscal de Coletorias Federais em Goiás, por ato de 16 de 
fevereiro de 1922, cargo que exerceu até 2 de fevereiro de 1923.

Em 23 de outubro desse mesmo ano, foi designado pela portaria nº 
92, da Delegacia Fiscal, para, em comissão, inspecionar a 5ª Circunscrição 
Fiscal. E foi no exercício dessas funções que “impiedosa enfermidade” o 
apanhou na cidade de Bonfim, onde faleceu a 17 de novembro seguinte. 
Sendo, assim, desatendido na súplica de sua modinha, até hoje cantada 
em nossas serenatas, “Distante da pátria” – cujos versos são os seguintes, 
constituindo uma das mais suaves, de suas composições:

Sozinho e saudoso,
Senhor! doloroso
Me torna o viver...
Em plagas alheias,
Alheia cidade,
Dorida saudade
Me vem acolher...

Amores de infância
Rosadas quimeras,
Saudades sinceras
De um tempo melhor...
O peito ferido,
De dores chagado
Trarei magoado,
Para sempre, Senhor!

Sem pranto, sem mágoas,
Sem queixas ou dores,
Quem pode aos amores,
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Amigos, fugir?
A alma se aferra
À pátria querida,
Mas, chega a partida,
Forçoso é partir.

Senhor: concedei-me
Em troca das fundas,
Angústias profundas,
Que agora me dais,
Que possa meu corpo,
Que a sorte desterra,
Dormir nesta terra,
Que guarda meus pais!

(De Goiás Velho e de Cuiabá – pág. 8 – 1950)
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Nasceu em Campo Formoso, hoje  
Orizona, no dia 3 de abril de 1905, 

filho de Minervino Silva e de Maria Jerô-
nima Silva e faleceu no Rio de Janeiro, no 
dia 6 de fevereiro de 2000.

De família de parcos recursos finan-
ceiros, freqüentou as primeiras aulas, em 
sua terra natal, contando na época mais 
de 10 anos de idade.

Em 1932, foi designado diretor geral 
do Interior de Goiás, ano seguinte, diretor 
da Secretaria do IBGE e, em 1937, dire-
tor da Divisão de Publicidade do Serviço 
Nacional de Recenseamento.

Em 1939, bacharel em Ciências 
Sociais, pela American University de Wa-
shington, nos Estados Unidos.

Retorna ao Brasil e é nomeado, em 
1941, diretor da Divisão da Receita da 
Comissão de Orçamento da Receita Fe-
deral e passa a residir no Rio de Janeiro. 
Em 1945, nomeado diretor da Divisão de 
Aperfeiçoamento da DASP.

Ingressa, no Rio de Janeiro, na Escola 
Brasileira de Administração Pública da 
Fundação Getúlio Vargas e foi diretor do 
Instituto de Documentação da referida 
fundação, e redator principal de O Correio 
da Unesco, edição  brasileira.

Por muitos anos, foi designado para 

trabalhar nas Nações Unidas, exercendo 
a assessoria do Secretário para Assuntos 
Administrativos; vice-diretor da Divisão 
de Finanças Públicas e assessor do De-
partamento de Assistência Técnica da 
Unesco.

Pertenceu ao Pen Clube do Brasil, 
à Academia Brasileira de Ciências da 
Administração e à Associação Goiana de  
Imprensa.

Publicou a Era do Administrador Profis-
sional; Administração Civil na Mobilização 
Pública; Taylor e Fayol; Uma teoria geral do 
planejamento; Vocabulário Administrativo 
(português, inglês e espanhol); A reforma 
do Ministério da Fazenda e sua metodolo-
gia; Origem e evolução dos escritores; Da 
documentação à informação: Editoração 
hoje; O impacto de Goiânia. Ainda tradu-
ziu as seguintes obras de Pedro Muños 
Amato: Introdução à Administração Pública; 
Introdução à teoria geral de administração 
pública e Orçamentos e planejamentos.

Benedito Silva
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VICTOR RODRIGUES: MÉDICO E AMIGO

Conheço Francisco Victor Rodrigues desde 1930. Minha crescente 
admiração por esta figura exponencial começou, se não me falha a 
memória, no dia 6 de janeiro de 1931, data em que o distrito de Goiandira, 
desmembrando-se do Município de Catalão, solenizava seu novo status de 
município independente. Francisco Victor Rodrigues foi um dos oradores. 
Jovem médico, clinicando em Catalão, sua terra natal, viera animar a 
primeira festa da independência do novo município. Até hoje ainda posso 
identificar, flutuantes nos longes e nas profundezas da memória, trechos 
do discurso de Victor Rodrigues. A impressão geral que me ficou foi a 
de que o orador não desejava fazer feito, não buscava ofuscar ninguém, 
mas apenas exprimia, de maneira sóbria e elegante, sem qualquer fumaça 
oratória, algumas idéias pertinentes à ocasião.

Mesmo quando duradouras, muitas amizades são desfeitas pelas 
circunstâncias da vida. A simples separação, o fato de viverem dois 
amigos em cidades diferentes durante anos, ou apenas durante meses, 
freqüentemente basta para exaurir a amizade. Entre nós, Victor Rodrigues 
e eu, a ausência ou a distância jamais conseguiu meter a cunha da 
indiferença.

Acompanhei de perto seu concurso catedrático de ginecologia 
da então Faculdade Fluminense de Medicina. Acompanhei de perto, 
solidariamente, sua viagem de estudos e pesquisas aos Estados Unidos 
da América, em 1958, na qualidade de Eisenhower Fellow. Assisti a 
todas as provas públicas do memorável concurso por meio do qual veio 
a conquistar, em 1963, a mesma cátedra na Faculdade de Medicina da 
Praia Vermelha, sua alma mater.
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Hélio Rocha

Nasceu na cidade de Corumbá de  
Goiás, no dia 14 de agosto de 1940, 

filho do poeta Benedito Odilon Rocha e 
de Ana Valle Rocha.

Fez o curso primário em sua terra 
natal e, aos 10 anos de idade, ingressou 
no seminário São José, dos padres Reden-
toristas, em Campinas, bairro de Goiânia. 
Logo em seguida, abandonou a carreira 
sacerdotal e passou a estudar no Colégio 
Ateneu Dom Bosco, na capital goiana e, 
na Universidade Federal de Goiás, cursou 
Ciências Sociais. Fez o primeiro curso Blo-
ch de Comunicação, no Rio de Janeiro e é 
jornalista militante. Trabalhou nos jornais 
Diário do Oeste, Diário da Manhã, O Popular 
e na sucursal do Correio Braziliense, em 
Goiânia. Foi correspondente do jornal O 
Globo, da revista Veja e da Associated Press. 
Foi editor-chefe e já há alguns anos é edi-
torialista do jornal O Popular, de Goiânia, 
no qual assina a coluna Memorandum, que 

sai aos sábados.
Publicou em 1998, Os inquilinos da 

Casa Verde, em segunda edição, 2004, 
editora Kelps – Goiânia; JK para a juven-
tude (biografia do Presidente Juscelino 
Kubitschek dirigida ao público jovem), 
2002, editora do autor; Sete décadas de 
Goiânia, 2003; Mil máximas de sabedoria, 
2004, Instituto Tancredo Neves; Memória 
da energia em Goiás – Celg 50 anos, 2005, 
edição Celg; Farmacêutico: profissional a 
serviço da vida, 2006; Anápolis – assim se 
passaram 100 anos, 2007, sobre o cen-
tenário da cidade de Anápolis e 40 Anos 
da História da Saneago, edição Saneago, 
2007.
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GOIÂNIA, A FILHA DE OUTUBRO

De vez em quando, ainda alguém questiona a respeito de se 
comemorar o aniversário da cidade no dia 24 de outubro, quando ela 
começou a ser construída, e não na data do Batismo Cultural, que se 
deu em 5 de julho de 1942. Cita-se o caso de Brasília, cujo aniversário 
se comemora tendo como referência o dia da inauguração.

Ocorre que, com Goiânia, foi diferente. Quando os pioneiros, 
em 24 de outubro de 1933, se juntaram para a missa a céu aberto e o 
lançamento da pedra fundamental, no local em que seria construído o 
Palácio das Esmeraldas, a cidade passava a existir de verdade, com sua 
pequena população de pioneiros. Havia, ainda, o significado político 
da data, pois Goiânia não teria sido idealizada se não fosse o triunfo da 
Revolução de 1930, que se deu em 24 de outubro daquele ano.

Quando se realizou a extensa programação conhecida como do 
Batismo Cultural, que durou vários dias entre junho e 10 de julho de 
1942, Goiânia já estava consolidada, e a capital já havia sido transferida 
cinco anos antes.

A comemoração no dia 24 de outubro permite também que 
sejam homenageados adequadamente aqueles pioneiros que chegaram 
para derramar suor e passar pelos sacrifícios do pioneirismo. Eles são, 
na verdade, os heróis do começo dessa história de uma cidade que 
surpreenderia o País em sua evolução tão rápida, tornando-se o principal 
fator do desenvolvimento que Goiás iria experimentar. Se hoje Goiás está 
entre os oito primeiros no ranking econômico dos Estados, vale lembrar 
que, antes de Goiânia, estava à frente apenas de dois: Mato Grosso e Piauí.

No curso de uma pesquisa para a produção do livro Sete Décadas 
de Goiânia, consolidei a convicção de que ela é uma comunidade de 
vitoriosos, pois não se abateu nos trechos difíceis de sua história.

A própria construção da cidade exigiria muitos sacrifícios e uma cota 
de suor e labuta resgatada com estoicismo pelos pioneiros. Os recursos 
eram escassos, houve greves de operários da construção por longos atrasos 
no pagamento dos salários, todos padeciam com o desconforto inicial.

Quando as instalações essenciais para a mudança da capital 
estavam prontas, o fundador de Goiânia, Pedro Ludovico, enfrentaria 
o recrudescimento da resistência ao seu projeto. Ele teve de jogar duro 
para ter finalmente, em 1936, a aprovação da Assembléia Legislativa.

No início da década de 1940, a cidade se consolidava, e a população 
havia crescido, chegara a 48 mil habitantes, o Presidente Vargas fez 
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uma histórica visita (agosto de 1940) e então se prepararia uma extensa 
programação de eventos para final de junho e início de julho de 1942 – o 
chamado Batismo Cultural, espécie de inauguração oficial de Goiânia.

Em abril de 1945, a usina geradora de energia elétrica pioneira 
que abastecia a cidade foi danificada por uma enchente. Recorreu-se a 
geradores para remediar um pouco a situação, mas o colapso energético 
iria deprimir a economia da cidade. De novo seria preciso muito empenho 
para a superação dessa crise. 

Nos anos 1950, Goiânia passaria a receber energia de nova usina, a 
do Rochedo, e depois de Cachoeira Dourada. A população iria triplicar 
no período, e a economia da cidade cresceu em escala surpreendente.

Na década de 1980, a cidade foi envolvida pelo drama causado 
pelo acidente com a cápsula do césio 137. Seria, com certeza, a sua 
maior provação, pois houve mesmo o risco de uma decadência. Ficaram 
seqüelas, mas a população de Goiânia conseguiria, também, vencer essa 
crise, e a cidade que foi discriminada iria se tornar, mais adiante, uma das 
primeiras do País no ranking de grandes eventos – o turismo profissional, 
como preferem chamar alguns.
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Alceu Victor Rodrigues

Nasceu em Catalão, em 1866, filho  
de Francisco Victor Rodrigues (o 

Manco) e de Felicidade da Silveira Rodri-
gues e faleceu na sua terra natal, no ano 
de 1902.

Fez seus estudos iniciais em Catalão, 
seguindo para Paracatu, em Minas Gerais 
e concluiu na antiga capital do estado de 
Goiás. Nesta época, foi nomeado delega-
do de Polícia de Pouso Alto, hoje cidade 
de Piracanjuba. Transferiu-se para o Rio 
de Janeiro, onde fez o curso de Farmácia.

Voltou para a cidade de Catalão e 
passou a ajudar na Farmácia “Felicidade”, 
que até então se encontrava sob a respon-
sabilidade do seu pai. Essa farmácia data 
de 1858, sendo a mais antiga do Estado, 
conservando-se até os dias atuais no mes-
mo local e com o mesmo nome ou razão 
social. Depois da morte de Alceu Victor 
Rodrigues, transferiu-se para o neto, 
professor José Victor Rodrigues. Em 1950, 
foi transferida para o sobrinho-neto, João 
Netto de Campos II.

No dia 15 de agosto de 1896, na ci-

dade de Paracatu, o professor Júlio César 
de Melo Franco e o farmacêutico Alceu 
Victor Rodrigues dirigiram e redatoriaram 
o jornal O Paracatu, que circulou por um 
espaço de mais de 3 anos. Este jornal 
pertencia a uma sociedade  anônima.

O jornal Folha do Sul dirigido por 
Honestino Guimarães, na cidade de Bela 
Vista de Goiás, traz em março de 1905, 
trabalho póstumo do farmacêutico Alceu 
Victor Rodrigues que intitula “Esboço 
Monográfico das águas termais de Caldas 
do Estado de Goiás”. Foi ele um dos pri-
meiros a estudar o fenômeno das águas 
quentes daquela cidade goiana.

Grande poeta, muito preocupado 
com o espírito e movimentos filosóficos 
da Escola do Recife, filiou-se  à Escola 
Condoreira e era leitor de Victor Hugo e 
Tobias Barreto.

Sua produção literária encontra-se 
espalhada nos jornais da época. Suas 
poesias foram divulgadas postumamente 
pelo jornal catalano, Goiás-Minas, nos 
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O MIOSÓTIS

Tu lá leste as baladas da Alemanha,
As lendas, as canções do velho Reno,
Onde é cada vaga como um treno,
Um poema de amor, de luz estranha?

Pois é lá, nessa terra que ele banha,
Que, entre as sarças de oloroso feno,
fulge seu colo de lilaz sereno
E as outras flores em beleza ganha.

Pois, foi lá que a princesa enamorada,
Ao atirá-la ao turbilhão das águas,
Disse ao amante: – Vai buscá-la. Sim?

– Por certo, meu amor. Adeus, amada,
Morro por ti, e morrerei sem mágoas,
Mas, não te esqueças nunca mais de mim!

(Parnaso Goyano, Gastão de Deus Victor Rodrigues, 1917)
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Sebastião  
Fleury Curado

Nasceu na Cidade de Goiás no dia  
22 de janeiro de 1864, filho de João 

Fleury de Campos Curado e de Mariana 
Augusta Guadie Fleury Curado e faleceu 
em Goiânia, no dia 2 de maio de 1944.

Iniciou seus estudos na Cidade de 
Goiás e empreendeu viagem para a capital 
de São Paulo, cursando a Faculdade de 
Direito. Fez o curso com brilhantismo e 
com apenas 22 anos de idade, recebeu 
o certificado de bacharel em Ciências 
Jurídicas e  Sociais.

Retornou a sua terra natal e passou 
a exercer ativamente a profissão até 
 ingressar na política do Estado.

Foi uma das grandes inteligências 
goianas, destacou-se como bom jurista, 
político, jornalista e orador.

Participou da Constituinte de 24 de 
fevereiro de 1891. Tomou parte na Co-
missão formada pelos 21 parlamentares 
encarregados da revisão do Código Civil 
Brasileiro e relatou em parecer, aprovado 
pela Câmara, toda a matéria dos artigos 
1.080 a 1.185.

Fundador e colaborador dos jornais: 

Voz do Povo; O Goiano; O publicador Goiano; 
Goyaz; Voz do Sul; e Cidade de Goiás.

Sócio-fundador do Instituto Histórico 
e Geográfico de Goiás; sócio assistente 
do Instituto Genealógico Brasileiro; 
Membro-fundador da Associação Goiana 
de  Imprensa.

Promotor Público, Juiz de Direito e 
Procurador da República em Goiás, cargo 
este que exerceu por mais de 20 anos.

Professor na Academia de Direito, 
lecionando as matérias: Filosofia do 
Direito (1904); Direito Romano (1916); 
Direito Penal (1922); Direito Civil (1930) 
e, em 1932, foi nomeado diretor da então 
Faculdade de Direito de Goiás.

Publicou Três Memórias Históricas e a 
obra póstuma Memórias Históricas.
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CARTA ABERTA A RICARDO PARANHOS

Aqui estou, meu caro Ricardo, para agradecer, ainda quando, com 
excessiva demora, mas, de público e raso, as expressões repassadas de 
tanta indulgência e de tão amiga benevolência, do seu artigo de junho 
p. p. inserto no O Triângulo, notável órgão de publicidade da florescente 
Araguari.

E assim venho fazer, não por um sentimento de vaidade, senão para 
dar testemunho público de meu reconhecimento e denunciar um fato 
que muito abono a atitude da nossa geração e que vale a pena o registro 
da imprensa.

Ainda quando mortificando o nosso amor-próprio, por importar 
no reconhecimento de nossa idade adiantada, devo assinalar que as 
nossas relações, meu caro Ricardo, contém mais de sessenta anos sempre 
inalteradas, tendo nós ambos sabido conservar esse patrimônio moral que 
herdamos dos nossos genitores.

Conheci-o, se bem me lembro, em 1880, em Catalão, que já era 
uma cidade promissora da antiga Província de Goiás e na qual o velho 
Paranhos (Antônio da Silva Paranhos), seu digno pai, era chefe liberal 
de largo e respeitável prestígio.

No regime imperial, o velho Paranhos ocupou a cadeira de deputado 
provincial por mais de uma vez e formou sólidas relações na capital da 
antiga Província.

Outros eram os tempos: o chefe político tinha de ser dotado 
forçosamente de relevantes qualidades pessoais, além de dispor de fortuna, 
e Paranhos era o protótipo.

Todo aquele que se aproximasse do velho chefe liberal tinha uma 
forte impressão. As suas maneiras apuradas, a sua correção, e seu trato 
social, o alinhado de sua toilette, tudo denotava nele um gentleman.

Explica-se, assim, ter sido eleito senador federal na Constituinte 
Federal de 1891, quando da Proclamação da República, assim como 
Antônio da Silva Canêdo, completando a chapa vitoriosa do Dr. José 
Joaquim de Sousa.

Havia mister sagacidade do manejo dos homens: assim requeria o 
regime político de consulta ao eleitorado, tanto que a chapa de senadores 
federais triunfante continha justamente dois nomes prestigiosos do 
interior da Província, e o terceiro era o de um advogado notável na 
capital e que exercia o cargo de Procurador Fiscal. O ex-senador Sousa 
era um self-mademann; formou-se em São Paulo, à sua própria custa; era 
conceituadíssimo em Goiás, onde exerceu o cargo de Procurador Fiscal 
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e advogou por largos anos.
Ricardo Paranhos estudou em Paracatu e em São Paulo. Aí fez o 

curso de Humanidades e revelou-se, desde logo, um espírito inteligente, 
voluntarioso e ardente.

Quanta coisa daí para cá... São Paulo, Goiás, a política, lutas, 
dissabores, êxodos, tudo se tem passado na vida de Ricardo Paranhos; 
mas o seu espírito permanece sempre ágil e forte, lúcido.

Jornalista emérito, a história política da primeira República em 
Goiás guarda de suas atitudes enérgicas, em momentos decisivos de crises 
políticas, imperecível memória.

Orador fluente, incisivo, arrebatador, foi um elemento de vitória 
para todas as causas a que emprestou o seu prestígio. Viveu algum tempo 
em Goiás, na antiga capital. Cimentamos, então, servidores do mesmo 
ideal político, as nossas já antigas relações: inúmeras vezes tive o prazer 
de recebê-lo na nossa chácara do “Baumann”, “sub tegmine fagi”, isto é, à 
sombra de um jatobazeiro que lá está, zombando das interpéries.

Como se transformou o mundo, o homem, a sociedade, o aspecto 
das coisas! Ou antes, fomos nós que mudamos através dos tempos.

Lembro-me bem de que, em 1905, Ricardo Paranhos entreteve 
forte polêmica, pelas colunas da “Imprensa”, com o Juiz de Direito de 
Catalão, Dr. Manuel Dias Prates dos Santos; assim como me recordo 
do banquete político oferecido a Ricardo Paranhos pelo Diretório 
Republicano de Jaraguá, do baile oferecido pelo Batalhão Patriótico 
Xavier de Almeida ao seu distinto Comandante, no qual foram 
localizados aspectos de sua individualidade como tribuno, jornalista e 
poeta. Recordar é viver. Não pode ser inútil uma existência que viveu 
passado tão intenso e brilhante.

Já no final da existência, dobrados os 60 ou 70 anos, quando o 
pensamento da morte se torna por assim dizer preocupação constante, é 
que o espírito amadurece nos mais belos frutos de serenidade e de clara 
visão das coisas – senão de singela intuição.

Demais, descortinam-se amplos horizontes e compreende-se a 
relatividade de tudo, as ânsias inúteis e os inúteis ódios.

É um dos pontos fracos dos tempos modernos: a aversão ao 
sofrimento; ninguém quer envelhecer, nem sofrer! Ao contrário: todos 
querem gozar, não compreendendo que o Cristianismo divinizou a dor.

Como diz Amiel, a apoteose da Cruz é a morte da própria morte; é a 
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santificação do martírio; é a nova forma de explicar a vida e compreender 
o sofrimento, que não é maldição de que se foge, mas sim, uma prova 
sagrada, uma purificação da alma.

E o sofrimento não tem sido estranho a meu bom amigo; antes, 
ao contrário, bem cedo na sua existência, cravou em seu coração filial, 
acerado espinho. Entretanto, presumo que os dias que correm são mais 
tranqüilos e melhores.

Sud Menucci avança que a mocidade é, apesar de todos banalíssimos 
elogios que lhe fazem, a quadra mais triste da vida. É a época dos grandes 
e graves ensinamentos, aquela em que se desenvolve o amor, quase 
sempre mescla impura e brutal de sonhos eróticos que tumultuam no 
ardor púbere do sexo.

Tendo visto passar dentro dos nossos dias três gerações, podemos 
avaliar e comparar.

Perdemos nas boas maneiras, na cultura dos sentimentos delicados, 
no respeito às coisas sagradas. A mulher, por sua vez, entrando na liça 
e concorrendo com o homem quase tudo apagou a auréola respeitosa 
de carinho que a envolvia; o cinema transformou-se numa escola de 
corrupção, e uma jovem de 20 anos já se gaba da coisa mais triste que 
pode haver: não ter ilusões.

Quando, meu caro Ricardo, a gente pensa nas lutas partidárias 
passadas em nosso tempo, do desperdício cego de energias a que 
arrastavam, quando os mais belos talentos se fanavam em luta árida, 
inclemente e inglória, não se pode deixar de abençoar o gesto de Getúlio 
Vargas extinguindo estes partidos – guelfos e gibelinos – sem finalidade 
própria, sem campo delimitado de idéias e só visando à conquista do poder; 
partidos que eram criadores de um espírito de regionalismo prejudicial à 
unidade política da Pátria e que foram extintos em boa hora.

Há mais de um decênio, Paulo Prado lançou com grande sucesso o 
seu Retrato do Brasil que, ao contrário do que sempre acontece aos livros 
brasileiros, teve diversas edições.

Nesse ensaio, abre Paulo Prado a primeira página com o seguinte 
conceito de uma carga de Capistrano de Abreu a João Lúcio de Azevedo: 
“O jaburo... a ave que para mim simboliza a nossa terra, tem estatura 
avantajada, pernas grossas, asas fornidas e passa os dias com as pernas 
cruzadas, triste... triste... triste... daquela austera e vil tristeza”...

Meu caro Ricardo, Paulo Prado está desmentido: “esta austera e vil 
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tristeza” já não mais existe mas nem por sombra esse desmentido importa 
em diminuir o grande valor sociólogo de Paulo Prado; ele estudou no 
Brasil a tristeza com legado dos povoadores. Feriu fundo a nossa história, 
mostrando que o ouro e a sensualidade livre e infrene foram os dois 
móveis dos descobridores do Brasil e disso é a história colonial a mais 
triste comprovação. Veio depois “o Romantismo” que tudo envenenou. 
Romântico, muito distante da realidade, era o brasileiro em todas as suas 
manifestações intelectuais.

Essa tristeza se manifestava pelo ridículo. O brasileiro, antes de 
combater as idéias pelo exame e raciocínio, procurava aniquilá-la pelo 
ridículo. A tristeza brasileira, disfarçada pelo ridículo, traía o fundo da 
raça desalentada, sem confiança em si própria.

De 30 para cá, temos avançado muito: o panorama é outro: No 
meio da tormenta dos dias presentes, é consolo ver que uma velha 
amizade formada vai para 60 anos, perdura ainda, atravessando todas 
as vicissitudes da vida. O tempo que tudo mata, que tudo faz esquecer, 
não logrou fazer desaparecer a nossa amizade, porque ela é verdadeira e 
formada de desprendimento e abnegação.

Ricardo Paranhos cursou o Colégio de Des Genettes, em Paracatu.
Em 1880, abrigou-se ao Colégio Moretzsohn, acreditada casa de 

ensino em São Paulo, um grupo de goianos do qual fazia parte Ricardo 
Paranhos. O Colégio Moretzsohn funcionava na Rua Direita, esquina 
de S. Bento. Depois passou para a Rua da Constituição. Era internato 
e externato. Tinha um corpo docente de brilhantes educadores entre 
os quais avultavam o Cônego Manoel Vicente da Silva, Rafael Corrêa, 
estudante de Direito mas já notável; Ludgero Coelho, Galvão Bueno e o 
próprio Moretzsohn. Todas estas notabilidades foram mestres de Ricardo 
Paranhos.

Havia um clube literário no Colégio, que contava com mais de 100 
alunos internos e, em um dia, numa sessão magna literária, ouvi, pela 
primeira vez, Brasílio Machado, que teria de ser meu mestre na Faculdade 
de Direito, e recordo-me da poesia de Castro Alves que ele recitou 
com muito sentimento e arte. Aí, nesse Colégio Moretzsohn, cursavam 
Humanidades também Assis Pacheco, o grande Morato, Antônio de 
Castro Lopes e toda essa mocidade vibrava de lirismo e inexperiência.

Ricardo Paranhos foi, também, em Paracatu, colega e companheiro 
de infância de Afonso Arinos e Afrânio de Melo Franco. O primeiro, já 
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roubado à nossa estima há longos anos e o segundo ocupa, no cenário 
político, posição de realce.

Estes dois mineiros, filhos de Dr. Virgílio Melo Franco, são em 
parte goianos, porque passaram alguns anos nesta terra e nela fizeram 
relações imorredouras. O Afrânio continuou o mesmo homem, afável, 
acolhedor e prestante.

Recordo-me também, com muitas saudades, de uma figura 
veneranda, a mãe de Ricardo Paranhos, D. Belisária; de modo que os 
laços que nos prendem, formados através dos tempos e das vicissitudes 
da vida, constituem fortes cadeias de afeto e de respeito mútuo.

Quando, pela primeira vez, ouvi Brasílio Machado recitar, de Castro 
Alves, o Navio negreiro, tinha eu 16 anos e mal aportava em São Paulo, 
vindo de Goiás, onde tinha iniciado, no Liceu, o estudo de Humanidades.

Salvo engano, Ricardo era meu colega, então, no Moretzsohn.
Os meus olhos atônitos, os meus ouvidos encantados pela voz do 

orador, a minha sensibilidade deslumbrada, ante a visão de um mundo 
novo, guardou deste lance impressão imorredoura.

Com voz grave, sacudindo a cabeleira, escandia, em dicção perfeita, 
as conhecidas estrofes do poeta baiano, de quem tinha sido colega, 
contemporâneo, poeta também que era:

“Estamos em pleno mar... Doido no espaço
Brinca o luar – dourada borboleta;
E as vagas após ele correm... Cansam
Como turba de infantes inquieta.
..........................................................................
Estamos em pleno mar... Do Firmamento”.
...........................................................................

Bons tempos que jamais voltarão, guardados na urna imorredoura 
da saudade. É a palavra que deve pingar como ponto final nesta carta 
aberta, confusa, dispersiva, mas que alcançará ser compreendida pelo 
meu velho amigo, apesar das falhas e de algo incongruente – reflexo dos 
tempos que correm.

(Memória Histórica – Sebastião Fleury Curado 
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Nasceu em Baixa Verde, Rio Gran- 
de do Norte, em 29 de dezembro 

de 1899, filho de Joaquim Rebouças de 
Oliveira Câmara e de Maria Melquíades 
de Miranda Câmara e faleceu em Goiânia, 
no dia 15 de dezembro de 1955.

Fez os cursos primário e ginasial na 
capital do seu Estado. Seguiu depois para 
Pernambuco, onde iniciou o curso de 
agronomia, transferindo-se para o Estado 
de Minas Gerais, concluindo-o.

Casou-se na cidade mineira de Paraca-
tu, com Hilda Gonzaga Câmara, tiveram 
desta união, 7 filhos.

Iniciou suas atividades no Paraná, 
como engenheiro agrônomo do Minis-
tério da Agricultura. Com o movimento 
revolucionário de 1930, ocupou o posto 
de Major e comandou a Força Revolu-
cionária Mineira que invadiu o Estado de 
Goiás. Neste mesmo ano, foi nomeado 
professor e diretor do Grupo Escolar de 
Planaltina, neste  Estado.

Exerceu o cargo de prefeito muni-
cipal de Pires do Rio no ano de 1933 e 

da cidade de Paracatu, em Minas Gerais,  
em 1934.

Foi diretor do Departamento de 
Divulgação e Expansão Econômica de 
Goiás, em 1935. Fez intensiva e constante 
propaganda do Estado e de Goiânia.

Fundador e diretor do jornal diário O 
Popular, em 1938; em 1943, foi nomeado 
prefeito municipal da cidade de Anápolis e 
exerceu o cargo de Secretário da Agricul-
tura do Estado de Goiás, por duas vezes. 
Presidente da Associação Comercial do 
Estado de Goiás e fundador da Associação 
Rural do Estado. Condecorado com a me-
dalha do Cinqüentenário da Proclamação 
da República, pelo Governo Federal.

Empreendeu inúmeros benefícios ao 
Estado de Goiás, como homem público 
ou como jornalista brilhante e  dedicado.

Joaquim Câmara Filho
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23 CONTOS DE LUCROS, 
EM 22 HECTARES DE ALGODÃO

Observamos em todo o país franco entusiasmo pela cultura do 
algodão, cuja lavoura aumenta cada vez mais, de ano para ano. Não é 
difícil encontrarmos o motivo do interesse do Brasil pelo ouro branco. 
Ele está palpavelmente à vista do público, no conhecimento de todos.

A preciosa malvace extraordinária, que em partes vem prejudicando 
o desenvolvimento de outras lavouras, que passam para um plano 
secundário.

O consumo do algodão na face do planeta é forçado, e ele cresce 
à medida que a humanidade se desenvolve, dando a média de 8 quilos 
para cada habitante, vemos que a produção mundial de algodão ainda 
é insuficientíssima.

O algodão vai tendo maior aplicação na indústria, ultimamente, 
na guerra na fabricação de explosivos, razão porque o seu consumo tem 
tomado, nesses últimos anos, desmedidas proporções.

As Américas com os seus trezentos milhões de habitantes, 
consomem uma cifra fantástica do precioso têxtil, quantidade esta que 
ainda estamos longe de produzir. Por esses argumentos e outros que não 
registramos para não nos tornarmos extenso, vê-se que o comércio de 
algodão é, sem dúvida nenhuma, um dos mais seguros que tem o nosso 
país presentemente.

O Brasil, pelos seus fatores de clima e solo, é uma das partes do 
mundo que oferecem melhores condições à cultura do algodão, que já vai 
fazendo a olhos vistos, a riqueza de nosso povo. O Estado de São Paulo 
quando se entregou, com afinco, à cultura do algodão, é porque viu nela 
o maior fator da sua construção econômico-financeiro.

Goiás, como temos frisado, possui terras excelentes para a cultura 
do algodão, dada a sua percentagem de cálcio e fósforo. No entanto, a 
lavoura algodoeira não tem merecido de nossos agricultores o interesse 
que ela exige. Já no tempo do Império se plantavam o algodão em 
Goiás e a fibra do nosso produto impressionou tanto a Corte, pelas suas 
excelentes qualidades, que o Imperador resolveu, como alta medida 
patriótica, instalar em nosso Estado uma grande fábrica que, durante o 
seu funcionamento, ofereceu os melhores resultados.

É já sobejamos conhecida a capacidade de produção do nosso 
algodoeiro, que, pela sua especial estrutura fisiológica, resiste ao ataque 
das pragas.

Goiás produz, no momento, uma quantidade ainda insignificante 
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de algodão em relação ao seu enorme território.
Minas e São Paulo se propõem a comprar todo algodão que 

chegarmos a produzir.
Para conhecimento de nossos leitores, publicamos aqui o resultado 

de uma plantação de algodão, feita no município de Ingá, no Estado de 
Paraíba e da qual é proprietário o senhor Francisco Magno Pacalhao.

Área Total 22 hectares
Município Ingá

Despesas
Destocamento 300$000
Aração e Gradagem 700$000
Plantio 300$000
Replantio 150$000
Desbaste 90$000
Capinas e Enxada 2.500$000
Capinas a Cultivador 1.800$000
Combate ao Curuqueré 410$000
Colheita de 30.000 quilos de algodão
(1.500 arrobas de 20 quilos) 3.000$000
Total das despesas 9.000$000
Colheita de 1.500 arrobas de 20 quilos
ou 30.000 quilos de algodão em caroço.

Receita
96 fardos de algodão em plumas, a 54$
a arroba conforme o preço de ocasião 
(10, 11, 35) 31.100$000
1.000 arrobas de caroço, entregues à diretoria de
fomento da produção vegetal de Pesquisas agronômicas
de acordo com o contrato de 1#000 de arroba 1.000$000
Total da Receita 32.000$000

Resumo
Receita 32.000$000
Despesas 9.000$000
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Lucro líquido dos Campos 23.100$000
Lucro líquido de cada hectare (médio) 1.050$000
Produção média por hectare 1.363 quilos.

Esses dados foram por nós extraídos do Boletim, do mês de janeiro, 
da Secretaria da Agricultura do Estado da Paraíba.

Como se vê, 22 hectares, apesar de serem área diminuta, e que 
qualquer dos nossos agricultores por mais pobres que seja, pode cultivar, 
proporcionam, como vimos acima, um resultado líquido de vinte e três 
contos e cem mil réis.
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José Lopes Rodrigues

Que, também, ass ina J .  Lopes  
Rodrigues. Nasceu no dia 1º de 

dezembro de 1908, em Almas, então 
Distrito de Natividade, Estado de Goiás, 
(hoje Tocantins), filho de Florindo Lopes 
dos Santos e de Maria Rodrigues Pinheiro 
e faleceu em Goiânia, no dia 9 de janeiro  
de 1994.

Iniciou seus estudos na sua cidade 
natal e o curso secundário no Colégio 
Nossa Senhora da Vitória, em Salvador, 
dirigido pelos Irmãos Maristas.

Foi obrigado a retornar à sua cidade e 
só voltou a concluir o secundário, no Liceu 
Goiano, em 1936, oito anos depois, sendo 
o orador oficial da turma.

Transferiu-se para Goiânia, ingressan-
do na Faculdade de Direito de Goiás, e 
bacharelou-se no ano de 1944.

Iniciou suas atividades na Cidade de 
Goiás, como Guarda Civil e repórter do 
Correio Oficial. Em Goiânia, prestou con-
curso para o cargo de professor da Escola 
Normal Oficial, hoje Instituto de Educa-
ção do Estado, na Cadeira de História. 
Foi diretor da Escola Normal, de 1938 a 
1946, e professor de Português na Escola 
Técnica Federal de Goiânia; professor de 

História da Arte na Escola de Belas Artes 
da Universidade Católica de Goiás, sendo 
um dos fundadores.

Diretor da Revista de Educação, da 
Secretaria da Educação e Cultura do Es-
tado; Diretor da Secretaria da Assembléia 
Legislativa do Estado de Goiás, Diretor do 
Departamento Estadual de Cultura e Juiz 
do Tribunal Regional Eleitoral.

Membro do Instituto Histórico e Ge-
ográfico de Goiás, da União Brasileira de 
Escritores de Goiás, da Associação Goiana 
de Imprensa e da Ordem dos Advogados 
do Brasil de Goiás.

Colaborou em diversos jornais e re-
vistas. Em O Popular, manteve por muitos 
anos, sob o pseudônimo de Lord, uma 
secção de humorismo, sob a forma de 
quadrinhos. Colaborador da importante 
revista Oeste.

Em 1949, escreveu o livro de poesias 
Vibrações, que foi muito bem recebido nos 
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VINGANÇA

Pátria que além ficou. Há de sempre lembrá-la,
Durante o cativeiro amargurado e longo,
Na saudade, no banzo, e no sonho que fala
De vida feliz nas florestas do Congo.

Quando agora procura a tristonha senzala
Alegrar com o batuque, – às pancadas do gongo
Já responde o feitor com o azorrague que estala,
Impedindo, malvado, os gingados do jongo.

Do branco não lhe vem um gesto de carinho,
E, em paga do trabalho, o açoite, o pelourinho,
A cruz do sofrimento alçava a vida inteira.

Mas o negro se vinga: e o sangue do cativo,
Sorrateiro, se mescla ao do senhor altino,
Na mista formação da raça brasileira.

(Vibrações – 1949 – pág. 81)
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Nasceu na cidade de Pirenópolis, no  
dia 20 de junho de 1916, filho do 

historiador Jarbas Jayme e de Maria Dinah 
Crispim Jayme.

Iniciou seus estudos no Grupo Escolar 
Dr. Brasil Ramos Caiado, em Anápolis e 
fez o ginasial na cidade de Bonfim, hoje 
Silvânia, em 1936. Em seguida, estudou 
no Colégio São Bento, em São Paulo, 
onde terminou o curso científico. Na 
capital paulista, foi professor no Liceu 
Sagrado Coração de Jesus e, de volta 
a Goiás, torna-se professor no Ginásio 
Diocesano Anchieta e Seminário Santa 
Cruz, de Silvânia.

Em 1940, casa-se com Maria do 
Rosário Roriz, de família tradicional de 
Luziânia e, neste mesmo ano, na cidade de 
Anápolis, foi redator do jornal O Anápolis.

Em 1944, conclui o curso de Direito 
pela Faculdade de Direito da Universi-
dade Federal de Goiás, em Goiânia e, 
neste mesmo período, leciona no Ginásio 
Arquidiocesano Municipal de Anápolis, 
onde dirige o estabelecimento de ensino 
e atua como professor no Colégio São 
Francisco de Assis.

Transferiu-se para a capital, tornando-

-se professor e diretor do Liceu Estadual 
de Goiânia, e ainda exerceu as atividades 
de advogado. Lecionou também no Colé-
gio Santo Agostinho, Faculdade de Filoso-
fia da Universidade Católica de Goiás e foi 
diretor do Instituto de Educação de Goiás.

Exerceu relevantes funções no gover-
no goiano, como diretor do Ensino Médio, 
da Secretaria do Estado da Educação, 
Secretário Particular do governo Mauro 
Borges e, posteriormente, nomeado 
Procurador do Estado, cargo no qual se 
aposentou.

Pertenceu ao Instituto Histórico e 
Geográfico de Goiás e a diversas outras 
entidades culturais e faleceu em Goiânia, 
no dia 4 de outubro de 1994.

Deixou as seguintes obras: Pirenópolis: 
Humorismo e folclore, 1983; Família Cris-
pim de Souza, 1987; Goiás – Humorismo e 
folclore, 1990; A origem da Família Fleury, 

José Sizenando Jayme 
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MUSEU HISTÓRICO DE ANÁPOLIS

O Museu Histórico de Anápolis foi fundado, em 1971, pelo prefeito 
Henrique Santillo, que prestou inestimável benefício à cultura, colocando 
sob proteção oficial o que ainda resta do passado da cidade. Basta o leitor 
visitar o Museu para confirmar a dolorosa verdade: muito pouco sobrou 
desse passado! O vandalismo quase tudo arrasou.

O prédio do Museu, um dos dois edifícios, únicos, com mais de 70 
anos, ainda de pé, na cidade, foi a residência do grande chefe político 
local, o meiapontense Coronel José da Silva Batista (Zeca Batista), que 
a construiu em 1907 e nela sempre morou, até o falecimento, no ano de 
1910. Nela igualmente continuou a residir, até morrer, a viúva do ilustre 
político, D. Chiquinha (1857-1935).

Alderico Borges de Carvalho, neto materno do Cel. Batista, 
num gesto de Grandeza e apego a sua terra natal, doou, à Prefeitura de 
Anápolis, a casa que foi de seu avô, com a condição de ser conservada, 
como está, sem alteração em sua planta atual. E mais: que ali sempre 
funcione o Museu.

Esse, em que pese às suas conhecidas deficiências, é muito 
procurado pelos visitantes. E a estudantada sempre lá está, fazendo 
pesquisas, facilitadas pela docência natural da Diretora da instituição, 
normalista Haydê Jaime Ferreira.

Essas pesquisas dão ensejo a acontecimentos pitorescos, quando 
não jocosos.

É sabido que Anápolis foi fundada por Gomes de Sousa Ramos 
(1837-1889), que para o local se mudou, em 1870, dando início ao 
povoado de Santana das Antas. Foi ele que construiu a primeira capela, 
dedicada à avó de Jesus, padroeira da cidade.

Anos atrás, quando Maria Prottis, a decana no Museu (e cuja idade 
ninguém sabia...) era a Diretora da Casa, um garotinho entrou lá, passeou 
pelas salas, a olhar tudo.

Chegou até Maria Prottis que, de pé, arrumava qualquer coisa. 
Olhou-a de frente e de perfil, rodeou-a para examinar-lhe as costas. Por 
fim, perguntou:

– Dona, aqui no Museu tudo é antigo?
– É, sim – respondeu Maria Prottis, atenciosa e sorridente.
Aí o garoto, inocentemente, deu a porretada:
– Então, a senhora conheceu o Gomes de Sousa Ramos?
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Isócrates de Oliveira

Nasceu em Pirenópolis, no dia 9 de  
agosto de 1922 e faleceu em sua 

cida-de natal, no dia 11 de junho de 1999. 
Filho de João Basílio de Oliveira e de Maria 
Conceição de Sá Oliveira.

Iniciou seus estudos com professor 
particular e concluiu o primário no Gru-
po Escolar Comendador Joaquim Alves, 
em Pirenópolis. Seguiu para Silvânia e  
cursou o Seminário Menor, no Seminário 
Santa Cruz, em seguida, transferiu-se 
para a cidade mineira de Mariana para 
conclusão do curso.

Nos anos de 1942 a 1944, completou 
o curso de Filosofia, no Seminário Central 
da Imaculada Conceição do Ipiranga, São 
Paulo e, em 1948, Teologia, no Seminário 
Maior de Mariana e concluiu no Seminário 
Central de Ipiranga, onde ordenou-se 
padre.

Em 1971, fez pós-graduação em Fi-
losofia, pela William Rice University, em 
Houston, Texas, Estados Unidos.

Permaneceu padre durante sete anos. 
Em 1955, fez concurso no Instituto Rio  

Branco, no Rio de Janeiro, abraçando a 
carreira diplomática.

Exerceu o cargo nas Embaixadas 
brasileiras na Grécia, Tchecoslováquia, 
Argélia, Chile, República Dominicana, 
Tailândia, Paquistão e Cônsul do Brasil em 
Houston, Chicago, Miami e em Trieste e 
Veneza, na Itália, onde se aposentou, em 
1982, no cargo de Conselheiro.

Retorna a Goiânia e passa a lecionar no 
Departamento de Letras, Filosofia e Teo-
logia na Universidade Católica de Goiás.

Publicou, em 1954, Dramas de um pa-
dre; em 1962, Introduction du sens cosmi-
que en philosophie (Paris); em 1965, A hora 
do Antecristo; em 1968, Dom Silogildo e ou-
tros contos; em 1983, Frederico e o mundo  
real; Em 1993, Evestética e, em 1994,  
Evestética II.
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A POESIA E A VIDA

Estou convencido de que Camões quis deixar bem impressos, ao 
longo da sua produção poética, os rastros de sua turbulenta passagem 
pelo mundo. A sua obra é um momento que até hoje não tivemos 
a competência de apreciar devidamente e nesse monumento estão 
esculpidos todos os aspectos da sua vida. Filho legítimo da Renascença, 
ele fez da poesia a sua órbita transcendental. Nela projectou todo o saber 
de sua época, que ele sintetizou, todas as angústias de seu tempo, que 
viveu na carne, e todo o destino de seu povo, que recapitulou.

Esta convicção começou a alvorecer em minha mente aqui no 
Sudeste Asiático. Ao entrar em contacto vivo com a geografia da área, 
notei que certos nomes de localidades, de grupos étnicos e de acidentes 
geográficos me pareciam familiares, ou pelo menos encontravam 
ressonância em algum recanto perdido da memória. Certamente não eram 
recordações ligadas a acontecimentos internacionais recentes, porque os 
nomes ressoavam com uma curiosa vibração poética e pareciam reclamar 
o acompanhamento de estrofes inteiras, que não conseguia relembrar. 
Pegu, Tenasserim, o rio Menam, Chiang Mai, a Sunda, os laos, os avás e os 
bramás, todas essas palavras começaram a acordar evocações épicas em 
minha mente e não tardou que algumas delas viessem acompanhadas de 
fragmentos de versos, que logo denunciaram a sua origem: eu as havia lido 
em Camões. A curiosidade me arrebatou. Tomei emprestado um exemplar 
d’Os Lusíadas à Embaixada de Portugal, em Bangkok, e reli a obra toda. 
Nessa altura, eu tinha já a geografia e a história da região bem mais 
presentes na cabeça e não foi nada difícil identificar todas as referências 
de Camões. A grande surpresa, porém, que tive foi de verificar que suas 
alusões geográficas obedeciam, em sua seqüência, a um roteiro perfeito e 
todas as menções de lugares, povos, costumes, lendas e belezas naturais 
representavam uma descrição tão acurada que logo me veio a suspeita: 
Camões andou por aqui. Examinei, então, vários mapas e descrições de 
viagens da época e verifiquei que nenhum deles era tão exacto e bem 
acabado como a descrição d’Os Lusíadas.

Empolgado pela descoberta, passei a comprar livros e mais livros, 
consultei bibliotecas em Macau (Leal Senado), em Jacarta, (Museu 
Nacional), em Malaca (Igreja de São Pedro) e em Bangkok (Siam Society); 
empreendi várias viagens, para conferir, com Os Lusíadas nas mãos, as 
passagens de Camões com a geografia e a história do século XVI, gastei 
um dinheirão, mas valeu a pena. Minhas pesquisas foram marcadas por 
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uma sucessão de emoções fortes, que às vezes até me tiravam o sossego. 
Tudo confere, não só com a maior precisão objetiva, mas até com os 
sentimentos espontâneos que a vista daquelas paisagens desperta.

Ao deixar exarado em seu poema o itinerário de suas andanças 
pelo Extremo Oriente, Camões queria visivelmente mostrar que ele 
viveu os feitos que cantava e era um daqueles que Vênus vaticinava a 
Vasco da Gama, na Ilha dos Amores, mostrando-lhe... os futuros feitos/ 
Que pelo mar que já deixaria sabido/ Virão fazer barões de peitos fortes  
(X-142).
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Paulo Nunes Batista

Nasceu em João Pessoa, Paraíba, no  
dia 02 de agosto de 1924, filho do 

folclorista e poeta popular Francisco das 
Chagas Batista e de Hugolina Nunes Batis-
ta. Descende de cantadores e intelectuais 
do nordeste e fez curso primário em sua 
cidade  natal.

Depois de residir em diversos Esta-
dos da Federação, como por exemplo: 
Alagoas, Rio de Janeiro, Bahia, Minas 
Gerais, São Paulo, veio para Goiás, onde, 
a partir de 1947, radicou por definitivo, 
mais precisamente na cidade de Anápolis.

Após concluir o curso de Madureza 
em Goiânia, formou-se em Direito, na Fa-
culdade de Direito de Anápolis, em 1977. 
Em 1969, por concurso público, ingressou 
no Fisco Estadual e trabalhou em diversas 
cidades goianas. Hoje é aposentado.

Seu primeiro folheto de cordel foi 
publicado no ano de 1949, em Anápo-
lis, pela Tipografia do jornal A luta; ano 
seguinte, lecionou português no Colégio 
 Comercial.

Na década de 1930, foi preso em 
diversas cidades brasileiras, pela sua par-
ticipação e envolvimento com o Partido 
Comunista.

Pertence a diversas entidades cultu-
rais, publicou mais de 160 folhetos de 
cordel e está presente em vários livros 
da melhor literatura brasileira.

Publicou Conto Presente, 1969; Can-
tigas de Paz, (trovas e cordel) 1971; O 
Caminho do Azul, (sonetos e cordel) 1979; 
De mãos acesas, (sonetos e cordel), 1981; 
ABC de Luz (sonetos); 1981; Carlos Drum-
mond de Andrade e outros abecês, (poesia 
popular), 1986; O Cordel iluminado, (cor-
del), 1991; Anápolis em tempo de música, 
ensaio, com Jarbas de Oliveira, 1993; O 
sal do tempo, (poemas) 1996; Chamego, 
o urubu (contos), 1997; O vôo inverso 
(sonetos e poemas), 2001; Luz em cordel 
(cordel), 2005; Sonetos seletos (poemas), 
2005; ABCs espíritas e outros ABCÊs 
(cordel), Editora e Gráfica Franciscana, 
Petrolina-CE, 2007.
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KARMA

Meu karma é ser poeta
e sofrer a tristeza do ar
 a dor da água
 a angústia do fogo
 o desespero da terra
 o desencanto do éter.
Sentir a impotência da pedra
e a efemeridade da flor
a mágoa da asa cativa à tirania do espaço.

De que incógnitas buracos negros provenho
com meus pecados milenares
e minha sólida solidão?
Em que galáxia longínqua
andei semeando erros
e contrariando as Leis?

Que estranho ser sou eu
que cogito de impossíveis
e me quedo insone dentro do infinito?

O fio desse labirinto insólito
prendi-o dentro de meu subterrâneo.
E agora não quero mais libertá-lo
com medo de não achar a saída.
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Antônio Americano  
do Brasil

Nasceu na cidade de Bonfim, hoje  
Silvânia, em 28 de agosto de 1892 

e faleceu tragicamente assassinado em 
Santa Luzia (Luziânia), no dia 20 de abril 
de 1932, quando havia se retirado da 
vida pública e dedicava inteiramente à 
literatura e à medicina.

Era filho de Antônio Euzébio de Abreu 
Júnior e de dona Eliza Maria de Souza 
Abreu.

Após completar seus estudos secun-
dários em sua terra natal, tendo como 
mestre o seu progenitor, seguiu para o 
Rio de Janeiro e, com brilhantismo, fez o 
curso de Medicina. Mais tarde, ingressou, 
graças à sua inteligência e facilidade na 
oratória, na vida política de Goiás. Eleito 
sem dificuldade para a Câmara Federal, 
representou com sabedoria e dignidade 
o seu Estado.

Na Cidade de Goiás, é nomeado Se-
cretário do Interior e Justiça do Estado. 
Em 1917, por concurso, ingressa no Exér-
cito como oficial médico, deixa o posto 
em 1926, quando é transferido para a 
reserva de segunda classe, uma vez que se 
encontrava com moléstia continuada sem, 

contudo, poder prestar o serviço ativo.
Em 1922, pelo Presidente da Repú-

blica, é sancionada a Lei Deputado Ame-
ricano do Brasil que determina lançar a 
pedra Fundamental da Futura capital do 
Brasil no Planalto Central. Neste mesmo 
ano, é promovido ao posto de  Capitão.

Em 1927, transfere residência para a 
cidade de Luziânia, onde exerce a medici-
na, o magistério e a advocacia como pro-
visionado. Ali também, é eleito suplente 
do Conselho Municipal.

Escreveu diversos artigos para a revis-
ta Informação Goiana, do seu tio e amigo 
Henrique Silva.

Publicou No convívio com as traças, 
1920; Limites Goiás/Pará; 1920; Pela 
terra goiana, 1922; cancioneiro de tro-
vas do Brasil Central, 1923; Súmula da  
História de Goiás, 1932 e Nos rosais do 
silêncio (poemas), 1947.
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TARDE

Pálida e sauve a Tarde é uma hortência azulada decorando o infinito;
as árvores têm prece no doce murmúrio;
a alma inteira enlanguesce diante do panorama e chora o eterno nada;
e no silêncio escuto a harmonia arrancada do próprio coração...
sinto que nele cresce a asa mística dum cisne muito alvo
e desce afagando meu sonho em trio de alvorada;
e morre lento e lento o dia melancólico...
nuvens na tela azul passeiam erradias...
escondendo-se além nervosas...
fugidas...
prisioneiro do espaço, o corpo da lenda eólico na imensa  
antena abraça a vida...
o amor...
as lousas...
velam meu coração a tristeza das cousas.

(Nos rosais do silêncio, 1942)
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General Pedro Cordolino 
Ferreira de Azevedo

Nasceu na Cidade de Goiás, no dia  
20 de abril de 1884, filho de Antônio 

Ferreira de Azevedo e de Clemência 
Brandão de Azevedo e faleceu no Rio de 
Janeiro, no dia 10 de julho de 1958.

Iniciou seus estudos no Seminário 
Episcopal de Santa Cruz, em Goiás. 
Logo em seguida, transfere-se com seus 
pais para Niterói e estuda no Liceu de 
Humanidades. Segue para Curitiba, con-
clui os estudos no Ginásio Paranaense e 
bacharela-se em Letras.

Em 1901, ingressa na Escola Prepa-
ratória e de Tática do Realengo, no Rio 
de Janeiro e logo depois, removido para 
a Escola de Guerra de Porto Alegre, Rio 
Grande do Sul.

Desde cedo, demonstrou interesse 
pela carreira militar, onde provou, com 
mérito, ser brilhante oficial do glorioso 
Exército Nacional chegando ao posto de 
General.

Um dos fundadores do Instituto Histó-
rico e Geográfico de Goiás e membro do 
Instituto Histórico e Geográfico de Mato 
Grosso. Nomeado Lente Catedrático de 
História Militar da Academia das Agulhas 
Negras.

Em 19 de novembro de 1956, recebe 
o título honorífico de “Cidadão Carioca”, 
pelos relevantes serviços prestados à 

cidade do Rio de Janeiro.
Foi condecorado com as seguintes 

medalhas militares: Santos Dumont; 
Marechal Hermes; Centenário da Inde-
pendência do Brasil; Palmas Acadêmicas 
da França; Medalha de Guerra e Ordem 
do Mérito Militar.

Foi professor concursado na Escola 
Militar do Realengo e publicou as seguin-
tes obras: Pontes de campanha – sistema 
Cristensen, 1912; Organização material e 
tática das marchas, 1913; Organização e 
tática da infantaria brasileira, 1920 (reu-
nindo em volumes as lições que ministrava 
em suas aulas); Terra distante (livro de 
impressões sobre o Estado de Goiás de 
maneira especial da capital do Estado), 
1925; Campanha austro-prussiana de 1866, 
1923; Campanha do Uruguai; Epopéia do 
Mato Grosso no Bronze da História, 1926; 
Traduziu ainda os trabalhos: Curso de 
Tática Geral e Curso de História Militar; 
Marechal Pego Júnior e a Invasão do Paraná, 
1946; Dom Francisco, o bispo cego, 1949; 
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A RETIRADA DE OLIVEIRA MELLO

No dia 30 de dezembro chega a Corumbá o Anhambahy, 
acompanhado de dois outros navios que ele encontrara, rio abaixo, 
quando levava recursos para a defesa do Forte.

Aí, em Corumbá, resolve-se o abandono da cidade e a continuação 
da retirada até Cuiabá.

Aqueles três navios e a escuna Jacobina, a vela, seriam encarregadas 
de conduzir toda a tropa e a população que quisesse abandonar a cidade, 
o que se efetuou, tendo o tenente João de Oliveira Mello assumido o 
comando daquela escuna.

A Jacobina inicia a retirada antes dos outros navios, por ser a vela 
e, no dia 3, estando ainda próxima de Corumbá, dela se avista, entrando 
nesse porto, uma esquadrilha paraguaia de três navios a vapor. Facilmente 
poderia, pois, ser presa do inimigo.

Resolveu, então, Oliveira Mello, o heróico defensor da gola do forte 
de Coimbra, desembarcar na margem esquerda do rio todos aqueles que 
se achavam sob seu comando e tentar, por terra, ganhar Cuiabá.

Foi uma resolução enérgica e arriscada a do glorioso oficial!
Importava ela em conduzir através de banhados, paues e 

tremendaes, 230 praças e 249 mulheres, velhos e crianças! E ele, com 
a energia dos heróis, com a visão dos iluminados, após uma via-crucis 
de 4 longos meses, consegue entrar em Cuiabá à frente desse magote de 
praças e civis, mulheres e crianças, depois de passar perigos medonhos 
e provações terríveis – que venceu graças à constância e ao valor de sua 
alma de herói, que o sagraram como um dos beneméritos da Pátria!

(A Epopéia de Mato Grosso no Bronze da História  –  1926, pág. 17)
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Waldomiro  
Bariani Ortencio

Nasceu na cidade paulista de Igarapava,  
nas proximidades da Usina Junqueira, 

no dia 24 de julho de 1923, lugar onde 
iniciou seus primeiros estudos, filho de 
Antônio Bariani e de Josefina Bariani.

Em 1938, acompanhando sua família, 
transferiu residência para Goiânia, onde 
fez o curso ginasial e Científico no Liceu 
de Goiânia e ingressou no curso de Far-
mácia e Odontologia, desistindo logo em 
 seguida.

Em 1945, no bairro de Campinas, 
estabelece-se comercialmente com o 
Bazar Paulistinha. Colaborador dos jor-
nais estudantis O Chicote, em 1937, na 
cidade de Igarapava e O Liceu, em 1938, 
em Goiânia.

Durante um período de mais de dois 
anos, redigiu crônica para a Rádio Clube 
de Goiânia, às vezes, também, publicada 
no jornal A Folha de Goyaz. Nesta época 
lecionava em diversos estabelecimentos 
de ensino.

Foi Presidente da União Brasileira de 
Escritores – Secção de Goiás, pertence ao 
Instituto Histórico e Geográfico de Goiás 
e faz parte da Comissão Nacional do Fol-
clore. Em 1972, foi nomeado membro do 
Conselho Estadual de  Cultura.

É cidadão goianiense, título este rece-
bido em abril de 1968, pelos relevantes 
serviços prestados à capital do  Estado.

Na ficção, segue a linha regionalista de 

Bernardo Élis, Hugo de Carvalho Ramos, 
Eli Brasiliense, Braz José Coelho, Carmo 
Bernardes, Alaor Barbosa e  outros.

Foi o responsável, por muitos anos, 
pelo Suplemento literário de A Folha 
de Goyaz, dos Diários Associados, em 
Goiânia.

É um escritor bastante laureado em 
concurso, atuante na literatura e estudio-
so das coisas do Estado de Goiás.

Dentre suas obras publicadas estão:  
O que foi pelo sertão, 1954 (prêmio Ame-
ricano do Brasil, da Academia Goiana de 
Letras); O sertão – o rio e a Terra, 1959; 
Sertão sem fim, 1965; A cozinha goiana, 
1967; Vão dos angicos, 1969; Força da 
terra, 1974; Morte sob encomenda, 1974. 
Dr. Libério, o homem duplo, 1981; Estórias 
dos crimes e do detetive Lopes, 1981; Di-
cionário do Brasil Central, 1983; o enigma 
do saco azul, 1985; Aventura no Araguaia, 
1987; A Deal With Death, 1990; Meu tio-
-avô e o Diabo, 1993; Medicina Popular do 
Centro-Oeste, 1994; João do Fogo, 1996; 
Cartilha do folclore brasileiro, 1997; O 
homem que não teimava, 1998; Caminho 
da liberdade, 2000; A fronteira (Revolução 
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JUIZ DE PRIMEIRA ENTRÂNCIA

A gente vai espichando o caso, parecendo sucuri abocanhando rês 
na beira do rio, e eu queria contar o que aconteceu com ele, o doutor, 
quando o fordinho o deixou no entroncamento da venda, três léguas de 
Posse, até onde a estrada deu.

Posse ficava no caixa-prego, lá em cima, encostada na Bahia, com 
estrada, aliás, caminho, que não era qualquer Ford que se aventurava a 
sair lá.

Dr. Afonso Silveira fora nomeado, finalmente, juiz de Direito. Juiz 
de primeira entrância, é verdade, mas para início de carreira o caminho 
seria ali mesmo.

O advogado seguiu viagem, a trenheira enchendo duas bruacas, 
livros de Direito a maior parte. No interior seria necessário demonstrar 
poderio; capacidade e inteligência, nem tanto. A maior arma seriam os 
livros. Doutor de muitos livros na prateleira, sabedoria garantida, respeito 
absoluto. O guarda-roupa compunha-se da fatiota única, que mais, 
nenhum profissional novato possuía mesmo. Para que também roupas, se 
juiz de primeira entrância é parceiro pra tudo quanto é caçada e pescaria, 
onde os compadres arranjados durante o estágio não o deixam em paz? 
Da primeira vez é assim:

– Doutor juiz, descobri uma espera que é o puro rasto; tarumã’tá 
só caindo!...

Da segunda já é assim:
– Meu compadre, descobri uma ceva de pacu que é um despropósito; 

gumerim’tá só pingando!...
Sorte está nisto, porque o serviço, muito pouco, o tempo tem que 

ser preenchido com andanças pelos matos e beiras de rio, na base da 
roupinha de zurra, baratinha. Com alguns rasgõezinhos, até melhor. Já 
pensou ficar o dia todo de terno? Calor não deixa... o salário não agüenta.

E a cambada de compadres? Digo cambada, porque se ele os pegasse 
a todos e os enfiasse na fieira, caberiam a custo, como os lobós trazidos 
do córrego-de-baixo depois da chuva. Mas os pais dos afilhados, muito 
farturentos, tornam-se uma redenção: são porcos no chiqueiro (vindos 
como leitões), frangos pelo terreiro, novilhas no pasto da Intendência, 
ovos empalhados (as gamelas cheias), rapaduras na prateleira, queijos e 
requeijões na tábua dependurada na despensa, tudo de mão beijada, de 
“muito obrigado, meu compadre, que Deus lhe dê em dobro...”

Com o Dr. Silveira foi assim. Mas isto quando já havia mandado 
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buscar a família, que do primeiro ele seguiu sozinho, como disse, levando 
mais livros que outra coisa.

Jantava na pensãozinha do entrocamento, na sua ida, pois enviara 
um positivo a Posse a fim de buscar praças e animais para transportá-lo, 
quando alguém lhe disse que o chamavam.

– Mande-o entrar.
– Ele falou que quer falar com o senhor lá fora. ‘Tá afliçurado!...
Sem atinar com o negócio, foi atender, comendo umas banana. Era 

Chico Prêto, homem novo ainda, dos seus trinta anos; preto, mas um 
negro bonito e simpático, bem-feito. Morava retirado légua, ou coisica 
mais, num sítio de seu mesmo. De solteiro, vivia por ali. Bom, mas topador 
de brigas, se preciso. Todos daquela redondeza conheciam-no de sobra. 
Casara-se bem, com uma moça branca, até bonita, filha do lugar. Depois, 
então, aparecia pouco, adquirindo o necessário e voltando para a sua 
branca. O casamento consertara-o radicalmente, comentavam.

Montado num cavalo ruço, puxando um outro rosilho, bem 
arreado, este, estava ele à espera. Ao ver o doutor, abriu-se num riso 
largo, satisfeito, respeitador. O juiz pôs-se a observá-lo, com a banana 
meio descascada na mão, como se dissesse: “– Estou às ordens”. Como o 
cavaleiro não dizia nada, a não ser sorrisos, indagou:

– O senhor deseja falar comigo?
– Eu vim buscar o senhor, seo doutor!...
– Não havia praças?
Chico Prêto, a cara ainda boa, ficou no ar pelejando para entender. 

Dona Mariquinha-da-pensão veio vindo à porta, explicando:
– Ele não é de Posse, não senhor, seo doutor... é daqui de perto 

mesmo.
– Hã! Então para que veio buscar-me? Alguma causa?
– Causa, sim senhor, seo doutor. ‘tamo precisando do senhor lá em 

casa, mas é com muita pressa.
– Deve haver um equívoco!...
– É bem capaz, doutor – respondeu-lhe Chico Prêto.
– Mas eu vou servir em que, para o senhor?
– A mulher, doutor, Geralda não há meio de desocupar. É desde 

ontem que ‘tamo, mais Donana, briquitando com o trem.
– Ah, mas o equívoco está aí – riu o Dr. Silveira – eu não sou 

médico; sou doutor... mas doutor em Direito.
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– Pois a gente também não é amigada não, seo doutor: casamos 
direito... da moda que o senhor é doutor mesmo.

– Não é isto, eu sou advogado; não entendo nada de partos... ainda 
mais, complicado!...

– Ora, doutor, eu vi falar que tinha um doutor aqui, de passagem, 
logo depois que me peguei com as oração. Foi Deus que mandou o senhor 
pra modo salvar a Geralda.

– Sinto muito, mas terá que ir procurar outro recurso.
– Daqui, sem o senhor, seo doutor, eu não saio, não senhor!...
– Mas, homem de Deus, compreenda-me: eu não sou disso!... 

faltam-me recursos para estas coisas!...
– A gente é pobre, não pode pagar bem, mas o senhor não perde, 

não senhor.
– Dona Mariquinha... pelo amor de Deus!...
– Ele precisa, doutor... é o seu primeiro filho, a pobre mulher pode 

até morrer e eles casaram faz tão pouco...
– Mas até a senhora também não compreendeu ainda que eu sou 

doutor em Direito, um advogado? Não posso auxiliar em nada!
– Compreendi demais da conta, seo doutor... ele é remediado... se 

caso ele não puder pagar nada eu perdôo a pensão do senhor...
– ?!...
– Acho que ‘tamo dilatando muito, seo doutor. Agora eu sou assim, 

do jeito que o doutor ‘tá vendo, mas se Deus livre e guarde da Geralda 
morrer, por uma comparação, eu sou capaz de perder a cabeça e perder 
o respeito pro senhor também.

– Mas será que estou falando grego?!
– Pode falar o que quiser, salvando a Geralda...
– Mas eu nunca vi uma mulher dar à luz! Quando os meus filhos 

nasceram eu saí para não ver. Não sou disso!...
– Mas o senhor estudou, seo doutor – ponderou dona Mariquinha. 

– Com gente de casa é diferente, é ruim de ver, mesmo...
– Bolas, é inútil! Não vou de jeito nenhum!
Já bem outra era a cara de Chico Prêto. Semblante repuxado, 

narinas abertas, infladas, pulou no chão. Tirando sua garrucha 380, 
explicou:

– Tentei por bem, seo doutor. Depois o senhor me desculpa, vai 
me dar razão, mas eu não quero perder a mulher. Garra os trem, sunga 
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no cavalo, bamos s’embora.
Juiz de Direito de primeira entrância, o Dr. Afonso Silveira ficou 

apavorado e procurou com os olhos, feição e tudo, apoio em dona 
Mariquinha. Esta, com um meneio positivo, dava o caso como perdido, 
encerrado:

– É melhor atender, doutor. O Chico quando enfeza é perigoso; 
conheço ele bem. É melhor o senhor ir se apressando que o caso carece 
ligeireza.

O doutor montou o rosilho, que se arrancou. Atrás seguiu Chico 
Prêto, garrucha na mão, deixando já bem uma roda de curiosos sumida 
na poeira.

Dr. Afonso levava a Bíblia, utensílio de júri. Enganava, 
desintencionalmente, Chico Prêto, que julgava ser uma caixinha com 
os apetrechos médicos.

Ainda não eram cinco horas da tarde. Escarafunchando na 
memória, a vítima do equívoco pelejava arrancar de lá alguns trechos das 
orações aprendidas ainda no tempo de menino. Enumerava e invocava 
todos os santos, cujos nomes lhes acudiam à cachola. Misturado com rezas, 
o pensamento de punir o desaforado, no futuro. Quem é que manda nos 
soldados, no cabo, no delegado, no destacamento todo? Não é o juiz? Se 
escapasse daquela trabuzana danada, o prêto iria ficar branco, ah, isso 
iria! Com uma garrucha às costas, como um criminoso comum, o juiz de 
Direito, bonita coisa bancar o médico por um ato de ignorância daquele... 
Parto complicado, ele bem sabia que era pra profissional, pela vontade de 
Deus, sendo. E Deus iria atender a um Chico Prêto? E ele mesmo, seria 
atendido? Será que rezas valem assim, numa hora de apuro, sem antes, 
no tempo de paz, ter-se lembrado delas? Tinha jeito, agora? Era tocar pra 
frente... Assim mesmo tentava ler alguma coisa, as letras embaralhando-
se no sobe-e-desce do trote. Ler a Bíblia sempre é bom, já ouvira dizer.

Não havia turvado, ainda, quando chegaram. O Dr. Afonso já 
bolara alguma coisa sobre o assunto. Donana, a boa vizinha que estava 
tentando fazer-se de parteira, ao avistá-lo, benzeu-se como se agradecesse 
a um milagre.

– Como é? – perguntou o caseiro.
– Do mesmo jeito, seo Chico...
Jogar com a sorte, virar médico, o juiz. Se desse certo, seria bênção 

dos céus; caso contrário, apelaria pelo chavão: “– Chegamos muito 
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tarde...”
Sabia, por ouvir contar, que nestas ocasiões se usam água quente 

e panos: pra quê, como, desconhecia.
– A senhora já ferveu água?
– Ainda não senhor...
– Então ferva e basante.
Entrou no quarto. Com a cara mais esbandalhada deste mundo, 

a parturiente sorriu-lhe confiada, um risozinho fundo, humilde, apenas 
transbordante de esperança.

– Boa tarde, minha senhora.
– ‘tarde...
– Doendo muito?
– Demais da conta, seo doutor... enquanto não desocupa, a gente 

não alivia... mas graças a Deus o senhor chegou...
Descobrindo as partes necessárias, o doutor ficou horrorizado de 

ver a imundícia, o besuntamento, godó em cima da barriga e buraco do 
umbigo atopetado de porcarias.

– O que é isso? Que que passaram aqui? – perguntou.
– Óleo de mamona, sim sinhor... alho também... – humilde 

respondeu Donana.
– Para que o chapéu na cabeça?
– Simpatia, seo doutor...
– E eu – acrescentou o marido – já dei sete voltas em redor da casa!...
Fazendo-se duro, não demonstrando fraqueza nem dando braço a 

torcer Dr. Afonso apelou para a psicologia aplicada:
– Arranjou panos?
– É facinho de arrumar, sim senhor.
– Traga um monte, tudo o que tiver!
– A água, seo doutor, já ‘tá fervendo! – disse Chico, querendo  

ser útil.
– Traga uma bacia; a água! Traga fria também? Vamos ver os panos!
– Só tem gamela, seo doutor...
– Traga, dona! Sendo grande pode trazer.
Sem atinar com coisa alguma, Chico Prêto indo e vindo, afobado. 

Uma tinhana danada de pitar, mas não perderia tempo cicando fumo.
– Molha um pano quente e limpe a barriga direito, dona!... Mas 

embaixo também!...



189ACADEMIA GOIANA DE LETRAS   (  História  e  Antologia  )

– Sim, senhor... – respondia, prestativa.
Agora é que a porca ia torcer rabo: como usar a água quente? E a 

outra? Para que os panos? Fazer operação à revelia, o caso. Estava já bem 
bom se escapasse com vida dali. Quando tudo passasse e o prêto fosse 
atrás reclamar, cadeia no desgraçado!

Dr. Afonso Silveira estendeu as mãos e olhou para cima, entregando 
a tarefa aos olhos de Deus. Seria tudo pela Sua vontade: “– Assim na 
terra, como no céu” – emendou.

Na água quente ensopou vários panos, colocando-os no ventre da 
mulher. O negócio fedeu a carne cozida. Depois ordenou à “enfermeira”.

– Na hora que for esfriando, sapeca logo outro em cima!
– Sim, senhor...
– Ferva mais água, seo môço!
O marido nada respondeu, pois correu a executar aquela ordem 

sagrada. O doutor pensou: “– Compressas aliviam a dor; se a coitada 
morrer, pelo menos morre sem sofrer tanto. Morno, bem esperta, também 
serve pra puxar, pois quando se está com a urina ou os intestinos presos, 
não se assenta o doente numa bacia de água tão quente quanto suportável? 
E o negócio não sai? Parece que consegui a chave do problema!” Despejou 
a quente na gamela e temperou com a fria, ficando ainda quase pelando.

– Vamos descer, dona Geralda. Sentar na gamela. Pega, Chico!
– A corda... eu quero a corda... – reclamava a parturiente.
Foi aí que o doutor notou uma corda dependurada no caibro do 

pindaíba, a mulher se agarrando, puxando, quase que vindo o telhado 
abaixo, nas contrações.

– A candeia! Alumia com a candeia, gente! – gritava o doutor. – 
Se a gente não enxergar, o danado do moleque vai acabar é morrendo 
afogado!...

Não há de ver que a candeia chegou na hora?! Eufórico, o doutor, 
dono da situação, ordenou:

– Na cama, gente! Bota na cama!...
Meteram a mulher em cima do catre. Quase que o recém-nascido 

caiu no chão. O doutor soltou uma gaitada:
– Ô trem bom, gente! – e deu um bruto abraço no seu desafeto.
Levou grande susto, precavendo-se, quando Chico arrancou da 

garrucha e correu pra fora:
– Êi, chão-parado!!... – descarregou os dois canos, pra cima, quase 
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que um tiro em cima do outro.
Passada a euforia, depois de minutos, o doutor mudara de semblante: 

lembrara-se do umbigo e da tal placenta.
– Donana, posso deixar por conta da senhora, esse resto? – jogou 

a cartada final.
– Agora eu sei, sim senhor... o custoso vosmecê fêz...
O Dr. Afonso Silveira, juiz de Direito de primeira entrância, julgara, 

por minutos, errada a sua profissão. Não restava dúvida de que nascera 
para ser médico. O mal fora no começo, a vocação, o vestibular. O Estado 
também era o culpado, censurou, que só possuía Faculdade de Direito! 
Estudar fora, de que jeito?!...

Foi chegando gente, todo mundo bebendo e comendo o que achava. 
Não tardou o sanfoneiro. No afogueamento da cachaça, rompeu o pagode. 
O “médico” dançava em primeira mão, nas apresentações.

Foi dia seguinte, o Sol ali com duas braças de altura, o doutor, 
montado no rosilho, aportava na pensão. Na garupa, dois leitões piaus, 
um galo e três galinhas dependurados na cabeça do arreio, aí também dois 
embornais com queijos e ovos. Não era o pagamento pelo seu trabalho, 
mas sim presentes, inclusive o cavalo, do seu compadre Chico Prêto. O 
batizado seria depois, lá em Posse.

(Vão dos Angicos – 1969, pág. 3)
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Moisés Augusto 
Santana

Nasceu na Cidade de Goiás, no dia 7  
de fevereiro de 1879, filho de Jo-

aquim José de Santana e de Bárbara 
Augusta Santana e morreu assassinado 
na redação do jornal Lavoura e Comércio, 
de Uberaba, Minas Gerais, no dia 20 de 
maio de 1922.

Iniciou seus estudos como interno no 
Seminário Santa Cruz na antiga Capital do 
Estado. Seguiu-se, depois de abandonar a 
carreira sacerdotal, para o Rio de Janeiro, 
a fim ingressar na carreira militar. Lá, 
então, participou de uma rebeldia e foi 
transferido para outro local. Não satisfeito 
com a transferência, resolveu voltar para 
sua terra natal, onde passou a advogar.

Foi deputado estadual, combativo e 
inteligente.

Fundou e dirigiu o jornal Sul de Goiás, 
na cidade de Catalão, onde foi obrigado 
a sair às escondidas pelas injustiças e per-
seguições contra o jornalista.

Irmão do poeta Josias Santana e da 
professora Rosentina de Santana e Silva, 
esta mais conhecida por Iaiá Santana, 
que educou mais de três gerações de 
catalanos.

Era correspondente de diversos jor-
nais do Triângulo Mineiro, São Paulo, Rio 
de Janeiro e outras cidades. Colaborador 
do jornal Folha do Sul dos irmãos jorna-
listas Benedito Monteiro Guimarães e 
Honestino Guimarães, em Bela Vista de 
Goiás. Fundou, ainda, na cidade de Itum-
biara a revista mensal Paranaíba.

Era um amante das coisas de Goiás. 
Divulgava o Estado nos jornais do País e 
era conhecido como um dos bons jorna-

listas da época.
Escrevia um artigo na redação do jor-

nal Lavoura e Comércio, sob o título de “O 
bi-centenário da bandeira de Anhangüe-
ra”, quando fora friamente assassinado.

Em 1928, foi publicada a obra póstuma 
sob o título de Vultos e Factos de Goiás, 
que tem o prefácio de José Avelino.

De temperamento inquieto mudava 
freqüentemente de uma cidade para outra. 
Casou-se com dona Cassiana Alves de 
Souza, em Anápolis. Ali exerceu o cargo 
de professor, secretário do Conselho 
Municipal e depois Intendente, de feve-
reiro a setembro de 1902. Logo depois, 
segue para a Cidade de Goiás e de lá 
transfere residência para Catalão. Volve 
à Cidade de Goiás e, logo em seguida, 
retira-se para Currali nho, hoje Itaberaí e 
fixa em Morrinhos onde passa a advogar. 
De lá, transfere-se para Inhumas e volta 
à Cidade de Goiás, onde é nomeado 
Promotor Público e professor na Escola 
Normal. Volta a Catalão e transfere-se 
para Uberaba, Barbacena e Uberlândia, 
sempre exercendo o jornalismo. Retorna 
a Catalão e segue para Uberaba, Ribeirão 
Preto, Sacramento, voltando novamente 
ao estado de Goiás, desta vez, preferin-
do a cidade de Itumbiara. Muda-se para 
Bonfim, hoje Silvânia e de lá, a Uberaba, 
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FÉLIX DE BULHÕES

Ao desembargador Antônio Félix de Bulhões Jardim, sagrado 
à popularidade com nome imorredouro de Félix de Bulhões, deve o 
Estado de Goiás a iniciação, em pleno regime imperial, da obra de sua 
emancipação política e administrativa.

Foi ele, de fato, o maior obreiro no trabalho do levantamento 
moral da terra goiana, de modo a se converter a “Província automato” 
em organismo político, senhor dos seus destinos.

É certo que antes dele espíritos de eleição se fizeram notar, pugnando 
pelo melhoramento dos destinos da antiga província e antes da capitania; 
a ele, porém, coube a glória de implantar a reação em momento o mais 
oportuno e daí o papel eminente que desempenhou na história da antiga 
província, assinalando uma época de surgimento, de grandes esforços de 
combatividade e de largos anseios de autonomia e independência.

Lutador ingente, empenhado em pugnas por vezes crudelíssimas, 
que determinavam a explosões e ódios, teve devotados amigos e 
intransigentes adversários; no entanto, quando se deu a sua morte, 
prematuramente ocorrida, Goiás em peso o pranteou, sentindo a grande 
perda, que todos reconheciam irreparável.

As idéias democráticas tinham logrado, na província, uma grande 
expansão e a Félix de Bulhões fora reservado e reconhecido o papel 
de líder dos destinos de Goiás. Por isso mesmo, democratas, liberais e 
conservadores sentiram, com igualdade de pesar, que se fazia o vácuo e 
que se operava, com a morte do Mestre, uma solução de continuidade 
na marcha evolutiva crescente da emancipação política e administrativa 
de Goiás.

A morte de Félix de Bulhões ocorreu um e dois anos antes da 
realização dos seus ideais: um ano antes da Lei Áurea, da libertação 
dos escravos, seu constante objetivo em todo o curso da sua vida de 
estudante e de político e dois anos antes da Proclamação da República, da 
culminância da ilusão da federação das antigas providências, autônomas 
e independentes no governo de si mesmas.

Tenho pela memória de Félix de Bulhões uma veneração 
extraordinária.

Às suas lições e aos seus exemplos recorri sempre, nas minhas lutas 
de imprensa, procurando guiar-me pela resistência dos seus incitamentos. 
Se jamais consegui ao menos aproximar-me do Mestre, é porque, de um 
lado, grandes diferenças de valor pessoal existe entre o gênio, destinado 
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a fulgurar como um centro de um sistema de idéias e aperfeiçoamentos 
moral de um povo e um pobre e obscuro satélite, talhado apenas a ser visto 
onde faltam sóis e planetas de luz apreciável; e, de outro lado, porque – 
como bem ensina o marquês de Maricá, os discípulos raramente excedem 
ao mestre nas qualidades que os distinguem; excedem-nos, porém, sempre, 
nos defeitos e nas falhas.

(Vultos e Factos de Goiás – pág. 41 – 1928)
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Albatênio de Godoi

Nasceu no dia 14 de abril de 1893,  
na Cidade de Goiás, filho de João 

Francisco de Oliveira Godoi e de Tereza 
Alencastro Caiado Godoi e faleceu no dia 
2 de fevereiro de 1973, em Goiânia.

Iniciou seus estudos na antiga capital 
do Estado, com o saudoso professor 
Ayres Feliciano de Mendonça, fazendo 
o secundário no Liceu goiano e em São 
Paulo, o curso de Direito, pela Faculdade 
de Direito do Largo de São  Francisco.

Foi Promotor de Justiça da Co-
marca de Itumbiara e naquela mesma 
cidade chegou a ocupar o cargo de Vice- 
Prefeito.

Deputado à Assembléia Legislativa do 
Estado de Goiás, por duas legislaturas, 
tendo sido líder e Presidente da Comissão 
de Finanças daquela Casa. Foi, também, 
deputado federal.

Secretário da Segurança Pública do 
Estado e Secretário Geral do Estado de 
Goiás na época do Estado Novo, ocupou, 
ainda, o cargo de vice-governador.

Membro do Conselho Seccional da 
Ordem dos Advogados do Brasil, secção 
de Goiás; Membro fundador da Asso-
ciação Goiana de Imprensa; Presidente 
do Conselho Penitenciário do Estado de 

Goiás; Professor na Faculdade de Direito 
da Universidade Federal de Goiás e Mem-
bro da Associação Genealógica Brasileira.

Fundador e diretor do jornal O Comér-
cio, da cidade de Itumbiara, juntamente 
com Sidney de Almeida e J. Flávio Soares; 
fundador do Goiás-Jornal, em Goiânia; um 
dos fundadores e diretor por muitos anos, 
do jornal Voz do Povo, da Cidade de Goiás 
e portador da Medalha Comemorativa do 
Cinqüentenário da República.

Membro do Conselho Estadual de 
Educação; da Associação Brasileira dos 
Municípios; Procurador da República de 
Primeira Categoria; Deputado à Consti-
tuinte de 1946, tendo servido na Câmara 
Federal até 1951.

É autor do seguintes livros: Antevisão 
do Futuro, (esboço histórico de Brasília), 
1948; Do meu Tempo (memórias), 1969; 
Como estabilizar a Democracia, 1970 e 
Homens e Fatos (memórias), 1971.
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AUGUSTO PARANHOS

O Sr. Caiado de Godoi – Sr. Presidente, cumpro o dever, para 
mim penoso, de comunicar à Casa o falecimento, ocorrido ante-ontem 
na capital de Goiás, do ex-deputado à Assembléia Legislativa daquele 
Estado, Sr. Augusto Pimentel Paranhos.

Trata-se de uma figura de significativo relevo na vida social daquela 
unidade da Federação e que desempenhou, com eficiência e brilho, 
elevados cargos, quer da administração, quer de mandato popular.

Foi vereador e Presidente da Câmara Municipal de Catalão, sua 
cidade natal, onde também serviu por alguns anos, como juiz municipal. 
Eleito deputado à Assembléia Legislativa, teve o mandato por vezes 
renovado, graças ao equilíbrio do seu espírito, à segurança de suas atitudes 
e ao prestígio político de que desfrutava no seio do eleitorado.

Seus estudos iniciais fê-los Augusto Paranhos na cidade de Paracatu, 
no afamado colégio Des-Gennettis, onde foi colega do embaixador 
Mello Franco. Mais tarde estudou farmácia e a profissão de farmacêutico 
foi sua dedicação, como um sacerdócio, em toda sua longa existência 
interrompida aos 81 anos, que completou a 25 de setembro último.

Pertencendo a uma família de políticos, na qual se destacou seu tio 
Antônio da Silva Paranhos, senador da República e constituinte de 1891, 
Augusto Paranhos não podia fugir às seduções da política, que sempre 
exercitou com lealdade, elevação e nobreza.

No seu filho, o deputado Galeno Paranhos, nosso querido amigo e 
companheiro de representação, tem o falecido parlamentar um legítimo 
continuador de sua vocação, de suas tendências para o exercício da vida 
pública, de suas acentuadas atividades políticas, conduzidas, porém, como 
sempre no seu sentido humano e construtivo.

Augusto Paranhos, cujo nome pronuncio com as reverências de 
minha grande saudade, amigo e companheiro de jornada política, com 
quem tive a fortuna de conviver lado a lado em duas legislaturas da 
Assembléia de meu Estado, morre sem deixar um inimigo ou desafeto, 
tal a bondade do seu coração, tal o seu cavalheirismo e a elevação de 
sua conduta.

Foi um grande amigo da instrução, dele partindo a iniciativa 
da criação dos grupos escolares em Goiás, que tantos e tão relevantes 
benefícios vêm prestando à infância e à mocidade. Com os seus esforços 
foi instalado em Catalão o Colégio N. S. Mãe de Deus, dirigido pelas irmãs 
Agostinianas, cujos frutos aí estão, magníficos, na formação do caráter 
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e do espírito de numerosas jovens, futuras mães de família e professoras, 
notável subsídio para a elevação do nível social do meio.

Augusto Paranhos, em certos momentos da vida política do meu 
Estado, tomou atitudes decisivas de repercussão geral e que influenciaram 
no desfecho dos acontecimentos, tal como a sua adesão ao movimento 
Xavier de Almeida, de relevante importância no histórico das atividades 
políticas de Goiás.

Perdeu o meu Estado, com a morte de Augusto Paranhos, uma das 
mais altas expressões de sua vida social e política. Chefe de uma família 
numerosa e ilustre, deixa viúva a senhora Amazília Angélica da Costa 
Paranhos, companheira dedicada e colaboradora em todos os instantes 
de sua vida fecunda. Dentro de poucos dias, completaria o casal 60 anos 
de feliz união.

Não é meu propósito, e mesmo não caberia nos limites desta hora, 
traçar a biografia do eminente vulto desaparecido.

Trago à Câmara apenas estas palavras de saudade, justo preito 
de admiração à sua memória, a fim de justificar o requerimento ora em 
discussão, da bancada goiana, que tem a honrá-la a assinatura de outros 
dignos colegas, e no qual propomos que a Câmara envie condolências à 
família enlutada, na pessoa da veneranda viúva, e também na do nosso 
colega de representação, o nobre deputado Sr. Galeno Paranhos.
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Carmo Bernardes

Nasceu no dia 2 de dezembro de  
1915, na cidade mineira de Patos, 

filho de Luiz Bernardes da Costa e de Ana 
Carolina da Costa e faleceu em Goiânia, 
no dia 25 de abril de 1996.

Aos cinco anos de idade, transfere-se 
com a família para a cidade de Formosa, 
em Goiás, freqüentando a Escola de 
Frederico Pinto de Castro. Em 1926, 
transferiu-se para a fazenda Cachoeira dos 
Ivos, município de Anápolis e aprendeu o 
ofício de carpinteiro e de carroceiro.

Em 1929, transfere residência para 
o distrito de Capoeirão, tornando-se 
músico e passa a ter o hábito da leitura.

Em 1946, muda-se para a cidade de 
Anápolis, ano seguinte começa a trabalhar 
no jornal A luta e, em 1949, fez em São 
Paulo, curso de prótese dentária, retor-
nando à terra goiana e inicia a profissão 
de dentista prático.

Em 1959, entra para o serviço público 
federal, trabalhando como jornalista na 
Universidade Federal de Goiás e, em 
1964, é indiciado por subversão e res-
ponde a processos nos IPMs no Tribunal 
Militar.

Trabalhou nas Centrais Elétricas de 

Goiás, assessor especial do governo 
goiano e assessor da presidência da As-
sembléia Legislativa de Goiás.

Foi cronista do jornal O Popular, por 
muitos anos e grande defensor da fauna 
e da flora brasileiras.

Recebeu diversas premiações, entre 
as quais, destaca-se, em 1991, o prêmio 
cubano Casa de las Américas, distribuindo 
sua obra literária em todos os países de 
língua espanhola.

Publicou Vida Mundo, 1966; Rememó-
rias I, 1968; Rememórias II, 1969; Juruba-
tuba, 1972; Reçaga, 1972; Idas e vindas, 
1976; Areia branca, 1977; Força da Nova, 
1982; Nunila, 1984; Quarto crescente, 
1986; Memórias do vento, 1987; Jângala, 
1994; Crônicas & outras histórias de O 
Popular, 1998; Perpetinha, 1991; Quadra 
da Cheia, 1995. Obras póstumas: Santa 
Rita, 1997; Selva – bichos e gente, 2001; 
Xambioiá: paz e guerra, 2005.
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UM BICHO CONVERSOU COM O PREVISTO

Os antigos davam definições de que as horas mortas foram feitas 
para o desfruto do bicho papão. A claridade do dia pra nós, os batizados, 
incluindo a boca da noite, em antes da papaceia entrar, e o lusco-fusco 
do amanhecer, depois que começa envermelhar a barra do dia. O certo 
é que quem se atreveu a contrariar este preceito, com pouca demora 
se arrenegou. Teve aquele causo do Quelepino, o homem que virou 
lobisomem e comeu os cueiros de seu menino enquanto a mulher esperava 
por ele trepada num pau, numa meia-noite velha. Sucessos deste feitio se 
contam aos montes. Vigia o que houve com o Previsto, no verão passado, 
na quadra das esperas na flor do pequizeiro.

O Previsto vivia aos trambolhões com a Brizda, os dois numa 
vivência de cachorro com gato. Raro era o dia em que eles não arengassem 
e com mais uma adição: agarravam de unha e dente. A cara do Previsto 
era de contínuo arranhada, como se andasse mamando em onça, e ela era 
aquela que já não possuía cabelo que chegasse para amarrar. A casa deles 
não tinha mais freqüência, até os parentes afastaram. Decerto: ninguém 
anda disposto a sofrer desfeita, de mais a mais, é regra do mundo sair 
sempre perdendo o particular que se atreve a apartar briga de casado.

Num dia de São Lourenço começaram brigando desde o romper 
da aurora. O Previsto bebeu o café e enjeitou o tira-jejum. Botou defeito 
resmungando que não era jegue pra comer cavalo, que aquele biju 
encruado parecia as ventas dela. Isto assim a mesma Brizda é que conta, 
e acrescenta que pulou pra cima e lascou na cara do marido:

– Nem assim nunca teve na casa de tua mãe. Lá seu povo quebra 
o jejum – e quando quebra – é com abroba assada ou farinha sêca com  
água e sal.

Diz ele que ficou fulo de raiva, mas daquela vez não quis fazer a 
besteira de vir à ilhapa. Contentou-se em sair pisando duro, com a enxada 
na cacunda, fino no caminho da roça. Ela ainda repisou:

– Vai, condenado! Animal que não sabe nem respeitar os dias de 
preceito.

Naquele chouto, o Previsto diz que foi dar o tom numa sua 
lavourinha de fumo que passava do tempo de mudar em vista do viveiro 
ter sido semeado muito cedo. Ia enxergando turvo, remoendo tudo quanto 
é praga, nem atinava que o dia era impróprio. A vista deu de clarear 
quando ele entrou no sombrio dum pequizeiro ramalhudo que derribava 
no meio do caminho. Caíam umas frutinhas pecas, e por ali vestígios de 
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veado catingueiro. Parado, espiando um rastinho e outro, cortadinho 
fundo nas folhas secas, teve uma lembrança:

“Ora, gente; e aquele pequizeiro do mato do Espraiado? Carga sua 
muito atrasada este ano, vai ver que está um bagaço”.

Naquela mesma hora fez planos de pousar, lá, e ficou incutido nisto. 
O dia passou num improviso, sua tamina de mudar as mudinhas de fumo 
concluiu cedo, quando foi ali pela hora da janta quem passou por perto de 
sua casa ouviu os dois rusguentos tampados de briga: o Previsto, com sua 
fulminante a tiracolo, a capanga de surtimento jogada para as cadeiras, 
e a Brizda em pé na porta rogando praga:

– Ah-pois vai, boi roceiro! Tomara que te apareça um estrupício. 
Aviso que não vou lavar calça borrada de ninguém.

Dito e feito: o tal pequizeiro do Espraiado estava bom de espera uma 
coisa descomedida. Parecia que tudo quanto era veado mateiro daquelas 
brenhas reunia-se lá para argumentar. Aí era tratar de subir enquanto 
cedo, serviço este que não foi muito dificultoso, pois um baruzeiro muito 
esparramado topava os galhos com o dito pequizeiro. O trabalho foi só 
engatinhar nele, em cima armar a rede numa medida que os pontos 
mais vestigiados ficassem bem descortinados. Espingarda e capanga de 
surtimento penduradas de bom jeito, o caboclo bem agasalhado, agora é 
deixar a noite correr. Ainda estava em jejum àquel’hora, mas encegueirado 
em ver a caça, não tinha tempo de ter fome. Ouvido aceso, lanterna aí no 
colo bem afiada, o que entrar cai no tiro. Pensamentos devem ter passado 
muito pelo seu juízo, mas isto o suplicante não conta. Diz ele que a noite 
entrou calada, escura feito breu, e nunca viu tanto morcego a parpelar 
em redor dos seus ouvidos.

Não foi coisa de muita delata, não. Lá pelas tantas, as ruivas do 
poente já apagadas de todo, pisa no lançante em cima, a regulação assim 
de umas noventa braças. O quem-é pisa lá e vem vindo em marcha 
despachada. Daí um tiquinho, o Previsto diz que reconheceu ser dois 
mateiros. Mais aprochegados, deu de ele divisar que um era enorme de 
grande e o outro bem mais pequeno. Lá vem, lá vem, entraram e baixaram 
a boca nas flores. Mastigavam gostoso com um nheco-nheco tão danado 
parecendo porco. Já aquela adição – mastigado forte demais – estava 
fora do natural, o suficiente pra botar pulga na orelha de qualquer um 
esperador destemido. Comeram ali um pedacinho de tempo, aí o Previsto 
escanchou os dois canos da sua fulminante e aplicou a lanterna. O foco 
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bateu em cima dos dois, e foi quando acenderam as duas candeias dos 
olhos do maior. Era um veado mateiro dum tamanho descomedido e o 
filhotão aí emparelhado. Pontaria caprichada entremeio dos luzeiros do 
maior, o tiro espocou num tapa de responder em todas as bocainas.

Quietou. Dava as aparenças que todos dois amontoaram em cima 
dos cascos. Foi decorrido o tempo preciso para a fumaça esparramar, o 
Previsto, inocente, aplica de novo a lanterna, crente de haver feito caçada 
grossa. Não é assim que os dois permaneciam na mesma posição como se 
não tivesse havido coisíssima nenhuma. Nesse ínterim, o veadão virou 
pro veadinho e indagou:

– Esse tiro pegou em você, André? 
E o bichinho ripostou dengoso:
– Não sinhô!
Coisa de horror... O bitelão fechou uma careta medonha, encarado 

no Previsto, e arrotou sua valentia dizendo num rompante:
– E se esse tiro pega em André?
Hoje em dia o Previsto não arreda um passo depois que escurece. 

Dispôs de sua tralha de caçada, e não arenga mais com a mulher. Tanto 
ele como ela, que também ficou muito assombrada, criou preceito.
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Nasceu na cidade de Caldas Novas,  
no dia 15 de setembro de 1945, filho 

de Israel de Aquino Alves e de Hélia B. de 
Aquino Alves.

Iniciou seus estudos em sua terra na-
tal, na escolinha de dona Vanda Rodrigues 
da Cunha, concluindo o curso primário na 
Escola Evangélica Duarte Batista, em Ma-
rechal Hermes, no Rio de Janeiro. Ainda, 
no Rio, fez o ginasial no Colégio Pedro II e 
o clássico, no Liceu de Goiânia. É formado 
em Geografia pela Universidade Católica 
de Goiás.

Funcionário de carreira do Banco do 
Estado de Goiás, onde aposentou-se.

Foi Presidente da União Brasileira de 
Escritores de Goiás, repórter em diversos 
jornais goianos e escreve, semanalmente, 
crônicas para o Diário da  Manhã.

É membro da Academia de Letras 
e Artes de Caldas Novas; da Academia 
Pirenopolina de Letras, Artes e Música; 
da Associação Goiana de Imprensa; do 
Sindicato dos Jornalistas Profissionais 

do Estado de Goiás; do Sindicato dos 
Escritores do Rio de Janeiro; da Casa do 
Poeta Riograndense de Porto Alegre e 
membro correspondente da Academia 
Piracan jubense de Letras e  Artes.

Tem os seguintes livros publicados: O 
cerco e outros casos (contos), 1978; Sinais 
da madrugada (poemas), 1983; De mãos 
dadas com a lua (poemas), 1984; Canto de 
amar (poemas), 1986; Meninas dos olhos 
(poemas), 1987; Isso de Nós (poemas), 
1990; Beg – Nossa Gente, Nossa História 
(pesquisas), 1994; Razões da semente (po-
emas) 1996; Deu no jornal, (entrevistas), 
2000; Meus poemas do século XX, 2001; 
A noite dormiu mais cedo (contos), 2002; 
Sarau (poemas), 2003; e As uvas, teus 
mamilos tenros, (poemas), 2005.

Luiz de Aquino 
Alves Neto



Coelho Vaz206

NA ESQUINA DO TEMPO

A espera doída
é momento eterno.
Até quando
estar nesta esquina
de um tempo incerto?
Ficar à espreita
do teu sorriso
e perder-me no gosto
do teu chegar?

É bom que te veja
por vezes
até que outros sóis
sorriam pra gente.
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Nasceu no dia 10 de setembro de 1883,  
na cidade de Alemão, hoje Palmeiras 

de Goiás, filho de José Manuel da Silva 
Marques e de Mariana Amélia da  Silva 
Marques.

Iniciou seus estudos em sua terra natal 
e, em setembro de 1893, presta exames 
da primeira classe da Escola Episcopal, 
para contabilidade, leitura, caligrafia e 
gramática por tuguesa.

Em 1899, segue para Vila Boa, hoje 
Cidade de Goiás e é matriculado no Liceu 
Goiano. Em 1908, no jornal de Moisés 
Santana, Sul de Goiás, de Catalão, publica 
o soneto Recusa de Amor e sua obra po-
ética encontra-se espalhada nos jornais 
da época.

Em 1910, passa a exercer o magistério 
no Liceu de Goiás e dois anos após, por 
concurso, é nomeado para exercer cargo 
na Delegacia Fiscal do Estado de Goiás.

Ao lado de Joaquim Bonifácio Gomes 

de Siqueira e Luiz do Couto fundou, na 
antiga capital do Estado, o jornal A  Capital.

Em 1914, é transferido para o Rio 
de Janeiro, lotado na Alfândega e, nesse 
período, influencia seu sobrinho Hugo 
de Carvalho Ramos para a editoração de 
Tropas e Boiadas, vindo a lume, em 1917.

Em 1918, retorna à capital goiana e, 
em 22 de maio do mesmo ano, casa-se 
com Francisca de Assis Albernaz, com 
quem tem os filhos José Manuel e Ro-
domar.

Em 1921, já no Rio de Janeiro, com-
parece à instalação da Sociedade Goiana 
de Geografia e Centro Beneficente, pro-
movido pelo jornalista Moisés Santana 

Rodolfo da Silva 
Marques 
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PASSADO E PRESENTE

Meu presente, Querida, é desgraçado,
O meu passado é mais que doloroso,
Porque vive de um sonho mal sonhado,
Porque vive de um sonho mentiroso!

O meu peito já tenho despedaçado
Pelo leonino coração raivoso,
E este é qual o mar encapelado
Que bate contra as rochas, furioso.

De que me serve, diz-me esta vida,
Se a vejo sempre de ilusões despida,
Sem ter ao menos o que já foi meu?...

Mas agora o que quero, o que almejo,
É um só prêmio – o prêmio de teu beijo,
E sumindo espirar no colo teu!...

(25/julho/1903 – publicado no Goyaz e na Gazeta de Uberaba)
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Nasceu na cidade de Pouso Alto, hoje  
Piracanjuba, no dia 29 de junho de 

1884, filho de João Antônio de Araújo 
Valle e de Eponina Marques de Araújo 
Vale e faleceu em Goiânia, no dia 7 de 
julho de 1954.

Iniciou seus estudos em Bela Vista de 
Goiás e aos 16 anos de idade, abraçou a 
carreira jornalística com a publicação de 
O funil, manuscrito e desenhado, com 
pretensões literárias. Escrevia nesta época 
para os jornais mineiros Araguari e Lavoura 
e Comércio, de Uberaba.

No ano de 1905, em Bela Vista, foi 
fundado o jornal Folha do Sul, pelos com-
bativos irmãos Benedito Monteiro Guima-
rães e Honestino Guimarães, sendo um 
dos principais colaboradores e ali nasceu 
e passou a assinar o anagrama Leo Lynce.

Como jornalista, escrevia para os jor-
nais Goiás-Minas e Sul de Goiás, editados 
em Catalão, este último, dirigido pelo 
jornalista Moisés Santana. Assinava arti-
gos para A Gazeta, de Uberaba. Fundou 
o jornal Jataí, juntamente com seu irmão 
Egeliseu de Araújo, Melo Filho, Humberto 
Martins Ribeiro e Flávio Otoni de Carva-
lho. Sob a direção de Joaquim Bonifácio, 
foi um dos fundadores de Nova Era e Jornal 
de Goiás. Pertencia ao corpo redatorial 
d’A Imprensa e d’O Democrata. Parceiro 
do jornal O Lidador e A Roça, este último 
de seu irmão Egerineu Teixeira, editado 
na cidade de Campo Formoso, hoje, Ori-
zona. Na cidade de Pires do Rio, fundou o 
Jornal de Goiás e O Goiás. Colaborou com 
o jornal O Ipameri, dirigido por Olegário 

Vaz e, mais tarde, pelo então deputado 
federal Benedito Vaz.

Em 1908, foi eleito deputado estadual. 
A revolução de 1909 perseguiu diversos 
goianos ilustres que tiveram que aban-
donar o Estado, entre eles o poeta Leo 
Lynce, que transferiu-se para o Rio de 
Janeiro e depois para Uberaba.

Foi Juiz de Direito por mais de 10 anos 
na cidade de Pires do Rio e eleito depu-
tado Estadual em 1914, cujo mandato foi 
renovado durante um período de mais  
de 12 anos.

No fim de 1928, publicou o seu único 
livro de versos, intitulado Ontem cuja crí-
tica o consagrou e foi o primeiro livro de 
poesia no estilo moderno a ser publicado 
em Goiás.

Desde 1943 até sua morte, lecionou 
Teoria Geral do Estado, na Faculdade de 
Direito de Goiás.

Em sua homenagem, Pires do Rio 
denominou a Biblioteca Pública Municipal 
de Leo Lynce, e ergueu um busto defronte 
à mesma, em gratidão aos serviços pres-
tados àquela cidade.

Era um poeta autêntico e de elegante 
expressão, razão pela qual o jornalista 
Gercino Monteiro Guimarães lhe conce-
deu e aprovado pelas entidades culturais,  
o título de “Príncipe dos poetas goianos”.

Cyllenêo Marques  
de Araújo Valle
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NA ESTAÇÃO DA ROÇA

– Lá vem o trem...
Ninguém apeia
na Estação da roça.
Que harmonia de face!
Que lindos olhos de brasileira
numa janela de primeira classe!...

Na curva, adiante, o trem arqueia,
e uma luva de pelica
– tributo da simpatia de um minuto – 
sacode adeuses para alguém que fica...
para alguém que ficou,
triste e sozinho, na Estação da roça...

Foi, talvez, a felicidade que passou...

(Ontem – 2ª edição, 1972 – pág. 106)
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Erico José Curado

Nasceu na cidade de Pirenópolis e  
foi registrado como filho de Corum-

bá de Goiás, no dia 18 de maio de 1880, 
filho de Luiz Fleury de Campos Curado e 
de Maria Joaquina de Faria Lobo e faleceu, 
em Goiânia, no dia 9 de janeiro de 1960.

Iniciou seus estudos da língua portu-
guesa com um professor que fora piloto 
de barcos de Couto Magalhães. Até os 
dez anos de idade morou com seu avô, 
Bernardo Lôbo Souza Fleury, em uma 
fazenda no município de Pirenópolis, 
antiga Meia Ponte.

Foi um autoditada. Pretendia prestar 
exame na Escola Militar do Rio de Janei-
ro, mas foi aconselhado pelo seu irmão 
mais velho, que era militar, a não seguir 
a  carreira.

Voltou para Corumbá e montou a 
firma comercial Erico José Curado (E. J. 
C.), para não confundir com a do irmão 
também comerciante, na mesma praça, 
que era Eusébio Curado (E. C.).

Erico Curado fazia questão de frisar 
que seu nome era paraxítono e não 
proparoxítono, como geralmente pro-

nunciam no Brasil.
Era casado com sua prima Marieta 

Fleury Campos Curado, fato este que 
aconteceu no ano de 1913.

Pai de um dos maiores nomes da 
literatura brasileira, Bernardo Élis, autor 
de O Tronco, único goiano a pertencer à 
Academia Brasileira de  Letras.

Foi o introdutor na literatura goiana 
do movimento simbolista e parnasiano, 
embora tardiamente, fugindo das influên-
cias românticas que ainda dominavam os 
poetas e prosadores do Estado de Goiás.

Em 1913, publicou seu livro de po-
esia, Iluminuras, e, em 1957, publicou o 
segundo livro, sob o título de Poesias que 
recebeu o prêmio da Bolsa de Publica-
ções Hugo de Carvalho Ramos, da União 
Brasileira de Escritores, secção de Goiás.
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ILUMINURAS

 Ao esplendor das manhãs, silencioso e contrito,
 Como é belo e sublime – olhar-se a natureza:
 Sentir-se dentro dalma esse afago bendito
 Que um perfume conduz de devesa em devesa.

Ver-se um céu sempre azul perder-se no infinito,
E das aves ouvir-se um hino de pureza,
E o rumor da floresta e dos montes o grito,
Num concerto divino à suprema beleza...

 E além, o vale imenso e o rio que, disforme,
 das brumas vai seguindo o branco vulto enorme
 Desatam-se em perfume os brancos laranjais...

E o gado vem descendo em procura do aprisco,
Abre-se então do sol, em fogo, o flavo disco,
E, aqui e ali, se exalça a alvura dos casais...
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Gilberto  
Mendonça Teles

Nasceu no dia 30 de junho de 1931, na  
cidade de Bela Vista de Goiás, filho 

de João Alves Teles e de Celuta Mendonça 
Teles.

Iniciou seus estudos em sua terra natal 
e deu continuidade no Liceu de Goiânia. 
Concluiu o curso de Filosofia e Direito, na 
Universidade Católica de Goiás e Univer-
sidade Federal de Goiás.

Foi professor em diversos estabele-
cimentos de ensino do curso secundário 
na capital do estado de Goiás. Professor 
de Literatura Brasileira na Faculdade de 
Filosofia das Universidade Católica e 
Federal de Goiás. Presidente da União 
Brasileira de Escritores de Goiás e do 
Instituto Histórico e Geográfico de Goiás.

Colaborou com diversos jornais e 
revistas literárias no Estado. Detentor 
de diversos prêmios literários no Brasil 
e no  exterior.

Foi Adido Cultural da Divisão Inte-
lectual do Itamarati em Montevidéu, 
lecionando literatura Brasileira e Língua 
Portuguesa no Instituto de Cultura 
Uruguaio- Brasileiro.

É um dos goianos que mais tem se 
projetado na literatura fora do seu Estado. 
Foi premiado com uma bolsa de estudos 
em Portugal, onde permaneceu por mais 
de um ano.

Atualmente reside no Rio de Janeiro, 
onde leciona, em diversas faculdades, é 
professor universitário aposentado.

Em 1955, publicou seu primeiro livro 

de poesias Alvorada, bem recebido pela 
crítica nacional. Estrela-D’Alva (poemas) 
1956; em 1958, o livro de poesias, Pla-
nície, pela Bolsa de Publicações Hugo 
de Carvalho Ramos; em 1961, (poemas) 
Fábula de fogo, prêmio Leo Lynce, pela 
Associação Brasileira de Escritores, sec-
ção de Goiás; Em 1962, Pássaro de Pedra, 
Prêmio Álvares de Azevedo, da Academia 
Paulista de Letras e, em 1968, segunda 
edição Cancioneira Orfeu, do Rio de Ja-
neiro; Sonetos do Azul, sem tempo, 1964; 
em 1967, Sintaxe Invisível; em 1967, 
La palabra perdida, antologia, coleção 
Equinoccio, Montevidéu e tradução de 
Gastón Figueira. Raiz da Fala, 1972; A Arte 
de Amar, 1977; Poemas Reunidos, 1978; 
Saciologia Goiana, 1980; Plural das Nuvens, 
1984; Hora Aberta, 1986; Caixa de Fósforo, 
1999; Álibis, 2000.

Publicou os seguintes ensaios: A poesia 
em Goiás, prêmio da Universidade Federal 
de Goiás, 1964; Goiás e Literatura, 1964; 
O conto Brasileiro em Goiás, 1969; Carlos 
Drummond de Andrade: A Estilística de 
repetição, 1969; La poesia Brasileña em 1ª 
actualidad, 1969, Montevidéu; A linguagem 
de Goiás, 1965, Madrid.
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PEIXE

– Quanto dura uma paixão?

Uma paixão não dura nada, apenas
a eternidade loira de um sorriso
que, por ser belo, e possuir antenas
capta constantemente o paraíso.

Uma paixão é sempre um peixe grande,
uma alegria que se torna amarga
quando se perde a noite e, na manhã
de sol, se perde o anzol na linha.

Nem adianta, aí mudar de isca,
 cevar o poço e procurar no fundo:
 – o peixe da paixão é sombra arisca
 da melhor pescaria deste mundo.

Ele não dura muito por ser peixe,
mas pela imagem que deixou um dia
 e que ficou nas margens, como um feixe
 de luz
 – alguma escama de poesia.

Rio (Araguaia), agosto de 2005.
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Monsenhor Inácio 
Xavier da Silva

Nasceu na Cidade de Goiás, no dia 20  
de novembro de 1855, filho de Iná-

cio Xavier da Silva e de Tereza de Jesus 
Xavier e faleceu, no Rio de Janeiro, em 8 
de outubro de 1929.

Iniciou seus estudos no Seminário 
Santa Cruz, na antiga capital do Estado e 
em 1868, transferiu-se para o Seminário 
de Angoulême, na França e cumpriu um 
estágio em Roma, onde se aperfeiçoou 
em  Teologia.

Regressa a Goiás sendo nomeado 
professor de Teologia Dogmática no 
Seminário de Santa Cruz. Conhecia 
profundamente a língua francesa e era 
latinista invejável.

Em sua cidade natal demonstrou ser 
hábil político, polemista de grandes recur-
sos e conservador intransigente. Neste 
período, foi professor no Seminário Santa 
Cruz, e lecionava para particulares.

Em 1885, elegeu-se deputado à As-
sembléia Geral e, em 1895, é eleito depu-
tado estadual por Boa Vista do Tocantins, 

hoje Tocantinópolis, estado do Tocantins.
Fundou e dirigiu a Gazeta Goiana, Esta-

do de Goiás e  a  Imprensa, todos editados 
na Cidade de Goiás.

Colaborou com a Gazeta de Uberaba e 
o Correio Católico, da cidade de Uberaba 
no Triângulo Mineiro.

Em 24 de junho de 1886, seguiu para 
Uberaba em companhia de Dom Eduardo 
Duarte Silva, 5º Bispo de Goyaz, para a 
instalação da sede do bispado naquela 
 cidade.

Em 1898, é nomeado Presidente da 
comissão para angariar recursos para a 
construção da torre da matriz da cidade 
de Uberaba.

Em 1922, exerceu a vice-presidência 
da Câmara Municipal de Uberaba, como 
também a presidência e a chefia do exe-
cutivo uberabense.

Não deixou livros publicados e sua 
produção se encontra espalhada nos 
jornais mineiros e goianos daquela época. 
Foi colaborador da revista de Henrique 
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A NAVEGAÇÃO NO ARAGUAIA

Os rios Araguaia e Tocantins, tendo as suas cabeceiras nos planaltos 
centrais, vão lançar suas águas no Atlântico, entre o continente e a ilha 
de Marajó.

Tudo quanto se tem tentado, para tornar viável a comunicação 
do interior do país com o Pará, não passa de meias-medidas que nada 
resolvem.

Antes de tudo é mister que se saiba que nos dois rios não há 
verdadeiras cachoeiras, catadupas ou quedas. Existem, sim, algumas 
corredeiras, a que se costuma dar o nome de rápidos.

As mais extensas dessas corredeiras, são as de Tauiri, Cachoeira 
Grande e Itaboca. A primeira e a terceira no baixo Tocantins e a segunda 
no Araguaia, as quais são: Andorinhas e Saco de São Miguel, ambas 
pouco extensas.

Embora sejam tais corredeiras sérios obstáculos à franca navegação, 
não são óbices insuperáveis. Durante as cheias produzidas pelas chuvas 
caídas nas cabeceiras e nas vertentes dos dois caudais, a navegação é feita, 
durante cinco meses com regularidade por meio de barcas denominadas 
botes e igarapés. Aqueles, maiores, com arqueação para três mil arrôbas 
de 15 quilos cada uma.

Para demonstrar que as corredeiras, impropriamente chamadas 
cachoeiras, não são óbices invencíveis, basta lembrar que dois barcos 
a vapor, um em 1869 e outro em 1883, procedentes de Belém do Pará, 
subiram até Leopoldina, que é o porto inicial da navegação, distante 
trinta léguas de Goiás.

O general José Vieira Couto de Magalhães, em 1869, no mês de 
maio, época em que as águas estão muito baixas, conduzindo o vapor 
Colombo, possante rebocador de sete palmos de calado, venceu as 
cachoeiras, chegando a Leopoldina com toda a facilidade, tendo, apenas 
inutilizado uma hélice por se ter esta chocado numa pedra, devido a 
uma falsa manobra, quando se safava de uma rocha oculta sobre a qual 
encalhou o rebocador.

Em 1883, o empresário da navegação, João José Corrêa de Morais, 
tendo adquirido na Inglaterra um barco a vapor, munido de uma única 
roda, a ré, sistema Yarrow, fê-lo subir de Belém a Leopoldina, onde 
chegou sem dificuldade. Entretanto, este barco, que tinha por condutor 
um homem desconhecedor da ciência da navegação, era de construção 
defeituosa.
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Já pelo que observei durante a viagem que realizei de Leopoldina a 
Belém, já pelo que tenho ouvido dizer práticos e navegadores dos dois rios, 
estou convencido de que até agora não se acertou o modo de tornar franca 
a navegação, eliminando os óbices que se opõem ao trânsito desimpedido.

Acho pouco prático e caríssimo o processo que se iniciou a empregar 
e que se pretende continuar, isto é, a construção de vias férreas que liguem 
entre si pontos francamente navegáveis. Não só é prático, como também 
é de custosíssima construção e de pesada conservação, não se falando 
do encarecimento das mercadorias, sujeitas a fretes altos e baldeações 
morosas.

Outra dificuldade que apresenta o Araguaia, no tempo em que 
cessam as enchentes, é o abaixamento do nível. De fato é isso muito 
sério, caso tenhamos a proteção de empregarmos barcos de sete palmos 
de calado, como os que se usam atualmente.

Rios há na África, nos Estados Unidos e mesmo no Brasil que estão 
em idênticas condições às do Araguaia, os quais são navegados durante 
o ano inteiro. É que neles são empregados barcos a vapor, chamados de 
fundo de prato, calando de 60 a 70 centímetros. Segundo observações e 
sondagens feitas no Araguaia durante três anos consecutivos (1871-1873) 
pelos engenheiros Drs. Antônio Florêncio Pereira do Lago e Benjamim 
Franklin de Albuquerque Lima, aquele já falecido e este, ainda vivo, os 
canais menos profundos, que se encontram no Araguaia, medem um 
metro e vinte centímetros mais ou menos.

O conhecimento que se tem das altitudes demonstra que não podem 
existir verdadeiras cachoeiras nos dois rios. Para isso, basta considerar 
que distando Conceição do Araguaia cerca de duzentas léguas ou mil 
e duzentos quilômetros de Belém e estando aquela localidade a cento 
e oitenta metros e esta a vinte e sete acima do nível do mar, torna-se 
improvável a existência de verdadeiras cachoeiras. Convém notar que a 
maré se faz sentir em Baião, a trezentos quilômetros de Belém.

Há dois travessões no alto Araguaia, os quais conquanto não sejam 
um impecilho à navegação a vapor, entretanto, dificultam a passagem às 
canoas e aos barcos a remos.

O primeiro é conhecido por travessão de Santana e que se acha 
a quatro léguas a montante de Santa Maria do Araguaia. O segundo se 
encontra a jusante do porto do Registro e a montante de Itacaiú.

Deste porto, por onde atravessa a estrada que vai da capital de 
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Goiás a Cuiabá, até Itacaiú, contam-se oito léguas. Deste último ponto 
até Leopoldina temos vinte e cinco léguas.

Afirmam os práticos que do pôrto do Registro para cima, o Araguaia, 
que ali tem o nome de Rio Grande, é francamente navegável na extensão 
de vinte e cinco léguas. Atestam igualmente que o Rio Bonito, que se lança 
na margem direita do Rio Grande, é francamente navegável na extensão 
de vinte e cinco léguas, rumo a sudoeste. Ambos, sendo navegáveis 
beneficiarão os municípios de Rio Bonito, Jataí e Mineiros, podendo 
também servir aos habitantes do município da capital e de Rio Verde.

É calculada em quatrocentas léguas a distância de Leopoldina a 
Belém do Pará. Se adicionarmos mais oitenta e três léguas de Leopoldina 
para cima teremos quase quinhentas léguas, ou três mil quilômetros de 
navegação no interior do País. Não entram nesta conta os rios Claro e 
Água Limpa, ainda não explorados. Igualmente não falo do Rio das Mortes 
que tem um percurso livre e desempedido de cerca de oitenta léguas.

Vou agora apresentar o meu modo de ver acerca dos meios a serem 
empregados para a remoção dos óbices que têm dificultado a navegação 
dos rios de trato.

A observação pessoal e a opinião de muitos homens práticos, a 
quem tenho consultado, me convencem de que devemos lançar mão de 
outros meios que não os empregados até aqui.

Penso que para tornar viável a navegação nas corredeiras das 
Andorinhas, Saco de São Miguel e Cachoeira Grande, é necessário que 
sejam removidas algumas pedras. Se quebrarem, por meio de violentos 
explosivos algumas pedras, formar-se-á um canal franco que nunca poderá 
ser obstruído por areias por causa do declive da corrente.

À corredeira de Tauirí, por ser extencíssima, não se poderá empregar 
o mesmo processo. Quando por ali passei, em tempo de enchentes, os 
botes tiverem de abandonar o leito do rio. Foram todos dirigidos sobre 
a margem esquerda, então inundada, tendo o lençol d’água muita 
profundidade.

Cavado, na vasante, um canal paralelo ao rio, desaparecerão de 
todo os óbices que dificultam a navegação.

Essa obra, que não poderá custar o que se gasta para a construção 
de uma via férrea, não é difícil, porquanto, não serão ali praticados cortes 
superiores ao solo. Penso que a despesa a ser feita com a escavação do 
canal, inclusive, remoção e eliminação de blocos de pedras, apenas será do 
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custo de trabalhos para uma estrada de ferro da mesma extensão. Tratando 
agora de outro obstáculo, o maior, o mais temeroso de todos: a Itaboca. 
Trecho mais custoso a ser transposto, aquele que mais perigo apresenta.

O Tocantins, ao chegar à Itaboca, forma um ângulo reto tomando 
rumo de nordeste até ao vértice da península formada pela terra firme, 
onde toma a direção de noroeste até a ponta do Gavião. Num percurso de 
cerca de cinco quilometros, avultam os rebojos e os funis, tais as rochas 
e as correntes desencontradas que ali se observam.

Cortando a península, na extensão de pouco mais de três 
quilômetros, há um caminho que serve para o trânsito daqueles que 
receiam arrastar a Itaboca.

Nas proximidades da entrada para a dita corredeira, encontra-se 
à esquerda, um canal de cerca de um quilômetro, em direção à ponta do 
Gavião. A mim parece que esse canal, de oito a dez metros de largura, 
não é uma passagem natural, mas, sim, obra dos nossos antepassados que 
não chegaram à sua conclusão.

As águas que descem por aquele canal se escoam para o rio por 
uma depressão do terreno, indo descarregar-se no rio entre rochas. Essa 
depressão, ali denominada Igarapé, toma a direção de oeste para leste.

Sou de opinião que se continuar a interrompida obra do canal que 
tem rumo de sul a norte, fazendo-se escavações na extenção de pouco 
menos de três quilômetros, até chegar à ponta do Gavião, ter-se-á uma 
passagem franca para quaisquer embarcações apropriadas aos rios, ficando 
abandonada de vez a descida de Itaboca.

Abaixo encontram-se dois rebojos ou funis denominados Guariba 
e Guaribão, os quais são os últimos embaraços à franca navegação. A 
formação do rebojo ou de funis é explicada pelo encontro de correntes. 
Desde que se anteponha a uma delas um quebramar ou muralha de pedras, 
desaparece o fenômeno por se haver suprimido a sua causa.

Acerca da navegação do alto Tocantins, por onde jamais transitei, 
espero dados que me serão fornecidos por pessoas competentes e por 
homens práticos. Aproveitados o Araguaia e o Tocantins, apenas 
removidos os obstáculos, que se opõem à sua navegabilidade, deve ser 
dispensada, por ser dispendiosa demais e de difícil construção, qualquer 
via férrea.

Serão inúmeras as vantagens que trará para o Brasil, sobretudo, 
para Goiás, Mato Grosso, Pará, Maranhão e Piauí, essa navegação, 
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Gelmires Reis

Nasceu no dia 14 de julho de 1893, na  
cidade de Santa Luzia, hoje Luziânia, 

filho de João Paulo dos Reis e de Hosana 
Hermínia de Mendonça.

Estudou, inicialmente, na Escola 
Isolada da Rua do Santíssimo Sacra-
mento, com o professor Josué da Costa 
Meireles.

Em 1910, passou a trabalhar na ti-
pografia do O Planalto, semanário sob a 
direção de Plácido de Paiva e de Evange-
lino Meireles.

Transferiu-se com a família para o sítio 
Aroeira, na fazenda Catalão, dedicando-se 
à lavoura e à criação de gado.

Em 1913, seguiu para a cidade de 
Bonfim, hoje Silvânia, a fim de estudar no 
Colégio Xavier Almeida como interno e 
era dirigido pelo então professor Antônio 
Eusébio de Abreu Júnior.

Em 1916, foi nomeado Tenente da 
Guarda Nacional, pelo Presidente da 
República Wenceslau Brás.

Como funcinário público, exerceu os 
seguintes cargos: professor Municipal; 
Escrevente do Cartório do 1º Ofício; 
Juiz Municipal; Conselheiro Municipal; 
Promotor Público; Escrivão do Cartório 
de Órfãos; Professor da Escola Normal 
Americano do Brasil; Coletor Municipal 
de Vianópolis; Delegado Municipal do 
Recenseamento, aposentando-se como 
Promotor Público e professor da Escola 
Normal de Luziânia.

Foi Intendente Municipal de Luziânia 
no período de 1º de novembro de 1927 
a 24 de novembro de 1930.

Membro do Instituto Histórico e Ge-
ográfico de Goiás; da Associação Goiana 
de Imprensa e da União Brasileira de 
Escritores de Goiás.

Fundou a revista Planalto, com publi-
cação mensal, com duração de quase 10 
anos e foi o fundador do jornal Folha de 
Luziânia.

Publicou as seguintes obras: História 
de Santa Luzia, em 1920; Efemérides 
Goianas, 1925; Genealogia Luziana, 1929; 
Dicionário Geográfico do Município de Santa 
Luzia, 1929; Principais Efemérides da His-
tória de Goiás, 1941; Efemérides Goianas, 
1942; Mil sessões da Conferência de São Vi-
cente de Paula, 1942; Publicações goianas e 
pequenos pontos da história de Goiás, 1946; 
Dez Contos desordenados, 1947; Heróis 
Luzianos na Força Expedicionária Brasileira, 
1947; O Pombo Branco, 1948; Páginas da 
Roça, 1948; Efemérides Brasiliana, 1960; 
Luzianidades, 1969.

Residiu no velho casarão, em Luziânia, 
em companhia da família, até sua morte, 
que ocorreu no dia 11 de novembro  
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VIDAS ÚTEIS DE GOIANOS FALECIDOS

2.1.1964 Faleceu, em Goiânia, Irani Alves Ferreira, médico, político, 
prefeito municipal de Trindade, ex-deputado estadual, ex-
secretário de Saúde e da Fazenda e pioneiro da construção 
da nova Capital.

3.1.1961 Falece, em Goiânia, Abrahão Isaac Neto, jornalista, político, 
teatrólogo, ex-deputado estadual e constituinte de 1947.

4.1.1928 Falece, em Anápolis, Arlindo Costa, poeta e jornalista.

7.1.1910 Falece no Rio de Janeiro, o general José Inácio Xavier de 
Brito, político e ex-Presidente do Estado.

9.1.1874 Nasce, em Anchieta, província do Espírito Santo, Emmanuel 
Gomes de Oliveira, mais tarde arcebispo de Goiás.

11.1.1961 Falece, em Goiânia, Erico Curado, jornalista, poeta e 
funcionário público aposentado.

16.1.1932 Falece, no Rio de Janeiro, o general Antônio Basílio do 
Nascimento, natural da capital, um dos últimos sobreviventes 
da Retirada da Laguna, condecorado com muitas medalhas, 
como recompensa aos seus atos de heroísmo, de abnegação 
e de patriotismo.

17.1.1961 Falece, em Goiânia, o professor Joel de Oliveira Lisbôa, 
fundador da Faculdade de Farmácia e Odontologia de Goiás.

19.1.1919 Nasce, na fazenda Cedro, município de Santa Luzia, hoje 
Luziânia, José Francisco de Souza, mais tarde expedicionário 
brasileiro, que, nos campos da Itália, se tornou um verdadeiro 
herói, elevando e dignificando o nome de nossa querida 
Pátria.

19.1.1889 Nasce, na capital, Breno Brasil Guimarães, mais tarde 
jornalista, advogado e poeta.
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20.1.1952 Falece, em Goiânia, o jornalista e literato Gercino Monteiro 
Guimarães.

20.1.1952 Falece, no Rio de Janeiro, Vasco dos Reis Gonçalves, poeta, 
dramaturgo, escritor, jornalista e funcionário público.

21.1.1886 Nasce, na capital, Felicíssimo do Espírito Santo Filho, mais 
tarde jornalista, poeta, escritor, professor e diretor regional 
dos Correios e Telégrafos.

22.1.1864 Nasce, na capital, Sebastião Fleuri Curado, mais tarde 
advogado, jornalista, político e deputado federal.

9.1.1965 Falece, no Rio de Janeiro, o advogado Jovelino de Campos, 
jurista e desembargador.

14.1.1967 Falece, na cidade de Goiás, Antônio Ramos Caiado, 
advogado, jornalista, político, ex-secretário do governo, ex-
senador federal e proeminente líder de uma geração.

14.1.1969 Falece, em Goiânia, o humanitário médico Edilberto da Veiga 
Jardim.

23.1.1871 Nasce, na capital, José Xavier de Almeida, mais tarde 
jornalista, político, Presidente do Estado, deputado federal 
e chefe de partido.

23.1.1838 Nasce, em Catalão, Roque Alves de Azevedo, mais tarde 
escritor e poeta.

23.1.1878 Nasce, na capital, Sebastião Rios, mais tarde jornalista, 
escritor e poeta.

27.1.1852 Nasce, em Desterro, hoje Florianópolis, Eduardo Duarte e 
Silva, mais tarde bispo de Goiás e de Uberaba, Minas Gerais.

28.1.1898 Nasce, na capital, Genserigo Gonzaga Jaime, mais tarde 



Coelho Vaz228

médico especialista no tratamento de moléstias de olhos.
29.1.1921 Falece, no Rio de Janeiro, Luiz Gonzaga Jaime, advogado, 

jornalista, político, desembargador e senador federal.

30.1.1867 Falece, no Rio de Janeiro, Manoel de Assis Mascarenhas, 
ex-Presidente da província de Goiás.

30.1.1917 Falece, na capital, Arlindo Gaudie Fleury, jornalista, político 
e ex-senador estadual.

1.2.1886 Falece, em Bonfim, o comendador Francisco José da Silva, 
que, na ocasião da guerra do Paraguai, tudo fez pela vitória 
do Brasil, chegando ao ponto de mandar o próprio filho para 
o campo de lutas, onde este faleceu.

3.2.1841 Nasce, em Bonfim, Braz Abrantes, mais tarde jornalista, 
político, militar patenteado e Presidente do Estado.

4.2.1895 Falece, no Rio de Janeiro, Antônio Amaro da Silva Canedo, 
natural de Bonfim, político e ex-senador da República.

3.2.1970 Falece, em Goiânia, Otávio Monteiro Guimarães, jornalista, 
político, ex-secretário do governo e ex-deputado estadual.

7.2.1879 Nasce, na capital, Moisés Santana, mais tarde jornalista 
combativo, político e destacado líder da imprensa goiana, 
que muito lutou pelo progresso do Estado.

10.2.1882 Nasce, em Santa Luzia, hoje Luziânia, Evangelino Meireles, 
mais tarde escrivão, jornalista, beletrista, poeta, farmacêutico, 
professor, historiador, político e deputado estadual.

9.2.1925 Falece, em Ipameri, o coronel José Vaz, político prestigioso e 
ex-intendente municipal de sua terra.

11.2.1902 Falece, em Catalão, Alceu Victor Rodrigues, farmacêutico 
poeta e escritor.
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12.2.1838 Nasce, na capital, Jerônimo Rodrigues de Morais Jardim, mais 
tarde marechal do Exército Brasileiro, diretor da Estrada de 
Ferro Central do Brasil e ministro da Viação.

17.2.1936 Falece, no Rio de Janeiro, Antônio Pirineus de Souza, natural 
de Bonfim, coronel do Exército Brasileiro e comandante do 
6º B. C.

15.2.1972 Falece, no Rio de Janeiro, o Dr. Francisco Vitor Rodrigues, 
médico, natural de Catalão.

23.2.1839 Falece, no Rio de Janeiro, o brigadeiro Raimundo José da 
Cunha Matos, escritor, historiador, ex-governador das armas, 
fundador do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, além 
de muitos cargos de confiança governamental exercidos em 
Goiás.

27.2.1855 Nasce, em Catalão, José Neto de Campos Carneiro, mais 
tarde médico humanitário e popular, na capital de Goiás, 
onde exerceu funções públicas eletivas e de confiança 
governamental.

28.2.1952 Falece em Uberlândia, Minas Gerais, José Honorato da Silva e 
Souza, político, jornalista, ex-secretário de Educação, diretor 
da Faculdade de Direito e ex-deputado federal.

28.2.1905 Falece, em Bela Vista, Antônio Amazonas do Brasil Canedo, 
comerciante, político, jornalista e intendente municipal de 
seu berço natal.

10.2.1961 Falece, em Goiânia, Antônio Raimundo Gomes da Frota, 
médico, político, ex-intendente municipal de Ipameri e ex-
deputado estadual.
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José Dilermando
Meirelles

Nasceu em Luziânia, no dia 11 de maio  
de 1928, filho de José da Costa 

Meirelles e de Raquel Pimentel Barbosa 
e faleceu no dia 9 de julho de 1998, em 
Brasília.

Fez seus estudos iniciais em sua terra 
natal, o secundário no Liceu de Goiânia 
e Direito, na Universidade Federal de 
Goiás. Logo depois, prestou concurso 
para Promotor de Justiça em Brasília, foi 
Procurador Geral da Justiça do Distrito 
Federal e alcançou sua aposentadoria, 
como desembargador do Tribunal de Jus-
tiça do Distrito Federal e dos Territórios.

Pertenceu ao Instituto Histórico 
e Geográfico de Goiás; ao Instituto 
dos Advogados de Goiás; ao Instituto 
Luso-Brasileiro de Direito Comparado 
e Instituto da Fundação Cultural José 
Dilermando Meireles, onde se encontra 
a sede da Academia de Letras e Artes do 
Planalto, sendo um dos seus fundadores.

Criou a Fundação Cultural José Diler-

mando Meireles, com sede em Luziânia, 
ocupando o velho casarão de sua pro-
priedade, com uma rica biblioteca e com 
grande número de livros.

Como líder político em sua terra na-
tal, foi vereador e Presidente da Câmara 
Municipal de Luziânia.

Publicou as obras seguintes: Apologia 
de Brasília, 1960; Fortaleza de São José de 
Macapá, 1969; O histórico e o pitoresco, 
1978; O Ministério Público – sua gênese e 
sua história, 1983; O Planalto Central do 
Brasil, no passado, no presente e no futuro, 
1972; História de Santa Luzia – Luziânia, 
1979; A morte trágica de Americano do 
Brasil, 1993; Divertimento (humor com 
amor), 1997.



VIRADA DOS TEMPOS

Antônia, moça pobre, casou-se com o maduro, rico e influente 
Belarmino.

Tornou-se conhecida como Tonha-de-Belarmino.
Passaram-se os anos. Belarmino morreu. Tonha, viúva, rica e 

influente, casou-se novamente, desta vez com o jovem, mas simples e 
pobre Benedito.

Tornou-se conhecido como Benedito-de-Tonha-de-Belarmino.

(Divertimento / Humor com Amor) – 1972, pg. 21)

DEFUNDO AZARADO

A funerária da pacata cidade é solicitada a transportar o cadáver 
de uma pessoa falecida na zona rural.

Ao regressar com o finado e seus familiares, o carro se desgoverna 
e capota várias vezes, causando pânico e desespero entre os passageiros, 
que pensam haver chegado também a sua hora.

Resultado: ninguém saiu ferido; apenas o defundo quebrou a perna.

(Divertimento / Humor com Amor) – 1972, pg. 23)



233ACADEMIA GOIANA DE LETRAS   (  História  e  Antologia  )

Martiniano  
José da Silva

Nasceu na fazenda Poço de Pedra, mu- 
nicípio de Riacho de Casa Nova, na 

Bahia, no dia 18 de setembro de 1936, 
filho de Mariano José dos Santos e de 
Maria Isabel Silva.

Iniciou seus estudos na sua cidade 
natal e concluiu o curso ginasial no Liceu 
Salesiano de Cuiabá, no Mato Grosso. 
Transferiu-se para Goiânia e fez o curso 
secundário, inicialmente, no Colégio 
Estadual Pedro Gomes e o concluiu no 
Liceu de Goiânia.

Em 1962, matriculou-se na faculdade 
de Direito da Universidade Católica de 
Goiás e, em 1966, bacharelou-se em Ci-
ências Sociais e Jurídicas, ao lado de mais 
sete acadêmicos já escritores, todos com 
livros publicados. Nesse ano, foi lançado 
Poesia e Contos Bacharéis, em parceria 
com Alaor Barbosa, Geraldo Coelho Vaz, 
José Mendonça Teles, Miguel Jorge, Edir 
Guerra Malagoni, Luiz Fernando Borges 
Valadares e Yeda Schmaltz.

Logo após sua formatura, escolheu 
a cidade de Mineiros para trabalhar na 
profissão de advogado. Ali, fundou a Aca-
demia Mineirense de Letras. Pertence ao 
Instituto Histórico e Geográfico de Goiás; 
à União Brasileira de Escritores de Goiás; 
à Ordem dos Advogados do Brasil de 

Goiás (tendo participado da diretoria); e 
a diversas entidades culturais brasileiras.

Em 1975, recebeu a premiação da 
Ordem dos Advogados, pelo texto intitu-
lado “Quando a advocacia me aborrece a 
literatura me consola.”

É professor universitário na Fundação 
Integrada Municipal de Ensino Superior e 
preside, atualmente, a Agência Mineirense 
de Cultura.

Obras publicadas: A moça que ria 
muito, 1964; Sombra dos quilombos, 1974; 
Auto de Zumbi, 1979; Mineiros, memória 
cultural, 1980; Conflito de limites Goiás–
Mato Grosso, 1981; Traços da história de 
Mineiros, 1984; Racismo à brasileira, raízes 
históricas, 1985; Parque das Emas, última 
pátria do cerrado, 1991; Retrospectiva 
histórica de Mineiros, 1998; Advocacia: 
Engenho e arte, 1999; Quilombos do Brasil 
Central: Violência e resistência escrava 
(1919-1888), 2003; e Escritos no jornal 
Tempo de Aprendizagem, 2007.
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MINEIROS EM TEMPO DE TEATRO

Nesta década de setenta, também o teatro teve a sua vez em 
Mineiros. Várias foram as iniciativas de jovens mineirenses nesse sentido. 
Joaquim Mateus de Paula, por exemplo, autor da peça Pal Proveta – é 
hoje Presidente de uma entidade teatral em Campo Grande, Mato 
Grosso do Sul, chamada GRUPO EXPRESSÃO. Iniciou-se em Mineiros 
nesse movimento promovido pela Academia Mineirense de Letras. José 
Xavier, também estudando em Campo Grande, escreveu peças tetrais 
e as encenou em Mineiros, entre as quais A Fuga e O Soldado, com 
seu elenco de jovens: Marta Brandão Rezende, Ironides, Erley, Sandra, 
Hugna, Wilson e Alice. Estes jovens não chegaram a definir um nome 
para o grupo.

Luize Divina Pereira, não raro nascida em Caçu, morou vários anos 
em Mineiros na década de setenta. Escreveu várias peças, tais como – 
o drama – Amar e Sofrer, encenado em Caçu em 19/10/1975; em Alto 
Araguaia, Mato Grosso, em 8/11/1975; em Mineiros, no dia 01/11/1975. 
Ensaiou o Drama – Nas Mãos do Destino durante três meses em 1976, onde 
participaram trinta jovens, não sendo encenado por questões financeiras. 
Ensaiou e apresentou Rebelde Apaixonada, que foi levada ao palco em 
12/12/1977. Tentou encenar a comédia – Juiz de Paz na Roça – de Martins 
Pena, também não o fazendo por problemas financeiros. Escreveu, ainda, 
Conquista Irresistível, Previsão de um Padre e Mamãe Fantasma. Participou 
do quadro teatral – Vida e Morte Severina, encenado no encerramento da 
Sexta Semana Cultural promovida pela Academia M. de Letras, prefeitura 
Municipal e Secretaria de Educação do Estado, quando foi classificada em 
terceiro lugar no concurso literário de contos e poesias. Também a Irmã 
Mel e dona Alcira Machado Rezende divulgaram e encenaram várias 
peças teatrais na década de setenta, em Mineiros.

Publiquei no Jornal do Sudoeste, de Jataí, edição de 2 de maio de 
1976, um artigo intitulado: Mineiros Em Tempo de Teatro, fazendo um 
flash da presença de duas peças teatrais encenadas em Mineiros, Onde 
Reina a Liberdade e A Barbearia, de autoria do teatrólogo Hugo Zorzetti, 
um nome já famoso na história do teatro em Goiás. Eu disse, à época, no 
artigo citado, que “dentre as cidades do Sudoeste, Mineiros sem dúvida 
vem se destacando em acontecimentos culturais”. Disse mais: “Dias 3 e 
4 do mês em curso aconteceu, em promoção da Secretaria de Educação 
e Cultura do Estado, Prefeitura Municipal de Mineiros e Academia 
Mineirense de Letras, a peça teatral Onde Reina a Liberdade, encenada 
pelo grupo do SESC de Anápolis, montagem de Toninho Honorato, 
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autor da peça. Ana Queiroz representou todas as mulheres do mundo 
no papel de Madalena. Mauri de Castro, em excelente papel de Judas 
enganador, trapaceiro, Carlos Pacheco, que foi o Humano, o homem 
comum, o operário, anônimo. Vasco Rezende, que por mera coincidência 
é filho deste escriba, que é artista mas não de teatro, foi o arcanjo, o rei, 
o homem místico, superior, metido a cientista. Finalmente o João Paulo, 
o homem da contra-regra, que sonorizou o ambiente”.

Escrevi ainda o seguinte:
“Enfim, foi um sucesso em Mineiros essa peça Onde Reina a 

Liberdade. Vejam que mais de quinhentas pessoas a assistiram. Trata-se 
de uma peça que se desenrola sem muita preocupação com a seqüência 
lógica, mas num clima de agitação quase permanente. De certa forma, 
mostra o conflito do mundo atual, a angústia do homem hodierno em 
busca da liberdade, com o Arcanjo tentando criar um novo mundo; a 
Medalena que descobre a razão de ser do homem e do ser máquina. Deus 
ajude que outro espetáculo igual aconteça logo em nossa cidade. Quem 
não a assistiu, ficou se lamentando. O beiço vai cair”.

A segunda peça – A Barbearia ou Ratos no Fim do Corredor, foi 
encenada no dia 9 de março de 1977. Seu autor, Hugo Zorzetti esteve 
presente, inclusive participando do elenco que a encenou. Essa peça 
ganhou o primeiro lugar, no gênero do 3º Concurso Nacional de Literatura 
do Estado de Goiás, uma promoção da Secretaria da Educação e Cultura. 
Assim como Onde Reina a Liberdade, em A Barbearia, o mineirense vibrou. 
Trata-se de peça em um único ato, montada para duas personagens, o 
Souza, que é o barbeiro, e um rapaz, amigo do barbeiro figurando nesse 
último papel o próprio Hugo Zorzetti. De resto, sei ter sido importante para 
Mineiros o curso de iniciação teatral realizado dia 2 e 4 de maio de 1976 
dirigido pelo professor Aldair Ayres, assessor da Secretaria da Educação 
e Cultura do Estado, com auxílio de Mauri de Castro. Mais de quarenta 
jovens mineirenses se inscreveram, havendo grande aproveitamento.
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Joaquim Bonifácio 
Gomes de Siqueira

Nasceu a 11 de janeiro de 1883, na  
antiga capital do Estado, filho do 

desembargador João Bonifácio Gomes 
de Siqueira e de Luíza Maria Rodrigues 
Morais e faleceu no dia 17 de novembro 
de 1923, em Bonfim, hoje Silvânia.

Iniciou seus estudos na sua terra 
natal e foi um dos mais populares poetas 
goianos. Suas poesias eram declamadas 
e cantadas em quase todas as cidades do 
Estado.

Exerceu o cargo de inspetor fiscal de 
Coletoria Federal por muitos anos e fre-
qüentemente, viajava pelo interior goiano.

Foi cognominado Casimiro de Abreu 
goiano, pelo fato de ter cantado com 
admirável beleza e comovente sentimen-
talismo as maravilhas de sua terra.

Seu primeiro livro Alvoradas, 1902, re-
cebeu duras críticas de Duque D’Estrada, 
passando, então, um grande período sem 
contato com as musas. Em 1913, publicou 
outro livro de poesias, Alguns Versos.

Editou diversos jornais como a Folha 
de Goiás, juntamente com o então de-
putado estadual e jornalista Honestino 
Guimarães, na Cidade de Goiás. A Capital, 

que tinha a colaboração de Rodolfo da 
Silva Marques e Luiz do Couto. Fundou e 
dirigiu o jornal Nova Era e Jornal de Goiás.

Foi professor municipal e secretário 
do Conselho na cidade de Anápolis. 
Exerceu o cargo de Oficial da Secretaria 
de Interior e Justiça do Estado, e trabalhou 
por um período curto na Secretaria de 
Instrução. Nomeado Delegado Fiscal do 
Tesouro Nacional, exercendo o cargo até 
sua morte repentina na cidade de Silvânia.

Por sugestão do jornalista Gercino 
Monteiro Guimarães, Joaquim Bonifácio 
torna-se o Príncipe dos poetas Goianos.

Obras publicadas: Através dos Séculos 
(estudo genealógico); Origem e descendên-
cia de Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhan-
güera; Dicionário Histórico e Geográfico de 
Goiás (Inédito), Terra Goiana e História de 
Goiás para o Curso Primário, este último 
incompleto.
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NOITES GOIANAS

Tão meigas, tão claras, tão belas, tão puras
 Por certo não há!
São noites de trovas, de beijos, de juras,
 As noites de cá...

A lua derrama no céu azulíneo
 Seu manto de prata.
E Deus, das estrelas abrindo o escríneo,
 No céu as desata...

Em Nice, em Lisboa, na Itália famosa
 Tais noites não há...
São noites somente da pátria formosa
 Do índio Goiá...

As noites goianas são claras, são lindas,
 Não temem rivais!
Goianos! Traduzem doçuras infindas
 As noites que amais...

Goianos as sonham, da pátria saudosos,
 Nas terras de lá...
São noites de risos, de afetos de gozos,
 As noites de cá...

(Antologia Goiana – Veiga Netto – pg. 266)
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José Xavier 
de Almeida Júnior

Nasceu na Cidade de Goiás, no Palá- 
cio Conde dos Arcos, durante o go-

verno de seu pai, José Xavier de Almeida e 
de Amélia Augusta de Moraes e Almeida, 
em 20 de outubro de 1902 e faleceu em 
Goiânia, no dia 8 de abril de 1979.

Fez o curso ginasial no Diocesano de 
Uberaba, e o curso médico na Faculdade 
de Medicina da Universidade do Brasil, 
no Rio de Janeiro, no período de 1921 
a 1926.

Em junho de 1927, defendeu tese e 
foi aprovada com louvor sobre Cesariana 
Segmentar (Estudos Estatísticos).

Clinicou durante mais de 30 anos nas 
cidades de Morrinhos, Caldas Novas, 
Anápolis e Goiânia e alcançou a aposen-
tadoria pela Estrada de Ferro de Goiás, 
hoje Viação Férrea Centro-Oeste.

Em 1930, foi designado para ocupar 
a Secretaria de Viação e Obras Públicas 
do Estado.

Colaborou nos diversos jornais goia-

nos, do Triângulo Mineiro e, em 1931, pela 
Tipografia Alvina, de Uberlândia, publicou 
o livro A viagem de Frei Tapie. Em 1942, 
pela editora Emiel, do Rio de Janeiro, o 
livro de poesias, A canção do Planalto. Em 
1971, pela editora Oriente, de Goiânia, 
Leituras e Lembranças, sob o patrocínio 
do Departamento Estadual de Cultura, 
da Secretaria da Educação e Cultura do 
Estado de Goiás.

Na década de 70 foi um dos acadêmi-
cos mais atuantes nos meios literários e 
respeitado pela sua inteligência e cultura.

Em 1973, a Academia Feminina de 
Letras e Artes de Goiás outorgou-lhe o 
diploma de Príncipe dos poetas goianos.
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CHUVAS DE OURO

As chuvas de ouro da avenida
Cobriam-se de flores...
Dos galhos abertos em leque
Pendem os cachos amarelos,
Leves como se fôssem plumas,
Louros como os raios do sol...

Ao vento que soprou pela manhã,
Muitas pétalas caíram
E, ora espalhadas pelo chão,
Parecem “canfetti”...
As árvores, também, gostam do Carnaval!

A tarde cai.
Imóveis e brilhantes, ao crepúsculo,
Enquanto a paisagem se torna,
A pouco e pouco, pardacenta,
Elas retêm os últimos fulgores
Do sol que morre.

E o plenilúnio,
Assomando entre as árvores mais altas
Dos pomares vizinhos,
Cobre de uma chuva de prata
As chuvas de ouro...

(Súmula da Literatura Goiana – Augusto Goyano e Álvaro Catelan 
– pág. 116 – Livraria Brasil Central editora)



243ACADEMIA GOIANA DE LETRAS   (  História  e  Antologia  )

Francisco de Brito

Nasceu em Conceição do Norte, na fa- 
zenda Terra Vermelha, atual Estado 

do Tocantins, no dia 6 de dezembro de 
1904, filho de Serafim de Britto Gui-
marães e Antônia Hermano de Britto. 
Faleceu em Goiânia no dia 4 de novembro 
de 1995.

Fez o curso primário em sua terra 
natal e depois, transferiu-se com a família 
para Buriti Alegre, Goiatuba e finalmente 
Goiânia.

Militou no jornalismo por muitos anos. 
Autoditada, com inteligência rara e vasto 
conhecimentos adquiridos com o hábito 
de leitura desde a sua infância.

Em 1946, eleito deputado estadual, 
assinou a Constituição do Estado e retor-
na à Assembléia Legislativa em 1955, na 

Terceira Legislatura.
No governo de Ary Ribeiro Valadão, 

foi Superintendente do Consórcio de 
Empresas de Radiodifusão e Notícias do 
Estado de Goiás (Cerne).

Jornalista atuante, colaborou nos di-
versos jornais do interior de Goiás e do 
Triângulo Mineiro. Foi, por muitos anos, 
articulista do Diário da Manhã.

Obras publicadas: Terras bárbaras, 
1969; Massapê, 1974; Memórias de outro 
tempo, 1980; Cadeira 13, 1980; Caminhos 
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MEU PADRINHO

Estatura bem abaixo do normal, cabelo cortado à escovinha, cabeça 
grande e chata, dentes perfeitos, sempre vestido de paletó – eis a imagem 
que guardo de meu padrinho José de Britto, irmão mais velho de meu 
pai. Casado com d. Francisca Guedes, filha do coronel Fulgêncio Guedes, 
era pessoa muito estimada e respeitada. A mulher era muito mais alta 
do que ele e dava sinais de não ser muito certa da bola. Quando recebia 
visitas coava café que desse exatamente uma xícara para cada um dos 
presentes, não se importando de repetir a operação dezenas de vezes por 
dia. Como não tinham filhos dedicavam-se aos filhos alheios. Criavam 
um sobrinho dela e me dispensavam a maior soma de carinhos.

Meu padrinho era trabalhador mas sem muitas ambições. Ajudava 
meu pai nos seus negócios e passava a maior parte do tempo viajando 
pelo interior do município, vendendo mercadorias ou arrebanhando o 
gado recebido em pagamento destas, pois dinheiro era o que menos havia. 
Quando estava em casa, fabricava chinelos de pano ou de couro, às vezes 
utilizando pregos de faboca, ou bruacas e cangalhas, peias e cabrestos.

Entre os sobrinhos não era muito grande o prestígio de meu 
padrinho por causa de sua impertinência. Vigiava-os e corrigia as suas 
travessuras. Parecia ter os ouvidos muito apurados, pois repreendia-nos 
sempre que, indo à manga levar ou buscar animais, apostávamos corridas 
pelo caminho. Como é que ele sabia das nossas travessuras?

Comigo meu padrinho era impertinente mas excessivamente 
carinhoso. Tinha sempre guloseimas para me agradar – bauru forrado, 
milho assado, pé-de-moleque, beiju – e me protegia contra os castigos 
de minha mãe.

No seu quintal, todo murado e ainda por cima vigiado pela feroz 
cachorra “Ariranha”, havia umas limeiras que eram a tentação da 
meninada.

Eu era o único com acesso franco àquele mundo ambicionado e um 
dia cedi aos apelos que me eram feitos: invadi a fortaleza pelos fundos para 
furtar as limas ambicionadas. Rápido fui jogando as limas por cima do 
muro até que, a certa altura, a porta da cozinha se abriu e meu padrinho 
apareceu no terreiro. Escapuli como pude, certo de não ter sido visto ou 
reconhecido. Horas depois, entretanto, tive a prova do contrário. Tendo 
acompanhado meu padrinho à oficina de sapateiro, que ficava num dos 
cômodos internos, ele tranqüilamente fechou a porta, pegou uma tira de 
sola e me interpelou muito sério:
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– Quem é que estava hoje no quintal tirando limas escondido?
Não neguei; não adiantava negar. E meu padrinho, que nunca 

me tocara a mão a não ser para me acariciar, largou a correia com uma 
advertência:

– Você não apanha porque falou a verdade.
E me passando a mão na cabeça:
– Não faça isso nunca mais. Tudo aqui é seu, não precisa tirar 

escondido.
Comecei a soluçar, ralado de vergonha e de arrependimento, e 

tenho a certeza de que meu padrinho sofreu ainda mais do que eu.
Quando os irmãos vieram para o sul, de mudança, ele os 

acompanhou. Mas não se adaptou ao meio. Dois anos depois, regressou a 
Conceição do Norte. Prometeu voltar, mas pouco tempo depois chegava-
nos a notícia da sua morte.

Das minhas lembranças de menino, meu padrinho é uma das mais 
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Eurico Barbosa 
dos Santos

Nasceu na cidade de Morrinhos, no dia  
3 de março de 1933, filho de Aristi-

des Ferreira Barbosa e de Elisa Maria de 
 Oliveira.

Fez seus estudos iniciais em sua terra 
natal e, em 1959, foi eleito à Câmara Mu-
nicipal de Morrinhos. Em 1963, deputado 
estadual da quinta Legislatura e, em 1967, 
reeleito, teve o mandato cassado e os 
direitos políticos suspensos por 10 anos. 
Fato ocorrido em 13 de março de 1969, 
por ato da presidência da República, não 
terminou o mandato legislativo, outorga-
do pelo povo goiano.

Em 1983, é eleito deputado estadual 
e Presidente da Assembléia Legislativa no 
período de 1985/87. É reeleito deputado 
e renuncia em 28 de março de 1990, 
para assumir o cargo de Conselheiro do 
Tribunal de Contas do Estado e, em 1999, 
é eleito Presidente daquela Casa, onde  
aposentou-se.

Fundador da Associação dos Cronistas 
Desportivos do Estado de Goiás, mem-

bro da União Brasileira de Escritores de 
Goiás, da Associação Goiana de Impren-
sa, ex-Presidente da Academia Goiana 
de Letras, pertencendo, ainda, a outras 
entidades culturais.

Foi funcionário da Rádio Brasil Cen-
tral, de Goiânia e dos jornais A Folha de 
Goyaz, O Popular e da Gazeta Trabalhista, 
de Niterói. Foi articulista do jornal O Li-
beral, de Morrinhos, e é cronista no Diário  
da  Manhã.

Obras publicadas: Confissões de gene-
rais, 1988; Pedro Ludovico: a mudança revo-
lucionária (Prêmio Fundação Cultural Pe-
dro Ludovico Teixeira), 1992; Histórias e 
lembranças – crônicas morrinhenses, 1997;  
A noite de 15 anos, 1999; Rui Barbosa e o 
ideal do Tribunal de Contas, 2001.
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O HERÓI DO SÉCULO

Reparem na figura refletora da personalidade de Nelson Mandela: 
nenhum gesto espetaculoso, nenhuma teatralidade, nenhuma encenação 
populista, nenhuma atitude dissimuladora. O líder sul-africano, com a 
simplicidade dos verdadeiramente grandes, a sobriedade dos autênticos, 
personfiica dignidade. Recepcionando-o (primeiro Presidente da África 
do Sul a visitar o Brasil), o Presidente Fernando Henrique Cardoso 
definiu-o “herói do século”. Herói tipicamente carlyleano.

Os Heróis – título brasileiro da obra clássica de Thomas Carlyle – 
surgem de cem em cem anos.

Herói e estadista. A primeira notável insurreição de Mandela 
foi contra a tutela do chefe da Tribo dos thebas. O pai, Henry Gadla 
Mandela, confiara àquele chefe, quando o filho tinha apenas 12 anos, 
aquela função. Aos vinte e três anos, Nelson Mandela, vendo e sentindo 
que o tutor quer lhe impor até o casamento e fazê-lo seu sucessor na 
chefia da tribo, decide fugir e enfrentar a vida em Johannesburgo. Na 
capital do seu país, o emprego que consegue é o de vigia: montar guarda 
na entrada do núcleo destinado aos mineiros negros, das 10 horas da 
noite às 6 horas da manhã!

É breve essa experiência de vigia noturno. Indo morar em modesto 
apartamento no distrito negro de Alexandra, Mandela conhece Walter 
Sisulu, proprietário de pequena imobiliária. Conta-lhe os problemas 
com o chefe da tribo e o seu projeto de voltar aos estudos de Direito. 
Sisulu sensibiliza-se, impressiona-se com o jovem companheiro de cor 
e de ideais. Empresta-lhe soma suficiente para que complete o curso de 
Direito por correspondência. Mandela casa-se com uma jovem enfermeira 
– Evely Ntoko Mase. Trabalha, estuda e arca com as responsabilidades 
familiares. Mas acha meios de desempenhar atividades políticas. Ingressa 
no Congresso Nacional Africano – organização fundada em 1912 para 
lutar contra o apartheid, o brutal regime segregacionista imposto pelos 
brancos europeus que dominam a África do Sul sobre a grande maioria 
negra. Em 1943, jovens militantes dessa organização, entre os quais 
Nelson Mandela, Walter Sisulu, Oliver Tambo e Anton Lembede, reagem 
contra a excessiva moderação do CNA e formam a Liga da Juventude do 
Congresso Nacional Africano. Planejam protestos de massa, mobilização 
contra o regime. Estavam convencidos de que “somente a experiência 
adquirida na luta contra os opressores poderia apagar os sentimentos de 
inferioridade que os negros haviam desenvolvido após tantos anos de 
submissão”.
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A luta revolucionária de Mandela prossegue crescendo: em março 
de 1944, é eleito secretário-geral do Congresso Nacional Africano; em 
1950, Presidente da Liga da Juventude; em 1952, coordena a formidável 
Campanha do Desafio; em 1955, sua organização divulga a Carta da 
Liberdade; em 1956, ele e 156 companheiros são presos por traição; em 
1960, acontece terrível massacre que desperta grande reação internacional 
contra o regime branco sul-africano (o chamado Massacre de Shaperville, 
em que 65 negros são mortos em 30 segundos de metralhamento), em 
6 de agosto de 1962, é outra vez preso pela polícia do seu país. E, a 11 
de junho de 1964, é ele, Nelson Mandela, condenado à prisão perpétua 
e conduzido para a ilha de Roben, para cumprimento da pena. No 
julgamento, Mandela faz a própria defesa. Não se dobra. Ao contrário: seu 
desassombro é impressionante. Admite que tentara derrubar o governo de 
minoria branca. Mas assegura que suas ações “eram o resultado de uma 
calma e ponderada avaliação da situação política surgida após muitos 
anos de tirania”.

Passa 27 anos na prisão. 27 anos! Que experiência forjadora de 
sabedoria e demonstrativa de caráter férreo, indestrutível! Enquanto 
preso, a figura heróica de Mandela inspira luta que irá desmoronar o 
apartheid, é chama incandescedora os ideais de 26 milhões de negros 
dominados por 5 milhões de brancos. No nefando regime, esses 26 milhões 
de negros têm apenas 13 por cento da área territorial da África do Sul; 
87 por cento são ocupadas pelos brancos (os africênders: holandeses e 
ingleses).

A liberdade para Mandela torna-se invencível bandeira e luta do 
povo negro.

A ditadura propõe liberdade condicional para Mandela. Este a 
rejeita. Em 1989, Mandela ganha a concessão que lhe permite passar o 
71º aniversário ao lado de familiares – mas na prisão.

A 2 de fevereiro de 1990, o governo de Frederick de Klerk, de 
tendências liberais e que sucedera ao totalitário Peter Botha, faz o anúncio 
da iminente libertação de Mandela, a qual acontece nove dias depois (11 
de fevereiro). Depois de 27 anos de cárcere “Mandela mostrou-se, para 
surpresa de muitos, uma figura inesperadamente forte, serena e até mesmo 
elegante, num terno e gravata impecáveis” (Em Os Grandes Líderes, de 
Thomas Butson).

Liberto, Mandela negocia com sabedoria. Granjeia admiração cada 
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Hugo de Carvalho 
Ramos

Nasceu na Cidade de Goiás, no dia 21  
de maio de 1895, filho do juiz de 

Direito Manoel Lopes de Carvalho Ramos 
e de Mariana Loiola Ramos e faleceu no 
Rio de Janeiro, no dia 12 de maio de 1921.

Iniciou seus estudos com a mestra 
Silvina Hermelinda Xavier de Brito.

Filho de poeta e irmão do escritor 
Victor de Carvalho Ramos, freqüentou o 
Liceu Goiano, na antiga capital do Estado.

Freqüentava assiduamente o Gabinete 
Literário de Goiás, sempre em companhia 
do amigo inseparável Gercino Monteiro 
Guimarães.

Seguiu para o Rio de Janeiro e ingres-
sou na Faculdade de Direito. Quando 
cursava o último ano jurídico, preferiu dar 
cabo à própria vida.

Seu único livro de contos, Tropas 
e Boiadas, composto e elaborado pela 
Revista dos Tribunais do Rio de Janeiro, 
foi publicado em fevereiro de 1917, às 
expensas do autor e foi muito bem rece-
bido pela crítica nacional.

Colaborou com diversos jornais e 
revistas, Lavoura e Comércio, de Uberaba, 
a revista Fon-fon, do Rio de Janeiro, a 
Imprensa, usando sempre o pseudônimo 
de João Bicudo.

É considerado, pela crítica nacional, 
um dos mais brilhantes regionalistas 
brasileiros. Sua linguagem é a tônica do 
roceiro do Brasil Central e apresenta 
novos vocábulos para enriquecer a língua 
 portuguesa.

Tropas e Boiadas encontra-se na 16ª 
edição, publicação da editora José Olím-
pio, Rio de Janeiro.

Como obra póstuma foram publi-
cados 23 poemas de autoria de Hugo 
de Carvalho Ramos, sob o título de 
Plangências.
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NINHO DE PERIQUITOS

ABRANDANDO a canícula pelo virar da tarde, Domingos 
abandonou a rede de embira onde se entretinha arranhando uns respontos 
na viola, após farta cuia de jacuba de farinha de milho e rapadura que 
bebera em silêncio, às largas colheradas, e saiu ao terreiro, onde demorou 
a afiar numa pedra piçarra o corte da foice.

Era pelo domingo, vésperas quase da colheita. O milharal estendia-
se além, na baixada das velhas terras devolutas, amarelecido já pela 
quebra, que realizara dias antes, e o veranico, que andava duro na 
quinzena.

Enquanto amolava o ferro, no propósito de ir picar uns galhos de 
coivara no fundo do plantio para o fogo da cozinha, o Janjão rondava em 
torno, rebolando na terra, olho aguçado para o trabalho paterno.

– Não se esquecesse, o papá, dos filhotes de periquitos, que ficavam 
lá no fundo do grotão, entre as macegas espinhosas de “malícia”, num 
cupim velho do pé da maria-preta. Não esquecesse...

O roceiro andou lá pelos fundos da roça, a colher uns pepinos 
temporões; foi ao paiol de palha d’arroz, mais uma vez avaliando com a 
vista se possuía capacidade precisa para a rica colheita do ano; e, tendo 
ajuntado os gravetos e uns cernes da coivara, amarrava o feixe e ia já a 
recolher caminho de casa, quando se lembrou do pedido do pequeno.

– Ora, deixassem lá em paz os passarinhos.
Mas aquele dia assentava o Janjão a sua primeira dezena tristonha 

de anos; e pois, não valia por tão pouco amuá-lo.
O caipira pousou a braçada de lenha encostada à cerca do roçado; 

passou a perna por cima, e pulando do outro lado, as alpercatas de couro 
cru a pisar forte o espinharal ressequido que estralejava, entranhou-se 
pelo grotão – nesses dias sem pingo d’água – galgou a barroca fronteira 
e endireitou rumo da maria-preta, que abria ao mormaço crepuscular 
da tarde a galharada esguia, toda tostada desde a época de queima pelas 
lufadas de fogo que subiam da malhada.

Ali mesmo, na bifucarção do tronco, assentada sobre a forquilha 
da árvore, à altura do peito, escancarava a boca negra para o nascente 
a casa abandonada dos cupins, onde um casal de periquitos fizera ninho 
essa estação.

O lavrador alçou com cautela a destra calosa, rebuscando lá por 
dentro os dois borrachos. Mas tirou-a num repente, surpreendido. É que 
uma picadela incisiva, dolorosa, rasgara-lhe por dois pontos, vivamente, 
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a palma da mão.
E, enquanto olhava admirado, uma cabeça disforme, oblonga, 

encimada a testa duma cruz, aparecia à aberta do cupinzeiro, fitando-
lhe, persistentes, os olhinhos redondos, onde uma chispa má luzia, 
malignamente...

O matuto sentiu uma frialdade mortuária percorrendo-o ao longo 
da espinha.

Era uma urutu, a terrível urutu do sertão, para a qual a mezinha 
doméstica nem a dos campos possuíam salvação.

Perdido... completamente perdido...
O réptil, mostrando língua bífida, chispando as pupilas em cólera, 

a fitá-lo ameaçador, preparava-se para novo ataque ao importuno que 
viera arrancá-lo da sesta; e o caboclo, voltando a si do estupor, num gesto 
instintivo, sacou da bainha o largo “jacaré” inseparável, amputando-lhe 
a cabeça dum golpe certeiro.

Então, sem vacilar, num movimento ainda mais brusco, apoiando 
a mão molesta à casca carunchosa da árvore, decepou-a noutro golpe, 
cerce quase à juntura do pulso.

E enrolando o punho mutilado na camisola de algodão, que foi 
rasgando entre dentes, saiu do cerrado, calcando duro, sobranceiro e 
altivo, rumo de casa, como um deus selvagem e triunfante apontando da 
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Victor de Carvalho 
Ramos

Nasceu em 16 de fevereiro de 1893,  
na Cidade de Goiás. Filho do poeta 

Manoel Lopes de Carvalho Ramos e de 
Mariana Loiola Ramos e faleceu no dia 14 
de julho de 1976, na cidade de Uberaba, 
Minas Gerais.

Iniciou seus estudos em sua terra natal 
e em 1916, concluiu o curso de Direito, 
pela Faculdade do Rio de Janeiro.

Jornalista atuante e colaborador de di-
versos jornais de Goiás, do Rio de Janeiro, 
do Triângulo Mineiro, chegando a ocupar 
a direção do Lavoura e Comércio, de Ube-
raba e colaborador da revista Informação 
Goiana, de Henrique Silva.

Em 1925, publicou O Descobrimento 
de Goiás e seu Bi-Centenário, pelo jornal 
Lavoura e Comércio.

Em 1929, publicou Mãe-Xi, pela edi-
tora Globo, de Porto Alegre.

Em 1968, o Departamento Estadual 
de Cultura, da Secretaria da Educação 
e Cultura do Estado de Goiás publicou 
Letras Goianas – Esboço Histórico, pelas 
oficinas Gráficas de J. Câmara & Irmãos, 
de Goiânia.

Esta obra teve boa receptividade pelo 
trabalho de pesquisa da literatura brasilei-
ra feita em Goiás.

Residiu a maior parte de sua vida em 
Uberaba, onde pertenceu também à Aca-
demia do Triângulo Mineiro, cujo patrono 
é Antônio Borges Sampaio.
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HONESTINO GUIMARÃES 

Honestino Guimarães (1876-1931). Dentre as inteligências 
goianas das últimas décadas do regime imperial, merece lugar à parte o 
jornalista Honestino Guimarães, que estudou teologia num seminário de 
Santarém, Portugal, mas não seguiu a carreira eclesiástica, regressando ao 
berço natal onde se fez político e jornalista de grande recurso combativo.

Foi redator do Monitor Goiano de Palmeiras e Folha do Sul de Bela 
Vista. Dirigiu o hebdomadário Verdade e, em 1917, elegendo-se deputado 
estadual, fundou com Joaquim Bonifácio a Folha de Goiás.

Faleceu em Campinas, hoje nos arredores de Goiânia, a 15 de 
março de 1931.

Arredio das lutas da imprensa no último quartel da vida, deixou-nos 
o seu canto de cisne em Piedade e ironia, que é uma previsão angustiosa 
do que esperava a Pátria com os acontecimentos de outubro de 1930:

Resido numa cidade pacata e religiosa, onde a vida gira em derredor 
da igreja.
Habituei-me à veneração das cousas sagradas e tornei-me admirador 
das virtudes cristãs.
Gosto da resignação, virtude miraculosa que já fez mártires e santificou 
tantas almas.
Vou refazendo, na quietude da vida serena, os esforços dispendidos em 
lutas estéreis e, a olhar pelo fundo dos dias idos, rememoro, de ânimo 
tranqüilo e sem os impulsos de vinganças, que rebaixam a dignidade 
humana, a guerra que me moveram os fúteis, iludidos na pequenez 
de suas frivolidades, e os jatanciosos, envaidecidos de suas vesânicas 
e ridículas fatuidades.
Contemplo, deste remanso bendito, o tumultuar dos acontecimentos 
e, sem a menor paixão, sinto-lhes o ondear bravio e truculento, a vir 
das grandes cidades do litoral aos nossos altos sertões.
Lamento a grande dor moral dos que caem e acompanho-os com 
simpatia confortadora nas suas mortificantes vigílias e neurastenia.
Admiro, sem inveja, o fanfarrar das glórias dos triunfadores que, na 
embriaguez das vitórias atroadoras, não sentem que o esplendor das 
vaidades pode empanar-se com a sobrevivência de dificuldades de toda 
espécie: solicitações, exigências de uns, descontentamento de outros 
e, acima de tudo, o peso das responsabilidades pelo futuro da Pátria.
E por ele fico a pensar: Para aonde vamos? Qual a forma de governo 
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a adotar-se, compatível com a nossa cultura e com as nossas 
necessidades?
Marcando uma evolução de direito constitucional em demanda 
de normas outras às condições da vida brasileira, verdade se fez a 
revolução em nome do liberalismo, contra propalada opressão.
E não teremos dias mais angustiosos?
Agis e Cleômenes, reis da antiga Esparta, abateram a oligarquia 
e o senado que viviam na riqueza, no luxo e na voluptuosidade e 
dignificaram o povo que se arrastava na indigência, sem liberdade e 
sem direitos. Mas logo depois governaram despótica e tiranicamente.
Envelheço-me na mansuetude do meu retiro e, com o transcorrer dos 
anos, procuro ascender-me à pureza helênica; a intuição se esclarece, 
mais se desenvolve o senso jurídico e o equilíbrio intelectual se me 
aperfeiçoa.
Vejo os fatos com a piedade das almas nobres e cristãs e, com temor 
das rudezas expressivas, comento-os apenas com a frieza da ironia 
fugidia, provinda das cinzas das ilusões perdidas.

Bela página! Aí está o espírito resignado ante o segredo da Esfinge!
Hoje, há 32 anos dos fatos a que ele se refere no magistral artigo 

acima, é que todos notamos, revolucionários ou não de 1930, como o 
jornalista profeta tinha razão nas suas apreensões. O Brasil entrou logo 
na escura noite da ditadura e só saiu dela por meio de outra revolução. 
E quantas vidas sacrificadas inutilmente!
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Nelly Alves de Almeida

Nasceu na cidade de Jaraguá, Goiás,  
no dia 1º de outubro de 1916, filha 

de Alexandre Alves da Costa e de Joana 
de Bastos Costa, faleceu em Goiânia, no 
dia 5 de dezembro de 1999.

Iniciou seus estudos na cidade de 
Itaberaí e os cursos ginasial e normal no 
Colégio Santana, na Cidade de Goiás. 
Bacharelou-se em Línguas Neolatinas, 
pela Universidade Católica de Goiás. 
Lecionou na Escola Complementar de 
Itaberaí e  na antiga capital de Goiás, no 
grupo Escolar Rocha Lima e na Escola 
Normal Constâncio Gomes de Oliveira. 
Em Goiânia, no Colégio Santo Agostinho 
e no Instituto de Educação de Goiás.

Juntou-se às escritoras Ana Braga e 
Rosarita Fleury, fundaram a Academia 
Feminina de Letras e Artes de Goiás, 
com sede em Goiânia. Fez parte da União 
Brasileira de Escritores de Goiás; do Ins-
tituto Histórico e Geográfico de Goiás 
e pertenceu aos Conselhos Estadual de 
Cultura e Municipal de Goiânia e foi sócia-
-correspondente da Academia Brasileira 
de Filologia.

Colaboradora das revista Oeste e Edu-
cação, bem como dos jornais goianos O 
Atenas, Itaberaí, O Coruja, O Popular, A Fo-
lha de Goyaz, Cinco de Março e o Anápolis.

Obras publicadas: Estudos sobre qua-
tro regionalistas, 1968; Presença literária de 
Bernardo Élis, 1970; Estudos sobre a crase, 
1970; Estudos sobre análise sintática, teoria 
completa, exemplificação, 1970; Jurubatu-
ba – força e expressão de uma literatura, 
1972; Tempo de ontem, 1972; Análise 
literária de homens de palha, 1973; A fala 
roseana, 1973; Castro Alves – o homem e o 
verbo; 1973; A diferença entre o português 
do Brasil e o de Portugal, 1974; Aspecto da 
literatura goiana, 1980; Jaraguá – história 
e memória, 1982; Literatura e sentimento, 
1982; Estudos sobre Hugo e Victor de Car-
valho Ramos, 1982; Presença literária de 
Eli Brasiliense, 1985; Análises e conclusões, 
1985, (dois tomos); Registro de uma obra, 
coletânea de fortuna crítica e atividade 
literária da professora e escritora, organi-
zada por seu esposo, advogado Humberto 
Ludovico de Almeida.
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UMA NOVA DIMENSÃO POÉTICA

Geraldo Coelho Vaz, vindo de um grupo inteligente, empenhado 
em trazer às nossas letras a marca da renovação, foi um dos fundadores, 
em 1963, do Grupo de Escritores Novos (Gen).

Depois de Vultos Catalanos (ensaio, já em 2ª edição), Poema da 
ascensão (versos), Poesias e contos bacharéis (antologia, 1966, em parceria 
com José Mendonça Teles, Alaor Barbosa, Miguel Jorge, Yeda Schmaltz, 
Edir Guerra Malagoni, Martiniano José da Silva, Luis Fernando Valladares 
Borges, todos colegas bacharéis em Direito) e Mensagem livre (versos, 
também em 2ª edição), traz-nos Águas do passado.

Mostra, em sua nova obra, grande maturidade, adquirida no correr 
do tempo e em experiências sempre renovadas. É o que observamos, 
lendo-o, e estabelecendo um cotejo entre seus primeiros versos e os de 
então: a linguagem, muito mais equilibrada e concentrada, retrata, de 
modo mais autêntico, sua alma de poeta inspirado.

Não apenas o fato poético traz mudanças, mas a estrutura linguística 
é outra: mais apropriada à sua inspiração e sentimento, vem com maior 
carga expressional dentro de força verbal nova e segura.

Sente-se seu mergulho em outro universo, dele arrancando um 
lirismo calmo, suave, contagiante que traz muito de humano e de real. 
Também, em muitos versos, encontramos sinais de exuberante simbolismo 
de que o poeta não conseguiu fugir e que muito os enriquece e revigora.

O que caracteriza sua linguagem poética, agora, é o belo expressivo, 
numa autêntica individualização de estilo, como afirma, no caso, Jean 
Cohen. Emotivos muitas vezes, seus versos estão intimamente ligados a 
seus sentimentos mais interiorizados, firmando uma dialética que procura 
definir o homem – poeta. Outras vezes, eles vêm como um desabafo 
circunstancial.

A técnica, ele a encontra no modo de trabalhar a palavra, enquanto 
essência, que se enriquece pelos recursos semânticos, pelo efeito do 
concreto e do abstrato, pelas formas líricas, pelas imagens e combinações 
verbais, tudo valorizando sobremaneira o conteúdo. E surge, então, 
uma poética nova, essencialista, pejada, muitas vezes, de pensamentos 
filosóficos e com grande efeito expressional: Eu quis morar/ longe das 
estrelas/ e viver a vida/ na sombra do mundo./ (...)/ Não via realidade/ no 
tempo – espaço./ Quando olhei as estrelas/ já não mais existiam/ e fiquei na 
sombra do mundo/ vivendo por viver. / (Tempo – Espaço).

Há, nos versos, tom de profunda nostalgia que o torna presa de 
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romantismo evidente. Um reflexo de descrença – “vivendo por viver” – 
anuncia angústia, definindo a alma do poeta, num desassossego de solidão.

Às vezes, o processo rítmico – anafórico é usado propositadamente, 
com a finalidade, sem dúvida, de ligar os versos por uma correlação mais 
íntima, o que dá grande força ao fato poético. A esse jogo rítmico cabe, 
certamente, o maior destaque do poeta transcrito, (Por que Paris?) firmado 
pela plenitude das palavras, evitando monotonia:

Por que Paris, uma cidade explendorosa
 tem cheiro de mulheres escandalosas
 e urina de cães bem tratados?

Por que Notre-Dame na sua
 maravilha arquitetônica
 e também histórica tem pouco
 a oferecer para os olhos dos visitantes?

Por que Moulin – Rouge, marco histórico
 de um passado, tem presença
 inusitada e constante
 de um Henri De Tousouse Lautrec?
(...)

Por que Paris, mulher mundana,
 me fez perdido de amor,
 como um adolescente que vê pela vez primeira
 o deslumbramento da nudez de uma mulher?
(...)
   (Por que Paris?)

Notar como o ritmo de anáfora-interrogativa reflete o íntimo, 
o estado psicológico do poeta, que sente a agressividade da incógnita 
através de um porquê, para o qual não encontra resposta. O poema todo 
apresenta idéia de indagação, dentro de insistente e inútil inquirição. 
Ele todo é, ainda, insatisfação, embora confirme grande presença de 
poesia. Idéias abstratas, múltiplas indagações sustentam-no em sua fala 
poética. É realizado dentro de técnica de composição enriquecida por 
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força lírica, que se firma para que os versos não percam seu conteúdo 
rico em ilustração.

Muitas vezes, pela metaforização, várias interpretações podem ser 
dadas aos versos, conferindo-lhes grandeza emocional: Peguei a viola/ e fiz 
a mais linda canção./ Tirei de seus olhos/ um pedaço de luar./ Busquei no vento 
solto/ o sorriso do tempo./ Olhei o sol nascendo/ no reflexo da calmaria do mar/ 
e dedilhei com amor/ a mais linda canção./ Cantei o sol poente/ na beleza do 
horizonte./ Viajei no barco a vela/ pela imensidão do mundo./ Encontrei-me 
no meu tempo/ que se achava perdido/ e cantei na viola/ a beleza da mulher/ 
a mais linda canção./ (“Canção – Vida”).

Os dois versos iniciais são a chave para a criação dos posteriores. 
São responsáveis, como abertura ao poema, pelo que ele contém de ação 
e de beleza, não apenas dentro da capacidade incentiva do poeta, mas 
também do lirismo contagiante em sua arte de criar.

Inspirado, ele canta dois momentos: o do sol nascente e o do sol 
poente. Em ambos, sente o mesmo toque de encantamento em que 
parece descobrir a fonte vital de uma alegria muito sua. O poema todo é, 
sem dúvida, impregnado de esperança. Além de tudo isso, a cadência, o 
ritmo, a harmonia de que já falamos, conferem firmeza aos versos, dando-
lhes beleza e vida. O “pedaço de luar” tirado dos “olhos”, “o sorriso 
do tempo” buscado “no vento solto”, a viagem “no barco a vela / pela 
imensidão do mundo” mais as outras ações que, com força e vibração, 
formam o conjunto do belo poema são versos que foram construídos por 
estupenda metaforização – causa e efeito da originalidade estilística com 
que o poeta realizou esta sua criação.

Quando ele evoca, pelas palavras, impressões sensoriais, como em 
“Renascimento”: Sozinho/ nos verdes campos/ vejo irremediavelmente/ 
o vento que navega/ o verde das matas/ os campos floridos,/ revela razão 
especial para a escolha das palavras usadas: é a metáfora sinestésica que 
vem dar seu toque de beleza pelo poder que lhe confere a língua, evocando 
impressões pertencentes a outros sentidos: (Grifamos os versos nos quais 
a rica figura derrama sua força e sua beleza).

A exploração do processo estilístico, como vimos, é faceta 
importante e perene em seus versos. Neste passo: A ti que comandas/ o 
meu sono/ alado, calado/ ao teu lado/ na cama.../ (“Mulher”) / ele busca, 
pela associação de sons escolhidos, o reforço permitido pelas figuras de 
Harmonia, dentre as quais, (no presente caso) ressaltamos a Coliteração, 
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isto é, a repetição de vários fonemas. Ainda, em “Encontro”, vê-se caso 
idêntico: Se canto a minha cantiga/ é com encanto que canto./ Por outro 
lado, em diferentes páginas, belos achados enriquecem versos vários: Eu 
sou a estrela/ que ainda não caiu do firmamento. (“Eu sou a paz”)/ Neste 
momento/ segurei o instante/ antes que ele desaparecesse./ (“Velocidade”)/ 
Gosto de ti/ sem direção definida./ (“Gosto de ti”)/ Morreu o homem de ferro/ 
mas não morreu/ o homem Tancredo Neves./(“Homem de Ferro”). /ninguém 
morre sem um adeus./ Outras vezes tenho seu olhar no tempo/à procura de 
palavras./  (Sei que você morreu)/ É a flor que se fecha para o silêncio./ 
(“Canto triste”).

Há, também, os que, por oposição de idéias, se tornam originais, 
carregados de presença antitética: É a música do silêncio profundo./ (“Canto 
triste”)./ Meus olhos vagos ou fixos/ vêem o invisível./ (“Janela”)/ O canto 
triste/ traz na noite o silêncio dos grilos./ (“Canto triste”)

Encontramos, em Águas do passado, um traço comum a todos os 
poetas: é o canto à infância. Ela sempre retorna, como que personificada, 
na lembrança de todos eles. Coelho Vaz, em muitas páginas, busca-a 
com saudade. Como outros poetas, ele a sente, vendo-a distanciada no 
tempo e, com isso, a certeza do irremediável: todos jamais lhe assistirão ao 
retorno, a não ser no mundo das recordações. Em “Canto triste”, ele canta: 
É a música do silêncio profundo./ É a infância que não vem./ (“Memória”)/ 
Trago em minha memória/ coisas de longe tempo:/ a timidez de minha vizinha/ 
e o tropel de cavalos na rua esquecida de minha infância.

Ainda:
A noite chegou brusca
e a lua não quis nos alegrar
e assim notei
que minha infância
tinha parado a muitos quilômetros
de minha vida.
  (Rua de minha infância)

Assim é o novo livro de Geraldo Coelho Vaz – obra de grande valor 
que, por mérito, assegura sua firme caminhada no universo da poesia.

Goiânia, Julho 1986
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Lêda Selma  
de Alencar

Nasceu no dia 15 de agosto de 1950,  
na cidade de Urandi, Bahia, filha 

de Ezy Dantas e de Laurinda Davi de 
 Carvalho.

Transferindo residência para Goiânia, 
estudou do curso primário ao magistério 
no Colégio Santo Agostinho, onde, ela 
com outras alunas, fundaram o jornal 
Juventude Agostiniana.

Cursou Letras Vernáculas na Univer-
sidade Católica de Goiás e pós-graduação 
em Lingüística pela Universidade Federal 
de Goiás.

Produtora cultural e professora em 
diversos estabelecimentos de ensino em 
Goiânia, pertence à União Brasileira de 
Escritores de Goiás, Associação Goiana 
de Imprensa e outras entidades culturais.

Iniciou no jornalismo escrevendo 
crônicas para a Folha de Goyaz e para o 
Diário da Manhã, de Goiânia.

Recebeu da Câmara Municipal de 

Goiânia e da Assembléia Legislativa do 
Estado de Goiás, respectivamente, os títu-
los de Cidadã Goianiense e Goiana, pelos 
serviços prestados ao Estado e à Capital.

Detentora de muitos prêmios lite-
rários e participa de diversas antologias 
brasileiras.

Publicou as seguintes obras: Das 
sendas à travessia, 1986; A dor da gente, 
1988; Fuligens do sonho, 1990; Migração 
das horas, 1991; Erro médico: uma ferida 
social; 1991; Pois é, filho, 1997; Até Deus 
duvida, 2002; Silencios de viento y mar 
(bilíngüe) – em parceria com Lygia de 
Moura Rassi, 2003; Hum!... sei não, 2005; 
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AMANTE UNIVERSAL

Ando pelos dias
com meus versos
e pelas noites,
com meus sonhos.

Mas não vivo
só de versos
nem só de sonhos.
Vivo de vida.

Amante universal,
sou poeta.
Tenho a cumplicidade
do amor.

E me dou sem parcimônia.
Ao vento, ao mar, à fantasia.
E esse adultério me fascina.
Me incendeia. E me insacia.



Padre Manuel de Macedo Carvalho
Patrono

Augusto Ferreira Rios
Fundador

Basileu Toledo França
Primeiro ocupante

Mauro Borges Teixeira
Segundo ocupante

Cadeira nº 15
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Padre Manuel 
de Macedo Carvalho

Nasceu em Santa Maria do Araguaia,  
município de Goiás, a 11 de setem-

bro de 1877, filho de Luiz de Macedo 
Carvalho Júnior e de Joaquina Marques 
Santarém de Carvalho e faleceu no dia 
2 de agosto de 1936 na sua terra natal.

Iniciou seus estudos no antigo Semi-
nário de Santa Cruz na velha capital do 
Estado, sendo seus colegas Honestino 
Guimarães, Victor Coelho de Almeida, 
Laudelino Gomes, Moisés Augusto San-
tana, Augusto Ferreira Rios. O Bispo da 
época, D. Eduardo Duarte Silva, vendo 
neste seminarista qualidades invejáveis, 
resolveu enviá-lo para Roma, onde, no 
Colégio Pio Latino Americano, completou 
o curso de Teologia e Humanismo.

Vivendo em Roma por quase 10 anos, 
voltou para o Brasil com a finalidade de 
celebrar a primeira missa na antiga capital 
do Estado.

Foi secretário do Bispo em Uberaba, 
e vigário das cidades mineiras de Patos de 
Minas e Sacramento.

Suspenso das ordens religiosas, aban-
donou a batina e casou-se na Cidade de 
Goiás, com Adelaide Augusta de Oliveira. 
Passou a exercer a advocacia como provi-
sionado e a lecionar nos estabaleci mentos 

de ensino e ainda, para particulares.
Em 1925, foi designado Promotor 

Público da cidade de Rio Bonito, hoje 
Caiapônia. Nesta época, acompanhou 
a Coluna Prestes, pelo sertão do Brasil 
Central e outras localidades.

Foi preso e remetido para o Rio de 
Janeiro; graças a um habeas corpus, alcan-
çou  a liberdade.

Em 1927, escreveu para o jornal A 
Vanguarda, do Rio de Janeiro, uma série 
de artigos sobre a Coluna Prestes.

Regressou a Goiás e passou a lecionar 
no Liceu Goiano de 1929 até sua morte.

Divulgou, em diversos jornais do Rio 
de Janeiro, Goiás e Minas, as suas peripé-
cias na Coluna Prestes.

Sua produção literária encontra-se 
espalhada pelos jornais da época.

Como professor de português no 
Liceu goiano, publicou o opúsculo Cate-
gorias Gramaticais.
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A COLUNA PRESTES

Do Capítulo XIX

A Defesa de Flores

Era o 28 de dezembro, dia em que a igreja celebra a festa dos santos 
inocentes. Soube-se que Flores seria atacada naquele dia, às 19 horas, 
por Prestes.

Que horror e que pavor!
Que faremos? Estavam os senhores legalistas em palpos de aranha. 

Soldados para a direita e para a esquerda; ordens e mais ordens e a 
desordem reinava em toda aquela praça de guerra.

Agora era o Prestes e não só o Siqueira Campos que, há três dias 
tiroteava uma ou outra trincheira em movimento de inquietação; ora 
atacando com a cavalaria, ora com a infantaria, fazendo o inimigo perder 
infrutiferamente grande quantidade de munições. Era o Prestes que vinha 
oferecer combate. Caso sério.

O tenente Hildebrando, valoroso oficial riograndense, de uma 
coragem indômita, que atingiu a loucura, recebe ordens de Siqueira 
Campos para atacar a trincheira do “Curral”, bem guarnecida e defendida 
quase só com armas automáticas. O tenente obedece e segue apenas com 
dez soldados e o seu filho, rapazola de uns dezoito anos.

Chega em frente à trincheira e avança sem que fosse percebido 
pelo inimigo.

Houve um ligeiro choque e Hildebrando já transpunha a trincheira 
para tomá-la de assalto.

Uma gota d’água no oceano.
Um, dois, três, e mais fuzis, metralhadoras, uma, duas, três e mais 

metralhadoras pesadas que disparam ao mesmo tempo.
O tenente que galgara sozinho o cercado, recebe um tiro no peito 

esquerdo e mais um outro, tomba desfalecido e aquele coração de herói, 
cheio de vida e de patriotismo, não mais pulsou. O inimigo faz novos 
disparos e os atacantes, já sem comando, fogem, deixando o morto e mais 
um ferido, que também conseguiu fugir devagarinho.

Naquele granizar de estranho niquelado vomitado por aquelas bocas 
de fogo destruidoras, houve quem não corresse.

Esse alguém, esse herói foi visto de longe ajoelhado diante do 
cadáver de Hildebrando, osculando as suas mãos geladas e banhando 
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com lágrimas de filho carinhoso as faces do pai desfalecido. Levantou-se; 
tentou transportar nos braços o cadáver do pai, mas as balas sibilavam 
com mais violência e maior intensidade. De novo ajoelhou-se, deixando 
sobre o chão frio o cadáver. Desatou-lhe a cinta, tirou-lhe as armas e os 
papéis que Hildebrando trazia e, volvendo-lhe um último olhar marejado 
de lágrimas, disse-lhe com a alma e com o coração amargurados esse 
adeus eterno com o qual nunca nos conformamos.

Quando essa criança chegou ao acampamento já estava 
transformada em um leão sedento de vingança, aguardando ansioso e 
impaciente a hora do combate.

Herdara todo o espírito do pai.
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Augusto Ferreira Rios

Nasceu no dia 9 de agosto de 1876,  
na capital de Goiás, filho de André 

Ferreira Rios e de Luíza Venância de Al-
meida Rios e faleceu em Goiânia, no dia 
31 de outubro de 1959.

Com a idade de 7 anos, iniciou seus 
primeiros estudos em sua terra natal, 
sendo aluno de Mestra Nhola (Pacífica Jo-
sefina de Castro). Em seguida matriculou-
-se no Liceu de Goiás, dedicando-se com 
muito interesse aos estudos de português, 
francês, latim e inglês.

Seguiu para a capital de São Paulo para 
prosseguir seus estudos, mas a saúde 
fez com que ele abandonasse a escola e 
retornasse a Goiás.

Com 15 anos, levou ao senador 
Gonzaga Jayme dois sonetos que foram 
publicados em A Imprensa, jornal editado 
na velha Capital do Estado.

Em 1903, ingressou na Academia de 
Direito de Goiás, formando, em 1906, 
juntamente com os poetas Gastão de 
Deus Victor Rodrigues e Luiz do Couto. 
Logo em seguida, em 1907, na cidade de 
Jaraguá, casa-se com sua prima Rosalina 
Rios.

Neste mesmo ano, vaga a cadeira 

de francês no Liceu Goiano. Augusto 
Rios candidata-se e conseguiu a primeira 
colocação, mas foi preterido e nomeado 
um professor suíço. Tornou-se vaga a ca-
deira de latim e por insistência do goiano 
João Alves de Castro, o poeta conquistou 
com o mesmo brilhantismo do concurso 
anterior e foi nomeado.

Professor de Latim, Inglês, Português 
e Francês no Liceu de Goiás, também Pro-
motor Público da antiga capital do Estado.

Foi Juiz de Direito em Jaraguá, mais 
tarde, Desembargador do Tribunal de 
Justiça do Estado de Goiás e poeta a vida 
inteira, sendo famosos suas decisões, 
despachos e sentenças em versos.

Publicou o livro de poesias Bouquet, 
1911; Triságios, 1922; Hosanas, 1928; O 
Livro, 1941 e, em 1957, Ramalhete, que 
tem como prefaciador o acadêmico pau-
lista Antônio Nobre.
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Mauro Borges Teixeira

SONETO

Perdem-se pelo azul nuvens rosadas,
Nuvens mimosas, de minosas flores,
Meigas irmãs dos sonhos promissores,
Aos poucos, vão fugindo, dispersadas.

 Some-se o sol nas serras azuladas...
 De crepe espesso véu com seus negrores
 Já vem descendo pelos arredores:
 Sombras caindo, lentas, compassadas.

Tudo triste... Nas dobras do passado
Vão-se envolver de um pobre condenado,
As lembranças de um ente que deplora...

 E nessa hora em que se entristece o prado,
 em que nossa alma sente um som magoado,
 – Ave-Maria pelo espaço chora...
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Basileu Toledo França

Nasceu na cidade de Jataí, Goiás, no  
dia 18 de setembro de 1919 e faleceu 

no dia 22 de novembro de 2003, em Goi-
ânia. Ficou órfão de seu pai com a idade 
de 2 anos, filho de José de Oliveira França 
e de Luzia Toledo França.

Iniciou seus estudos com a mestra Ana 
de Barros Cruz e, em 1931, transferiu-se 
para São José do Rio Preto e concluiu o 
curso primário e o ginasial no Ginásio  
São Joaquim.

Iniciou, no Rio de Janeiro, o curso de 
Economia e Finanças e transferiu-se para a 
cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, onde 
bacharelou-se.

Mais tarde, diplomou-se pelo Instituto 
de Educação Monsenhor Gonçalves, de 
São José do Rio Preto como educador, 
exercendo esta profissão por mais de 
três décadas.

Casa-se, em 1945, com a professora 
Ada Gomes.

Professor na Faculdade de Filosofia 
da Universidade Federal de Goiás e na 
Faculdade de Economia da Universidade 
Católica de Goiás. Professor e diretor do 

Instituto de Educação de Goiás; fundador 
e proprietário do Instituto França.

Membro da Associação Goiana de 
Imprensa. Foi Presidente do Instituto 
Histórico e Geográfico de Goiás e mem-
bro do Conselho Estadual de Educação 
do  Estado.

Publicou as seguintes obras: Rio 
Preto de hoje, 1947; Instantes de Rio 
Preto, 1948; Um município no tempo, 
1951; Romance, 1951; Pioneiros, 1954; 
Estudos de educação, 1961; Música e 
Maestro, 1962; Sudoeste – antologia de 
uma região, 1963; Cadeira nº 15, 1971; 
Cancioneiros e Trovas do Brasil Central, de 
Americano do Brasil, 1974; Contos, Fábulas 
e Folclore de Capistrano Tavares, 1975; 
Cavalo de rodas, 1979; Vale do Rio Claro, 
1979; Romanceiro & trovas populares, 
1979; Depoimentos, 1979; Capangueiros 
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ACADÊMICOS DE PROJEÇÃO NACIONAL

Nos dias atuais, além do “Dicionário analógico”, escrito pelo prof. 
Francisco Ferreira dos Santos Azevedo, primeiro ocupante da cadeira nº 
18, cujo patrono é Olegário Pinto; além do admirável Tropas e Boiadas, 
de Hugo de Carvalho Ramos, patrono da Cadeira nº 14; além do livro 
Cancioneiro de Trovas do Brasil Central e vários discursos memoráveis 
de Antônio Americano do Brasil, patrono da Cadeira nº 9, quando 
deputado federal por Goiás; além da notável revista Informação goiana, 
de Henrique Silva, patrono da Cadeira nº 16; além da obra de João 
Accioli (João B. Gonçalves Martins Soares), ocupante da Cadeira nº 
19, como ex-Secretário da Educação e Cultura da Prefeitura de S. Paulo; 
além da coluna de Urbano de Castro Berquó, patrono da Cadeira nº 23, 
ex-comentarista internacional do Correio da Manhã e brilhante homem 
de imprensa no Rio de Janeiro; além da projeção de Guimarães Natal, 
patrono da Cadeira nº 19, que era conhecido tribuno e emérito homem 
de letras jurídicas na Guanabara; nós podemos assinalar, com justificada 
satisfação, o renome nacional de pelo menos quatro escritores que 
pertencem à Academia Goiana de Letras.

I – Bernardo Élis (Fleury de Campos Curado)
Autor dos livros de conto: Ermos e Gerais, Caminhos e Descaminhos 

e Veranico de Janeiro, todos premiados, bem como o romance O Tronco, 
também laureado, constitui o ponto mais alto já alcançado até hoje 
pelas nossas letras, no setor da prosa. As qualidades extraordinárias de 
Bernardo Élis, advogado e professor secundário, como autor do difícil 
gênero de história curta, a beleza do seu estilo autenticamente goiano, 
que perpetua em arte o nosso linguajar, fazem dele uma verdadeira glória 
nacional, ao lado dos maiores expoentes do regionalismo, liderados, por 
Afonso Arinos, no passado, e por Guimarães Rosa e Mário Palmério nos 
dias atuais. Ocupa a cadeira nº 18.

II – Eli Brasiliense (Ribeiro)
Este filho de Porto Nacional é um exemplo de quanto pode a 

vocação e o gosto pelo trabalho intelectual. Autodidata, professor 
secundário, ex-secretário da Prefeitura de Pirenópolis e, sobretudo, 
homem de imprensa, forma entre os renovadores da literatura de Goiás, 
de 1945 para cá, quando publicou os romances: Pium (1949), estória do 
garimpo de cristal; Chão vermelho (1956), período heróico da construção 
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de Goiânia; Bom Jesus do Pontal (1954), romance sobre o passado de Porto 
Nacional, também chamado nos tempos de Dom Pedro II, Porto Imperial; 
Rio Turuna (o Tocantins) (1964), e, mais recentemente, a coletânea de 
contos denominada Irmão da noite, pela Editora Correio da Manhã, da 
Guanabara. A sua cadeira tem o nº 2.

III – Gilberto Mendonça Teles
O jovem professor e poeta iniciou-se na vida literária com dois 

volumes medíocres de versos, cometendo assim o pecadilho de todos nós 
com Ada, em 1955, e Estrela d’Alva, logo no ano seguinte.

“Por um egoísmo naturalmente humano – dizia ele na segunda 
brochura, de 72 pág. – nunca deixa o poeta descortinar-se aos olhos do 
público todo o panorama de sua sensibilidade. Daí porque muitos de seus 
versos permanecem escondidos a vida inteira.

Outros, entretanto, por um impulso, quase sempre de vaidade, ele 
os reúne sob um nome comum.

E aparece o livro.
Assim aparece Estrela d’Alva”.
Algum tempo depois, reapareceu mais amadurecido e capaz, 

sem as infantilidades e fraquezas das plaquetas dos verdes anos, com 
Planície, (1958), Fábula de fogo, (1960) e outros livros que o projetaram 
além-fronteiras. Entretanto, o que tornou seu nome conhecido foi, sem 
sombra de dúvida, a compilação denominada. A poesia em Goiás, com 
breve estudo crítico, para a qual todos concorremos prazerosamente, 
objetivando focalizar o nosso Estado.

Depois de permanecer um ano em Portugal, com Bolsa de Estudos, 
e outro tanto em Montevidéu, Gilberto Mendonça Teles realmente 
amadureceu e vai aumentando dia a dia a sua projeção nacional, através 
de edições como aquela lançada em 1968 pela Orfeu, do Rio de Janeiro, 
intitulada Sintaxe invisível. Atualmente vive e leciona na Guanabara, onde 
publicou, em 1970, com grande êxito: Drummond – a estilística da repetição.

Do atual ocupante da Cadeira nº 11, que Leo Lynce, “Príncipe dos 
Poetas Goianos”, tanto ilustrou, nós podemos esperar muito, porque é 
um intelectual que trabalha sem esmorecimento e, agora, está distante 
do furioso e cabotinismo com que se lançou no mundo das letras, em 
busca de um lugar ao sol.

Seu mérito é indiscutível.
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IV – Waldomiro Bariani Ortencio
Misto de comerciante, hábil e contista bem-sucedido, o ocupante 

da Cadeira nº 9, que tem Antônio Americano do Brasil como patrono, 
surgiu nas letras com um modesto volume denominado O que foi pelo 
Sertão (1956), de parceria com o Sr. Luiz Franceschini (Vovó do pito), 
que não teve qualquer repercussão.

Autodidata, dono de uma vontade férrea e organizado como poucos, 
continuou a trabalhar com afinco em seus contos, paralelamente com a 
sua casa distribuidora de discos no Planalto. Sem desânimo. Após alguns 
anos de esforço e decisão conseguiu triunfar no comércio e na literatura. 
Pode ser chamado com acerto o Augusto Frederico Schmidt de Goiás, 
embora paulista de nascimento. Nasceu em Igarapava, Porto das Canoas, 
de onde veio menino para cá.

Seus livros O sertão, o rio e a terra (1959) e outros apresentam 
algumas das páginas mais autênticas a respeito do homem do Centro-
Oeste, cujas estórias relata em linguagem muito próxima da oral, 
lembrando na técnica e nos temas o velho Simões Lopes dos pampas 
gaúchos.

Bariani Ortencio que, em 1967, publicou A cozinha goiana, por 
sugestão de Luís de Câmara Cascudo, não é um intelectual no estilo 
tradicionalmente conhecido e aceito, auto-suficiente dentro da cultura 
livresca. Ele vive da inspiração popular, de cujas fontes se abebera 
sempre, e hoje – quando está sendo lançado pela José Olympio com o 
livro de contos Vão dos angicos – prepara um vocabulário do linguajar 
goiano, respigando as obras de todos os nossos autores. Uma homenagem 
carinhosa a sua terra adotiva.

Além de outras qualidades, Bariani Ortencio é um trabalhador 
incansável, viaja muito a serviço da literatura e da divulgação dos seus 
livros, dirigiu a União Brasileira de Escritores, Seção de Goiás (UBE/GO) 
e – uma característica importante – vence financeiramente nas letras 
também, iniciando assim uma etapa nova, entre nós: a de valorizar as 
coisas do espírito, até ontem feitas com o objetivo leviano da Arte pela 
arte. No momento, isto é inconcebível e inaceitável. O seu êxito, contudo, 
poderá indicar, quem sabe, um caminho para a profissionalização futura 
dos que escrevem entre nós.

O tempo vai nos dizer. E aí, então, será o momento exato daquele 
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Em 26 de novembro de 1964, é de-
posto do governo pelo ato da Intervenção 
em Goiás e é confinado em sua fazenda, 
Congonhas, em Corumbá de Goiás.

Em 1966, é preso no Rio Grande do 
Sul e tem os direitos políticos cassados, 
sendo anistiado em 28 de agosto de 1979.

No ano de 1982, é eleito Senador da 
República, com mandato até 1990. Nesse 
mesmo ano, é eleito deputado federal e, 
no término do mandato, abandonou a 
política e passa às atividades particulares.

Pela Universidade Federal de Goiás 
recebe o título de Doutor Honoris Causa.

Obras publicadas: A nova Capital do 
Brasil, 1956; Estrutura Agrária, 1963; O gol-
pe em Goiás, história de uma grande traição, 
1965; Pelo Brasil e pelo povo, 1984; Tempos 
idos e vividos: minhas experiências, 2002.

Nasceu em Rio Verde, estado de Goiás,  
no dia 15 de fevereiro de 1920, filho 

do médico e ex-governador Pedro Ludo-
vico Teixeira e de Gercina Borges Teixeira.

Fez seus primeiros estudos com pro-
fessores particulares, em sua terra natal 
e com o triunfo da revolução de 1930, 
mudou-se para a Cidade de Goiás, sendo 
seu pai nomeado Interventor do Estado. 
Fez o curso ginasial no Liceu de Goiás e 
residia com a família no Palácio Conde 
dos Arcos.

Em 1936, transferiu-se para o Rio de 
Janeiro e entrou na Escola Militar. Dois 
anos depois, torna-se cadete, e em 1941, 
conclui o curso na Escola de Realengo.

Em 1944, casa-se com a gaúcha Maria 
de Lourdes Dornelles Estivallet, quando 
servia em Santa Maria, no 7º Regimento 
da Infantaria, no Rio Grande do Sul.

Como militar, serviu em diversas re-
giões do País, no Paraná, Rio Grande do 
Sul, Rio de Janeiro e Goiás.

Em 1958, é transferido para a 7ª CR 
em Goiânia, afasta-se da ativa para can-
didatar-se a deputado federal e dois anos 
depois, é eleito Governador de Goiás.

Mauro Borges Teixeira
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DISCURSO DE POSSE

De início, quero agradecer-lhes, sensibilizado, a homenagem que 
me prestam, elegendo-me para integrar os quadros desta nobre Casa. 
Quero de público agradecer a gentileza que me proporcionou o escritor 
Luiz Augusto Sampaio ao deixar da sua candidatura à Cadeira número 
15, num gesto de desprendimento e respeito à minha pessoa. 

A Academia Goiana de Letras tem em seus alicerces a marca do 
idealismo, do amor à cultura e à educação. Relevantes serviços têm sido 
prestados por esta instituição e seus membros ao desenvolvimento cultural 
do nosso Estado. Por aqui passaram admiráveis escritores, cujos trabalhos, 
já editados, ultrapassaram as fronteiras de Goiás. 

Sinto que nosso Estado – pelo trabalho de seus escritores e artistas – 
atravessa uma fase de inegável projeção cultural, seja no campo da poesia, 
do canto, do romance, da crítica, como no do teatro e do jornalismo. 

As gerações que aí estão, vivem um tempo de diálogo e debate, 
não aceitam os dogmas de religião que levam à supressão da cultura 
intelectual, da beleza e da moral. 

As letras e as artes estão à frente sinalizando caminhos e opções. 
Há um ambiente de criatividade – e todos o sentimos – que nos mantém 
empenhados em uma reforma social com expressão de solidariedade 
humana, fonte de direitos e deveres. 

Esta casa, onde o pensamento se encontra materializado em 
obras admiráveis de tantos escritores goianos, é também uma caixa de 
ressonância que sente e vibra com os problemas sociais e econômicos de 
Goiás e do País. Cada obra, produzida e divulgada por seus pares, traz 
uma mensagem cultural e uma afirmação da Academia como órgão de 
defesa de nossos valores humanos. 

Como cidadão goiano, identificado com sua gente e com a sua terra, 
vivo este momento – para mim muito especial – com sensação de que 
estou ingressando numa família de amigos que alimentam o mesmo ideal. 

A Academia Goiana de Letras, fundada em 1904 na Cidade de 
Goiás, foi o embrião do qual resultou esta entidade. Vejo nos anais desta 
casa os nomes de meu avô, João Teixeira Álvares e do meu pai, Pedro 
Ludovico Teixeira, ambos incluídos entre seus primeiros fundadores. Meu 
pai, com a franqueza que lhe era peculiar, confessando-se sem mérito como 
cultor das letras, declinou-se do convite para integrar a Academia como 
um de seus membros. Não obstante a honestidade de seu gesto, aceitou 
a honrosa indicação de seu nome para figurar como Presidente de honra 
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da entidade, cuja instalação solene se deu no Palácio das Esmeraldas. 
Ao ingressar nesta Academia, edificada na Goiânia que meu pai 

tanto amou, sinto uma emoção muito forte. Vem à minha memória 
também a personalidade de homem de letras de meu avô João Teixeira 
Álvares médico e escritor, autor de diversos trabalhos literários e 
científicos. Vejam senhores, que meus vínculos com esta casa remontam 
às minhas origens familiares. Basileu Toledo França, por ocasião dos 58 
anos de existência da Academia Goiana de Letras, lembrou nesta tribuna 
o processo aglutinador que determinou a criação da entidade, desde seus 
primórdios na antiga capital do Estado. Sobre a participação do intelectual 
na formação e divulgação da cultura ele citou estes lapidares conceitos 
do sociólogo alemão Alfred Weber, e que merecem ser relembrados: 

“Os intelectuais, como categoria social, estão acima e fora das 
classes, caracterizando-se pela função que é em termos sucintos, além 
da produção, da crítica e do aperfeiçoamento, ainda a organização, a 
transmissão e a circulação dos bens e valores espirituais que constituem 
a herança cultural de uma sociedade ou civilização determinada.” 

Senhores: 
A história, a razão e a consideração das necessidades econômico-

sociais da nossa época aí estão a exigir de cada um de nós participação 
responsável e construtiva. O escritor, que produz idéias nesse processo de 
afirmação da sociedade, faz de sua pena e de sua inspiração o instrumento 
que vibra com o desenvolvimento e as conquistas da modernidade. 

Há que reconhecer que todo esforço de ordem intelectual ou física 
entra na categoria econômica. O escritor tem uma dimensão própria, 
pois ele – através de seus trabalhos, de sua inspiração mental, estética e 
mística – interpreta e transmite com sua pena sentimentos como vaidade, 
ódio, amor e beleza. Encaro o escritor como um artífice de uma agenda 
sem fronteira da nossa própria identidade. 

Sua atuação de trabalhador das letras constitui um compromisso 
e um vínculo com a sociedade e com os valores do espírito, hoje tão 
ameaçados pela invasão da automação. 

Vivemos a era dos chips, das máquinas fantásticas que não suprem o 
poder criador do ser humano. Quando lemos o “Poema do Milho”, de Cora 
Coralina, constatamos que a inspiração divina da extraordinária poeta 
vem de outras profundezas além do poder dos chips e dos computadores 



Coelho Vaz284

de última geração. Vem da alma. 
Sente-se aqui que esta Casa reflete a cultura goiana no que esta tem 

de mais expressivo, mais significativo no quadro dos legítimos interesses 
do nosso povo e na identidade da missão que lhe cabe no curso da história 
e do tempo que vivemos. Goeth nos ensina: 

“Trate um homem como ele é, e continuará sendo como é. Trate-o 
como ele pode e deve ser, e ele se tornará o que pode e deve ser”. 

Senhores: 
Chego a esta Casa com sentimento de gratidão e humildade. A 

generosidade de seus membros trouxe-me ao convívio fraternal com 
escritores que tanto admiro. 

Vivemos um tempo de existência do interesse coletivo e da colisão 
de interesses particulares. Cada um defendendo seu canto. A cultura e 
a educação são os pólos ativos nesse processo, a elas cabe, portanto, a 
defesa do nosso patrimônio cultural de sentimentos tradições e valores. 

Eleito para ocupar a Cadeira de um escritor que sempre admirei, 
procurarei corresponder – ainda que modestamente – à memória de 
Brasileu Toledo França. Nessa categoria mais ampla – a de escritor – 
Basileu cumpriu a sua vocação o seu destino, a sua glória. 

Em seu romance Capangueiros e Jagunços – os caçadores de diamante 
do Rio das Garças, o escritor nos dá um testemunho referencial sobre 
a influência do processo migratório que se espalhou pelas províncias 
goianas. Basileu Toledo França é uma personalidade humana e literária; 
para ele o uso da linguagem escrita constituía a melhor maneira de se 
realizar integralmente. Seus recursos de prosador analista da natureza 
humana, observador isento e realista do meio e dos personagens que 
se movimentam em sua obra, marcam sua trajetória de escritor de 
excepcional vocação e sensibilidade. 

Agradeço ao escritor e amigo José Mendonça Teles pela bela 
apresentação à minha pessoa, e também aos amigos de velhos tempos, 
Antônio José de Moura, Aidenor Aires, Brasigóis Felício e o meu afilhado 
de casamento hoje Presidente da Academia Goiana de Letras, Geraldo 
Coelho Vaz, que no meu governo foi chefe de gabinete e depois cerimonial 
do governo até o dia da Intervenção Federal em Goiás. 

Senhores e senhoras, ilustres escritores membros da Academia 
Goiana de Letras, concluo este testemunho de posse e agradecimento, 
dizendo-lhes que reencontro aqui velhos amigos. Sinto-me em casa ao 
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Henrique José da Silva

Nasceu na cidade de Bonfim, hoje  
Silvânia, no dia 18 de março de 1865, 

filho de Francisco José da Silva e de Ana 
Rodrigues de Moraes e Silva e faleceu, no 
Rio de Janeiro, no dia 21 de maio de 1935.

Ingressou como soldado na carreira 
militar, chegando ao posto de major e 
graças à sua inteligência privilegiada, foi 
convidado a tomar parte numa comissão 
destinada a um levantamento sobre as 
República Platina e Mato Grosso.

Participou, em 1895, da comissão 
designada para tratar de um levantamento 
da Estrada de Ferro que iria de Catalão 
a Cuiabá. Tomou parte da exploração do 
Planalto Central, dirigida pelo professor 
Cruls, com o objetivo de demarcar a 
área no planalto goiano, para localização 
da nova capital da República, conforme 
previsto na Constituição.

Cursou a Faculdade de Direito no 
Rio de Janeiro, sendo amigo e contem-
porâneo do escritor Victor de Carvalho  
Ramos.

Passou a maior parte de sua vida no 
Rio de Janeiro. Fundou, em 1917, junta-
mente com Americano do Brasil e custeou 
com seus próprios recursos, durante mais 
de duas décadas, a revista Informação 
Goiana, editada no Rio, promovendo e 
divulgando as riquezas de Goiás.

Como jornalista, colaborou no Jornal 
do Comércio, Diário de Notícias e O Paiz, 
todos do Rio de Janeiro; Lutador Goiano, 
na Cidade de Goiás: Goiás-Minas, em 
Catalão e outros jornais da época.

Publicou os seguintes livros: A Caça do 
Brasil Central, em 1898; Poetas Goianos, 
1901; Fauna Fluviátil de Goiás, 1905, em 
dois volumes; Indústria Pastoril, 1907; 
Esboço Biográfico do Comendador Francisco 
José da Silva, 1907; Sumé e o destino da 
nação Goiá, 1910; Contribuição para a Geo-
grafia Zoológica do Brasil, 1911; As caçadas 
no Brasil Central, 1912; A extinta nação 
Goiá, 1914; Pérolas e conchas perlíferas do 
Araguaia, 1915; Duas variedades novas de 
Electroforides do Brasil Central, 1915; O 
Pescador Brasileiro, 1915; juntamente com 
José Carlos de Carvalho e Olegário Her-
culano da Silveira Pinto, publica Memórias 
justificativas dos limites de Goiás com Mato 
Grosso, Minas, Bahia e Pará, em 1922.

Foi membro fundador do Instituto 
Histórico e Geográfico de Goiás e fun-
dador de uma Biblioteca em Bonfim, sua 
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O GRANDE OESTE

Dia a dia vão desaparecendo os encantos do nosso cenário sertanista 
com os lobisomens e as mulas-sem-cabeça trotando pelas estradas a 
desonras.

A ubira do selvagem já não desliza sobre o espelho das águas do 
majestoso Tocantins; os duendes dos guerreiros araguaios não mais 
caminham, como na lenda, pelas margens do grande rio, onde a filha 
da Cobra Grande, quebrando o fruto da tarumã, separa a noite do dia, 
fazendo cantar o Caubi às horas crepusculares; e talvez nunca mais a 
hervada do gentio descreverá sua curva mortífera, mensageira do ódio 
aborígene...

Também nas ínvias trilhas tabajaras daqueles sertões se vai 
apagando o rastro deixado pelos bandeirantes másculos de outrora; e já 
pouco resta, de memória de homem, da sobrevivência ali dos negros da 
costa da África, dos degredados e fugitivos da Metrópole, dos ouríveres, 
dos ciganos e outras gentes heteroctones que talaram as montanhas 
repletas de ouro, imóveis, gripantes, pelas gupiaras adentro cantando 
e garimpando, revolvendo cascalhos, burgalhões e pedras de jaspetão 
diamantinos, cavando a piçarra das minas, enlevada no descobrimento 
das decantadas serras azuis, nas quais se viam algumas pedras soltas e 
elevadas, configurando colunas, outras, escadas e outras coroas, de que 
veio a dizerem que continham os instrumentos dos Martírios de Cristo 
– ao passo que a Tapuirama se ia em fuga, batida a ferro e fogo pelo 
invasor do PINDORAMA, e cada vez mais se interiorizando naquele 
mesmo rumo dos cerros azuis que mostravam Martírios dos Araés, essas 
longínquas e misteriosas paragens, vagamente assinaladas no roteiro de 
Pires de Campos, entrevistas por muitas gerações de sertanistas e nunca 
até agora encontrados.

Salve-se, ao menos em parte, o espólio poético, lendário, de tantos 
elementos étnicos, cujas tradições não é lícito se percam num passado 
que ainda se poderá reconstruir inteiro – pois não tão distante vão os 
nossos dias às primeiras entradas dos bandeirantes paulistanos nos sertões 
continentais.

Se, como disse um escritor – “mais do que em suas supertições e 
festas, que são o seu lado excepcional, devemos estudar o povo no seu 
trabalho, que é a sua feição normal” – certo que foi lavrando as minas 
auríferas, no interior do País, que a raça africana, importada nos tempos 
coloniais, trabalhou mais. É lá, portanto, que devemos procurar de 
preferência seus cantos, seus sonhares, suas superstições: é igualmente 



289ACADEMIA GOIANA DE LETRAS   (  História  e  Antologia  )

nas zonas mais intensamente pastoris que se estendem dos altos sertões 
do Piauí, Minas, até Goiáz e Mato Grosso, que havemos de estudar em 
flagrante, a raça mestiça nos seus tipos de vaqueiros, vestidos de couro, 
que pastoreiam o gado e conduzem as boiadas para o litoral.

Do mesmo modo, é ainda lá nessas alturas do grande sertão que se 
perpetua, com a rotina e cousas de outros tempos, o regime dos mutirões 
para as derrubadas das matas virgens; que com tanto ou mais labor se 
fazem as moagens de cana-de-açúcar; que os tropeiros paulistas, mineiros e 
goianos labutam, trafegando pelas estradas e ínvias veredas que conduzem 
aos confins de Goiaz, Minas e Mato Grosso; é, finalmente lá, subindo as 
700 léguas do longo cursos do Tocantins-Araguaia, impelido à força de 
varejões, pesadas e toscas embarcações “mineiras” que o índio catequizado 
canta, vindo nostálgico do Pará para o planalto goiano.

A par de tudo isso há ali a tradição dos Bandeirantes, seus roteiros 
que seduzem e exaltam o espírito aventureiro, as lendas da mãe do ouro, 
os poços encantados, as almas penadas que guardam os enterros sob 
o arvoredo das taperas, e todo um mundo estranho povoado de entes 
monstruosos, que de dia dormem ao fundo dos lagos inexplorados, como 
os Rodeleiros, os Cavalos Marinhos, os Minhocões e a Cobra Dormideira 
– fantástica serpente cinocéfala que se aquece ao sol resfolegando 
estrepitosamente durante o sono nas ribanceiras do Araguaia.

O nosso historiador que por aí vive eternamente a fazer sediças 
preleções sobre a descoberta do litoral, a investigar quando as armadas 
vieram efetivamente, a explicar uma porção de pontos obscuros da vida 
de boçais donatários de capitanias – esse, preferível fora, voltasse quanto 
antes suas vistas para o estudo da conquista do GRANDE OESTE, onde 
se encontram as três raças distintas que, amalgamadas e fundidas sob o sol 
do sertão, produziram um tipo inteiramente novo – o mestiço, que, por 
transformação fisiológica, será o genuíno brasileiro de amanhã, árbitro da 
extensão continental da Sul América, no irradiar da sua futura civilização 
na virtualidade do seu alto destino social e humano.
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Gercino Monteiro 
Guimarães

Nasceu em Alemão, hoje Palmeiras de  
Goiás, no dia 19 de maio de 1894, 

filho de Benedito Monteiro Guimarães e 
de Joaquina Monteiro Guimarães e faleceu 
no dia 20 de janeiro de 1948, em Goiânia.

Iniciou seus estudos primários em 
escolas particulares na Cidade de Goiás 
e depois os concluiu no Liceu Goiano.

Por um período superior a 30 anos, 
trabalhou como funcionário da Secretaria 
da Fazenda do Estado de Goiás, ocupan-
do naquela repartição, os mais variados 
 cargos.

Logo depois do Golpe de Estado, em 
1930, foi Secretário Particular do então 
Interventor Pedro Ludovico Teixeira.

Era cunhado do professor e histo-
riador Zoroastro Artiaga e sobrinho do 
jornalista Honestino Guimarães.

Colaborou com diversos jornais na 
época, como Nova Era, Cidade de Goiás, 
Folha de Goiás, O Democrata, Voz do Povo, 
O Lar e Lavoura e Comércio, de Uberaba.

Foi Secretário da redação do jornal 
literário O Lar, que era editado nos idos 
de 1916, em Goiás, e teve a duração de 
mais de seis anos. Em 1927, é eleito Con-
selheiro Municipal da antiga capital, hoje 

Cidade de Goiás e em 1933, foi designado 
prefeito municipal de Bela Vista de Goiás 
, ficando ali por um período de um ano e 
retornou para a Secretaria Particular do 
Interventor Goiano. Era solteiro e mor-
reu na Santa Casa de Goiânia e sua prima 
Noêmia Canêdo Guimarães, num gesto 
de amizade e afeto, mandou construir 
um túmulo no Cemitério Santana, em 
Goiânia, à altura do seu nome.

Em 1918, publicou o folheto “Crispim, 
um artista de circo”.

Em 1921, Gercino Monteiro publicou 
A obra Literária de Hugo de Carvalho Ramos 
e deixou, ainda, em vários jornais, bons 
trabalhos de crítica literária.

Foi um dos fundadores do Instituto 
Histórico e Geográfico de Goiás. Em 
1946, no Jóquei Clube de Goiânia, foi 
proclamado como um dos fundadores de 
Goiânia, pela sua participação jornalística, 
política e social na nova capital de Goiás.
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UM LIVRO DE VERSOS

Faz cinco lustros que Cyllenêo de Araújo trabalha na imprensa 
sertaneja, escrevendo sob o anagrama de Leo Lynce, artigos de fundo, 
ou crônicas magníficas, ou versos cintilantes.

Leo Lynce acaba de publicar o seu primeiro livro de versos: Ontem. 
É um opúsculo em que se contém quarenta produções, ou por outra, é 
um escrínio onde faulham quarenta jóias preciosíssimas.

Posto desde a sua mocidade Leo Lynce haja escrito versos, cheios 
daquelas ilustrações que floram no coração do poeta, somente agora, 
quando já está a mais de meio caminho da vida, resolveu enfeixar em 
livro as poesias que compõem o Ontem. Não quis, por amor à música, 
publicar na juventude, como outros, um livro em que vasasse os seus 
amores às beldades, em versos mais ou menos piegas...

Fez bem Leo Lynce em não se deixar arrastar pela onda de 
sentimentalismo então dominante. Fez bem, sim, porque se hoje muitos 
dos nossos poetas que publicaram livros aos vinte anos os fossem reeditar, 
teriam que selecionar as suas poesias. Não vai nisso a alfinetada de um 
julgamento injusto: é que na mocidade tudo são feitos para as de idades 
que são agrilhoados os corações dos bardos... Na maturidade, não. O poeta 
já não sente, a esvoaçarem-lhe na fronte, as asas falazes das gloríolas. Os 
seus versos, então, lidos por todos, por todos são apreciados.

É o que se dá com Leo Lynce, poeta nascido poeta. Permita-se-me, 
nesse ponto, uma explicação: há, mesmo em nossa terra, versejadores que 
não têm espontaneidade. Fazem versos inexpressivos e muita vez pecam 
até na técnica. Outros há que costumam procurar inspiração nas águas 
azuis do Mediterrâneo, ou nos lagos remansosos da Suíça, ou nalgum 
episódio histórico da Hélade...

Geralmente aceita é a convenção de que o poeta nasce. Notou-o 
Theophile Gautier, no prefácio de Les fleurs du mal, dizendo que Charles 
Baudelaire foi instado, no começo de sua vida literária, para abandonar a 
sua vocação. Queriam interessá-lo no comércio. Mandaram-no, para isso, 
num navio, levar um carregamento de bois para alimentar de “biftechs” 
os ingleses da Índia. A sua alma de esteta, entretanto, nessa viagem, 
“admirou aqueles céus, onde brilham constelações desconhecidas na 
Europa, a magnífica e gigantesca vegetação de perfumes penetrantes...”

Não lhe valem a experiência. E ao retornar Baudelaire dessas 
longínquas peregrinações, viram que era inútil opor-se resistência à 
vocação do poeta.
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Leo Lynce, ao revés desses poetas que procuraram no estrangeiro 
motivos para as suas poesias, cantou a nossa terra, as belezas incomparáveis 
do cenário sertanejo, em quarenta jóias impecáveis. Não se lhes observa 
sequer uma dessas chamadas licenças poéticas. Nelas não se nos depara 
o hábito, ainda hoje seguido por poetas nossos, das dedicatórias.

Ontem é um livro original. Prefaciou-o o próprio autor com oito 
versos livres, que são como arcadas douradas sob que passam os olhos 
do leitor para encontrar, lá dentro, no recesso do coração do poeta, a 
musa que o inspira.

Vale transcrevê-los:

Humilde e sozinho,
sem que ninguém soubesse de mim,
eu só no meu caminho,
vim.
Inglória coragem!
Fale o livro. Contém
o que foi essa romagem
os meus versos de Ontem.

Divide-se o livro em quatro partes: Tumulto selvagem, Clareira de 
fogo, Clareira de Cinzas e Clareira de sonhos. De várias espécies são as 
composições. Vem em primeiro lugar “Panteísmo”, poesia verdadeiramente 
admirável, em alexandrinos. Segue-se-lhe “Goyaz”, versos livres. É um 
mimo essa poesia, em que Leo Lynce faz extravasar da taça do patriotismo 
o seu grau de grande amor à terra natal.

Dela, estes versos:

Os poemas escritos a carvão
nas porteiras das estradas boiadeiras
ou nas paredes caiadas dos alpendres:
“Lindaura Mendes – Cabo Assumpção”.

E, sob dois corações entrelaçados:
“Sôdade do Rio dos Boi...”
“5/5/22. Francisco...”
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E mais estes:

Nas pautas musicais
do arame dos mangueiros
que gênio virá compor
os motivos dos currais,
os desafios brejeiros
e as cantilenas de amor?

Goyaz, rescendente jardim,
feito para a volúpia dos sentidos,
quem vive neste ambiente,
sorvendo o perfume da seiva
que erra no ar;
quem nasce numa terra assim,
por quê não há de cantar?

Agradam, sem exceção, as poesias e os sonetos enfeixados no 
Ontem. Permito-me, entretanto, referência, ainda que ligeira, àquela 
belíssima poesia Canaã do amor. É uma composição de largos vôos, em 
versos livres. Vale um poema. Confirma, perfeitamente, o que sobre os 
versos livres disse Almachio Diniz no seu livro Da Estética na literatura 
comparada: “Neste novo gênero poético – o verso livre – a beleza se 
dissemina com alguns surtos súbitos e violentos como os da passagem 
dos bólidos: são lampejos bruscos que no decurso dos versos lembram a 
pujança estética dos poemas”.

E Canaã do amor é um poema que qualquer dos maiores poetas 
nacionais assinaria, com grande lustre para o seu nome.

Não vou mais longe. Escasseia-me o espaço. Nas palavras que aí 
ficam, quero apenas deixar consignada a minha admiração ao estro de 
Leo Lynce e reafirmar a minha inteira solidariedade aos que cingiram a 
fronte desse conterrâneo com o diadema de “príncipe dos poetas goianos.”

(Gercino Monteiro – do jornal O Democrata,  
de 24/11/1928)
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Zoroastro Artiaga

Nasceu em Curralinho, hoje Itaberaí,  
neste Estado, no dia 29 de maio de 

1891, filho de Virgílio Pereira Artiaga e de 
Jovita Inocência Furtado de Lima Artiaga e 
faleceu em Goiânia no dia 26 de fevereiro 
de 1972.

Iniciou seus estudos na cidade de Ita-
beraí, prosseguindo-os na Velha Capital 
do Estado.

Seu primeiro emprego foi de auxiliar 
de escritório dos Correios e Telégrafos 
e mais tarde Telegrafista, transferindo-se 
para a cidade de Catalão no ano de 1915, 
fundando ali, o jornal político e combativo 
O Novo Horizonte, que teve a duração de 
oito anos. Ainda nesta cidade, foi Escrivão 
da Delegacia Regional e teve que mudar 
de Catalão por perseguição política e o 
empastelamento de seu jornal.

Casou-se com a inteligente escritora 
Araci Monteiro Artiaga, filha do combativo 
jornalista Benedito Monteiro Guimarães.

Na Cidade de Goiás, foi Escrivão do 
Crime; Tabelião do segundo Ofício; Oficial 
de Gabinete da Secretaria da Segurança 
Pública; Diretor do Departamento das 
Prefeituras; Diretor da Imprensa Oficial 
do Estado; Diretor do Departamento de 
Propaganda; Diretor do Departamento de 
Divulgação de Goiás; Membro do Conse-
lho Penitenciário do Estado; Membro da 
Junta de Estatística; Membro do Conselho 
Técnico da Economia e Finanças do Esta-
do; Diretor do Departamento Estadual de 

Cultura; Secretário Regional de Geografia 
e Presidente da Comissão de Limites de 
Goiás.

Um dos fundadores da Associação 
Goiana de Imprensa, da União Brasileira 
de Escritores, secção de Goiás, Presidente 
do Instituto Histórico e Geográfico de 
Goiás e da Academia Goiana de Letras.

Idealizador do Museu Estadual de 
Goiás, que mais tarde, em sua homena-
gem, passou a se chamar Museu Estadual 
Zoroastro Artiaga.

Jornalista nato, em cada cidade por 
onde passou, fundava um jornal. Colabo-
rador dos jornais do Triângulo Mineiro e 
de Goiás, dentre eles, A Folha de Goyaz, 
O Popular e Cinco de Março, de Goiânia.

Era advogado formado pela Faculdade 
de Direito de Goiás e deixou as seguintes 
obras publicadas: Geologia Econômica de 
Goiás; Dos índios do Brasil Central; Riqueza 
Vegetal do Planalto Central; Contribuição 
para a História de Goiás; Monografia Histó-
rica e Geográfica da Nova capital; Geografia 
Econômica; Dos minérios de Radium de 
Goiás; História de Goiás, em 5 volumes; 
Revolução de 1909; Etnologia Goiana e Rios 
Araguaia e Tocantins.
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GENERAL JOAQUIM XAVIER CURADO

O general era filho de Pirenópolis, tendo nascido em 28 de dezembro 
de 1746. Eram seus pais José Gomes Curado e D. Maria Cerqueira de 
Assunção. Fez estudos no Rio, completando-os em Coimbra. Em 1764, 
entrou para as fileiras do nosso glorioso Exército. Marchou do Rio 
para o Sul com o posto de Alferes, sob comando do Gal. Alemão João 
Henrique Bonn, para lutar contra os espanhóis que tinham invadido 
terras brasileiras.

No Sul, praticou tais atos de bravura, que foi promovido a Sargento-
mor. Lutou entre Minas e S. Paulo contra bandoleiros que estavam 
saqueando fazendas. Em 20 de agosto de 1789, foi homenageado pelo 
vice-rei do Brasil. Logo foi promovido a Tenente-coronel de Infantaria. Foi 
nomeado governador de Campos pelo conde de Rezende e desempenhou, 
com muito brilho, essa comissão.

Foi mandado à Europa em missão oficial; e, em caminho, foi 
aprisionado o navio em que viajava, por piratas franceses, exatamente 
quando o general Junot ocupava a capital lusitana. Foram mandados para 
Biscáia. Seus documentos foram destruídos e, muito tempo depois, por sua 
inteligência conseguiu chegar a Lisboa e Madrid. Desempenhou, então, 
a missão que o levou a Portugal, no ano de 1800, e voltou ao Brasil, com 
grande satisfação do soberano.

Foi, nessa oportunidade, promovido a Coronel e nomeado 
governador de Santa Catarina. Assumiu o exército em 8 de dezembro 
desse ano. Quando governo, recebeu em palácio uma visita importante: 
um irmão do imprador da Rússia. Tal foi a sua recepção e requinte de 
hospitalidade que, tempos depois, recebeu do Czar em retribuição, uma 
patente de general do Exército moscovita, acompanhada de um anel de 
brilhante que era o distintivo do alto posto.

Deixou aquele governo em 8 de julho de 1805. Pediu sua reforma 
e esta lhe foi negada por Dom Marcos de Noronha. Este, ao negar-lhe o 
pedido, fez elogios calorosos ao general goiano e promoveu-o a brigadeiro. 
Em 13 de maio de 1808, foi graduado como marechal de Campo e, no 
seguinte, partiu para a Argentina e Uruguai, em missão reservada,a que 
deu amplo desempenho. Fora u’a missão diplomática.

Em 1810, foi posto à disposição de Diogo de Souza, em Porto Alegre, 
conde do Rio Preto, então governador da capitania, o qual iria invadir o 
Uruguai. Foi o general Curado, comandante da coluna-invasora. Brilhou 
nesta campanha, principalmente em Catalão, por seus feitos e capacidade 



297ACADEMIA GOIANA DE LETRAS   (  História  e  Antologia  )

militar. Foi condecorado em 4 de janeiro de 1817, com a comenda da 
Torre da Espada. Assumiu o comando do nosso Exército e estabeleceu 
o Q.G. nas circunvisinhanças de Passo do Lageado, local em que foi 
condecorado com a medalha de Lealdade e a de Mérito Militar, que lhe 
foi concedida por  D. João VI.

De suas atividades, resultou o Tratado de 30 de Junho de 1821 
que anexou a banda oriental ao Brasil com a denominação de Província 
Cisplatina. Em 12 de janeiro de 1811, foi nomeado governador das armas 
de corte e graças à sua ação foi que o general Zuzarte embarcou para a 
Europa, pois tinha deliberado permanecer no Brasil, revoltando-se contra 
D. Pedro I, quando deliberou ficar. Estes embarques se deram a 15 de 
fevereiro de 1823.

Na coroação de D. Pedro II, foi quem comandou a formatura que 
se realizou no Campo de S. Domingos. Foi deputado nacional por Santa 
Catarina. Foi agraciado com o título de barão, por decreto de 20 de abril 
de 1825. Também recebeu o título de conde de São João das Duas Barras, 
por decreto de 7 de setembro de 1826. Foi o primeiro Conde, Conselheiro 
da Casa Imperial, Conselheiro da Guerra, Cavalheiro da Casa Imperial, 
ordem da Torre da Espada, Grau Cruz Imperial, Ordem do Cruzeiro, 
Comendador, sendo condecorado 4 vezes.

Faleceu no Rio de Janeiro a 15 de setembro de 1830 com 81 
anos. Está enterrado na igreja de S. Francisco de Paula. Em Goiás, foi 
homeageado com o seu nome, em uma estação da roça, no Município 
de Anápolis. No Brasil não conhecemos homenagem alguma feita em 
sua honra, servindo para recomendar seu ilustre nome aos brasileiros da 
atual geração e os vindouros.

Nós, os goianos, não valorizamos os nossos, e não apreciamos 
os verdadeiros valores. Americano do Brasil julgou o feito glorioso do 
Anhangüera com este final magnífico de um poema seu:

“Apenas teve, nos anais da História,





299ACADEMIA GOIANA DE LETRAS   (  História  e  Antologia  )

Regina Lacerda

Nasceu na Cidade de Goiás, no dia 25  
de junho de 1919, filha de Umbelino 

Galvão de Moura Lacerda e de Zenóbia 
Santa Cruz Camargo Lacerda. Foi a pri-
meira mulher a ocupar uma Cadeira na 
Academia Goiana de Letras e faleceu em 
Goiânia, no dia 14 de dezembro de 1992.

Fez os estudos primário, ginasial e 
normal em sua terra natal. O curso de 
Orientação Educacional na Faculdade 
de Filosofia de Santa Úrsula, no Rio de 
Janeiro; Administração Pública na Escola 
Brasileira de Administração Pública, no 
Rio; Professora de Desenho, História da 
Arte e curso de Licenciatura na Universi-
dade Católica de Goiás, em 1971.

Lecionou no Jardim de Infância da 
Escola Modelo, na Cidade de Goiás e 
Professora do ensino primário do Grupo 
Escolar de Corumbá de Goiás. Ministrou 
aulas no Colégio Estadual de Goiás e em 
Goiânia foi diretora da Divisão da Expan-
são Cultural, da Secretaria da Educação e 
Cultura do Estdo, bem como Secretária 
da Imprensa Oficial do Estado; Diretora 
do Museu Estadual de Goiás e uma das 
Fundadoras da Escola Goiana de Belas 
Artes. Chefe da Divisão de Promoção Tu-

rística do Governo do Estado e Membro 
do Conselho Estadual de  Cultura.

Filiada à Comissão Nacional de Fol-
clore e à Associação Brasileira de Folclore 
de São Paulo; à Sociedade Luso-Brasileira 
de etnologia do Rio de Janeiro e à União 
Brasileira de Escritores de Goiás; Asso-
ciação Goiana de Imprensa; membro-
-fundadora da Associação da Cultura 
Franco-Brasileira e ocupante da Cadeira 
nº 35, da Academia Feminina de Letras e 
Artes de Goiás.

Publicou os seguintes livros: Vila Boa 
(folclore), premiada pela bolsa Hugo 
de Carvalho Ramos; Pitanga (poesias); 
Cerâmica Popular (Monografia), pela 
Secretaria da Educação e Cultura do 
Estado; Papa-Ceia (folclore), publicação 
do Departamento Estadual de Cultura; 
Cidade de Goiás, berço da Cultura Goiana 
(conferência); Antecedentes e repercus-
são da Independência de Goiás, editora 
Oriente; Henrique Silva, General das Letras 



Coelho Vaz300

O RIO

Eu quero ir.
O rio me chama, porém tenho medo.

Tenho medo do rio
que engole pescador nos redemoinhos.

Tenho medo da água
que cria piranhas nos seus remansos.

Tenho medo de piranhas
que comem a carne dos homens ainda vivos.

Tenho medo de botos
que fazem filhos em donzelas.

Tenho medo da sucuri
que enlaça canoeiros desprevenidos.

Tenho medo da caninana
que mama leite das mulheres.

Eu quero ir. Quero ir, e tenho medo.

Mas é uma beleza o Rio Araguaia.
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Lygia de Moura Rassi

Nasceu no Rio de Janeiro, no dia 12 de  
agosto de 1933, filha de Pedro Moura 

e de Maria de Abreu Moura e faleceu em 
Goiânia, no dia 25 de maio de 2005.

Fez seus estudos primário e ginasial 
no Colégio Santo Amaro e colegial no 
Colégio São Paulo, no Rio de Janeiro. O 
curso de piano, na Escola Nacional de 
Música e Licenciatura Plena em Música 
pelo Instituto de Artes da Universidade 
Federal de Goiás.

Pertenceu à União Brasileira de Escri-
tores de Goiás e à Academia Feminina de 
Letras e Artes de Goiás, onde foi Presi-
dente. Membro do Conselho Estadual de 
Cultura, da Academia Nacional de Música 
e da Academia Petropolitana de Letras.

Casou-se em 1953, com o médico 
Luiz Rassi e desde então, residentes em 
Goiânia.

Teve diversas premiações literárias 
não só em Goiás, como em outros Es-
tados. Recebeu Menção Honrosa nos 
concursos José Décio Filho em 1983, e 
da bolsa de publicações Hugo de Carvalho 
Ramos, nos anos de 1984 e 1985.

Obras publicadas: A prosódia, suas 
conotações histórico-didáticas, 1978; 
Vozes do tempo, 1983; Encontros em 
Cantos, 1985; Revertere, 1987; Momentos 
plurais, 1990; Conheça sua cidade, 1999; 
Flor poesia, 1999; Dos Cedros à Palmeira, 
2000; Re-Cantos, (edição bilíngüe), 2001; 
Veios da Paixão, 2002; Silencios de Viento 
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ARMONIAS

II

Entre retinas
do anoitecer
estrelas
planetas
satélites
preludiam o amor

Sugo o lácteo – licor
da via viável

Calo nebulosas
Navego
meu cometa maior.
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Luiz Augusto
Paranhos Sampaio

Nasceu em Catalão, Goiás, no dia 15  
de julho de 1937, filho de Duílio 

Sampaio e de Helena Paranhos Sampaio.
Aprendeu as primeiras letras e o curso 

primário em sua cidade natal. O ginásio, 
no Ateneu Dom Bosco, em Goiânia e, 
em 1959, bacharelou-se em Letras Ne-
olatinas, pela Faculdade de Filosofia da 
Universidade Católica de Goiás.

Em 1960, bacharel em Direito, pela 
Faculdade de Direito da Universidade 
Federal de Goiás.

Lecionou em diversos estabelecimen-
tos de ensino de Goiânia, no Ateneu Dom 
Bosco, Colégio Estadual Pedro Gomes, 
professor substituto da Faculdade de 
Ciências Econômicas da Universidade 
Católica de Goiás e, por muitos anos, 
diretor do Colégio Comercial 5 de Julho.

Em 1962, eleito vereador em Goiânia, 
sendo o mais votado, assume, dois anos 
após a diplomação a presidência da Câ-
mara Municipal da capital.

Iniciou suas funções públicas como 
Delegado Regional de Goiás do SAPS 
(Serviço de Alimentação da Previdência 
Social), procurador municipal de Goiânia, 
consultor jurídico do Ministério da Agri-
cultura, Consultor da República, Procura-
dor Geral da União e Consultor da União.

Proferiu palestras no Brasil e no 
exte rior. Faz parte de diversas entidades 
brasileiras e recebeu muitas condecora-
ções: Medalha do Pacificador do Exército 

Brasileiro; Medalha Amigo da Marinha, do 
Clube Naval; Medalha do Mérito Taman-
daré, da Marinha; Colar do Mérito Judiciário 
do Trabalho, do Tribunal Superior do 
Trabalho, no grau de Comendador; Ordem 
de Mérito Aeronáutico (Comendador), do 
Mérito Anhangüera do Judiciário do Trabalho 
(Comendador).

Obras publicadas: Apostila da Geogra-
fia Geral, 1958; Café Central (crônicas), 
1966; Como se tornar secretário do Estado 
e permanecer no cargo (ensaio), 1978; 
Matérias Estranhas e Casuísmo nos textos  
constitucionais brasileiros, 1988; Comen-
tários à Nova Constituição Brasileira (2 
volumes), 1989; Crônicas Maliciosas, 
1999; Apontamentos sobre o Código de 
Conduta da Alta Administração Pública 
Federal, 2001; Processo Administrativo, 
2002; Crônicas Quase Didáticas, 2003; 
Opiniões na Imprensa, 2003; Duas épo-
cas e dois vultos ilustres, 2004; Estatuto 
do Idoso – comentado, 2004; Emoções 
do Retorno, 2005; Gabriela Mistral – O 
canto nostálgico dos Andes, 2005; Para 
ler na sala de espera (crônicas), 2005; 
Confissões de fé. Confissões de amizade 
(discurso de posse na Academia Goiana de  
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ODE À AMÁLIA HERMANO

Primavera, depois do inverno, antes do verão. Nascem as flores... 
com as flores, as orquídeas, as begônias, as margaridas, as violetas, os 
jasmins, os crisâtemos, os girassóis, as sempre-lustrosas, as buganvílias, 
que ornamentam os jardins, os campos, os prados e as matas.

Flores-da-cachoeira, que vegetam nos remansos das águas; flores-
d’água, cujas raízes emergem amarelo-pálidas dos pântanos; flores-da-
esperança, brancas, solitárias, com sépalas formando estrelas alvacentas; 
flores-da-noite, alvas e amarelas, perfumando o ar das noites quentes; 
flores-da-paixão, flores-da-páscoa, flores-da-quaresma, flores-da-
redenção, flores-das-almas, flores-das-pedras, flores-de-abril, flores-de-
maio, flores-de-amor.

Você, Amália, nasceu com a primavera, aos vinte e três de setembro, 
em Natividade.

Possuía a graça nativa, desartificiosa e singela, como as plantas que 
brotam nas pedras, nas árvores, nos troncos espessos das aroeiras-de-goiás.

Você, Amália, tinha que vir ao mundo na época primaveril, na 
aurora do ano, com o viço das flores, das plantas.

Mil-flores em mil-folhas – você, Amália, era a essência de muitas 
flores e de folhas diferentes.

Era a massa folhada, doce, recheada de bondade.
Você era a botânica, não a bióloga da teoria, mas a estudiosa 

prática, que se dedicava ao estudo dos vegetais sob o ângulo científico, 
sem qualquer vaidade.

Fazia tudo por amor à natureza.
Você foi a floração das artes, da educação, do jornalismo, da história, 

das amizades.
Você, Amália, viveu entre as orquídeas, naquela casa da rua vinte e 

quatro, com o seu Maxi; velha casa dos primórdios de Goiânia, onde o ar 
inconfundível que se respirava dava a impressão de se estar nos vergéis, 
na verde paisagem das matas.

Ali, respirava-se o ar do prado, a seiva orgânica de suas orquídeas.
Tudo se achava impregnado de perfume, de harmonia e de bondade.
Certa vez, faz alguns anos, lembro-me bem, ao ver a beleza 

exótica de uma catléa, quando estudávamos a transformação do bosque 
da Araguaia num jardim botânico, você, me explicando, com muita 
paciência, a relação que a orquídea demonstra ter com a vida humana, 
chamei a planta de trepadeira, num rasgo de audácia e de ignorância.
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Foi um deus-nos-acuda! Parecia que havia provocado uma 
hecatombe pavorosa, um acidente ecológico com sérios danos à flora!

Levei um pito danado. Para mim, foi como se tivesse tocado ao 
piano um si bemol ao invés de um fá sustenido na presença da professora 
Belkiss Spenzière Carneiro de Mendonça.

Também, pudera! Não sabia que estava dando um nome vulgar à 
catléia nobilor amaliae, aquela belíssima orquídea descoberta por você e 
pelo saudoso mestre Maximiano, em 1977, em Taguatinga.

Amiga de Pablo Neruda, de Jorge Amado e de Zélia, de Burle Marx, 
de Bernardo Élis, de José Décio Filho, de Rachel de Queiroz, de Dinah 
Silveira de Queiroz, de Belkiss Spenzière Carneiro de Mendonça, de 
Geraldo Coelho Vaz, admiradora de Gabriela Mistral, de Henri Cousteau, 
você deixou uma vasta obra científica, literária, educacional, artística e, 
sobretudo, humanitária, de valor inigualável!

Gostaria de vê-la, hoje, Amália, aos oitenta e um anos, naquela 
mesma casa da rua vinte e quatro, junto ao Maxi, sentados em cadeiras 
de balanço, admirando aqueles belos pratos de porcelana e velando pela 
preservação do verde do seu quintal.
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Joaquim Maria 
Machado de Assis

Nasceu no Rio de Janeiro no dia 21 de  
junho de 1839 e morreu em 29 de 

setembro de 1908, em sua cidade natal. 
Filho de Francisco José de Assis e de Maria 
Leopoldina Machado de Assis.

De origem humilde aprendeu a ler 
e escrever por conta própria. Era auto-
-didata.

Foi sacristão e só pôde fazer o curso 
primário, segundo os historiadores e 
pesquisadores da vida e obra deste ex-
traordinário escritor.

Foi caixeiro por três dias, depois 
aprendiz de tipógrafo, revisor de provas, 
jornalista e funcionário público por mais 
de 40 anos, alcançando o alto posto de 
Diretor de Secretaria de um Ministério.

Casou-se com Carolina Augusta Xa-
vier Novais, portuguesa, que era irmã de 
um notável poeta e viveu dedicada à vida  
do lar.

Foi um dos fundadores da Academia 
Brasileira de Letras e Presidente Perpétuo 
daquele sodalício.

Não resta dúvida de que é um dos 
mais brilhantes escritores de todos os 

tempos e o primeiro escritor universal 
de nossa  literatura.

Suas obras principais são: Poesias com-
pletas, Teatro I, 1863; Desencantos, 1861; 
Quase Ministro, 1863; Os deuses de casaca, 
1866; Contos Fluminenses, 1870; Histórias 
da Meia-noite, 1873; Papéis Avulsos, 1882; 
Histórias sem data, 1884; Várias histórias, 
1896; Páginas recolhidas, 1899; Memórias 
Póstumas de Brás Cubas, 1881; Quincas 
Borba, 1892; Dom Casmurro, 1900; Esau e 
Jacó, 1904; Memorial de Aires, 1908.

Muitas coletâneas póstumas surgiram 
de contos, poesias, crônicas, críticas lite-
rárias, crítica teatral, de correspondências 
e outros trabalhos deste escritor que é 
bastante discutido e fortemente louvado, 
embora sua consagração só tenha ocorri-
do depois de sua morte.
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A CAROLINA

Querida, ao pé do leito derradeiro
Em que descansas dessa longa vida,
Aqui venho e virei, pobre querida,
Trazer-te o coração do companheiro.

Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro
Que, a despeito de toda a humana lida,
Fez a nossa existência apetecida
E num recanto pôs um mundo inteiro.

Trago-te flores, – restos arrancados
Da terra que nos viu passar unidos
E ora mortos nos deixa e separados.

Que eu, se tenho nos olhos malferidos
Pensamentos de vida formulados,
São Pensamentos idos e vividos.

(Soneto de 1906, feito depois da morte de sua mulher)
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Joaquim Carvalho
Ferreira

Nasceu na Cidade de Goiás, no dia 5  
de outubro de 1902, filho de Fran-

cisco Ferreira dos Santos Azevedo e de 
Virgínia Carvalho Ferreira, e faleceu no dia 
4 de março de 1970, em Goiânia.

Era filho do educador e conhecido 
professor Ferreira, que dedicou sua vida 
ao ensino goiano e publicou a obra de 
pesquisa Anuário Histórico, Geográfico e 
Descritivo do Estado de Goiás.

Iniciou seus estudos na antiga Capital 
do Estado, e foi aluno da Mestra Nhola 
(Pacífica Jovelina de Castro). Cursou o 
secundário no Lyceu de Goyaz e direito 
na Academia de Direito de Goiás.

Como jornalista, trabalhou em O Po-
pular, de Goiânia e A razão, na Cidade de 
Goiás. Colaborador de A Folha de Goyaz, 
O Social, em Goiânia e outros jornais da 
 época.

Foi diretor do Correio Oficial do Estado; 
professor de História na Escola Normal, 
em Goiás; professor cadetrático de Histó-
ria do Brasil, no Lyceu de Goyaz; profes-
sor Catedrático de Direito Administrativo 
da Universidade Federal de Goiás e da 
Universidade Católica de Goiás; Diretor 

da Faculdade de Direito da Universidade 
Federal de Goiás, chegando ao cargo de 
vice-reitor e reitor da Universidade Fede-
ral de Goiás; Secretário de Polícia do Es-
tado; Diretor do Departamento Estadual 
de Cultura da Secretaria da Educação e 
Cultura do Estado de Goiás e membro do 
Conselho Estadual de Educação.

Foi o candidato mais votado e escolhi-
do para Presidente do Conselho Municipal 
da Cidade de Goiás, cargo que exerceu 
de 1927 a 1930.

Em 1964 o Interventor Federal do 
Estado de Goiás, Cel. Meira Matos, o con-
vidou para ocupar a Secretaria da Educa-
ção e Cultura do Estado, tendo declinado  
o convite.

Publicou Os bispos de Goiás e História 
Militar de Goiás. Em 1980, pela Universi-
dade Federal de Goiás, em edição póstu-
ma, veio a lume Presidentes e Governadores 
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GOIÂNIA, ÀS VESPERAS DOS 31 ANOS

Coube, incontestavelmente, ao segundo Presidente da província 
de Goiás, marechal de Campo Miguel Lino de Morais (1827-1831) a 
prioridade no lançamento da idéia da transferência da Capital do Estado 
para outro local, quando, ao presidir a solenidade da instituição do 
Conselho Geral, em 1830, após examinar inúmeros problemas de ordem 
social e política, terminou sugerindo que a sede do governo desta Unidade 
se localizasse mais para o Norte, isto é, imediações da Água Quente.

Alguns anos depois, já em 1863, o grande Presidente Couto 
Magalhães, autor de Primeira Viagem ao Araguaia, abordava também o 
assunto, afirmando a certa altura:

A situação de Goiás era bem escolhida quando a província era aurífera. 
Hoje, porém, que demonstrado que a criação de gado e a agricultura 
valem mais do que quanta mina de ouro já pela Província, continuar 
a Capital aqui é condenar-nos a morrer de inanimação, assim como 
morreu a indústria que iniciou a escolha deste lugar.

O major Dr. Rodolfo Gustavo da Paixão, primeiro governador que 
teve este Estado (24 de fevereiro de 1890 a 20 de janeiro de 1891), não 
escondeu também, seu interesse na solução do importante problema.

A primeira Constituição no Estado, no período republicano, previa 
essa mudança, pois em seu artigo 5º dizia: “A Cidade de Goiás continuará 
a ser a capital do Estado, enquanto outra coisa não deliberar o Congresso”. 
E o contrato entre o governo de Goiás e a Empresa de Força e Luz da 
antiga Capital (1918) rezava: “Se a capital do Estado for mudada para 
outra localidade, a empresa...”.

Assim, não constituiu surpresa para o povo que se aglomerava em 
frente ao Palácio do Governo, na Cidade de Goiás, a oração proferida pelo 
Dr. Pinheiro Chagas, ao empossar-se no governo, em 1930, focalizando 
a necessidade imperiosa dessa transferência, ao menor prazo possível.

Entretanto, o primeiro ato, tornando uma realidade a idéia, só se 
concretizou em 1932, quando o Interventor Pedro Ludovico Teixeira 
assinou o Decreto nº 2.737, de 20 de dezembro, nomeando uma comissão 
sob a presidência do então Bispo de Goiás, o saudoso Dom Emmanuel 
Gomes de Oliveira, para escolher o local no qual se viria o edificar a 
nova cidade.

Instalados os trabalhos dessa comissão a 3 de janeiro de 1933, o 
Cel. Pirineus de Souza, um dos seus mais ilustres membros, propôs que se 
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escolhessem três técnicos, os Srs. João Argenta e Jerônimo Curado Fleury, 
engenheiro, e Dr. Laudelino de Almeida, médico, para proceder ao exame 
das condições topográficas, hidrológicas e climatéricas das localidades de 
Bonfim (hoje Silvânia), Pires do Rio, Ubatan (hoje Egerineu Teixeira), e 
Campinas (hoje bairro de Goiânia), para que, baseada em seu relatório, 
se manifestasse a comissão.

Essa sub-comissão, a 4 de março de 1933, apresentava completo 
estudo, com a seguinte conclusão:

Considerando que Campinas se acha situada no ponto cêntrico da 
parte mais povoada do Estado e sua topografia, das mais apropriadas 
e belas para construção de uma cidade urbanamente moderna, entre 
um vasto perímetro de terras de ótima cultura, toda coberta de matas 
de superior qualidade e que enormemente facilitarão a construção 
da nova cidade; a sub-comissão é de parecer que a nova capital seja 
construída em Campinas, nas proximidades de “Serrinha” situada na 
direção azimutal de 130 graus, de, em caso de urgência, em Bonfim.

Aprovado esse relatório, nomeou o Interventor Federal o 
engenheiro Armando de Godoy, dos mais abalizados urbanistas, para 
proceder ao estudo definitivo da região escolhida, estudo favorável ao 
ponto de vista esposado pela Comissão.

De posse de todos esses elementos, o Dr. Pedro Ludovico Teixeira 
baixou o Decreto nº 3.359, de 18 de maio de 1933, determinando que 
a região às margens do córrego Botafogo, compreendida nas fazendas 
denominadas Criméa, Vaca Brava e Botafogo, no município de Campinas, 
fosse escolhida para nela se edificar a Capital do Estado. Além de outras 
providências, determinava o referido Decreto que a transferência se 
concretizasse no prazo de dois anos.

Iniciados a 27 de maio, os trabalhos de terreno ficaram concluídos 
em outubro, quando então se escolheu a data de 24 para a solenidade de 
lançamento da pedra fundamental.

Além de sua remarcada significação, como data nacional, assumiu ela, 
na história de nosso Estado, grande vulto. Eis que nesse dia foi dado 
início à maior conquista que contaremos no século atual a construção 
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da nova Capital do Estado (Diário Oficial, 27/10/1933).

Dois anos depois, pelo Decreto nº 327, de 2 de agosto, foi organizado 
o município da Nova Capital, que recebeu o nome de Goiânia, sugerido 
pelo Sr. Caramuru da Silva Brasil, num concurso realizado pelo jornal O 
Social, em outubro de 1933.

A instalação do município se realizou a 20 de novembro. A 13 de 
dezembro, o governador Pedro Ludovico assinava, em Goiânia, o primeiro 
decreto, que recebeu o número 560, determinando que se transportasse 
para a nova capital as Secretarias Geral e do Governo e a Casa Militar. 
Mais tarde, foram transferidas a Diretoria Geral das Seguranças Públicas, 
uma Companhia da Polícia Militar (Decreto 608-A, de 20 de dezembro 
de 1935), e a Diretoria Geral da Fazenda (Decreto 765, de 18 de janeiro 
de 1936). Finalmente, a 23 de março de 1937, o Governador assinava 
o Decreto nº 816, transferindo a capital do Estado, da cidade de Goiás, 
para Goiânia.

Mas o Batismo Cultural só se realizou em 5 de julho de 1942.
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Jaime Câmara

Nasceu na cidade de Baixa Verde, no  
Rio Grande do Norte, no dia 16 de 

julho de 1909, filho de Joaquim Rebouças 
de Oliveira e de Maria Melquíades de 
Miranda Câmara.

Iniciou seus estudos em sua terra 
natal.

Seu irmão, Joaquim Câmara Filho, 
que já se encontrava em Goiás, trouxe o 
acadêmico para sua companhia e foi tra-
balhar na Loteria de Goiás e, mais tarde, 
no Correio Oficial do Estado.

Membro do Instituto Histórico e Ge-
ográfico do Estado de Goiás e da Legião 
de Honra Marechal Rondon; Fundador 
da Associação Goiana de Imprensa e 
membro nato do Conselho Consultivo da 
Associação Comercial do Estado de Goi-
ás; Fundador da Faculdade de Economia 
de Goiás e da Federação do Comércio de 
Goiás, do SESC, do SENAC, em Goiânia. 
Membro da União Brasileira de Escri-
tores, secção de Goiás, onde ocupou a 
presidência.

Jornalista profissional e um dos fun-
dadores do jornal O Popular, diário de 
Goiânia, e do complexo das Organizações 

Jaime Câmara.
Foi Presidente por duas vezes da As-

sociação Comercial do Estado de Goiás; 
Presidente da Federação do Comércio 
do Estado; Presidente do SESC e SENAC; 
Secretário da Agricultura do Estado e 
Secretário de Viação e Obras Públicas 
do Estado de Goiás; Presidente da Caixa 
Econômica do Estado de Goiás e Diretor 
do Banco do Estado de Goiás S/A; Prefeito 
Municipal de Goiânia e Deputado Federal 
por Goiás, em duas legislaturas.

Em 1957, a Assembléia Legislativa do 
Estado de Goiás concedeu-lhe o título ho-
norífico de Cidadão Goiano pelos serviços 
prestados ao Estado.

Publicou, em 1967, Os Tempos da 
Mudança; em 1971, Cadeira nº 17 e, em 
1974, Nos tempos de frei Germano, com-
posto e impresso nas oficinas e gráficas de  



Coelho Vaz316

ACADEMIA

Eu já conhecia a Academia Goiana de Letras. Conhecia de longe, 
sem pensar que algum dia pudesse integrar os seus quadros. Sabia-a e 
admirava-a como cenáculo propício à pureza de sentimentos, onde a 
convivência aprimora qualidades intelectuais, distanciando os homens 
de preocupações materiais para integrá-los no contexto cultural que 
dignifica e enaltece o espírito humano.

As conversas, os diálogos se situam no plano das idéias, abrindo 
horizontes mais largos na conceituação de temas que interessam de perto 
aos que se voltam para o cultivo das letras e também das ciências sociais.

E a Academia Goiana de Letras, nesta sua nova fase, entendeu bem 
sua responsabilidade na hora presente, ajustando-se à realidade de um 
Estado em plena fase de crescimento e de expansão.

Despido de qualquer sentimento de vaidade, mas justamente 
orgulhoso do lugar que passo a ocupar, sobretudo porque ele me inclui 
no rol de homens representativos da cultura goiana, não posso deixar 
de lançar uma vista de olhos ao passado desta Casa, levantando alguns 
dados relativos à sua história.

A Academia de Letras surgiu, pela primeira vez, em Goiás, antiga 
capital, no ano de 1904. Eram doze as suas Cadeiras, com os seguintes 
patronos:

Bartolomeu Bueno da Silva, Félix de Bulhões, General Curado, 
Antônio de Bulhões, Conselheiro André de Pádua Fleury, Joaquim Alves 
de Oliveira, Joaquim Rodrigues, padre Gonzaga, Teodoro Rodrigues, Dr. 
Corumbá, Felipe Santa Cruz e Joaquim Xavier de Almeida.

Foram nove os intelectuais que se reuniram para fundar a entidade. 
Senhorita Eurídice Natal, a cuja memória tributo, nesta oportunidade, 
minhas homenagens mais sinceras, Joaquim Bonifácio da Silveira, Augusto 
Ferreira Rios, Godofredo de Bulhões, Acrísio da Gama e Silva, Leopoldo 
de Souza, Marcelo Silva, Luiz do Couto e professor Francisco Ferreira 
dos Santos Azevedo. Para completar o quadro, ficou estabelecido que as 
demais vagas seriam preenchidas posteriormente. Surpreendentemente 
– e digo surpreendentemente porque a mulher naquele tempo não 
conseguira ainda a independência que hoje ostenta, ombreando-se com 
o homem em todas as atividades da vida moderna – a senhorita Eurídice 
Natal foi aclamada Presidente da novel instituição. E a sua indicação foi 
tão bem recebida que mereceu elogios gerais, tendo o Jornal de Goiás, que 
se editava na época, naquela cidade, noticiado o fato da seguinte forma:
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As dez horas da noite, aos sons de uma marcha triunfal, entre palmas e 
flores, a Presidente da Academia de Letras pelo braço do secretário, o 
poeta Joaquim Bonifácio, fez a sua entrada solene nos salões do baile. 
Deu-se então uma cena admirável em sua nota artística. As mimosas 
goianinhas, Dolinha de Barros, Genoveva Santana, Semírames 
Macedo, Célia Guedes, Ana Jardim, Rosentina Santana, Maria Elisa 
da Silva, Ermilinda Ramos e Totosinha da Luz cobriram de jasmins 
desfolhados e pétalas de rosas brancas o branco vestido da senhorita 
Eurídice Natal.

A notícia dá bem idéia de quão imponente foi a festa de posse 
da primeira diretoria da Academia de Letras de Goiás. Era assim o seu 
primeiro nome. Não obstante todo esse entusiasmo, a Academia teve 
duração efêmera. Reuniram-se outras vezes nos salões históricos do 
Palácio Conde dos Arcos, ocupado na época por Xavier de Almeida, e 
que foi um grande incentivador da criação da Academia.

Aos poucos, porém, foram-se distanciando as reuniões até que a 
Academia não dá mais notícias das suas atividades, pairando sobre ela o 
silêncio que identifica plenamente sua inoperosidade, cujas causas não 
consegui apurar, embora as atribuí à agitada situação política da época.

Houve um intervalo de 3 décadas. Em 1939, já em Goiânia, 
novamente a idéia volta a agitar os meios intelectuais. E, coincidentemente, 
à frente da iniciativa aparece o Dr. Colemar Natal e Silva, filho de dona 
Eurídice Natal e Silva, fundadora e primeira Presidente da Academia 
desaparecida.

Não se pode dizer, entretanto, que a vida intelectual haja sofrido 
um processo de estagnação, durante esse período. Absolutamente. Vários 
expoentes da cultura goiana brilharam durante essa época. Destacamos, 
no fim do século, Félix de Bulhões, com sua magnífica poesia “Só”, que 
peço permissão para fazê-la executar, musicada pelo ótimo conjunto de 
Goiás, Vocalistas Goiases:

Só

Parei! – chegado havia ao cimo da montanha
 Aspérrima e tamanha – 
 O sol morria além!
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Parei; sentei-me só, à beira do caminho,
 Sentei-me ali sozinho,
 Eu só, sem mais ninguém.
Olhei atrás e avante. Os largos horizontes
 Debruçam-se nos montes.
 E longes, por além,
De branco e azul e fago e púrpura toucados,
 Diziam contristados:
 “Tu só sem mais ninguém”,
Percorro o estádio feito em um só lançe d’olhos
 Sem contar os abrolhos,
 E muito, muito além,
Nas veigas serpeava o trilho venturoso
 Que eu correra ditoso,
 Eu só, sem mais ninguém.
Atrás deixava o prado, a vida, a flor, o aroma
 E o doce amor que assoma
 Na juventude. Além,
Além a névoa densa, a dúvida insegura,
 Além a bruma escura,
 Eu só, sem mais ninguém.
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Benedito Odilon Rocha

Nasceu na cidade de Corumbá de  
Goiás, no dia 7 de abril de 1916, filho 

de Francisco da Silva Rocha e de Eudóxia 
das Dores Rocha e faleceu, em Goiânia, 
no dia 2 de julho de 1990.

Iniciou os primeiros estudos com sua 
mãe e concluiu na Escola Pública Estadual 
do sexo masculino, com a professora 
Ovídia da Costa Campos e o ginasial, no 
Ginásio Anchieta de Bonfim, hoje Silvânia 
e, com o seu colega Hélio Araújo Lobo, 
funda o jornal estudantil Voz Juvenil.

Em 1937, retorna a sua terra natal e 
torna-se professor da Escola Pública Es-
tadual e do Grupo Escolar João Mendes 
e, dois anos após, é nomeado Secretário 
da Prefeitura Municipal de Corumbá de 
Goiás.

Em 1940, assume o cargo de Delegado 
Municipal do Recenciamento e logo em 
seguida, abandona os cargos na prefeitura 
e nos estabelecimentos de ensino, passa 
ao comércio de secos e molhados.

Em 1947, é eleito prefeito municipal 

de Corumbá de Goiás renunciando ao car-
go, em 1950. Desgostoso com a política, 
muda-se para Goiânia.

Na capital goiana, torna-se funcionário 
do Ministério da Agricultura e da Facul-
dade de Filosofia, fundada pelo Arcebispo 
Dom Emmanuel Gomes de Oliveira.

Em 1952, conclui o curso científico 
no Ateneu Dom Bosco e, em 1957, 
bacharela-se na Faculdade de Direito da 
Universidade Federal de Goiás.

Em 1964, tornou-se, por concurso, 
Assessor Jurídico do Ministério da Agri-
cultura, aposentando-se nesta função.

Possui um conto publicado no trabalho 
de pesquisa na obra de Graciliano Ramos, 
Antologia, contos e novelas, no terceiro 
volume.
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A CARAÍBA

Ao vê-la, galhos secos, angulosa
perdida num recanto de cerrado
tronco encoberto em casca suberosa
e a folhagem de um verde descorado
certo o botânico, o naturalista
por ela não dariam quase nada.
(Talvez nem mesmo conste em sua lista
um nome para essa árvore enfezada).

 No entanto, mal o mês de agosto vindo
 ei-la vestida em gala suntuosa
 toda de ouro, solene, majestosa
 – u’a mancha amarela colorido
 a paisagem monótona dos campos.

Fala o poeta:
 – Que arbusto lindo
 aquele ao longe, transbordando em flor!
E o roceiro, entendido na matéria:
 – Aquele é caraíba, seu dotô...
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Antônio José de Moura

Nasceu na cidade goiana de Mambaí  
no dia 30 de julho de 1944, filho de 

Joaquim José de Moura e de Maria Donata 
de Moura.

Iniciou os estudos em sua terra natal 
e na vizinha cidade de Posse. Em Goiânia, 
concluiu o secundário, bacharelando-se 
em Direito pela Universidade Federal  
de Goiás.

Durante mais de 20 anos, foi jornalista 
profissional, escrevendo em vários jornais 
da capital e interior, entre eles os diários 
Cinco de Março e Diário da Manhã.

Pertence a diversas entidades cultu-
rais, como a Associação Goiana de Im-
prensa, União Brasileira de Escritores de 
Goiás, exercendo em ambas, cargos nas 
respectivas diretorias. Fez parte do Con-
selho Municipal de Cultura de Goiânia.

Recebeu diversas premiações no ramo 
da literatura, como o Félix de Bulhões, 
da Academia Goiana de Letras; Prêmio 
Bolsa de Publicações Hugo de Carvalho 
Ramos; Prêmio Fernando Chinaglia e Sta-
tus de literatura latino-americana/ 1989; 
premiado e figura em diversas antologias, 
no Brasil e em Portugal, onde acaba de 
assinar contrato com a Editorial Tágide, 
de Lisboa, para inclusão de narrativa sua 
em uma antologia luso-brasileira sobre 
rios, em dois volumes;  objeto de estu-
dos e teses acadêmicas de doutorado, 
inclusive na PUC do RS e na Unesp, de 
SP. ; Antônio José de Moura figura em 
“A moderna sátira brasileira (Crítica e 
interpretação)”, do brazilianist Malcolm 

Silverman, tradução de Richard Goodwin, 
Editora Nova Fronteira, RJ, 1987, e no 
primeiro número da revista Brazilian 
Book Magazine, da Biblioteca Nacional/
Minc (Seven leagues of paradise), com 
4 mil exemplares distribuídos na Feira 
de Frankfurt, segundo o Jornal do Brasil, 
a Folha de S. Paulo, O Estadão  e outros 
jornais, “uma publicação sobre 11 autores 
brasileiros e respectivas obras que interes-
sam ao mercado internacional”.

Com o título “Las historias memorables 
de Antônio José de Moura”, o jornal El 
Adelanto, de Salamanca, Espanha, dedicou 
uma página aos seus romances, assinada 
pelo professor de literatura Alfredo Pérez 
Alencart, da Pontifícia Universidade de 
Salamanca, na qual, entre outras consi-
derações, ele diz: “Anoten este nombre, 
Antônio José de Moura, pues su trabajo 
literario es de primer nivel y esperamos que 
en poco  tiempo sus novelas sean traducidas 
y publicadas en España”.

Obras publicadas: Quilômetro um (po-
emas), 1965; Porta sem chave (poemas), 
1970; Notícias da terra (contos), 1978; 
Dias de fogo (romance), 1983; Sete léguas 
do paraíso (romance), 1989; Umbra (ro-
mance) 1996; Maguinha (contos), 2001; 
Mulheres do Rio (romance), 2003 e Cenas 



Coelho Vaz322

ELA E A OUTRA

Vânia não deu sinal de vida durante uma semana. Em compensação, 
na noite da segunda-feira seguinte, reapareceu chorando. Pela intensidade 
dos soluços, a senhora Vásquez deduziu que a rival havia sofrido alguma 
contrariedade enorme. Sentiu pena, mas como enfiara na cabeça que 
Vane não passava de entidade malfazeja, talvez agente de potências 
diabólicas com a missão de arruiná-la, fechou a guarda e os lábios, jurando 
permanecer assim, feito pedra, até que a outra fosse embora.

A invisível parecia inconsolável: cada vez chorava mais sentido e 
sem pejo, perto dela.

Ao cabo de dez minutos, assoou-se, pelo jeito reduzida a feixe de 
nervos, estalando de aflição, o coração ao pé da boca. 

– O que sofro! Você não liga para mim... – choramingou. 
A senhora Vásquez: pedra.
Pensava: mudou de tática, a bandida. Agora pretende enternecer-

me, minar minha fortaleza a poder de lágrimas. 
Vane Vânia sem dúvida lia os pensamentos de Maria, visto haver 

retrucado à queima-roupa:
– Nada disso, querida. Não preciso da compaixão de ninguém, 

menos ainda de você que me inventou. 
– Te inventei? Maria Vásquez arregalou os olhos, levou a mão à 

boca, mas a pergunta já lhe tinha escapado.
– Sim, me inventou, ou – se preferir – fui inventada para você, 

que depois me descartou. Mas que adianta recordar isso agora? Faz tanto 
tempo que você se esqueceu. Apenas reclamo os meus direitos.

Emudeceu-se de súbito. 
Longa pausa.
De repente, demonstrando uma segurança de massa de pedreiro 

exposta meia hora ao sol, a voz algo endurecida à custa de concentração 
e esforço: 

– Poderia instalar-me à força, se quisesse, dentro de você. Mas 
não desejo habitar como abelhuda a minha casa. Prefiro e mereço ser 
acolhida com carinho.

Bocejou exclamando
– Que cansaço, vou dormir!
Com efeito, daí a pouco Maria Vásquez ouvia a seu lado a respiração 

gutural, o ressonar pesado de um corpo exausto que se entrega a sono 
cheio. Sentiu impulso de atingir a estranha mortalmente, desferindo 
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golpes um atrás do outro, à esquerda, à direita, orientando-se pelo ouvido, 
pelos rumores do sono; de cem pancadas, impossível não acertar uma na 
cabeça. Mas repeliu a idéia homicida ao pensar: 

– Alguém, mesmo intangível, dormindo, torna-se sagrado, de tão 
frágil; 

– E se ela for o contrário de tudo que imaginei? 
Maria Vásquez ficou velando a dorminhoca sem contornos, 

calculando o espaço e a posição que o corpo dela tomava: a cabeça 
repousa ali, os pés estão aqui, ou lá, do lado da penteadeira, caso tenha 
a minha altura. 

Percebeu o despertar da Outra e admirou-lhe a delicadeza de 
permanecer quetinha, no escuro – teve certeza de que Vane Vânia 
deliberara não fazer barulho, contendo a respiração, a fim de que por sua 
vez ela, Maria Vásquez, dormisse.

Não demorou muito, dormiu. Um sono agitado, mas dormiu. No 
pesadelo, via-se a si própria, em diferentes fases, duplicada: ora duas 
menininhas idênticas, de trança (a cara de uma, o focinho da outra), 
brincando de boneca, ora uma adolescente imitando a sósia no palco, 
perante platéia enorme, num teatro quase infinito de grande, apinhado de 
gente estranha, mulheres elegantes, cavalheiros de cartola, estrangeiros 
com certeza.

Representavam qualquer coisa como A Demente do Chaco
– Penetra, rasga este peito, ó punhal, e deixa-me morrer!
As duas com a mesma voz gritavam a um só tempo – de  mistura  

com  paródias  de  outros  melodramas, um era A Cabana Alemã, o outro 
ignora-se o que fosse, de repente o punho direito enérgico se ergue, pondo 
a relampejar o brilho sinistro de um punhal: 

– Deus, vou cortar-lhe a garganta! 
Um segundo depois, não era mais a garganta da sósia atual o que 

pretendia cortar, da sósia a repetir o que ela representava, mas a garganta 
da menininha cópia de si mesma. Um grito sem som, a adormecida 
treme, retreme, de súbito alguém lhe retira a arma e procura içá-la do 
mundo de desespero em que se encontra, uma voz aveludada enche o 
espaço cantando Não chore, meu bem, Vane está  aqui, dedos de pluma 
lhe acariciam a face, era a própria Vane que cantava: Maria Vásquez 
acorda. Dá graças a Deus por ter sido despertada pela Outra, que lhe 
diz, consoladora:





Olegário Herculano da Silveira Pinto
Patrono

Francisco Ferreira dos Santos Azevedo
Fundador

Bernardo Élis Fleury de Campos Curado
Primeiro ocupante

Miguel Jorge
Segundo ocupante

Cadeira nº 18





327ACADEMIA GOIANA DE LETRAS   (  História  e  Antologia  )

Olegário Herculano 
da Silveira Pinto

Nasceu na Cidade de Goiás, em 16 de  
março de 1857, filho de João José 

da Silveira Pinto e de Josefa Joaquina da 
Silveira Pinto e faleceu a 13 de agosto de 
1929, na cidade do Rio de Janeiro. Iniciou 
seus estudos no Seminário Santa Cruz, em 
Goiás, e prosseguiu no Liceu de Goyaz.

Fundou, ao lado de Leopoldo de Bu-
lhões e outros colegas, o Aurora, sendo o 
primeiro jornal acadêmico goiano de que 
se tem notícia. Ingressou na carreira mili-
tar e concluiu o curso de Engenharia Civil, 
na Escola Politécnica do Rio de Janeiro.

Quando esteve em Pernambuco, 
como fiscal da Estrada de Ferro, concluiu 
o curso de Direito na Faculdade de Recife.

Eleito em 1912, deputado federal por 
seu Estado, proferiu discursos eloqüentes 
e de interesse do povo goiano. Foi Pre-
sidente de Goiás, em 1913, e renunciou 
ao mandato em seguida, por discordar do 
partido dominante daquela época.

Foi eminentemente um político. De-
putado, governador de Goiás e senador 
da  República.

Publicou um folheto sobre Damiana da 
Cunha. Conta a vida desta grande mulher 
goiana, com detalhes sobre a pacificação 
dos índios em Goiás.

Morreu quando exercia o mandato 
de senador da República pelo Estado de 
Goiás, legando sua residência do Rio de 
Janeiro, ao Hospital de Caridade de São 
Pedro de Alcântara, da Cidade de Goiás.

Publicou as seguintes obras: Interesses 
de Goiás; Damiana da Cunha; Defesa dos 
interesses e dos governos de Goiás; Discur-
sos pronunciados no Senado.
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DAMIANA DA CUNHA

Governava Goiaz, – Luiz da Cunha Menezes – homem de bons 
costumes, amando a paz e, querendo engrandecer sua capitania, resolveu 
um dia pôr termo, por meios suasórios, às correrias dos Caiapós que 
dominavam então os sertões que se estendiam da Camapuam ao Paraná.

A um preto de nome Luiz, já célebre pelos serviços prestados a 
várias bandeiras, foram confiados 50 goianos. A essa pequena força fez 
aquele governador juntar três índios intérpretes.

Quase durante um ano, erraram esses homens pela emaranhada 
floresta, pelas margens dos rios, até que, quando todos não mais contavam 
com o êxito da perigosa empresa, voltam, apresentando ao chefe, o 
resultado de seus esforços: traziam um grupo de índios, à frente dos quais 
o cacique dos Caiapós, que se fazia acompanhar de uma filha e de dous 
netos, um de cada sexo.

Convencido o cacique das excelências da vida civilizada, ordenou 
ele a seus guerreiros que voltassem ao sertão, determinando-lhes que 
no fim de seis luas regressassem a Vila Boa acompanhados dos demais 
membros da tribo, que a ascendiam a elevado número, pois, no seu dizer, 
pitoresco, eram tantos quanto as estrelas do céu.

Obtido esse resultado, Menezes não descansou e, para mais prender 
o cacique, não duvidou em determinar o batismo dessas incultas criaturas. 
Damiana foi o nome por que passou a ser chamada a pequena neta do 
Cacique. E porque entre nós civilizados é costume ao nome próprio 
acrescentar um sobrenome, Menezes, ao levá-la à pia batismal, emprestou 
o seu à nova civilizada. Por essa razão passou ela a ser conhecida por 
Damiana da Cunha.

Esses índios foram internados na aldeia Maria. O nome por que 
era conhecida essa aldeia representava uma homenagem a dona Maria, 
a Piedosa, rainha de Portugal, mulher de D. João III.

Aos poucos, crescia Damiana, sempre extremamente modesta, 
sóbria e carinhosa. Era natural que, rica de predicados bons, despertasse 
amor no coração de alguém. E esse alguém foi o luzitano Manoel Pereira 
da Cruz.

Contraindo núpcias, nem por isso mudou o modo de pensar: agora 
mais acentuado era o desejo de atrair à civilização todos os de sua taba.

Seu esposo, abraçando a vida militar, sempre procurou secundar 
seus gestos e fazer seus os desejos por ela alimentados.

Quando Menezes dormia sobre os louros colhidos no terreno da 
catequese, foi bruscamente despertado: muitos dos índios aldeiados, 
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verificada a morte do cacique, preferiram voltar à selva. O mal atávico 
reapareceu no espírito desses homens. Senhores agora do manejo e 
emprego das armas de fogo e delas munidos, abandonaram a aldeia, 
voltando à vida nômade em que nasceram e cresceram.

As primeiras incursões não se demoraram: no quase civilizado 
ressurgia o bárbaro. O terror avassalava todos os espíritos; a tranqüilidade 
era substituída pelo constante receio do inesperado.

Foi nessa dolorosa conjuntura que Damiana da Cunha resolveu 
envidar esforços capazes de resultados benéficos, os quais, a um tempo, 
impedissem a perda de vidas e os crimes, que seus irmãos preparavam 
contra os civilizados. Medindo e pesando o passo perigoso que se propunha 
a dar, resolveu partir, em missão de catequese, para junto dos caiapós. 
Fê-lo voluntariamente. Guiava-a a fé, que jamais abandonou, o desejo 
de, a seus irmãos, prestar o benefício de salvação. Queria mudar-lhes o 
curso de seus maléficos desígnios.

Partiu. E partindo, todos acreditavam que a neta do cacique não 
mais voltasse. Assim, porém, não aconteceu. De grande êxito foram 
coroados os tormentos por que passou, pois, ao voltar, fazia-se acompanhar 
de crescido número de selvagens que vinham pedir um lugar à mesa dos 
civilizados.

Mais duas vezes repetiu a façanha, sempre com resultados 
apreciáveis.

Verdadeira predestinada, tinha sempre certeza de que seria 
respeitada por todos quantos a ouvissem. Dispunha, para tanto, de uma 
arma poderosa: a sua era a língua deles e, já alguém disse com acerto que, 
quem fala a nossa língua é nosso amigo.

De novo a tranqüilidade voltou ao seio dos goianos.
Eis, porém, que em dezembro de 1829, nova incursão de caiapós foi 

verificada. Anunciaram-na os roubos que vinham sendo praticados, os 
assassinatos já cometidos. A bandeira mandada a combatê-los, recuara.

Presidia agora a província, Caetano Miguel Lino de Morais, seu 
segundo governador depois da independência.

Que fazer em tal conjectura?
Matá-los? Não seria humano. Embora homem, recorreu à mulher, 

a essa mesma Damiana, incumbindo-a da alta missão de chamar à razão 
aqueles infelizes.

Verdadeira missionária da fé, Damiana não se negou a mais esse 
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sacrifício. Acompanhada de seu marido e de dous índios, José e Luiz, 
rumou em maio de 1830, para a floresta.

Nove longos meses consumiu nessa última entrada e, ao voltar, 
diminuto era o número de índios que a acompanhavam.

E, no entanto, outra era a Damiana que regressava: desfigurada, o 
rosto coberto de cicatrizes, os olhos quase sem brilho, as forças perdidas, 
as faces encovadas e pálidas, a cabeça pendida sobre o tronco fatigado...

A frondosa árvore fora esgalhada pelo tufão: era uma quase morta 
que tornava a Vila Boa arrastada pelos que a amavam. Em seus lábios 
pousara a grandeza do silêncio e em seus olhos a desolação do deserto. 
Aquela loucura aventureira ia pouco a pouco se extinguindo.

A fraqueza, que dela fizera sua presa, como que a obrigava a ajoelhar 
para, em prece, agradecer a Deus o ter consentido em sua volta ao prêmio 
dos cristãos para, em beijo férvido de amor e satisfação, exalar o derradeiro 
alento abraçada ao lenho do Senhor.

Nessa dor pasma, que já não dói, porque as carnes estão 
insensibilizadas, antevia a suprema glória de baixar à cova coberta pelo 
manto largo da liberdade, sentindo o murmúrio dessas lamentações com 
que os povos deploram o desaparecimento de um pedaço de si mesmos...

Na meia-luz coada através da névoa que lhe cobria os olhos, 
recordava e via; desdobrava em seu pensamento as melhores passagens 
de sua vida já quase extinta. Sentia nessa agonia derradeira, que alguma 
cousa deixava na terra assinalar-lhe o valor heróico. Não alimentou 
ódio, só votou amor a todos quantos a rodearam. Trocando a solidão pela 
civilização voluntariamente fez-se missionária para arrancar seus irmãos 
da barbaria em que viviam.

Requeimados pela febre, seus lábios gretados mal se entreabriram 
para pronunciar essas doces palavras: “Deus meu, valei por eles”. Ainda 
no momento último voltava seus pensamentos para o infelizes irmãos.

Assim expirou uma genuína brasileira que consumiu sua vida no 
exercício da mais nobre missão que pode caber a uma mulher: – missão 
civilizadora.

Que seu nome seja inscrito na História da Humanidade. Não foi 
rainha, não produziu belas páginas, nada descobriu, mas rasgou, a grande 
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Mais conhecido como professor  
Ferreira, nasceu na Cidade de Goiás, 

em 14 de abril de 1875, filho de Francisco 
Ferreira dos Santos Azevedo e de Rita 
Brandão Ferreira, e faleceu na mesma 
cidade, no dia 15 de novembro de 1942.

Iniciou seus estudos no Liceu de 
Goyaz. Assentou praça com destino 
à Escola Militar, abandonando-a, logo 
em seguida, e nomeado praticante dos 
Correios e Telégrafos de Goiás. Mais 
tarde, ocupa a Repartição dos Correios 
e Telégrafos de São Paulo. Transferiu-se 
para a cidade mineira de Ouro Preto, 
matriculou-se na Escola de Minas Gerais, 
conclui com destaque e brilhantismo o 
Curso de Agrimensor.

Retornando a Goiás, casa-se com dona 
Virgínia Carvalho e, em seguida, nomeado 
engenheiro do Estado. Em 1904, organi-
zou a Carta Geográfica de Goiás.

Foi professor de geografia e matemá-
tica no Liceu de Goyaz e diretor do refe-
rido estabelecimento de ensino de 1921 

a 1930. Lecionou também, no Colégio 
Santana de Goiás.

Em 1909, foi eleito deputado estadual 
e ocupou, ainda, os seguintes cargos: 
Secretário de Obras públicas; Diretor da 
Escola Normal Oficial e Diretor da Sucur-
sal do Liceu de Goiaz, e sócio-fundador do 
Instituto Histórico e Geográfico de Goiás.

Deixou as seguintes obras: As datas 
do descobrimento da América e do Brasil, 
segundo o calendário gregoriano, em 1897; 
Anuário Histórico, Geográfico e discutivo do 
Estado de Goiás, em 1910; Páginas Áridas, 
em 1913; Considerações gerais sobre as 
quantidades negativas, em 1919; Dicio-
nário histórico, geográfico e etnológico do 
Brasil, em 1921; Dicionário analógico da 
língua portuguesa, em 1950 (homenagem 

Francisco Ferreira 
dos Santos Azevedo
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HIDROGRAFIA

O Estado de Goiás é o verdadeiro coração da hidrografia do Brasil; 
é o único que pertence às três grandes bacias em que está dividida a 
República: Amazônica, platina e oriental. À primeira, ele envia suas 
águas por intermédio do Tocantins; à bacia platina envia o seu tributo por 
intermédio do rio Paranáiba; a bacia oriental compreende as cabeceiras 
dos rios Preto e S. Francisco com seus númerosos afluentes.

O centro de dispersão d’essas águas, o foco donde irradiam êsses 
grandes caudais que, percorrendo o estado de Sul a Norte numa amplitude 
de margens amazônicas, inudam e fertilizam milhares de quilômetros de 
selvas misteriosas e de campinas verdejantes, é o interessante município 
de Formosa que o visconde de Porto Seguro disse ser o centro do império 
brasileiro.

Na impossiiblidade de mencionar ao menos os nomes de todos os 
nossos cursos de água, porque os estreitos limites deste trabalho no-lo 
permitem, daremos aos nossos leitores uma descrição perfuntória dos 
rios goianos que, correndo quase todos de Sul a Norte, constituem neste 
Estado poderosas linhas de penetração.
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Nasceu no dia 15 de novembro de  
1915, na cidade de Corumbá de 

Goiás, filho do poeta Erico José Curado 
e de Marieta Fleuri Curado.

Iniciou seus estudos na sua cidade 
natal, de onde mais tarde transferiu-se 
para a Cidade de Goiás, estudou no Liceu 
Goiano e formou-se em Direito, pela Fa-
culdade de Direito de Goiás, em Goiânia.

Colaborou em diversos jornais do 
nosso Estado. Secretário da Prefeitura 
de Goiânia, gestão do professor Vene-
rando de Freitas Borges. É considerado 
e consagrado um dos maiores escritores 
do Brasil Central.

Sua timidez caracterizava muito bem 
sua personalidade.

É um dos escritores mais premiados e 
mais conhecidos fora do Estado de Goiás.

Em 1942, juntamente com Carlos 
Faria, Zecchi Abrão, José Bernardo Félix 
de Sousa, Paulo Augusto de Figueiredo e 
Vasco dos Reis, fundou a revista Oeste.

Em 1945, foi candidato a deputado 
estadual pelo Partido Comunista não 
conseguindo êxito. Nomeado professor 
da Escola Técnica de Goiânia, lecionou 
por muitos anos.

Membro da Associação Goiana de Im-
prensa e Presidente da União Brasileira de 
Escritores, seção de Goiás e da Academia 
Goiana de Letras.

Foi professor na faculdade de Filo-
sofia da Universidade Católica de Goiás, 
responsável pela cadeira de Literatura 
Brasileira.

Em 1966, recebeu o troféu Jabuti, 
conferido pela Câmara Brasileira do Livro, 
de São Paulo, que deu a Veranico de Janeiro 
o título de melhor livro de contos do ano.

Publicou Ermos e Gerais, em 1944; 
Primeira Chuva, poesia, 1955; O Tronco 
(romance), 1956; Caminhos e Descami-
nhos (contos), 1965; Veranico de Janeiro 
(contos), 1966; Marechal Xavier Curado – 
Criador do Exército Nacional, 1973; Seleta 
de Bernardo Élis, ed. José Olímpio, 1974; 
Caminhos dos Gerais, 1976; Apenas um 
violão (novela), 1984; Jeca, Jica, Jica, Jeca 
(crônicas), 1986.

No ano de 1973, candidata-se à 
Academia Brasileira de Letras e embora, 
com expressiva votação, não alcançou a 
vitória. Em 1975, foi eleito para ocupar a 
Cadeira nº 1, patrono Adelino Fontoura, 
derrotando o ex-Presidente Juscelino 
Kubitschek de Oliveira.

Foi o primeiro goiano a ocupar uma 

Bernardo Élis Fleury 
de Campos Curado
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A MULHER QUE COMEU O AMANTE

Era nas margens de um afluente do Santa Teresa, esse rio brumoso 
de lendas que desce de montanhas azuis, numa inocente ignorância 
geográfica. Januário fez um ranchinho aí.

Viera de Xiquexique, na Bahia. Era velho, enxuto de carnes e de 
olhar vivo de animal do mato.

Ele deixou a velha, sua mulher, em Xiquexique e fugiu com 
uma mocinha quase menina. Ergueu o rancho de palha naquele lugar 
brutalizado pela paisagem amarga e áspera. No fundo do rancho, ficava 
uma mataria fechada. Pra lá do mato, espiando pro riba dele, as serras 
sempre escuras. Naquele caixa-prego acumulavam-se as nuvens que o 
vento arrecadava em seu percurso pelo vale e que iam coroar de branco 
os altos picos.

Quando ventava forte mesmo, a serra pegava a roncar, a urrar 
soturnamente feito sucuris, feito feras.

Januário todo ano derribava um taco daquele mato diabolicamente 
ameaçador e fazia sua rocinha. No mais, era só armar mundéu para pegar 
quantos caititus, quantas pacas, quantos bichos quisesse.

Na frente da casa, (isto é, na parte que convencionalmente 
chamavam frente, pois o êrmo corria pra qualquer banda), bastava descer 
uma rampa e jogar o anzol nágua para ter peixe até dizer chega.

Havia um remanso escuramente frio, onde as águas viscosas se 
estuporavam em lerdo torvelim, ajuntando folhas, garranchos. Aí, se a 
gente metia um trapo vermelho, retirava-o cheio de piranhas. É que esse 
peixe, fanático por sangue, cuidavam ser logo algum trem de comer e 
ferravam os dentes navalhantes na baeta.

Uma vez, Januário ainda tinha a lazarina, pregou um tiro num 
veado. O cujo caiu nágua, mas não chegou nem a afundar-se. O poço 
brilhou no brilho pegajoso de mil escamas e tingiu-se de rubro. Depois, 
quando a água se limpou mais, a ossada do veado ficou alvejando 
higienicamente limpa no fundo do rio.

O baiano é andejo de natureza. Pois aí mesmo, nesse calcanhar do 
juda, nesse lugar que apresentava uma beleza heroicamente inconsciente 
de suicídio – aí mesmo, apareceu um conterrâneo de Januário. De 
Xiquexique, também.

Disse que estava “destraviado”, e podia ser mesmo, porque por 
aqueles ocos só havia trilhos indecisos de antes e de gado brabeza.

O extraviado chamava-se José. Izé da Catirina. Catirina. (Catirina 
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era a mãe dele). Tinha parentesco com Camélia, a caseira de Januário.
De noitinha, eles reuniram-se em torno do fogo. O primo contou 

novas da terra: que os filhos de Januário estavam demorando em 
Canavieiras; que o padre Carlos, aquele alemão que andava de bicicleta, 
tinha brigado com o Juiz; que o povo agora não achava outro para ir pra 
lá, etc... Falou em casamentos, namoros, noivados, etc. etc... Januário 
cochilava confiadamente, como um cachorro bem alimentado, rabujento 
e velho.

Camélia, que já tinha sido namorada de Izé, olhava-o agora com 
uma doçura de anjo.

O vento bravio resmungava lá nas grutas perdidas da serra imensa. 
E havia estalidos fantásticos de onça nas brenhas traiçoeiras daquela 
mataria virgem.

Camélia vestia uns farrapos de chita sobre o corpo jovem e elástico. 
Não gostava de vestir algodão e já ia pra quase dois anos que Januário 
não voltava ao povoado para comprar coisa alguma.

Ela confessou ao primo que se arrependera demais da fuga:
– Ele tá véiu, intojado... e deixou no ar uma reticência que saiu 

cheirando a amor e a ruindade de sua boca desejosa. Ela queria dizer que 
estava com saudade de vestir vestido bonito, calçar chinelos, untar cabelo 
com brilhantina cheirosa. Queria beber café e comer sal.

Aliás, no sertão, nos ermos brasileiríssimos, onde o saci ainda brinca 
de noite nas encruzilhadas, há muita gente que não come sal. Januário, 
por exemplo.

Mas os trapos mal tapavam as carnes da moça que ardiam lascivas 
através dos buracos dos tecidos, como uma brasa divina de pecado. As 
pernas fortes, tostadas, mal encobertas, aumentavam o desejo de Izé, que 
era uma navalha na valsa.

Até para isso as mulheres sabem ajeitar os panos!
O velho também já não dava conta do recado. Só faltava pedir ao 

novato que tomasse conta daquela diaba vampiresca. O rapaz, porém, 
achou que o amor teria um sabor mais ácido se fosse firmado sobre o 
túmulo do velho.

Era questão de ponto de vista. Podia matar sumariamente que 
ninguém saberia jamais. Mas ele já se viciara com a justiça. Precisava 
achar uma desculpa, um pé qualquer para justificar seu crime e começou 
a nutrir um ódio feroz pelo velho.
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Foi Camélia que propôs um dia: – Bamo matá o cujo?
De tarde, o velho estava agachado, santamente despreocupado, 

cochilando na porta do rancho, quando o primo deu um pulo em cima 
dele, e numa mão de aloite desigual, sojigou o bruto, amarrou-lhe as mãos 
e peou-o. O velho abriu os olhos inocentes e perguntou que brinquedo 
de cavalo que era aquele.

– Que nenhum brinquedo, que nada, seu cachorro! ôce qué me 
matá, mais in antes de ôce me jantá eu te armoço, porqueira. Vou te tacá 
ôce pras piranhas comê, viu!

Januário pedia explicação: – apois se é pra móde a muié ocê num 
carece de xujá sua arma. Eu seio que ocês tão viveno junto e num 
incomodo ocês, mas deixa a gente morrê quando Deus fô servido. Depois 
fez uma careta medonha e seus olhos murchos, cansados, encheram-se de 
lágrimas, que corriam pela barba branca e entravam na boca contraída.

O moço, porém, falava com uma raiva convicta, firme, para 
convencer a si mesmo da necessidade do ato:

– Coisa ruim, cachorro, farso.
A covardia, a fraqueza do velho davam-lhe força, aumentavam a 

sua barbaridade. E foi daí que ele carregou Januário e o atirou ao poço, 
entre os garranchos e as folhas podres.

Uma lágrima ainda saltou e caiu na boca de Camélia que estava 
carrancuda e quieta atrás do primo. Ela teve nojo, cuspir fora, mas estava 
com tanta saudade de comer sal que resolveu engolir.

O corpo de Januário deu uns corcovos elegantes, uns arrancos ágeis; 
depois uns passos engraçados de cururu ou de recortado e se confundiu 
com o sangue, com os tacos de porcaria.

Já de tardinha, Camélia teve a feliz lembrança de preparar uma janta 
para festejar o grande dia. Foi aos mundéus, vazios. Parece até que era 
capricho. Então pegou no trapo de baeta e foi ao rio. Ia pescar piranhas 
no “cardeirão”, como chamava ao remanso.

Chegando lá, mostrou pro primo: – Vigia só, Izé. É que no fundo do 
rio, entre os garranchos, estava o esqueleto limpinho, alvo, do Januário.
Tão branco que  parecia uma chama. As mãos amarradas ainda pareciam 
pedir perdão a alguém, a Deus talvez.

A caveira ria cinicamente, mostrando os dentes sujos de sarro, 
falhados pela velhice, com um chumaço de barba na ponta do queixo, 
formando um severíssimo cavanhaque de ministro do 2º império.
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De vez em quando, a água bolia, e o esqueleto mexia-se mornamente, 
como se estivesse negaceando os criminosos. A caveira ria na brancura 
imbecil dos dentes sarrentos.

Camélia era prática. Atirou a baeta nágua, pegou logo uma dúzia 
de piranhas fresquinhas.

Quando estavam comendo os peixes assados no borralho, ela alegre 
ponderou que nunca havera comido piranha tão gostosa:

– A mó que tão inté sargada, Izé!
O primo sentiu aquele calafrio e riu amarelo, só com o beiço de 

cima. Ficou bonzando: – e se daí a alguns dias a prima resolvesse comer 
piranha salgada novamente, quem será que ia pro poço?

Perto, no pindaibal do brejo, os pássaros-pretos estavam naquela 
alegria bonita, cantando.
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Miguel Jorge

Nasceu na cidade de Campo Grande,  
estado do Mato Grosso do Sul, no 

dia 16 de maio de 1933, filho de Miguel 
Jorge e Sarah Thomé Jorge.

Transferiu residência para a cidade 
goiana de Inhumas e fez o curso primário. 
O ginásio, no Ateneu Dom Bosco, de Goi-
ânia. O científico, no Colégio Marconi, de 
Belo Horizonte e Farmácia e Bioquímica, 
pela Universidade de Minas Gerais.

Retorna a Goiânia, bacharela-se em 
Direito e em Letras Vernáculas, pela 
Universidade Católica de Goiás.

Fez parte do Grupo de Escritores 
Novos (GEN), por duas vezes presidiu a 
União Brasileira de Escritores de Goiás e 
o Conselho Estadual de Cultura.

Recebeu diversas premiações das 
entidades culturais brasileiras pelo con-
junto de obras publicadas, quer na área da 
poesia, conto, romance, crônicas, peças 
teatrais e pesquisa histórica e foi profes-
sor, por muitos anos, nas Universidades 
Católica e Federal de Goiás, sendo que, 

na última, aposentou-se.
Publicou Antes do Tunel, 1967; Texto 

e corpo, 1969; Antologia do conto goiano, 
1969; Couto Magalhães: a vida de um ho-
mem, 1970; Antologia do novo conto goiano; 
1972; O visitante e os angélicos, 1974; Os 
frutos do rio; 1974; Caixote, 1975; Avarmos, 
1978; Inhumas: nossa cidade; 1978; Veias 
e vinhos; 1981; Teatro moderno, 1981; 
Urubanda, 1985; Morosinho, 1985; Um anjo 
no galinheiro, 1986; Prófugus, 1989; Asas de 
moleque, 1989; Nos ombros do cão, 1991; 
A descida da rampa, 1993; Kyberi, 1995; 
Pão cozido debaixo da brasa, 1997; Calada 
Nudez, 1998; Lacraus, 2004; Marbrasa, 
2004; Teatro moderno, 2005.
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DESSAS MÃES – I

Se buscassem adivinhá-las, encontrá-las pelo nome.
A fonte de leite, o prumo do desassossegado corpo.
As santas rezas em cima dos olhos. Decreto ocultando
de azul o tempo, libertada ave de ouro e cobre,
tecida de prata. Suspiros de Deus e Nossa Senhora,
que amores são deste reino, feito nuvens sobre a boca,
burlando o nome do cansaço.

Se buscassem ser completamente o nome
que falamos, olhos de cotidiano evangelho,
avivando a fé, ao tempo
de queimar as mãos no fogo, aplacar as doenças
da casa, ausentar-se dos aventais, laços de alegre
chama, em claras neves de asas.

Se buscássemos nela o refúgio (rainha
da intermitente reinado). Canção de quem
canta restos de dor e de chuva, os ossos limitando
fronteiras no canto dos pratos.
Não exatamente a dor, cabelos leves a voar
em seus cavalos, gritando aos céus a redenção
de nossos pecados.



Joaquim Xavier Guimarães Natal
Patrono

Mário D’Alencastro Caiado
Fundador

João Batista Gonçalves Accioli Martins Soares
Primeiro ocupante

Waldir do Espírito Santo Castro Quinta
Segundo ocupante

José Ubirajara Galli Vieira
Terceiro ocupante

Cadeira nº 19
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Joaquim Xavier 
Guimarães Natal

Nasceu na Cidade de Goiás, no dia 25  
de dezembro de 1860, filho de Luiz 

Pedro Xavier dos Guimarães e de Leonar 
Gertrudes Fiallho Guimarães e faleceu no 
Rio de Janeiro no dia 23 de junho de 1933.

Iniciou seus estudos no Liceu Goiano 
e, aos 17 anos de e, seguiu para a capital 
de São Paulo e, no dia 15 de novembro 
de 1882, colou grau em Ciências Sociais e 
Jurídicas, pela Faculdade de Direito.

Regressou a Goiás e casou-se com sua 
prima Ângela de Bulhões Jardim e passou 
ao exercício da profissão.

Foi nomeado, em dezembro de 1883, 
para o cargo de Promotor Público e Cura-
dor dos Órfãos da Comarca da Capital da 
Província de Goiás, cargo que exerceu até 
17 de janeiro de 1885, quando foi nome-
ado Juiz Substituto da mesma Comarca.

Era um Republicano convicto e conta-
va com o apoio de sua esposa nas horas 
alegres e tristes de sua vida.

Por razões políticas, afastou-se da 
magistratura. Adquiriu com seu cunhado 
Leopoldo de Bulhões a fazenda Bananal e 
passou a cultivá-la e a exercer a profissão 

de advogado.
Foi eleito deputado à Constituinte e 

mais tarde cassaram-lhe o mandato e de 
mais 23 deputados.

No dia 11 de setembro de 1905 foi 
nomeado Ministro do Supremo Tribunal 
Federal, empossado no dia 25 do mesmo 
mês e ano. Em 1927, aposentou-se no 
mais alto cargo da Magistratura.

Depois de exercer por mais de duas 
décadas a Magistratura, retorna a Goiás 
e passa a ser um dos mais fervorosos 
propugnadores do Partido Democrata 
Nacional.

No dia 24 de junho de 1933, o Supre-
mo Tribunal Federal suspendeu a sua ses-
são em homenagem póstuma ao íntegro 
Ministro Guimarães Natal.
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DISCURSO

Jovens universitários,

Ao assumirdes o honroso posto que vos designou a confiança dos 
vossos colegas, repeti com Ruy Barbosa, o grande apóstolo da liberdade, 
o insigne evangelizador da democracia, o genial brasileiro que tão alto 
elevou e de tanta glória cobriu o nome de vossa Pátria perante o mundo 
civilizado, as palavras do seu memorável credo político: “Cremos na 
liberdade onipotente, criadora das nações robustas, cremos na lei a 
primeira das suas necessidades; cremos que, neste regime (ipsis litteris), 
soberano é só o Direito; cremos que a República decai porque se deixou 
atasar confiando-se às usurpações da força; cremos que a federação 
perecerá se não continuar a acatar a justiça; cremos que o governo popular 
tem a base da sua legitimidade na cultura da inteligência nacional do 
ensino para o qual as maiores liberdades do erátio constituirão sempre 
o mais reprodutivo emprego da riqueza comum; cremos na tribuna sem 
fúrias e na imprensa sem restrições, porque acreditamos no poder da 
razão e da verdade; cremos na moderação e na tolerância, no progresso 
e na tradição, no respeito e na disciplina, na impotência fatal dos 
incompetentes e no valor insuperável das capacidades. Rejeitamos as 
doutrinas do arbítrio; abominamos as ditaduras de todo o gênero, os 
estados de sítio, as razões de estado, as leis de salvação pública; odiamos 
as combinações hipócritas do absolutismo, dissimulados sob as formas 
democráticas e republicanas”.

Com essa profissão de fé, tomando em vossas mãos vigorosas 
a bandeira de regeneração social e política, desfraldada pelo Partido 
Democrático, defendei, com todo o ardor, de que sois capazes, os 
ideais que nela fulguram inscritos, e que foram os que me iluminaram a 
mocidade, orientaram-me a conduta em todos os pontos de vida pública 
e agora ainda alimentam-me a chama bruxuleante da velhice.

Defendei-os pela tribuna e pela imprensa livres e, se por infelicidade 
nossa, novos atentados ameaçarem as liberdades públicas, opondo aos que 
os usarem, não armas fraticidas, mas a própria Constituição republicana, 
apontando-lhes o sábio e previdente preceito do art. 14, que, dando 
por missão às forças armadas a manutenção das leis, no interior, veda 
implicitamente aos seus chefes empregarem-nas na execução de atos 
violadores das leis; e obrigando as mesmas forças a obediência só dentro da 
lei, implicitamente lhes faculta o direito de se recusarem ao cumprimento 



345ACADEMIA GOIANA DE LETRAS   (  História  e  Antologia  )

de ordens legais.
Esclarecei o povo e as forças armadas que, com o povo se confundem, 

sob o conceito constitucional da disciplina; ensinai-lhes que, no nosso 
regime político, a lei é que só soberana e só a ele devem acatamento e 
respeito, cidadãos livres e com isso tereis reduzido a impotência para o mal 
os maus governos e suprimido de um só golpe os déspotas, que perturbam 
a ordem constitucional, e as revoluções, que as suas violências também 
opõem arrastando-nos às guerras civis que já enchem com seus horrores 
uma boa parte da nossa vida republicana ainda tão curta.

Cumpri com o entusiasmo de moços a alta missão de propagandista 
da verdadeira doutrina democrática de que vos achais invertidos e fareis 
feliz e próspera a Nação e prestigiada aos olhos do mundo civilizado, por 
solver, dentro da Constituição das leis, pacificamente, sem abalos, nem 
comoções pela simples resistência passiva aos atos ilegais, todas as crises 
políticas que a subversão da ordem jurídica pelos governos provocar.

São os meus votos.
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Mário D’Alencastro
Caiado

Nasceu na Cidade de Goiás, no dia 16  
de dezembro de 1876, filho de Luiz 

Antônio Caiado e de Maria Alcântara 
Caiado e faleceu em Goiânia, no dia 7 de 
janeiro de 1948.

Em companhia de seu pai que era 
exator de Coletorias, foi para um porto 
do Rio Paranaíba, no lugar denominado 
Mão-de-Pau, mas como não tinha onde 
estudar, seguiu com a mãe e sua irmã 
para a cidade de Catalão, e ali iniciou as 
primeiras letras.

Retorna à capital do Estado e já 
com a habilitação do curso primário, 
matricula-se no tradicional Liceu de Goiás, 
fazendo então, o curso das disciplinas ali 
 ministradas.

Em 1898, foi nomeado Oficial da 
Diretoria do Interior, Justiça e Segurança 
Pública, sendo, em 1901, promovido a 
chefe de secção daquela Secretaria.

Quando ainda no exercício desse 
cargo, matriculou-se na Academia de 
Direito, colando grau em 16 de dezem-
bro de 1905, justamente na data em que 
completava seus 29 anos de idade. Neste 
mesmo ano, casa-se em Goiás com Maria 
Aleluia de Barros.

Instalou a Comarca de Pouso Alto, 

hoje Piracanjuba, em 1º de janeiro de 
1908, permanecendo na cidade até o 
ano de 1915, quando foi removido para 
a Comarca da Capital.

Foi professor de História Universal e 
do Brasil, no Liceu de Goiás e na Escola 
Normal, de 1915 a 1919. Professor e vice-
-diretor da Faculdade de Direito de Goiás.

Fundou e dirigiu o jornal Voz do Povo. 
Com a vitória da Revolução de 1930, foi 
empossado, juntamente com o médico 
Pedro Ludovico Teixeira e o desembar-
gador Emílio Francisco Póvoa, na Junta 
Governativa do Estado de Goiás.

Em 1932, passou a exercer a Secreta-
ria Geral do Estado.

Em 1934, foi deputado Federal à 
Constituinte. Em 1937, Senador da Repú-
blica e a 15 de junho de 1938, nomeado 
desembargador do Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás.

Pertenceu às diversas entidades cultu-
rais do Estado e foi um dos fundadores do 
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ONTEM

Acaba de ter entrada alvissareira nas rústicas tendas de Voz do Povo 
o mimoso livro de versos de Leo Lynce, que tem nesta casa velhos amigos 
e, ainda, maiores admiradores do seu talento invulgar.

Não lhe culpamos a demora da preciosa oferta, mas ao esquecimento 
de pessoa amiga, de quem Leo Lynce fizera intermediário da entrega, 
sensivelmente retardada.

E assim dizemos, porque a sua expressiva dedicatória, na pessoa de 
um nosso companheiro, é datada ainda do mês de outubro.

Entre os poucos homens de letras que a terra goiana tem produzido, 
nenhum talvez possua o dom de escrever com tamanha e tão emotiva 
espontaneidade, como Leo Lynce.

Ninguém, como o poeta dos buritizais sussurrantes, dispõe desse 
primor de linguagem imaginosa e vibrante, desse poder de síntese, no 
exprimir tudo quanto de maravilhoso seu pensamento concebe e a sua 
pena retrata admiravelmente, através dos seus lindos versos ou de sua 
prosa sóbria, chistosa, cheia de atrativos, e de uma elegância nobre e 
persuasiva.

O consagrado prosador e cintilante poeta goiano enfeixou os seus 
lindos versos de Ontem em artístico volume de 70 páginas – setenta 
lâminas de ouro do melhor quilate e subdividiu-as em quatro partes 
sugestivas e engenhosamente distribuídas:

Tumulto selvagem – Clareira de fogo – Clareira de cinzas – e Clareira 
de sonhos.

No tumulto selvagem da nossa maravilhosa natureza paradisíaca, 
em sua rude e inatingida primitividade, a alma do poeta, plena de goso 
se extasia.

Pega do seu pincel de artista e desenha em quadros nítidos, bem 
vivos, tudo quanto de simples e de belo seus olhos perscrutadores 
observam.

“Desde o inseto menor até as aves da amplidão. Olha tudo como irmão, 
no mais doce e íntimo convívio com a água do rio, com a pedra, com a planta, 
com a rola triste que soluça na mata.”

Sente a linguagem da flor nas íntimas conversas. Em tudo o artista 
maravilhado se personifica: no perfil da montanha em sua estática mudez 
de um sonho de granito; em ave se transforma e segue o bando alado 
em curvaturas suaves, e enebria-se de luz na delícia do vôo. Entra nos 
corações e vive a sua vida. Dentro dele se reflete o mundo a palpitar.
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Mas a sua alma é a mesma. – Alma sonhadora, banhada em luz e 
mergulhada na pureza imaculada e cheia de encantos mil da natureza, 
a quem lhe apraz render o seu culto de amor e de estranhas surpresas.

Canta Goiás, “terra moça e cheirosa – coração do Brasil”; Sente um 
lírico desejo de cantar e morrer como a cigarra.

Admira o perfil erecto, de gestos homéricos do cedro da floresta.
Percorre uma estrada abandonada e além, estrada afora, encontra 

um roceiro amigo, com quem caminha e com quem nutre a simples 
palestra rústica dos campônios. Depara com águas paradas, águas mortas 
que não cantam mais.

“Depois da tempestade, em que tudo canta, é a manhã com os trinos 
das aves, os rumores e os perfumes que dão vida à Natureza”; e encerra o 
quadro “grandíloquo e sublimado” do tumulto selvagem no “Crepúsculo” 
e na Musa notívaga, cuja imagem lhe aparece em noites calmas como a 
Lua, no claro céu da sua alma.

Em seguida, esta se incendeia na “Clareira de Fogo”, onde aparece 
o talhe de elegância requintada, de curvas e de graças peregrinas de uma 
Formosa.

Além, outra, rezando. Vem outra, – a Brasileirinha; mais outras de 
olhos azuis, verdes, castanhos e negros – uma olhando-o, outra bordando 
alegre e distraída.

Mais além se lhe depara alguém com quem se precipita no 
despenhadeiro.

Há o primeiro beijo em outro encontro. Chega, em seu peregrinar, 
na Estação da Roça. Adiante, vê-se o poeta falando ao coração crente, a 
corações enfermos. E, depois da partida, do adeus à mulher fatal, apaga-
se a clareira de fogo, ao atingir a Canaã do amor, que se transforma em 
Clareira de Cinzas e estas em Clareira de Sonhos.

Mas em tudo é a natureza quem fala à alma do poeta, em seus 
cismares, em seu peregrinar pisando a terra goiana e debaixo do céu azul 
de Goiás, “terra moça e cheirosa, com os seus poemas escritos a carvão nas 
porteiras das estradas boiadeiras e nas paredes caiadas dos alpendres”.

E quem viveu nesse ambiente, sorvendo o perfume de seiva que erra 
no ar; quem, como Leo Lynce, nasceu numa terra assim, e que nela tanto 
soube enriquecer o espírito e aprimorar o talento que essa natureza lhe 
prodigalizou com tamanha fecundidade, por que não haveria de cantá-la, 
com tanta meiguice e com tamanho encanto e verdade?
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O livro de Leo Lyce é obra-prima de alto relevo na literatura 
sertaneja, porque nele palpita toda a virgindade de nossa terra e toda a 
simplicidade de nossa vida.

Quem o ler com interesse e simplicidade lhe reconhecerá o alto 
cunho de primoroso realismo de quem, com tanta emoção e galhardia, 
soube esbater em lindas aquarelas as cenas mais vivas e reais da natureza 
e da vida goiana.

É um livro cuja leitura muito se recomenda a todos quantos 
admiram as belezas e a simplicidade do viver no sertão do Brasil Central.
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João Accioli

de e Cassiano Ricardo. Posteriormente, 
publicou Barro Preto também editado no 
 México.

Fundador do Clube de Poesias, sendo 
seu primeiro Presidente; criou a Revista 
Brasileira de Poesia e, em São Paulo, foi 
Presidente da União Brasileira de Escri-
tores; Presidente da Caixa Econômica 
Federal; Presidente da Companhia de 
Telecomunicações do Estado e Diretor 
Financeiro das Centrais Elétricas de 
Urubupungá.

Publicou, em 1937, o livro de poe-
mas Olho D’Água, em terceira edição. 
Em 1941, Barro Preto, romance; Canção 
do amanhã, poesias; em 1954, Poemas 
Alemães, tradutor de poetas alemães 
(bilíngüe); 1984, O tempo repetido.

É o nome literário de João Batista Gon- 
çalves Accioli Martins Soares, nascido 

na cidade de Piracanjuba, no dia 1º de ou-
tubro de 1912, filho de Francisco Accioli 
Martins Soares e de Teófila Gonçalves 
Martins Soares, e faleceu em São Paulo, 
no dia 1º de maio de 1990.

Iniciou seus estudos na sua cidade 
natal e o curso secundário no Diocesano 
de Uberaba, Minas Gerais, e foi diretor 
na Faculdade de Direito do Largo de São 
Francisco, em São Paulo.

Desenvolveu sua vida profissional 
como advogado de políticos na capital 
paulista, tendo sido assessor direto do 
então governador Ademar de Barros, e 
amigo pessoal de Jânio Quadros.

Foi secretário da Educação e Cultura 
da Municipalidade de São Paulo, em 1955 
e, em 1957, quando escreveu, Na Secre-
taria da Educação e Cultura (10 meses de 
administração).

O livro Olho D’Agua foi muito bem 
acolhido nos meios intelectuais de nosso 
País, recebeu elogios de Mário de Andra-
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EXALTAÇÃO

O sol acorda para exaltar a terra
e a terra se levanta para a exaltação do sol.
Manhã.
Na exuberância da vegetação,
dormem punhados de idéias escondidas.
Sertão.
E o poeta, bêbado de sol, canta a imensidade de polarização
de luz
GOIÁS.
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Waldir do Espírito 
Santo Castro Quinta

Nasceu na cidade de Caldas Novas, no  
dia 4 de junho de 1920, filho de José 

Ribeiro Quinta e Eunice de Castro e Silva, 
e faleceu no dia 1º de fevereiro de 2006, 
em Goiânia.

Na cidade de Morrinhos, fez seus es-
tudos iniciais no Grupo Escolar Coronel 
Pedro Nunes, o secundário na Escola 
Normal, concluiu o colegial no Liceu de 
Goiânia e, em 1948, bacharelou-se na 
Faculdade de Direito, da Universidade Fe-
deral de Goiás, da qual foi professor, por 
muitos anos, de Direito Constitu cional.

Foi um dos fundadores da Faculdade 
de Direito da Universidade Católica 
de Goiás e da Faculdade de Direito de 
Anápolis, exercendo cargos importantes 
naqueles estabelecimentos de ensino 
superior e professor de diversas matérias 
ligadas ao curso jurídico.

Eleito deputado estadual na Terceira 
Legislatura (1955-1959) e reeleito mais 
um período (1959-1963), renuncia ao 
mandato (1962) para assumir cargo no 
Tribunal de Contas do Estado, ocupando, 
inclusive, sua presidência e aposentando 

como Conselheiro daquela instituição.
Ocupou diversas secretarias do Esta-

do e foi redator do texto da Constituição 
estadual no ano de 1967.

Por muitos anos, foi articulista da Fo-
lha de Goyaz, cronista e colaborador em 
diversos jornais como Lavoura e Comércio, 
de Uberaba, O Anápolis, O Popular, Brasil 
Central, revista Oeste e membro do Insti-
tuto Histórico e Geográfico de Goiás e da 
Associação Goiana de Imprensa.

Publicou O major e seus bigodes; O 
fantasma sem cabeça; Algibeira de menino; 
Um galinho em seu terreiro; De como um 
bondoso irmão acabou passando a noite, 
(todos de crônicas) e, em 1966, no Catá-
logo bibliográfico de Goiás, editado pelo 
SESC, publicou excelente trabalho de pes-
quisa, Letras e literatos de ontem e de hoje.
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DOM ABEL, MEU ELEITOR

Nos dias que precederam as eleições de cinqüenta e quatro e 
cinqüenta e oito não faltou candidato que, na árdua e inclemente procura 
de votos, não estivesse do alto dos palanques a fazer apelos sentidos, de 
apoios desejáveis, às turbamultas dos comícios. Quando não se entregasse 
a sigilosas ou sabidas distribuições de dinheiro, a cabos eleitorais ou a 
eleitores possíveis. 

Quanto a mim, também aspirante a uma cadeira na Assembléia, 
nunca participei de nenhum daqueles expedientes. 

Encerrado em meu escritório, às voltas com velha e incansável 
máquina de escrever, eu preparava diligentemente os meus cartõezinhos. 

Continham eles mensagens personalíssimas, de mim para meus 
amigos e conhecidos, vazadas em poucas palavras, bastantes mesmo assim 
para o pedir e o esperar. 

De posse dos cartões, saía este candidato daquele tempo a entregá-
los em pessoa, aos próprios destinatários, dizendo-lhes: 

“Desculpe se não entro, mas meu tempo é vasqueiro e tenho muito 
ainda que caminhar”. 

Em cinqüenta e quatro, um de meus apelos foi por mim endereçado 
a dom Abel: “Sentir-me-ei muito honrado se o bom amigo dom Abel 
Ribeiro puder conceder-me o seu apoio na eleição de 3 de outubro”. 

Dom Abel, que me contemplava com imensa e paternal amizade, de 
posse de meu cartão se apressou a fazer-me um telefonema, comunicando 
que meu apelo havia sido por ele recebido e que seria tomado na devida 
conta. 

Na eleição de cinqüenta e quatro o processo dos cartões me rendeu 
votação impressionante em Goiânia. Naquela ocasião, as pessoas omitidas 
em minha relação de pedidos eram arroladas por meu pai, que com 
freqüência me dizia: 

“Aquele vendedor de lenha da Vila Nova soube que você está 
pedindo votos com um cartãozinho, que ele viu em poder de amigo. E me 
falou que é bem capaz de votar em você se receber um cartão daqueles”. 

Depois da eleição, comigo escolhido para a Assembléia, em novo 
cartão, pessoalmente por mim dirigido a cada um dos meus eleitores 
conhecidos, agradeci os votos, um por um, e prometi ser digno deles. 

Na eleição de cinqüenta e oito, dom Abel, nosso amado e saudoso 
Bispo, já exercia o seu bispado em Jataí. E para Jataí a ele enderecei meu 
novo cartão. 
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Realizado o pleito, e de volta a Goiânia meu caríssimo colega e 
grande amigo José Augusto Ferreira, a este perguntei se me haviam sido 
dados votos em Jataí, sua terra natal. Ele e eu passamos olhos atentos 
por uma lista de nomes e de votos que ele rabiscara às pressas ao longo 
da apuração, e de nosso exame concluímos que naquele município eu 
recebera zero voto. 

“Zé, cê tem certeza de que eu não fui votado lá?”, perguntei, 
tristonho e desolado. “Certeza absoluta!” 

Logo depois porém a mim me veio, pelo correio, este cartão, do 
próprio punho do seu virtuoso remetente: 

“Dom Abel cumprimenta seu amigo doutor Waldyr e informa que 
o seu pedido será levado na melhor consideração, no próximo dia três”. 

O quê, então, perguntei a mim mesmo, teria acontecido com o 
voto de Dom Abel? 

Decidido a tirar o caso a limpo, estive no tribunal regional eleitoral 
no dia da chegada dos mapas da apuração do pleito em Jataí. E lá estava: 

“Waldyr Castro Quinta, 2 (dois) votos”. 
E, de fato, não satisfeito com a distinção da escolha com que 

me honrara, vindo uns dias depois a Goiânia, dom Abel me procurou 
em pessoa, para dizer-me, naquela sua voz muito mansa, repassada de 
bondade: 

“Dei-Ihe mais uma vez o meu votinho. E, como um empregado da 
cúria me dissesse não saber em quem votar, acabei conseguindo que ele 
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José Ubirajara 
Galli Vieira

Nasceu em Pires do Rio, Goiás, no dia  
22 de fevereiro de 1954, filho dos 

odontólogos Ludgero Carolino Soares 
Vieira e de Elisa Galli Vieira.

Iniciou seus estudos em sua terra natal 
e na visinha cidade de Urutaí. Cursou o 
Ginásio em Pires do Rio, ensino médio 
no Lyceu de Goiânia e Administração de 
Empresas, pela Faculdade Anhangüera, 
em Goiânia.

Foi diretor do Instituto Goiano do 
Livro; Assessor cultural da Secretaria do 
Estado da Cultura; diretor de Ação Cultu-
ral da Fundação Cultural Pedro Ludovico 
Teixeira; Presidente da União Brasileira de 
Escritores e, atualmente, diretor da Casa 
de Cultura Altamiro de Moura Pacheco. 
Possui dezenas de premiações literárias 
em Goiás e outros Estados.

Obra – Poemas e Papos (poemas), 
Goiânia, Editora Oriente, 1977; A Fábula 
do Êxtase (poemas) Goiânia, Gráfica e 
Editora Roriz, 1982; Poemas Balzaquia-
nos (poemas), Goiânia, Editora da UCG, 
1986; Licores da Carne (poemas), Goiânia, 
Editora da UCG, 1988; Amor Inverso 
(poemas), Goiânia, Editora Kelps, 1990; 
Antologia da Poesia Piresina, volume I. 
Goiânia, Editora Kelps, 1991; Antologia 
do XI Concurso de Poesia Falada Cidade 
de Pires do Rio (poemas) Goiânia, Editora 
Kelps, 1993; Almíscar (poemas), Goiânia, 

Editora Kelps, 1994; Tatuagens em Fuga 
(poemas), Goiânia, Editora Kelps, 1998; 
A História da Indústria Gráfica em Goiás, 
Goiânia, Contato Comunicação, 2004; A 
História da Mineração em Goiás, Goiânia, 
Contato Comunicação e Editora da UCG, 
2005; A História da Pecuária em Goiás, 
Goiânia, Contato Comunicação e Editora 
da UCG, 2005; A História da Hotelaria em 
Goiás, Goiânia, Contato Comunicação 
e Editora da UCG, 2005; Limpador de 
Nódoas (contos), Goiânia, Editora Kelps, 
2005; Antologia Poética Brasil, Chile e Peru, 
Goiânia, Editora Kelps, 2005; Orlando 
Alves Carneiro – Iluminado Empreendedor 
(biografia), Goiânia, Editora Kelps, 2006; 
A História do Batismo Cultural de Goiânia, 
Goiânia, Contato Comunicação e Editora 
da UCG, 2006; Os Anhangüeras em Goiás, 
volume I, história, Goiânia, Editora Kelps, 
2006; Carlos Dayrell (biografia), Goiânia, 
Editora Kelps, 2006; Aldemar de Andrade 
Câmara (biografia), Goiânia, Editora Kelps, 
2006; A História do Comércio em Goiás, 
Goiânia, Contato Comunicação e Editora 
da UCG, 2006. 
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SILÊNCIO

Silêncio que sai 
dos olhos das palavras
pode se perder
se a vida
for vírgula
dentro do poema.

Não adianta fazer 
das palavras divã
e massagear os ombros
e as costas do poema.

– A alma não usa divã.

Poesia é enxergar o silêncio
nos olhos das palavras.
A vida não pode ser
apenas uma (,).



Cônego Luiz Antônio da Silva e Sousa
Patrono

Jovelino de Campos
Fundador
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Cônego Luiz Antônio 
da Silva e Sousa

Nasceu em 1764 no antigo Arraial do  
Tijuco do Serro Frio, freguesia per-

tencente à Comarca de Vila do Príncipe, 
Bispado de Mariana, Minas Gerais, filho 
de Luiz Antônio da Silva e Souza e de 
Micaela Arcângela da Silva, e faleceu no 
dia 30 de setembro de 1846, na antiga 
Vila Boa de Goiás.

Luiz Antônio recebeu esmerada 
educação, aprendeu as primeiras letras e 
estudo da gramática em casa.

Ingressou na carreira sacerdotal. De 
Lisboa seguiu para Roma, e ordenou-se. 
Voltou para Lisboa e inscreveu-se na Ca-
deira de Latim para lecionar na Capitania 
de Goiás. Classificou-se em primeiro lugar 
e logo foi nomeado para ocupar aquela 
Cadeira na velha capital.

Foi governador do Bispado de Goiás 
e, em 1821, eleito deputado à Corte 
Constituinte de Lisboa, juntamente com 
o ouvidor da Comarca de São João das 
Duas Barras, desembargador Joaquim 
Theoto neo Segurado.

Em 1823, foi nomeado membro do 
Conselho da Província de Goiás, exer-

cendo este cargo por quase dez anos.
Em 1831, por ocasião da abdicação 

do primeiro Imperador e com a retira-
da do governador da Província que era 
o marechal Lino de Morais, o cônego, 
Vice-Presidente do Conselho, assumiu as 
rédeas da administração estadual.

Colaborou com o primeiro jornal 
goiano, de Pirenópolis, então Meia-Ponte, 
Matutina Meyapontense.

Como poeta, deixou numerosa obra 
e, antes de morrer, num ato de insanidade, 
queimou os originais.

Levantou o trabalho estatístico de 
Goiás a pedido da Câmara Municipal 
da Capital, sendo publicado na revista 
Trimestral do Instituto Histórico e Geo-
gráfico Brasileiro as Memórias sobre o de-
senvolvimento, população, governo e causas 
mais notáveis da capitania de Goiás, e, em 
1819, escreve A discórdia ajustada, traba-
lho relativo à aclamação de Dom João VI.

No ano de 1840, é admitido como 
sócio honorário do Instituto Histórico e 
 Geográfico Brasileiro.
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SONETO

Nivângio geme junto da Urna escura
em que se escondem cinzas de Amarita,
cuja imagem, ficando na alma escrita,
apagar voraz tempo em vão procura.

Levar à solidão da sepultura
a penosa existência premedita;
mas debalde; por mais que chora e grita,
a Parca não o atende, sempre dura.

E será singular dor tão imensa?
Nova dor sente a cândida Amizade,
quando Almeida lhe foge da presença.

Nivângio só perdeu sua metade:
eu perco um outro eu: diga quem pensa
quem tem maior motivo de saudade?
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Jovelino de Campos

Nasceu na Cidade de Goiás, no dia 19  
de outubro de 1887, filho de José 

Campos e de dona Mariana Novaes Cam-
pos, e faleceu no Rio de Janeiro, no dia 9 
de janeiro de 1965.

Iniciou seus estudos na sua cidade na-
tal e cursou a Faculdade de Direito, sendo 
orador oficial, escolhido pela turma que 
era formada pelos advogados Claro Au-
gusto de Godoi, Clóvis Roberto Esselim, 
Heitor de Morais Fleury, José Honorato 
da Silva e Souza, Lupicino de Araújo e  
Moacir José de Morais, que, mais tar-
de, deixariam seus nomes ligados à 
 magistratura goiana.

Foi professor em Itaberaí e Anicuns.
Após concluir o curso de Direito, foi 

nomeado Juiz de Direito da Comarca de 
Anápolis, que se encontrava vaga desde 
o falecimento do poeta e primeiro Juiz 
daquela Comarca, Gastão de Deus Victor 
Rodrigues. Permaneceu ali por muitos 

anos.
Em 1916 foi eleito deputado estadual 

e, no ano seguinte, aclamado líder do 
 governo.

Foi convidado para dirigir a Secretaria 
do Interior e Justiça, desempenhando 
as funções com energia e dignidade, de 
onde saiu para ocupar as altas funções 
de desembargador do Estado de Goiás, 
e professor de Teoria Geral do Estado, 
na Faculdade de Direito da Universidade 
Federal de Goiás.

Poeta romântico, fazendo versos em 
linguagem simples, pretendeu publicar o 
livro Magnólias, cujo título se identifica 
com os da época, que é o culto e amor 
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A ROSA

Ei-la, querida, guarda a flor mimosa,
Que te enfeitava o branco vestidinho.
Já não te lembras quando, carinhosa,
Meiga, ma deste, lirial anjinho?!

Hoje eu te dou, bem vês, é uma rosa.
Murchou... que importa? Dá-lhe o teu carinho,
Dá-lhe teu seio um veludoso ninho,
Que ela há de, um dia, se tornar viçosa!

Não deixa fenecer a flor querida,
Que tanto adora: dá-lhe um doce abrigo,
Cheio de afago e farto de meiguice.

E, quando a Morte me cortar a vida,
chorosa e triste sobre o meu jazigo,
Desfolha a rosa que me deste, Alice.
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Ursulino Tavares Leão

Nasceu na cidade de Crixás no dia 10  
de setembro de 1923, filho de Tomaz 

Leão da Silva e de Luíza Tavares Leão.
Seus pais vieram do Maranhão e, logo 

em seguida, transferiram-se para a cidade 
de Anápolis. Ali iniciou seus estudos com 
a professora Maria José Dafico de Oliveira 
e depois no Grupo Escolar Antensina de 
Santana, concluindo o curso primário.

Fez o ginasial no Colégio Anchieta, 
da cidade de Bonfim, hoje Silvânia e cola-
borou com o jornal A Voz Juvenil. Depois 
completou-o no Colégio Arnaldo, de Belo 
Horizonte. Na capital mineira colou grau 
em Ciências Jurídicas e Sociais, no ano  
de 1950.

Advogou em Goiânia, Anápolis e 
outras cidades do interior. Pertence à 
Ordem dos Advogados do Brasil, secção 
de Goiás, de que foi Conselheiro.

Deputado Estadual da quinta legisla-
tura (1963-1967) e da sexta (1967/1971). 
Vice-governador, por eleição indireta, na 
chapa do engenheiro Leonino Di Ramos 
Caiado, toma posse em 15 de março de 
1971. Assumiu o governo goiano de 2 a 
12 de julho de 1973.

No governo Irapuan Costa Júnior 
exerceu as funções de Procurador Geral 
de Justiça do Estado de Goiás e professor 
na Faculdade de Direito da Faculdade de 
Direito de Anápolis.

Como jornalista, colaborou com os 
jornais, Jornal do Povo e  O Momento, este 
último, dirigido pelos irmãos Antônio Car-

neiro Vaz e João Carneiro Vaz, de Goiânia, 
e  A Imprensa, em Anápolis.

Publicou as seguintes obras: Maya 
(romance), 1949; Existência de Marina 
(contos), 1967; Confissão do Abandono, 
discurso de posse na AGL, 1967; Livro de 
Ana, 1972; Fonte Expressa, 1976; Estudos 
sobre Aluízio de Azevedo, 1978; Salmos da 
terra (poemas), 1985; Praça da Vereda 
Maior (romance), 1986; Segundo livro de 
Ana (crônicas), 1980; Rodovia preferencial 
(contos), 1981; A procissão do silêncio 
(romance), 1990; Baldeação para Nínive 
(romance), 1994; A maldição da cruz (ro-
mance), 1996; Judith (romance), 1998; 
Depois e ainda (romance), 2002; Roteiro 
dos sentimentos da Cidade de Goiás, 2003; 
Vaga-Lumes na neblina (crônicas), 2005; O 
velho avesso do novo, parceria com Lena 
Leão, 2005 e Santidade e Poesia (poemas), 
2006.

É membro da Academia Brasiliense 
de Letras e sócio honorário da Academia 
Catalana de Letras e ex-Presidente da 
Academia Goiana de Letras.

A Sociedade Geográfica Brasileira de 
São Paulo lhe concedeu o título do Co-
mendador, sendo agraciado ao mesmo 
tempo com o Colar Marechal Rondon.
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A SERENIDADE DE GERTRUDES

Ela agora vai perder a serenidade. Disse comigo quando recebi o 
convite. E pronto. Não faço mais nada. Deixei de ir à Secretaria e, hoje 
ou amanhã, estou certo, assinarei a exoneração. O chefe me detesta e há 
muito tempo busca um pretexto para atirar-me ao colo da rua. Interrompi 
a minha leitura da Bíblia. Agora não sei se Isaías alcançou confortar o 
rei. O meu cabelo está crescido. E o leiteiro ontem recusou dar-me leite, 
alegando que não o bebo. A doença que me inquietava, já me atormenta. 
Pois o remédio não o tomo conforme a bula e, às vezes, nem me lembro 
dele. Se Gertrudes não se casar logo, o que será de mim? Perco o melhor 
amigo que ouvindo a minha negativa, no sábado, foi ao cinema sozinho. 
Prometeu desabituar-me de suas visitas. Até bateu a porta, numa 
confirmação danosa para a velhice do edifício! Que acontecerá mais? 
Eu me dano. Sim, tenho certeza! Me dano. E se Gertrudes ratificar a 
serenidade na hora do casamento – por Deus! – me abandonarei à loucura.

A enfermeira, que encontrei no corredor, me adiantou pedindo 
segredo:

– Só quando tiver o primeiro filho Gertrudes perderá a serenidade!
Mentira. Como é que ela sabe? Eu sei que Gertrudes é mulher 

serena. Sei também o que é serenidade. Para mim basta. Se fosse poeta 
diria, serena como a sombra de um lago. Ou, que Gertrudes contém a 
serenidade do mar de Genesaré depois que o Cristo lhe enxotou a borrasca. 
Mas, a serenidade de Gertrudes não se define. Não pode ser comparada, 
nem pensada. Além disso, não sou poeta. Quando nasci, morri o homem 
que bebera a última gota da última Hipocrene.

Contudo, Gertrudes há de perder a serenidade. Não pode! Quando 
estiver cosendo o longo vestido branco, bordado por minha mãe. 
Bobagem! Gertrudes é pobre. Não terá sequer vestido para a cerimônia. 
Quando colocar a grinalda e o véu? Gertrudes comunga todos os dias. 
Véu pra ela...

E no instante solene da aliança? E no momento de assinar o livro? 
Alguma coisa teima em me dizer que Gertrudes vai perder a serenidade 
no dia do casamento. Ao partir o bolo! “Os noivos se despedem à porta da 
igreja”. Nada de bolo. Será quando eu lhe der os parabéns. Sentando-se 
no automóvel? Não, ao ouvir os conselhos de mãe. Ou a Marcha Nupcial?

Às vezes, penso que Gertrudes não resistirá ao sombrio da velha 
igreja de São Miguel. Fui lá, de tardezinha. Anteontem. Fingi-me noiva 
e entrei ao Templo com as emoções de Gertrudes. Tudo era sombra e 
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silêncio. Pus-me a andar de mansinho. Olhos na lâmpada do Sacrário, 
amortecida e doce. A prece sem conteúdo e sem destino nos lábios 
mudos. Bem no centro da igreja eu senti o baque das sombras e vi uma 
brecha irremediável no silêncio. Apagou-se a luz. A minha prece cessou. 
Vozes estranhas cantavam o “Sanctus”. E de cada banco, à direita e à 
esquerda – meus olhos viram! – foram saindo aos pares e tomando lugar 
à minha frente, um cem número de homens e mulheres. Todos de branco, 
translúcidos, nevoentos. Afastei-me, transido. Chorando. Quase à porta 
descobri, através das lágrimas: todas as mulheres eram Gertrudes! E 
nenhum dos homens era o noivo de Gertrudes! Corri. Achei que devia 
avisar Gertrudes. Contar ao padre. Não o fiz porque minha calça está 
rasgada. Foi bom e não me arrependo.

Agora sei que Gertrudes perderá a serenidade, quando entrar na 
igreja de São Miguel.
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Egerineo Teixeira

Nasceu na cidade de Bela Vista de  
Goiás, no dia 11 de janeiro de 1899, 

filho de Brasiliano Roque Teixeira e de 
Eponina Marques Teixeira e faleceu em 
Campo Formoso, hoje Orizona, tragi-
camente assassinado por Benedito de 
Almeida, com cinco tiros, no dia 5 de julho 
de 1938, quando exercia as funções de 
Prefeito Municipal daquela cidade.

No ano de 1914, seguiu para a Cidade 
de Goiás, e passou a morar com seu irmão 
Cyllenêo Marques de Araújo Vale (Leo 
Lynce). No ano seguinte, matriculou-se 
no Liceu de Goiás e, em 1916, deixou os 
estudos e mudou-se para Campo For-
moso. Em 1921, casou-se com Carolina 
Amália da Costa, de família tradicional 
daquela cidade.

Foi um brilhante jornalista e muito 
combativo. Seu estilo mordaz e claro, 
muitas vezes, revolucionava toda a cidade. 
De uma coragem que arriscava a própria 
vida no cumprimento do dever e na liber-

dade de expressão.
Fundou em Orizona, o jornal A Roça, 

tinha como lema: Forte como a peroba e 
livre como o vento.

Deixou uma produção de críticas e 
crônicas nos jornais da época, que hoje 
são subsídios para a história goiana. Era 
destemido no escrever e, muitas vezes, 
ofendia mais do que devia.

Além de Prefeito Municipal, exer-
ceu ainda o comércio em Orizona, foi  
sub-promotor  daque la  c idade e  
Conselheiro Municipal.

Colaborou com diversos jornais 
goianos, do Triângulo Mineiro, do Rio de 
Janeiro e de São Paulo.



Coelho Vaz372

BONZOS DE TEMIS

Ela era ímpia, o seu torvo crime era a impiedade. A impiedade o 
mais horrendo crime que o homem já praticara à face do sol através da 
seqüência infinita dos séculos.

E o seu crime era monstruoso, era a impiedade, o mais negro de 
todos os crimes. Por ter negado a existência dos deuses do paganismo, por 
ter visto apenas neves eternas nos píncaros do Olimpo, Sócrates, o filósofo 
atrevido, teve que levar aos lábios a taça do veneno letal dos gregos.

E os seus lábios – rosa vermelha de carne pagã, brasa rubra do prazer 
– vibraram audaciosamente, fazendo tremer de pavor até os mármores 
de Atenas, a mesma heresia fatal que o velho Sócrates afogara na taça 
de cicuta.

Ela, ré de impiedade, herética fascinadora, estava ali agora, de pé, às 
barras do tribunal, diante dos homens e dos severos sacerdotes de Temis 
contemplando sobre a mesa lúgubre dos julgamentos a taça trágica do 
veneno louro!

Os deuses pagãos, feridos na sua divindade, iam, ali, naquele 
momento, evidenciar a seus olhos aterrorizados a sua existência através 
da assassina justiça humana, serva fidelíssima, e de todos os tempos, dos 
deuses de todos os céus e dos reis de todas as terras...

A sentença cruel, inapelável, ia soar na tétrica soturnidade 
ambiente. Seu corpo vibrava, fremia com a nervosidade das asas de um 
colibri. O terror do horroroso iminente e inevitável envolvia-lhe já todo 
o corpo com o frenético torpor dos espasmos violentos, dos supremos 
estertores. Parecia haver um lúgubre ciciar de misereres no ar profundo. 
A morte ia erguendo o alfange invisível lentamente, lentamente, 
lentamente...

Acima, porém, muito acima do pecado e da virtude, do crime e da 
justiça, humana ou eterna, paira a superdivina soberania universal da 
Beleza – cristalização das fantasias mais lindas, das mais arrojadas visões 
d’arte de todos os deuses.

Ela estava de pé vibrando de pavor. A sentença vai soar sinistramente 
no templo de Temis.  A morte dá os últimos passos da sua dança macabra 
em torno da esguia taça do veneno louro que lhe vai morder as entranhas 
com fúrias infernais.

Ela chora! Na sinfonia desvairada do seu choro convulso gritam 
nervosamente os violinos trágicos da dor!

A Justiça!
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A Beleza!
Ambas se defrontam agora na plenitude de sua majestade, em um 

prélio sugestivo de importância transcendental. Vão aferir o seu valor 
na balança do sublime!

Hipérides, ante a impotência da retórica e da lógica para acenderem 
a doce chama da ternura nos corações gelados dos heliastas impassíveis, 
inflexíveis na sua fria serenidade, como advogado da defesa, numa 
inspiração feliz atira magistralmente contra a rocha insensível do tribunal 
o supremo argumento. Hipérides, emocionado, avança resoluto para a ré 
e, num gesto brusco de inaudita audácia, arrebata-lhe o manto!

Nua!
Deslumbramento!
Ela, ré de impiedade, herética fascinadora, estava ali, agora, toda 

nua, em pleno Areópago, em plena sala dos julgamentos, de pé, às barras 
do tribunal, diante dos heliastas severos, sombrios sacerdotes de Temis, 
religiosos observadores dos dogmas eternos da Lei! Ela ré de impiedade, 
herética fascinadora, ali estava, toda nua, à espera de que a Lei lhe levasse 
aos lábios pecadores – rara vermelha de carne pagã – a taça trágica do 
veneno louro...

Mas, na balança do sublime a Beleza venceu, erguendo bem 
alto a blúmea leveza da Justiça! Com o esplendor forte de sua plástica 
deslumbrante, plástica harmoniosa que inspirava os mais belos mármores 
de Atenas, Friné, acendeu a alma apagada dos heliastas taciturnos 
com a labareda luminosa das emoções estéticas, fazendo-os vibrar na 
contemplação do Belo, até aos paroxismos dos deslumbramentos!

Sócrates, pobre Sócrates! Você, meu áspero filósofo, que foi 
arrastado do Areópago pelo mesmo crime que Friné praticara. Você 
proferira sabiamente as mesmas verdades temerárias, só levou a taça de 
cicuta aos lábios porque, ao invés da beleza de Friné, você ostentara os 
olhos pasmados dos bonzos de Temis essas barbas revoltas e essa pele 
baça e agressiva...

Temis, os seus bonzos, o Areópago, Friné e Sócrates ainda existem 
por este mundo de Nosso Senhor!

Friné hoje simboliza a Política. Os bonzos da época que passa 
são ainda os mesmos bonzos do outro tempo. São aqueles mesmos que 
absolveram Friné e condenaram Sócrates.

Friné, senhores, ainda se desnuda todos os dias aí pelos nossos 
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tribunais, conquistando para seus crimes, e para os crimes de seus válidos, 
o perdão sorridente dos juízes extasiados.

Oh! Quando o manto de Friné se descerra rodam magicamente 
nos gonzos as portas de todos os cárceres e as portas da consciência de 
todos os bonzos.

Mas, senhores, quando a inocência, timidamente, embrulha a sua 
pureza nas barbas revoltas e honradas de Sócrates, despejam-lhe, por 
cima, a taça de cicuta fatal.

Quando a Política se desnuda, a Justiça se cobre, tímida, humilhada, 
vencida!
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Luiz Ramos 
de Oliveira Couto

Nasceu na Cidade de Goiás no dia 6 de  
abril de 1884, filho de Vicência Luísa 

do Couto Brandão Bastos, e faleceu na 
mesma cidade, no dia 20 de junho de 
1948.

Iniciou seus estudos na sua cidade 
natal, no Lyceu de Goiás e formou-se 
em Direito, pela Academia de Direito de 
Goiás, no ano de 1906, juntamente com 
os poetas Augusto Ferreira Rios e Gastão 
de Deus Victor Rodrigues.

Logo após sua formatura, foi nomeado 
Juiz de Direito do Rio Palmeiras, com sede 
na antiga São José do Duro, hoje Dianó-
polis, Estado do Tocantins. Foi também 
juiz de Direito em Bela Vista de Goiás e 
Santa Rita do Paranaíba, hoje Itumbiara.

Foi professor de História Geral e 
do Brasil, no antigo Lyceu de Goyaz e 
lecionou Direito Internacional Privado na 
Faculdade de Direito.

Um dos fundadores da Faculdade 
Livre de Ciências Jurídicas e Sociais e 
membro-fundador, em 1933, do Institu-
to Histórico e Geográfico de Goiás. Em 
1939, em Goiânia, um dos fundadores da 
Academia Goiana de Letras.

No ano de 1940, aposentou-se como 
lente da Faculdade de Direito.

Pai do escritor Goiás do Couto e  
da poetisa e artista plástica Goiandira  

do Couto.
Pertenceu à Associação da Imprensa 

do Brasil Central; Academia de Letras 
do Piauí, como sócio correspondente; 
Sociedade de Homens de Letras do Brasil 
e França; Instituto Genealógico de São 
Paulo, como correspondente.

Foi um grande orador e deixou nos 
jornais goianos e do Triângulo Mineiro 
grande contribuição para a história do 
Estado.

Considerado poeta lírico, de lingua-
gem e temática românticas, recebeu 
influências de Álvares de Azevedo e 
Olavo Bilac.

Foi Juiz de direito em diversas Comar-
cas do Estado. Quando Juiz em Catalão, 
deixou inúmeros amigos e admiradores 
e foi nesta época que transferiu a cruz 
encontrada naquele município para a 
antiga capital, a qual tudo indica ter sido 
da expedição do Anhangüera quando 
penetrou pelo sertão goiano.

Publicou, em 1904, o seu primeiro 
livro de poesias, Violetas; em 1913, Lilazes 
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TUDO VOLTA?

A Augusto Rios

 E vão-se as aves, meigas, forasteiras,
 Da estação linda consagrada às flores,
 Deixando o prado sem os seus rumores...

As copas das virentes laranjeiras
A pouco e pouco vão perdendo as cores,
E vão caindo as folhas das mangueiras
E vão perdendo os bosques os verdores.

 Mas, depois tudo volta sorridente:
 A estação, o campo que chorou,
 A água cristalina, o céu nitente...

E volta a passarada que voou,
A flor, o bosque, o prado, o sol nascente,
– Só não volta o prazer a quem amou.
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Gerson de Castro Costa

Nasceu na cidade de Trindade no dia 2  
de agosto de 1917, filho de Luiz 

Martins Costa e de Otaviana de Castro 
Costa, e faleceu no dia 22 de setembro 
de 1992, em Brasília.

Iniciou seus estudos em escolas par-
ticulares de sua terra natal. No ano de 
1932, transferiu-se para a antiga capital 
do Estado, onde fez o curso secundário. 
Formou-se em Direito, pela Faculdade de 
Direito de Goiás, em 1946, em Goiânia.

Em 1939, em Goiânia, juntamente 
com Waldemar Gomes de Melo, Édson 
Hermano de Brito e José Augusto Pereira 
Zeka fundou o jornal Folha de Goyaz que, 
mais tarde, passaria a integrar o complexo 
dos Diários  Associados.

Colaborou com os seguintes jornais: A 
Coligação, Voz do Sul e Correio da Manhã, 
este último, do Rio de Janeiro.

Foi diretor da revista Oeste e sócio 
da Associação Goiana de Imprensa e da 
União Brasileira de Escritores de Goiás.

Em 1938, com apenas 21 anos de ida-
de, foi escolhido pelo então Interventor 
do Estado, Pedro Ludovico Teixeira, para 
ocupar o cargo de Secretário da Fazenda.

De 1944 a 1945, foi eleito Presidente 

do Centro acadêmico XI de Maio, da 
Faculdade de Direito de Goiás.

Na Cidade de Goiás, juntamente com 
seu colega, Frederico Medeiros, que seria 
mais tarde Desembargador, fundou O 
Infante, jornal dos atiradores do Tiro de 
 Guerra 54.

Em 1945, foi eleito deputado estadual 
por duas legislaturas e, em 1958, por duas 
vezes consecutivas, elegeu-se à Câmara 
Federal.

Em 1947, publicou Goiânia a metrópole 
do Oeste, obra premiada pela Academia 
Goiana de Letras. Em 1976, Vozes da Selva 
e, em 1987, Litania das estações.

Foi Presidente da Assembléia Legisla-
tiva do Estado. No ano de 1951, quando 
Deputado Federal, foi um dos responsá-
veis pela criação da Universidade Federal 
de Goiás, que tantos benefícios trouxe 
à juventude estudiosa do nosso Estado.
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CONCEITO DE DEMOCRACIA DO ESTADO NOVO

Constitui tradicional confusão o conceito de democracia como 
liberalismo despeado e incondicional. A tradução simplista de “governo do 
povo”, que é tomado num plano rigorosamente literal, sem maiores estudos 
e observações, é, em última análise, a responsável imediata por esse 
fenômeno. O homem de cultura medíocre, num verbalismo que reputa 
reivindicador, via-de-regra apregoa aos quatro ventos as prerrogativas 
sociais que ele próprio reconhece algo obscuras e indistintas na bruma 
ideológica das classificações políticas.

Se procurássemos conhecer, ab initio, a significação dessa palavra, 
através de sua acidentada jornada histórica, desde o dicastério ateniense, 
cerca de quatro séculos antes de Cristo, o qual se compunha de mais de 
1.000 membros, tirados em ordem alfabética da lista geral dos cidadãos, 
talvez acabássemos concluindo filosoficamente, como Aristóteles, que a 
expressão encerra em verdade um grande paradoxo, eis-que “governar é 
coisa mui complicada para ter suas dificuldades resolvidas pelo maior número”. 
Concluiríamos, por extensão, que a democracia elege por intermédio 
das comédias eleitorais de hoje, a minoria aristocrática que constitui 
o governo, desvirtuando a essência de sua organização e provando sua 
impraticabilidade dentro da rigidez etimológica do vocábulo.

Democracia não é isto, porém. Não significa a interpretação ingênua 
de um termo gramatical, mas um conjunto de circunstâncias sociais 
encaradas sob o ponto-de-vista da ciência política. Sua característica 
fundamental é igualdade de todos perante a lei, lançando-se destarte 
por terra todos os tabus raciais e religiosos. Não há privilégios pessoais, 
quando muito os há de classes, assegurados por intermédio dos institutos 
cooperativistas. Não chegamos, é certo, ao entusiasmo de subscrever 
os conceitos da declaração da independência dos Estados Unidos, para 
afirmar que “todos os homens nascem iguais”, eis-que se trata de assunto 
muito discutível. “Os homens não nascem iguais, nem livres – diz H. G. Wells; 
nascem em uma múltipla diversidade e emaranhados em uma contextura social 
antiga e complexa. Nem é nenhum homem convidado a assinar o contrato social 
ou, não o fazendo, a partir para a solidão”. Não se poderia, pois, pretender 
deduzir que a democracia, decorrendo da liberdade inata do indivíduo, 
seja uma conseqüência natural da organização da sociedade humana.

Contrariamente, democracia é o produto científico das experiências 
dessa mesma sociedade, forjado sob os imperativos mais dignos e 
igualitários de que o homem se pode orgulhar. É, assim, obra do estudo 
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e do esforço, em cujo holocausto a humanidade derramou e sempre 
derramará rios de sangue, e não obra cega de uma fatalidade inerente a 
uma condição irrefutavelmente falsa, a qual não possuímos ao nascer. Por 
outro lado, não se pode fazer a apologia de nenhuma forma de governo, 
isoladamente, considerada em teoria, ou ao pé da letra. Somos obrigados 
a procurar, dentro de um critério mais conciliador, aquela que maiores 
vantagens propicia à índole e às circunstâncias históricas do povo que 
a adota. Comentando um dos maiores pensadores da antiguidade, já 
afirma Will Durant: “Com as salvaguardas da religião, da educação e da 
organização da vida familiar, quase todas as formas tradicionais de governo 
se equivalem. Todas contêm em si coisas boas e más”. E, de certo, a falta 
desse raciocínio tolerante que provoca, através dos tempos, as gigantescas 
lutas das filosofias políticas. Nessa conjuntura, temos que aceitar que 
cada nacionalidade deve estudar os múltiplos fatores de sua existência 
para pôr em prática os preceitos de administração que mais lhe convêm.

Está exatamente contido neste juízo superior de observação 
o conceito democrático no Estado Novo. Sem desprezar os liames 
tradicionais do panamericanismo, aproveitando antes os seus mais sábios 
e edificantes princípios, o governo brasileiro erigiu esse monumento 
admirável que é a Constituição de 1937. Não se abeirou nas ideologias 
alienígenas, tampouco se inspirou nos interesses de uma oligarquia 
transitória e sem fundamentos que não os da ganância e das preferências 
pessoais. Auscultou os anseios de um povo que aspirava, de há muito, ter 
o seu lugar junto ao sol e canalizou seu patriotismo pela senda gloriosa 
da liberdade – dessa liberdade insubstituível e palpitante de que as plagas 
americanas, da Terra-do-Fogo ao Alasca, jamais deixaram de gozar, a 
partir de sua separação das potências que as descobriram.

O regime criado pelo Presidente Getúlio Vargas não se reveste 
das formas falazes de uma liberdade decadente, mas encarna com 
vigor as características inequívocas de uma democracia bem dirigida 
e eminentemente nacional. Nunca nos parecerá demasiado relembrar 
Bolívar, quando se fala do sentido da obra getuliana. São palavras do 
Libertador, ditas no Congresso de Angostura:

O espírito da lei que não deve estar de acordo com o espírito do povo 
que deve reger? Que é uma raridade que esta, quando apropriada a 
um povo, se ajuste a outro? Que as leis devem observar a conformação 
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e a situação do país, as imposições do clima, a qualidade do solo, sua 
expansão e o modo de vida de seus habitantes? Que deve conceder a 
liberdade na medida a não permitir que seja transgredida e de acordo 
com a religião do povo, de suas inclinações, suas riquezas, seu número, 
seu comércio, seus hábitos e suas possibilidades? É este o código que 
devemos consultar, e não o de nenhuma outra nação! Precisa-se, 
assim, dar ao País um governo que, resguardando as bases do sistema 
republicano, conserve, no entanto, a firmeza necessária para obrigar 
o povo no respeito da moral e das necessidades do Estado.

Não existem palavras mais sábias. Traduzem o extraordinário gênio 
do homem que se pronunciou, tornando-o ao mesmo tempo um símbolo 
eloqüente das tradições literárias do continente americano. É nesse 
diapasão, de alta compreensão dos destinos de nossa raça, que Getúlio 
Vargas vem realizando sua obra de engrandecimento do Brasil, por 
intermédio de uma democracia sui generis, que não se copiou de ninguém. 
E subscreve, por uma afinidade de idéias dignas de nota, a quintessência 
das meditações do Imperador dos Andes sobre questões políticas: “O 
sistema mais perfeito de governo é aquele que comporta maior quantidade de 
satisfação, de segurança social e de estabilidade política”.
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José Fernandes

Nasceu em Alto Rio Doce,  Minas Ge- 
rais, no dia 18 de março de 1946, 

filho de João Martins Ramos e Efigênia 
Ramos de Almeida.

Fez seus estudos iniciais em sua terra 
natal e cursou o ginásio e o científico no 
Seminário Claret, na cidade paulista do 
Rio Claro; Filosofia, no Studium Theolo-
gicum, em Curitiba; e Letras, na Univer-
sidade Católica do Paraná. É mestre em 
letras pela Universidade de Santa Catarina 
e doutor em letras pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro.

Iniciou sua carreira como professor 
universitário lecionando Literatura Brasi-
leira e Teoria da Literatura na Universida-
de Federal do Mato Grosso e professor 
titular de Literatura Brasileira da Uni-
versidade Federal de Goiás, alcançando 
sua aposentadoria. É professor titular de 
literatura e coordenador dos cursos de 
pós-graduação da Universidade Salgado 
de Oliveira, (Universo) de Goiânia.

Recebeu os prêmios Sílvio Romero, da 
Academia Brasileira de Letras e do Institu-
to Nacional do Livro, pela publicação do 
livro O existencialismo na ficção brasileira.

Foi Presidente da Academia Goiana 

de Letras, pertence à União Brasileira de 
Escritores de Goiás, à Associação Goiana 
de Imprensa, ao Instituto Histórico e Ge-
ográfico de Goiás, à Associação Brasileira 
de Literatura Comparada e à American 
Portugueses Studies Association. Recen-
temente, recebeu o título honorífico de 
Cidadão Goiano. A Câmara Municipal de 
Goiânia lhe concedeu o título de cidadão 
goianiense.

Tem as seguintes obras publicadas: 
1978, A Polifonia do Verso, em co-autoria 
com Orlando Antunes Batista; 1983, O 
poeta da linguagem; 1984, O poeta do 
Pantanal; 1986, O existencialismo na ficção 
brasileira; 1987, A loucura da palavra; 1992, 
Dimensões da literatura goiana; 1996, O 
poema visual; 1999, Técnicas de estudos 
e pesquisas; 1999, Assombramento; 2001, 
Cicatrizes para afagos; 2005, O selo do 
poeta e, em 2005, Água mole.
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ENGENHO

( A Antônio Bello e Ozieta,
Senhores do meu engenho )

Bois desenham um círculo
 no engenho da arte.
  Moendas trituram as palavras,
   garapa escorre pelos filtros das imagens
    e enche as caldeiras de versos.
     Canas despencam dos dicionários
      e amassam os dedos do 

poeta.

No fogo ardente das metáforas,
palavras se tornam melado
e encandecem a essência da poesia.

O ritmo da pá escorre na canoa,



Ricardo Augusto da Silva Paranhos
Patrono
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Ricardo Paranhos

Nasceu na cidade de Catalão, no dia  
22 de novembro de 1866, filho do 

senador da República Antônio da Silva 
Paranhos e de Belisária Antônia da Costa 
Paranhos e faleceu em Corumbaíba,  
em 1941.

Iniciou seus estudos em sua cidade 
natal. Matriculando-se, em seguida, no 
Colégio Nossa Senhora do Bonfim, em 
Ipameri, e depois ingressou no Colégio 
Des. Genettes, em Paracatu, Minas Ge-
rais, sendo colega de Afonso Arinos de 
Melo Franco e Virgílio de Melo Franco. 
Com 15 anos, mais ou menos, seguiu para 
a capital de São Paulo, matriculando-se no 
Colégio Moretzonh e, quando preparava-
-se para ingressar na Faculdade de Direito 
adoeceu, sendo forçado a voltar para a 
cidade de Catalão.

Filho do senador Antônio da Silva Pa-
ranhos, tragicamente assassinado quando 
de regresso do Fórum para sua casa, foi 
tema de um panfleto de 38 páginas, pu-
blicado no ano de 1898, pela Oficina do 
Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, com o 
título Os canibais, relato jornalístico do 
assassinato de seu pai.

Vereador municipal de Catalão, de-
putado estadual à Assembléia Legislativa 
goiana, político destemido, bom orador e 
advogado por profissão.

Por ser o maior poeta de sua terra na-
tal, foi denominado “Príncipe dos Poetas 
Catalanos”.

Deixou três livros inéditos de poesias, 
os quais mostram a clareza de seu estilo. 
Livros estes, que seu primo, Afonso Luiz 
Prestes Paranhos, conseguiu a publicação 
no ano de 1973, sob o título Obras com-
pletas de Ricardo Paranhos.

Jornalista polêmico e colaborador de 
Goiás-Minas, de Catalão; Jornal de Goi-
ás, da Cidade de Goiás; O Araguary, de 
Araguari, e outros jornais do Triângulo 
 Mineiro.

Em 1905, Ricardo Paranhos manteve 
forte polêmica pelas colunas da Imprensa, 
com o Juiz de Direito de Catalão, Manuel 
Dias Prates dos Santos.

Foi comerciante e sócio da Casa 
Paranhos e Cia., em Catalão, depois 
transferindo-se para a cidade de Araguari, 
onde alcançou grande sucesso financeiro 
no comércio.

Além dos Canibais, deixou O Crime de 
Catalão publicado pela Tipografia Ribeiro 
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CATALÃO

Em 1861 ainda era esta terra um lugarejo obscuro, completamente 
segregado dos grandes centros civilizados por falta absoluta de meios 
fáceis de comunicação, quando começou a tornar-se conhecida, pelas 
interessantes lutas políticas que em seu seio se travaram.

As notícias dessas lutas repercutiram por todos os recantos do 
país, transmitidas pelos principais órgãos de publicidade de então. É que, 
mesmo naqueles remotos tempos de obscurantismo, Catalão, apesar de 
pequenino, já era um meio onde fulguravam inteligências de escol.

Era aí juiz municipal Bernardo Guimarães, o grande romancista 
e poeta dos Cantos da Solidão, que Minas tem como uma das maiores 
glórias literárias.

Era juiz de direito da comarca Virgínio Henriques Costa, 
pernambucano ilustre, um dos mais fulgurantes talentos da magistratura 
nacional; mas político extremado e rancoroso, pelo que se tornara o 
principal responsável pelos graves acontecimentos políticos de que 
Catalão fora teatro naqueles tempos. Inimigo acérrimo de Guimarães 
e de todos aqueles que lhe prestavam apoio, os quais eram em crescido 
número e as principais pessoas do lugar, levara a sua perseguição ao 
poeta e aos amigos deste a ponto de processar a todos eles, ao primeiro, 
por irregularidade de conduta e aos outros, por imaginária tentativa de 
sedição, verdadeiro rabo de palha.

Dos autos dos crimes de Bernardo, os quais se acham arquivados 
no cartório do 2º ofício, extraí, há tempos, uma peça interessantíssima, 
a defesa do acusado, a qual fora publicada num jornal de Campinas e 
transcrita por muitos outros.

Termina assim o poeta a sua belíssima defesa, a qual deixo de 
publicar na íntegra, por muito extensa; mas pelos seguintes trechos pode o 
público avaliar a peça em seu conjunto, a qual ocupa dez longas páginas:

Resta o último ponto em que o respondente é acusado como incurso 
no art. 166 do Cód. Criminal, por irregularidade de conduta. O 
denunciante do respondente, seja ele quem for, não contente de 
esmerilhar a vida pública do juiz de lançar mão de quanta futilidade 
que encontrou para vexá-lo com acusações infundadas ou irrisórias, 
ainda vai com mão profana sondar sua vida particular, esquadrinhar 
qualquer pequena fraqueza, inclinar talvez o ouvido aos vis mexericos 
da maledicência e lançar mão da difamação perante os tribunais, para 
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ver se assim consegue de todo esmagá-lo! Mísero expediente e só 
digno de almas ignóbeis! O respondente não se inculcará por certo 
como modelo de sobriedade e de regularidade de conduta; solteiro e 
não tendo chegado ainda ao inverno da vida, ainda não se resignou 
a viver vida de conobita, nem renunciou os prazeres do mundo; por 
isso mesmo que é de temperamento melancólico, folgo de se envolver 
na alegria dos festins, ama os prazeres da música e do vinho, a dança 
e as mulheres, a música e toda a espécie de regozijos, porque soem 
suavizar as amarguras desta vida árida e ingrata. Mas ninguém provará 
que prorrompesse em excessos escandalosos, nem que corresse após 
os prazeres e os festins em menoscabo do desempenho consciencioso 
de seus deveres. Se o respondente é inclinado aos prazeres, é porque é 
homem e acha-se por isso sujeito a uma das condições da humanidade, 
que sofre bem poucas exceções. O próprio denunciante, se não é 
algum anachoreta, o que não é de crer, não estará sujeito a essas  
pequenas fraquezas?

Por mais modestas e serenas que sejam as correntes fluviais, elas se 
entumescem, assoberbam-se e se extravasam, quando se lhes opõe um 
dique, que lhes perturbe o curso natural.

São assim certas organizações morais. Se Bernardo Guimarães, 
espírito calmo, coração columbino, alma ingênua e aberta a todos os 
sentimentos afetivos, não tivesse sofrido as violentas perseguições de 
que fora vítima não se teria extravasado como a corrente perturbada em 
seu curso natural.

A Atualidade, o mais importante órgão de publicidade daqueles 
tempos editada na capital do Império e redatoriada por Flávio Farnese, 
contemporâneo de Bernardo na Faculdade de Direito de São Paulo, fora 
o jornal em que o poeta publicara os formidáveis artigos que, transcritos 
por outros jornais, tornaram Catalão conhecida em todo o Brasil e foram 
a causa da demissão do Presidente da província e da impossibilidade em 
que ficara o Dr. Virgínio Henriques Costa de ser nomeado Desembargador, 
cargo a que tinha direito, não somente pela antigüidade, mas também 
pela profunda cultura jurídica.

Tal a força desses artigos, que inutilizaram dois homens de valor, 
um bem instalado na política e outro, na magistratura.

Eram companheiros inseparáveis do poeta mineiro, o padre Luiz 
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Antônio da Costa, sacerdote dos mais cultos da Diocese; Roque Alves 
de Azevedo, moço de grande erudição, adquirida em 19 anos de rigoroso 
estudo no Caraça, o célebre estabelecimento de ensino; Antônio da 
Silva Paranhos, moço inteligente e de finíssima educação, mais tarde 
deputado provincial em diversas legislaturas e Presidente da Assembléia, 
e,finalmente senador federal.

Naqueles tempos esteve em Catalão, Fagundes Varella. Contava, 
então, 14 anos de idade. Viera em companhia de seu pai, que aí se 
demorou uma temporada, não sei porque motivo, pois havia sido nomeado 
juiz de direito de Meia Ponte, hoje Pirenópolis e para lá não seguira.

Depois de Bernardo Guimarães teve Catalão, como autoridades 
judiciárias, as seguintes notabilidades:

Jerônymo Fleury de Campos Curado, mais tarde desembargador da 
Relação de Goiás, de que fora um dos principais ornamentos pelo talento 
e erudição, bem como pela inteireza de caráter.

André Augusto de Pádua Fleury, anos depois nosso representante 
diplomático em Paris, Ministro do Império, Conselheiro de Estado, 
deputado e, ultimamente, diretor da Faculdade de Direito de São Paulo.

Coelho Bastos, mais tarde Chefe de Polícia do Rio.
Eis, em ligeiros traços, a crônica antiga da terra de que sou o mais 

modesto e obscuro dos filhos.
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Elpenor Augusto 
de Oliveira

Nasceu em Itambé do Mato Dentro,  
Minas Gerais, no dia 3 de novembro 

de 1893, filho de Modesto Justino de  
Oliveira e de Custódia Augusta da Silva  
Oliveira, e faleceu no dia 3 de março de 
1968, em Belo Horizonte.

Sabe-se que era formado pela Escola 
de Farmácia e Odontologia de Ouro Preto 
e Medicina no Rio de Janeiro.

Além de médico e farmacêutico, foi 
professor no Colégio Pio Americano no 
Rio.

Os dirigentes da Coluna Prestes, o 
prenderam e forçaram sua companhia, 
na qualidade de médico. Logo em segui-
da, foge e passa a residir na cidade de 
Pouso Alto, hoje Piracanjuba, em Goiás, 
exercendo a  medicina, com domicílio na-

quela localidade e atendendo nas cidades 
viinhas, como Bela Vista de Goiás, Silvânia 
entre outras.

Casa-se com Annunzíata Orsini Spen-
zieri, com quem teve três filhos.

Em 1944, edita o livro de versos, Fo-
lhas Caídas, publicado pela gráfica Queiroz 
Breyner, em Belo Horizonte, contendo 
103 páginas e trazendo o prefácio do 
próprio autor.

Em Goiás, além de Piracanjuba, clini-
cou em Palmeiras de Goiás, Leopoldo de 
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RIO PARANAÍBA

Ao Dr. José Saddi

Vai correndo, tranquilo, majestoso,
No seu leito beijado de remagens,
Paranaíba, o rio mais formoso
dessa terra risonho de paisagens.

Do seu sublime canto dulçoroso...
(Que prazer recordar essas imagens!...)
Quando, de medo, na canoa, ansioso,
Eu a via entre pedras, nas passagens.

A matilha latindo sem cessar,
Vem da caça correndo sempre atrás,
Quando um tiro certeiro a faz boiar.

A canoa ora sobe, ora recua,
(Que saudade profunda de Goiás!)
Já vinha... lá no céu... rompendo a Lua.
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Monsenhor 
Primo Vieira

Nasceu em Romaria, no Triângulo Mi- 
neiro, no dia 11 de junho de 1918, 

filho de José Maria Vieira e de Helena  
Neves Vieira, e faleceu em Lisboa, Portu-
gal, no dia 19 de julho de 1994.

Cursou o Admissão na cidade de Ca-
talão, seguindo para Botucatu, nos anos 
de 1932 a 1937 e fez Humanidades. Em 
1945, concluiu o curso sacerdotal em 
São Paulo.

Em 1947, ingressou no Seminário do 
Ipiranga de São Paulo, onde terminou os 
estudos e passou a lecionar Teologia e 
Literatura.

Foi secretário do Bispado de Santos, 
diretor da Faculdade de Letras, Presidente 
da Academia Santista de Letras, diretor e 
colaborador do Santos Jornal e publicou 
poesias, crônicas e artigos na revista Ave 
Maria.

Em Goiânia, foi professor de Literatu-
ra Portuguesa da Faculdade de Letras da 
Universidade Católica de Goiás e pároco 
da Catedral Metropolitana.

Colaborador do Suplemento literário 
de O Popular e da Folha de Goyaz.

Publicou, em 1949, Litanias, com 

prefácio de Guilherme de Almeida; em 
1951, (versos), Penumbra Votiva; em 1953, 
Elevações Marianas, (crônicas); em 1955, 
Prece do Angelus, (crônicas); em 1958, 
Cromos (versos), com prefácio de Mons. 
Castro Nery; em 1963, Vitrais (versos), 
com carta-prefácio de Guilherme de 
Almeida; em 1959, Introdução à Poesia do 
Padre Antônio Tomaz (estudo); em 1964, 
Estrelas de rastro, com prefácio de Murillo 
Araújo e, em 1967, Borboletas Brancas, 
estes dois últimos de haicais. Em 1973, 
Portais antigos e, 1977, publica Verso e 
subversão do verso.

É membro-fundador da Academia 
Catalana de Letras e do Instituto Histórico 
e Geográfico da Cidade de Santos.

Foi agraciado com uma bolsa de es-
tudos para um curso de literatura portu-
guesa, pela Fundação Calouste Gulbenkis, 
em Lisboa, permanecendo em Portugal 
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COROA DE HAICAIS

(em memória de Yolanda Affiune)

No rio do tempo,
Cadáver de flor boiando!
Yolanda está morta.

Nuvem muito branca
desfez-se em azul, mais nada!
Yolanda está morta!

O vento do outono
passou pelas verdes ramas:
Yolanda está morta!

Arco-íris de paz
sobre a tormenta da vida;
Yolanda está morta!
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Jacy Siqueira

Nasceu na cidade de Pires do Rio, no  
dia 29 de outubro de 1935, filho 

de Jucelino Siqueira e Maria Cabral de 
Siqueira.

Fez seus estudos iniciais em Pires do 
Rio, estudou no Grupo Escolar Martins 
Borges e na Escola Paroquial Sagrado 
Coração de Jesus. Transferiu-se com a 
família para Goiânia e concluiu o curso 
ginasial no Lyceu.

Ao ingressar no jornalismo, foi um 
dos fundadores do jornal Diário da Tarde 
e, como funcionário público estadual, 
exerceu funções relevantes, presidindo 
a Comissão da Reforma Tributária do 
Estado, a implantação da informática do 
Governo de Goiás e diretor de Orçamen-
to Geral do Estado.

Foi Presidente da Fundação Cultural 
do Estado e pertenceu ao Conselho Esta-
dual de Cultura. É membro da Associação 
Goiana de Imprensa, União Brasileira de 
Escritores de Goiás, Instituto Histórico e 
Geográfico de Goiás e outras entidades 
culturais.

Aposentou-se como fiscal do Estado e 
foi colaborador do suplemento infantil do 
jornal O Popular, almanaque, cuja edição 
é domingueira.

Obras publicadas: Do tempo e do 
espaço, 1974; Opus Pires do Rio, 1978; O 
planejamento governamental em Goiás, 
1979; A banda ontem e o seu futuro, 1981; 
Poesias de alguém e do Eu também, 1981; 
Outono, 1985; A Criação, 1985; Quarteto 
em Bruma, 1989; O livro de Yedra, 1990; 
Despontar da goianidade, 1991; A presença 
sírio-libanesa em Goiás, 1992; Topomínia 
histórica: uma abordagem em Goiás, 1993; 
A primavera ensina ao pássaro a voar, 1993; 
Orquestrações do menino amante, 1994; 
Vozes de uma roça, 1990; O caso com a 
anta e o jaboti, 1991; O sumiço da flauta do 
jaboti, 1993; A presença invisível, 1993; As 
crianças viraram árvores, 1993; Meu nome? 
Árvore, 1994; Foi pelo Natal, 1994; Macrão, 
1995; Um dia de Abiara, 1995; Vozinha, 
especula, 1995; Pedido de ajuda, 1995; 
Um certo dia de mãe, 1996; Casamento do 
Conde Grilostro, 1996; Meu canto do chão 
nativo, 2001; Um contrato singular e outros 
ensaios de história de Goiás, 2006.
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HISTORIETA

Era um cavalo pequira
por nome de Lambari.
Carregava sonhos
e era a alegria
aonde fosse eu
na minha cidade natal.
Aí, meu pai vendeu
o cavalo pequira
por nome de Lambari
em troca de bicicleta
dada ao meu irmão.
E acabou-se a história
sem casamento e festa,
ficando só a lembrança
de um cavalo pequira
por nome Lambari.



Urbano de Castro Berquó
Patrono

Derval Alves de Castro
Fundador

Pedro Celestino da Silva Filho
Primeiro ocupante

Helvécio de Azevedo Goulart
Segundo ocupante
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Urbano de Castro 
Berquó

Nasceu em Araguari, Minas Gerais, em  
11 de janeiro de 1906, filho de Jo-

aquim Gomes da Silva e de Josefina de 
Castro Berquó e faleceu na cidade do Rio 
de Janeiro, em 21 de abril de 1942.

Iniciou seus estudos na cidade de 
Goiás e depois de concluir o curso pri-
mário ingressou no Lyceu, em seguida, 
foi mandado para o Rio de Janeiro, e 
matriculou-se no Colégio Militar.

Abandonou a carreira militar e passou 
a lecionar em diversos estabelecimentos 
de ensino, no Rio de Janeiro. Em 1929, 
dedica-se inteiramente ao jornalismo e 
pertenceu ao quadro redacional do Cor-
reio da Manhã.

Foi o organizador e o primeiro diretor 
da Revista do Serviço Público, editada no 
Rio de Janeiro.

Era muito culto e dominava com faci-
lidade diversos idiomas.

Passou a ser colunista de política na 
esfera internacional e traduziu o livro do 
general De Gaulle: Vers L’armée de Matier 
(E a França teria vencido), prefaciando a 
referida obra.

Era casado com Zulmira Ferreira e 
teve com ela um casal de filhos.

Recebeu a condecoração da França Li-
vre e uma comenda da China  Nacionalista.
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CLEMENCEAU E DEMÓSTENES

“Démosthéne c’est lui Démosthéne,
le monstre; lui, letigre”
Edmond Jaloux

Setembro de 1941 viu transcorrer o aniversário de Georges 
Clemenceau, o Père de la Vitoire, data que, por isso mesmo, passou em 
silêncio na França, cujos presentes governantes vivem entregues ao prazer 
masoquista de uma incessante prosternação ante um inimigo que trucida 
franceses em massa pelo método do juiz Bridoye para lavrar sentenças: o 
dos dados. Oswald Spengler que, em matéria de política contemporânea, 
cometeu tantos erros grosseiros de apreciação, alguns, mesmo, verdadeiros 
disparates, foi muito perspicaz ao notar que “a nação francesa se dissocia de 
modo cada vez mais nítido em duas partes moralmente muito diferentes”. Uma 
delas “a mais numerosa”, é a constituída pelo “elemento girondino” típico 
protagonista do ideal de rendeiro, de campônio e burguês”. Os que pertencem 
a esse grupo “só desejam o ideal tranqüilo de um povo tornado estéril, vivendo 
na sujeira, na avareza e no embrutecimento, um pouco de dinheiro, de vinho e 
de amor; não querendo mais ouvir coisa alguma a respeito da alta política, da 
ambição econômica, de luta pela grande obra”. Acima delas existe, porém, 
cada dia mais restrito o grupo dos “jacobinos”, que “decide a sorte da França 
desde 1792” e que se compõe de “oficiais, industriais, altos funcionários ligados 
a uma administração fortemente centralizada desde Napoleão, jornalistas da 
imprensa parisiense, deputados sem distinção de partido” e ainda “de algumas 
organizações poderosas como a Loja e as associações de antigos combatentes”. 
Infelizmente, a classe dos “jacobinos” parece hoje condenada a desaparecer, 
a não ser que a pilhagem sistemática da economia francesa e o regime de 
terror implantado tanto em Paris como em Vichi, faça surgir uma nova 
e mais ardente camada de homens desse tipo.

Neste momento, depois de ter sido entregue ao seu mais implacável 
inimigo, está sendo a França “dirigida” por “girondinos” da variedade a 
mais degradada. O Tigre foi o último dos grandes “jacobinos”, daqueles 
que aos oitenta anos conservavam o mesmo entusiasmo patriótico dos 
homens de 1792: também o eram um Poincaré, um Foch, um Loucheur, 
um Gallieni, Um Briand, um Liautey, um Joffre, um Maginot, um Painlevé, 
um Mandel etc. Presentemente, encontramos apenas um punhado de 
leaders políticos e militares desse feito em torno do movimento chefiado 
pelo General Charles de Gaulle. O “girondinismo” que, na guerra anterior, 
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se manifestou sob modalidades que se estendiam de “derrotismo” ao 
“boloísmo”, não teve força, entretanto, para elevar a “capitulação” a uma 
alta finalidade política. Mas, em junho de 1940, Pétain deu plena vasão 
a seu desejo de transigir com o inimigo; intento a que, em 1916, ele teve 
de renunciar devido à rude energia de Joffre. Da mesma forma Caillaux, 
anunciador dos lavais, dos brinons, dos ferdonets, foi logo manietado 
pela vigilância de Clemenceau e Mendel – para tomar sua defesa quase 
vinte e cinco anos depois.

Em seu livro Le silence de M. Clemenceau, narra Jean Martet uma 
interessante conversa que teve com o Tigre a propósito do “caso” Caillaux. 
Entre outras coisas, ele disse:

Caillaux continuava, em plena guerra com a Alemanha, a sonhar 
entendimentos com os alemães, a conversar com os alemães – em 
denomino isso é crime. Que Caillaux, antes da guerra tivesse tido a 
idéia de um equilíbrio europeu baseado sobre relações de colaboração 
industrial, econômica com os Boches, já era início de loucura, 
porque bastava olhá-los para ver que só pensavam em nos assaltar e 
despojar... Mas, enfim, olhando de perto, julgando-se de dentro do 
próprio gabinete, podia-se, a rigor pensar que o entendimento com 
a Alemanha, nossa inimiga de sempre, equivalia à entente com a 
Inglaterra – que não é nossa amiga de sempre. Era, porém, um jogo 
com o qual só podia divertir até 2 de agosto de 1914. Passado esse 
dia era necessário calar.

O Tigre não tinha, propriamente, animosidade contra Caillaux; 
sentia, sim, por ele um desprezo profundo, por assim dizer, orgânico: 
em sua natureza havia um sentimento de invencível repugnância pelo 
burguês cético e elegante que, por fraqueza d’alma, fizera da paz o seu 
supremo valor. Nada existe, com efeito, de mais próximo à traição do 
que o pacifismo emasculado. Contra semelhante mal um único remédio 
pode ser aplicado utilmente: o termo-cautério.

Três anos antes de morrer, com quase noventa anos, Clemenceau 
publicou o seu Démosthéne, obra admirável em sua concisão e que, 
nestes dias de torturas de toda sorte, deve ser uma das leituras prediletas 
dos bons franceses. Evocando a vida do grande homem de Estado – ele 
o foi, não somente de sua cidade-estado, mas de toda a Grécia: daí a 
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sua tragédia – Clemenceau sentiu-se, certamente, atraído pelo que, na 
carreira do adversário, da Macedônia se assemelha à sua própria em luta 
contra a ambição Germânica. Tendo sentido toda a vida uma aversão 
jamais disfarçada por tudo o que é procedente de Roma, o Tigre votava 
um culto cheio de flamas ao que o era helênico, principalmente jônico. 
Demóstenes, o ateniense, o pelejador sem descanso contra Felipe e 
Alexandre, servido por uma eloqüência, uma coragem, uma dignidade e 
um senso realista insuperáveis, era bem o homem feito para empolgar a 
imaginação do velho batalhador que as baixezas da vida pública haviam 
convertido num misantropo de terrível morgue.

Em 1927, justamente quando, seis anos antes de Hitler, a Alemanha 
começava a armar-se, febrilmente, Clemenceau amargurado dizia a 
Martet:

A Alemanha ascende de novo! Ninguém percebe o que se passa? 
Ninguém tem receio? Todos continuam tranqüilos! Bom! Começo 
a lembrar-me, pesarosamente de 1918! Era louco. Era idiota... Mas 
havia alguma coisa... um pouco de grandeza... O tempo que vivemos 
é de uma objeção...

Essa inquietude que lhe causava a verdadeira desagregação da 
vontade nacional da França se refletia também em Démosthéne:

Não se é salvo contra a vontade. Para salvar a si mesmo é preciso 
forjar as armas com as próprias mãos. Após o impulso de uma hora, 
é a continuidade das virtudes de endurance que completa o sucesso 
do dia presente pela confirmação do dia seguinte.

Dominados por uma psicologia de obtigataires, os franceses, em sua 
maioria, já eram incapazes de adotar e executar sem vacilação o único 
programa que poderia ter evitado a ignomínia de junho de 1940: sangue, 
suor, lágrimas e trabalho.

Eschines, o poderoso orador colocado por venalidade a serviço 
de Felipe e Phocion o estratégico derrotista por temperamento, foram 
ambos dóceis e inescrupulosos instrumentos empregados para caluniar 
Demóstenes. O primeiro era senhor de uma oratória magnífica e 
espontânea, enquanto Demóstenes criara uma técnica da eloqüência sob 
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a inspiração de seu ardente ancio de defender a Hélade contra a cobiça 
macedônica. Sabe-se que, certa vez, Eschines, dando um curso de oratória 
a alguns alunos, leu-lhes uma peça de Demóstenes, que eles aplaudiram 
delirantemente, tendo o professor, então, acrescentado: “E não ouviste o 
monstro falar!” Mas Clemenceau, vê com razão, no orador simplesmente 
o aspecto de uma formidável personalidade que, servindo-se, mormente 
de seu verbo, quase fez sossobrar os planos de dominação da Macedônia.

O duelo entre Demóstenes e os dois grandes Macedônios é, sem 
dúvida, um dos mais signfiicativos de toda a história. Nenhum desses 
grandes protagonistas poderia ter sido uma vaga antecipação do que 
iria resultar dessa luta de tamanhas repercussões sobre todo o Médio-
Oriente, desde o Egito até a remota Bactriana, sem mencionar o contacto 
estabelecido com a Índia. Max Muller, afirmou, o que é relembrado por 
Clemenceau, que, sem a batalha de Santalha, e, aduzimos, sem o surto de 
imperialismo macedônio, o mundo ocidental seria hoje, provavelmente, 
zoroastriano. A vitória de Felipe e Alexandre, com a sua conseqüente 
propagação do helenismo através dos imensos territórios conquistados, 
é que possibilitou o advento e expansão triunfante do cristianismo.

É claro, entretanto, que Demóstenes pensava, acima de tudo em 
manter a liberdade de sua pólis e das outras cidades cuja independência 
era uma garantia de que os ideais da civilização helênica ainda sobreviveria 
à derrocada que a maioria dos helenos do IV século começava a sentir 
melhor do que perceber claramente. O professor Gilbert Murray, um dos 
mais lúcidos helenistas de nosso tempo, estuda em excelente livro Five 
Studies on Greek Religion a tremenda crise religiosa e moral decorrente 
da queda dos deuses do Olimpo e do alastramento da adoração difusa da 
Fortuna, com tudo o que isso implicava de falência cultural. Demóstenes 
não tinha a sustentá-lo a fé robusta de uma população que via no Zeus 
pan-heleno, no vencedor do Kronos pré-heleno, o comandante e o 
inspirador supremo dessa estupenda aventura que Renan chamou o 
milagre grego. Comenta Clemenceau:

O problema mais difícil de resolver é mostrar-se capaz de viver 
metodicamente – ingratamente, mesmo, por vezes – uma prdem de paz 
feita de coerções, espontâneas ou adquiridas, por um desenvolvimento 
social em proveito de todos e de cada um.

Para que tal se verifique, é necessário que um povo tenha acima de 
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tudo um alto nível mental ou um forte sentimento de caráter religioso – 
era o que experimentava o ateu Clemenceau em face da Patrie – ou que 
esteja, pelo menos, impregnado de uma dessas idolatrias, no que F. A. 
Voigt tão bem analisou sob o nome de religiões seculares, que, por meio de 
seus mistos (proletariado, raça), podem temporariamente, arrastar nações 
inteiras aos maiores desvarios. A derrota de Demóstenes era inevitável 
ante a religião secular dos conquistadores macedônios.

Felipe asiaticamente dissoluto, mas obstinado, perseverante, é um 
desses gênios batalhadores que nenhum escrúpulo detém, que nenhum 
obstáculo desvia de seu caminho”,

observa o Tigre, acrescentando:

perfídias, traições, golpes militares audaciosos, todas as formas de 
corrupção, nada lhe é estranho, dos meios que são a moeda comum 
do conquistador! Nenhuma ilusão sobre si e sobre os outros. Para 
dominar os homens, envilicê-los, uma generalização de abaixamento 
moral se estabelece, sem correspondência com a alucinação de uma 
marcha para o ideal.

Em contraste com isso, Demóstenes coloca toda a sua esperança na 
palavra. Um momento houve em que Felipe esteve seriamente ameaçado. 
Demóstenes conseguira reunir uma forte coligação helênica contra ele. 
Em Cheronéa a sorte oscilou, mas a partida se decidiu pela primeira e 
brilhante vitória de Alexandre – somente contava dezoito anos – que 
nesse dia, à frente da falange conseguiu vencer os tebanos. Depois da 
vitória, o soberano macedônio sentiu calafrios ao pensar no perigo a que 
o expusera a eloqüência de Demóstenes.

Salienta Clemenceau:

Ao lado de Eschines havia Phocion, cidadão íntegro, general 
intrépido, mas derrotista, obstinado, procurando no desfalecimento 
público, o interesse de sua pátria, por ter só um ideal, o de viver em 
paz. Último vestígio de uma oligarquia decaída, não tinha maior 
prazer do que declarar seu desprezo à multidão que não se cansava 
de nomeá-lo estratego sem consultá-lo. A sorte de Demóstenes foi, 
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assim, a de reunir contra ele, além do esforço dos piores adversários, 
as violências de uma aristocracia degenerada, com as desconfianças 
dessa democracia que tudo fazia de acordo com o ouro e as intrigas 
de Felipe.

Enfrentando todo esse bando de derrotistas e traidores, porta-se 
com bravura até o fim. Após a morte de Alexandre, ele ainda procura 
levantar a Grécia: o cruel herdeiro do trono macedônico, Antipates, 
exige, nessa ocasião que Atenas, degradada, lhe entregue o incansável 
adversário. Os lavais da época se preparam para cometer mais essa vilania; 
Demóstenes, querendo, porém, evitar essa torpeza à sua pátria, envenena-
se. A sua figura é tão grandiosa que Antipates, segundo Luciano, ao saber 
de sua morte, fez, hipocritamente, o elogio de seu caráter indomável e 
seu sincero amor à pátria.

Veja-se como o Tigre resume agora, o seu julgamento sobre a obra 
de Demóstenes:

Não basta participar bravamente de uma batalha, um dia de febre, se 
não se sente de corpo e alma, em estado de perseverar. Esse coração 
e essa alma é que fizeram falta ao Heleno. Por isso que seu impulso foi 
intermitente, é que ele se viu recusar, contra grandes forças adversas, a 
feliz sensação das continuidades! A vida é uma perseverança. A Grécia 
flamejou de idealismo, para só deixar cinzas, sempre quentes, do mais 
belo esforço de civilização. Nas grandezas e nos desfalecimentos da 
pátria conheceu, sobretudo, a áspera alegria de se dar todo inteiro, 
sem jamais exaltar a si mesmo, sem jamais se deixar atingir por cruéis 
decepções. O mundo é uma comparação de forças onde o mais violento 
pode ser o mais fraco, se não dispõe do tempo que faz a virtude da idéia.

Em seguida, Clemenceau bem recordou aos franceses a advertência 
de Demóstenes aos atenienses quando estes, antecipadamente, batidos 
no terreno moral, se inclinam à submissão ao “vencedor”:

O mais terrível inimigo que ameaça Atenas não é o rei da Macedônia 
e, sim, vossa moleza. Se Felipe morresse hoje, ela levantaria outro 
Felipe amanhã”.



E o Tigre, o monstro que sufocou a derrota nos anos trágicos de 
1917 e 1918, ao pensar nessas palavras, pouco antes de morrer, teve, por 
certo, a amarga sensação de que, por desgraça sua e da Europa, a França 
já era a presa dos Phocion e dos Eschines.
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Derval de Castro

Nasceu na Cidade de Goiás no dia 28  
de abril de 1896, filho de Augusto 

Alves de Castro e de Delfina Maria de 
Castro, e faleceu no dia 2 de fevereiro de 
1952, no Rio de Janeiro.

Fez seus estudos iniciais em sua cidade 
natal com Mestra Nhola, (Pacífica Josefina 
de Castro), transferindo-se para o Ginásio 
Diocesano de Uberaba, em Minas Gerais 
e depois matriculou-se na Faculdade de 
Engenharia de Juiz de Fora, diplomando-
-se, em 1918. Em 1936, bacharela-se em 
Direito, na Faculdade de Direito de Goiás, 
em sua terra natal. O acadêmico Victor de 
Carvalho Ramos traçando o perfil de Der-
val de Castro, diz que era de um espírito 
muito evoluído, que se especializou em 
assuntos de Geografia e  História.

Publicou, em 1930, o livro Páginas do 
meu Sertão, pela Casa Duprat-Mayença, 
de São Paulo, contendo 135 páginas, com 
vocabulário sertanejo goiano. Seu livro 
contém crônicas e contos.

Anais da Comarca do Rio das Pedras, 
surgiu em 1933.

Segundo Gilberto Mendonça Teles, 
Derval de Castro continua a tradição do 
conto popular, de técnicas primitivas,  
iniciada em Goiás com o padre Zeferi-
no de Abreu e popularizada por Pedro 
 Gomes.

Trabalhou na Estrada de Ferro de Goi-
ás por muitos anos onde aposentou-se.

Casou-se na cidade de Itaberaí, no ano 
de 1927, com Maria dos Reis de Fonseca, 
tendo três filhos deste matrimônio.

Deixou inédita a obra que se encontra 
em poder dos seus familiares, Gotas de  
bom humor.
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A CARAHYBA

Ao lado robusto de Cordolino de Azevedo

– “Carahyba”, por que nasces em toda parte, num propósito 
insultuoso de provocar a terra? Por que vegetas, ora nas planuras dos 
cerrados de “paus-terras” cascudos, ora nas matas humidas, ora nos 
“peraus” das serranias, ora nas pequenas elevações da crosta terrestre, 
entre os “unhas de gatos” arranhadoras e os “veludos” espinhentos?

– Porque sou a rainha das árvores, a árvore que encanta e deslumbra. 
Não vês como sou elegante no meu porte gracioso, como fico bela como 
nenhuma do inverno para a primavera? Pois é nessa ocasião que cubro 
a nudez do meu corpo com a minha roupagem cor de ouro, e que todos 
dizem ser feita de reverberos do sol em manhãs de Abril.

Baloiçando de mansinho no espaço, impregnando-o com o hábito 
rescendente de minhas flores, ou a inspiração maravilhosa dos sabiás – 
alados tenores do sertão que vêm o ritmo dolente entoar madrigaes em 
meu louvor.

Atuando nos corações das donzelas casadoiras do meu sertão, 
assinalo a época de hymineu quando floresço.

– Quando te casas, morena?
– Quando a “Carahyba” marellá de fulô – responde a matutinha na 

melifluidade cantante da voz macia.
E a “Carahyba” no amarelo vivo de suas flores, no jalde deslumbrante 

da floração, é como se lhe tivessem cristalizado nos galhos os raios do sol 
quando no zenith.

Nela não se vem sinão flores, pois as suas folhas caem, vão forrar o 
sólo como que para contempla-la amorosamente, numa ansiedade louca 
de receber a sua produção floral quando fanada.

Hosanas a ti, oh “Carahyba” em flôr, manto doirado das matas de 
meu sertão, árvore-rainha do sertão de minha terra.
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Pedro Celestino 
da Silva Filho

Nasceu em 27 de outubro de 1915, na  
cidade de Corumbaíba, neste Estado, 

filho de Pedro Celestino da Silva e de Dur-
valina Naves Silva e faleceu, em Goiânia, 
no dia 8 de agosto de 1996.

Fez o curso primário em sua cidade 
natal e iniciou o curso secundário no 
Internato São José, dos Irmãos Maristas, 
na cidade de Mendes, Estado do Rio de 
Janeiro. Em 1927, transferiu-se para o Se-
minário de Bonfim, hoje Silvânia, perma-
necendo ali até 1930. Em 1931, depois de 
um exame de adaptação, matriculou-se no 
3º ano da Escola Normal de Morrinhos, 
concluindo o curso em 1932, tendo sido 
orador da turma. Em 1953, fez o Técnico 
em Contabilidade, na Escola Técnica de 
Comércio do Ateneu Dom Bosco, em 
Goiânia, eleito orador da turma. Bacharel 
em Ciências Jurídicas e Sociais, pela Facul-
dade de Direito da Universidade Federal 
de Goiás, no ano de 1958.

Foi professor no Grupo Escolar Cel. 
Pedro Nunes e na Escola Normal de Mor-
rinhos, lecionando Português e Francês; 
Juiz Distrital; escrevente substituto do 
Cartório do 1º Ofício e Secretário da 
Prefeitura de Morrinhos.

Em 1949, fundou o jornal O Liberal, 
em Morrinhos. Colaborador dos jornais 
da cidade de Araguari, O Albor e O Ara-
guari e do jornal Estado de Goiás, editado 
em Uberlândia e, em 1967, diretor de O 

Social, de Goiânia.
Deputado Estadual à Assembléia Le-

gislativa do Estado de Goiás, ocupando a 
Presidência e, no ano de 1963, elegeu-se 
Deputado Federal sendo reeleito em 
1967 e, logo em seguida, cassado pelo 
regime militar.

Tem os seguintes trabalhos publicados: 
Dados Históricos-Geográficos de Morrinhos, 
1941; Rabiscos (poesias), 1942; Morrinhos, 
1947; Motivos Sertanejos (poesias), 1948; 
Seara de ideais (discursos), 1959; Cruzada 
do níquel (discursos), 1964; Aos meus ami-
gos (discursos), 1956; O arroz na Economia 
Goiana (discursos), 1963; Prisão Preven-
tiva Compulsória, 1966; Ordem Jurídica e 
Ordem econômica – Segurança Nacional 
(discursos), 1967; Inconstitucionalidade 
da Sublegenda, 1968; Rosas atômicas (po-
emas), 1974; Vivendo (discursos), 1983; 
Da janela do trem (poemas) 1992.

Dedicou-se à advocacia em Brasília e 
em Goiânia. Aposentou-se como Conse-
lheiro do Tribunal de Contas do Estado de 
Goiás, do qual, ocupou a presidência. Foi 
Presidente da Academia Goiana de Letras.
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O MONJOLO

Gême o monjolo magoado,
(Dia inteiro... Noite inteira...)
Trabalhando sem canseira,
Como o negro no passado.
Quantas vezes acordado,
À noite alta no sertão.

Tenho a lúgubre impressão
De que esse ranger tristonho
Ainda é o choro medonho
Da alma triste de Pai João...
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Helvécio de Azevedo 
Goulart

Nasceu na cidade mineira de Itajubá,  
no dia 12 de agosto de 1935, filho de 

Bráulio Goulart e de Elisa Capello Goulart.
Cursou o primário em sua terra natal, 

freqüentando o Grupo Escolar Coronel 
Carneiro Júnior e o ginasial, no Colégio 
de Itajubá. Em Goiânia, o curso secun-
dário, bacharelando-se em Direito pela 
Universidade Federal de Goiás.

Foi, por muitos anos, assessor do 
governo do Estado de Goiás e também 
secretário do Governo no período de 
1974/1975. Foi superintendente do 
Consórcio de Empresas de Radiofu-
são e Notícias do Estado e servidor 
aposentado do Tribunal de Contas do  

Estado.
Membro da União Brasileira de Escri-

tores de Goiás e com diversas premiações 
em Goiás e fora do Estado.

Obras publicadas: Janela Azul, 1970; 
Memória das águas, 1975; As palavras, 
1980; Distância, 1997; Duração dos dias, 
1998; Figurações, 2000; Antologia Poética, 
2004. Todos os livros são de poemas.
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A CASA

A casa está na flor dos olhos no caminho
da varanda difusa
de samambaias com os longos corredores
verdes no beiral dos vermelhos
telhados nas janelas abertas e
enfeitadas de rosas das roseiras
em frente ao sol
que a manhã reflete no zumbido
de insetos pelos cantos
a inventar-se pelo mundo que morre
e viva continua e elevar-se ao azul
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Higino Rodrigues

Nasceu na Cidade de Goiás, no ano de  
1872, filho de Salvador José Venâncio 

e de Luíza Alves Barbosa e faleceu na Casa 
de Misericórdia de Franca, Estado de São 
Paulo, no dia 3 de julho de 1907.

Iniciou as primeiras letras em sua ter-
ra natal e ingressou no Lyceu de Goyaz, 
demonstrando inteligência invulgar. Ainda 
jovem, publica seus poemas nos jornais 
da capital.

Tentou a carreira militar na Cidade 
de Goiás, mas a abandonou, seguindo 
para Catalão e logo depois, para a cidade 
mineira de Uberaba.

Jornalista brilhante e combativo, 
colabora com a Gazeta de Goyaz e O 
Goyaz. Além dos jornais goianos, escreve 
artigos e publica poemas nos periódicos 
do Triângulo Mineiro, Rio de Janeiro, São 
Paulo e Franca.

Seus livros foram todos publicados 
pela Tipografia Jardim, de Uberaba, em 
Minas Gerais, quando, por um grande 
período, ali trabalhou.

Obras editadas: Diamantes; Trinos e 
Trenos; Versos Diversos; Pampeiro e Flores 
do Deserto.

Acredita-se que todos os seus livros de 
poesias tenham sido publicados na última 
década do século passado.

No dia 10 de fevereiro de 1904, casa-
-se com Maria Tereza Espíndola, viúva e 
mais velha que Higino quase 13 anos.

Em Franca, o povo ergueu-lhe um bo-
nito mausoléu com os dizeres seguintes: 
“Repousam aqui os despojos do malogrado 
poeta goiano Higino Rodrigues. Tombou 
sobraçando a lua, ainda na primavera da 
vida e legando as letras pátrias o fruto de seu 
estro – Tributo do povo de Franca.”
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A PINTA PRETA

A pinta preta que tu tens no rosto
É uma pinta mimosa e tão pequena,
Que te dá mais encanto e mais amena
Graça, qual nuvem leve em céu de agosto.

Faz um soldado abandonar seu posto,
Faz queimar-se na luz uma falena,
Invejam os anjos da mansão serena
A pinta preta que tu tens no rosto.

E eu imagino até, bela menina,
Que Deus de ti, um dia, enamorou-se
E chorou de pezar e de desgosto...

Chorou... e a branda lágrima divina,
Gota do céu, caindo, transformou-se
Na pinta preta que tu tens no rosto...
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Cônego Trindade

Nasceu na cidade de Jaraguá, no dia 7  
de junho de 1904, filho de Ernesto 

Camargo da Fonseca e de Ernestina Luíza 
da Fonseca e faleceu em Goiânia, no dia 
27 de fevereiro de 1962.

Iniciou seus estudos na cidade de Co-
rumbá de Goiás, com o professor Agnelo 
Arlington Fleuri Curado e prosseguindo 
no Seminário da Cidade de Goiás. Logo 
em seguida, transferiu-se para o seminário 
da cidade de Bonfim, hoje Silvânia e fez os 
últimos estudos no Seminário de Mariana, 
Minas Gerais. Aos 8 de junho de 1930, 
na cidade de Anchieta, no Espírito Santo, 
ordenou-se sacerdote.

Foi Vigário nas cidades de Pires do Rio, 
Santa Cruz e Orizona, sendo que, nesta 
última, por mais de 10 anos.

Secretário da Educação e Cultura 
do Estado de Goiás e deputado federal, 
representou com dignidade o mandato 
outorgado pelos goianos.

Bom orador, jornalista e escritor, ten-
do publicado o livro Lugares e Pessoas, que 
são subsídios eclesiásticos para a História 
de Goiás, publicado em 1948, em São Pau-

lo, edição Escolas Profissionais Salesianas.
Fez parte, juntamente com os escrito-

res Ramos Jubé e José Ferreira de Souza 
Lôbo, na elaboração da revista Vinte e 
Cinco anos de Benefícios ao Estado de Goi-
ás, publicada no ano de 1948, na época 
do Congresso Eucarístico, realizado em 
Goiânia.

Foi secretário da Arquidiocese de Goi-
ânia, por muitos anos, desempenhando o 
cargo com inteligência e sabedoria.

Diretor do Banco do Estado de Goiás, 
e Presidente do Conselho Regional dos 
Serviços Sociais e Rural de Goiás.

Quando da sua morte, recebeu os 
sacramentos da Igreja, ministrados pelo 
Bispo de Goiânia, Dom Antônio Ribeiro 
de Oliveira, que fora coroinha do Cônego 
Trindade, na cidade de Orizona.
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PRIMEIROS LUGARES E PRIMEIRA IGREJA

A 21 de outubro de 1725, surgia, em São Paulo, o capitão 
Bartolomeu Bueno da Silva. Estava aberto para Goiás o verdadeiro 
caminho. Tranqüilizaram-se os ânimos daqueles que viam na grande 
jornada anhangüerina a maior das desventuras, em Os Anais de Piratininga. 
A 27 do mesmo mês e ano, Rodrigo César de Menezes participava a 
Portugal o aparecimento do novo eldorado, como fonte produtora de 
ouro, para a velha monarquia sedenta desse metal amarelo. De fato, 
oito mil oitavas de ouro, ou seja, trinta quilos em nossa moeda, fora o 
primeiro presente que o velho Bueno trazia das terras dos índios goiazes 
para o capitão-general.

Essa notícia “alvorotara todos os espiritos; inumeros foram logo os 
candidatos à transmigração às terras goyanas”, diz Taunay. Certo é que, a 2 
de julho de 1726, Bartolomeu Bueno da Silva era promovido a capitão-
mor com regência sobre as minas goianas e jurisdição plena no civil e no 
crime, e como guarda-mor seu genro João Leite da Silva Ortiz, enquanto 
Bartolomeu Paes era contemplado com terras em Mogi e Sapucaí, como 
representante que fora, em São Paulo, dos “audaciosos”, inaugurando-se 
na expressão de Cunha Matos, “a fase da colonização de Goiás”.

Coberto de poderes, entra em posses de seus domínios o velho 
Bandeirante no mesmo ano de 1726. Alencastre registra a partida de 
Bueno para Goiás, em caráter definitivo no mês de maio, trazendo consigo, 
além de outras pessoas gradas, um engenheiro, Manoel de Barros, e o 
Padre Antônio de Oliveira Gago, o primeiro sacerdote do clero secular que 
aparece na fase anhangüerina da conquista de nossos lugares. Infelizmente 
os livros paroquiais de Barra e de Sant’Ana de Vila Boa, além de poucos 
e mutilados, não mencionam esse nome; porém, em 1734, encontramo-
lo em a Capela de Meia Ponte, batizando e sobretudo, junto de Manoel 
Rodrigues Tomar, empenhando-se contra Vila Boa, pela hegemonia de 
Meia Ponte. Deste padre, Silva e Souza fala com qualificativos menos 
agradáveis, “imputando-lhe” a responsabilidade da primeira rebelião em 
Goiás, o que provocou do bispo do Rio de Janeiro uma provisão, em data 
de 17 de novembro de 1734, suspendendo-o de suas ordens sacras.

O primeiro povoado, no entanto, fundado por Bueno foi onde 
estivera, há meio século, o seu velho pai. Sem dúvida, o arraial do 
Ferreiro. (Joaquim Bonifácio está em desacordo: julga ser Ouro Fino, 
mas não justifica a sua aserção). Todos os cronistas de Goiás dizem isto 
e Taunay o confirma, em os Anais do Museu Paulista, no tomo sexto, pág. 
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395. Basílio de Magalhães, enumerando os povoados goianos põe-no em 
primeiro lugar.

Em seguida ao Ferreiro, surge a Capela da Barra, onde Bartolomeu 
Bueno tinha suas maiores lavras, com tanta produção de ouro, que 
Silva e Souza disse ser aquela a “idade de ouro”, para Goiás. É, pois, a 
Barra o primeiro domicílio de Bueno. Efêmero, é verdade, mas estas 
duas prerrogativas os historiadores não lhe negam: o primeiro solar do 
conquistador foi a Barra, o primeiro altar levantado em Goiás fora também 
no povoado da Barra com a ereção da Capela dedicada a Nossa Senhora 
do Rosário. Di-lo, além de Silva e Souza, Alencastre e diversas crônicas 
históricas, um relatório muito precioso do Ouvidor Geral da Câmara, 
Joaquim Manoel de Campos, em 3 de junho de 1783, ao Governador 
Luiz da Cunha Menezes. (Vide Alencastre, pág. 41).

Da Capela da Barra, transfere-se Bartolomeu Bueno, em 1727, às 
margens do Rio Vermelho, fixando a sua residência no local onde hoje 
está a catedral provisória, a igreja da Boa Morte, ereta em 1749, 9 anos 
após a morte desse grande paulista. Para Silva e Souza já existia o arraial 
de Sant’Ana, quando se mudara Bueno, o que está em desacordo com o 
relatório acima citado, que diz: “Tiveram estas minas (de Vila Boa) o seu 
primeiro estabelecimento em o ano de 1728”. Alencastre põe os primeiros 
fundamentos da Vila Boa em 1727; já Cunha Matos, em 1726. Silva e 
Souza é lacônico nesse tão palpitante assunto; Joaquim Bonifácio, no 
seu substancioso trabalho A Descoberta de Goiás, fixa a data de janeiro  
de 1727.

Sem pretendermos desmerecer a opinião de conspícuos mestres, não 
receiamos em afirmar com Vitor de Carvalho Ramos, Colemar Natal e 
Silva, que o verdadeiro descobrimento do local, onde hoje se veneram as 
relíquias da velha capital, se dera no meado do ano de 1725, precisamente 
a região compreendida entre as duas cachoeiras, a da Carioca e a da 
Pinguelona, espaço em que o rio se apresenta relativamente tranqüilo e 
espraiado, o que nos leva também a crer ser essa região um dos últimos 
“habitats” dos índios que nos legaram o nome.

Mas o florescimento da Vila Boa só se dera dois anos mais tarde, 
em 1725, época do declínio das minas da Barra e, conseqüentemente, 
da transmigração para as margens do Rio Vermelho, onde também se 
erigiu a Capela dedicada à excelsa padroeira da terra natal do velho 
Descobridor. Infelizmente, através dos documentos estudados, não 
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podemos adiantar notícias claras sobre a procedência exata da causa 
que levou os descobridores de Goiás a lhe darem por orago a Senhora 
Sant’Ana. Os cronistas divergem profundamente. Um grupo justifica essa 
invocação por causa do descobrimento em julho, a 26. Outra opinião, 
que achamos mais consentânea e de acordo com os exemplos de outros 
lugares, diz que o grande Cabo escolheu esse orago para aquela nova vila 
como uma lembrança, uma homenagem à padroeira de sua terra natal, 
a vila de Parnaíba.

Certo é que, em 1727, Vila Boa tinha a sua Capela ereta e, em 
Novembro de 1729, era paróquia com seu primeiro Vigário residente, 
Padre Dr. Pedro Ferreira Brandão, por provisão do Bispo do Rio de Janeiro, 
Dom Frei Antônio de Guadelupe, cujo zelo pastoral se estendia até as 
minas dos índios goiazes.

Dois povoados, entretanto, tornaram-se empórios nas terras 
goianas. Vila Boa, já escolhida como cabeça da mordomia, chamava 
para si um cem número de aventureiros, sequiosos de se enriquecerem 
rapidamente. Num ambiente de instabilidade, de incertezas, de contínuas 
dissensões e muitos interesses comerciais, longe do governo provinciano, 
o Velho Bandeirante se enfraquecia, atraindo para si a sorte dos governos 
que se cobrem de nepotismo. Por outro lado, as minas de Meia Ponte, 
mais próximas de São Paulo, de caminhos fáceis, pela exuberância de 
sua produção aurífera, bem colocadas na sua topografia, constituíram 
poderosas rivais da Vila Boa, ao ponto de serem contempladas na escolha 
para sede da primeira capital goiana, plano traçado por D. Antônio Luiz 
de Távora (1732-1737), conde de Sarzedas, o que não se realizou, por 
morte deste governador, no arraial de Traíras, em setembro de 1737. (Vide 
Basílio de Magalhães, pág. 216).

Meia Ponte e Vila Boa fizeram-se dois pontos de referência para 
os governos de São Paulo, Rio e Lisboa. Das margens do Rio Vermelho 
e do Rio das Almas, partiram outras bandeiras para o verdadeiro 
reconhecimento goiano. Manoel Rodrigues Tomar, em Meia Ponte, 
promove distúrbios e se refugia no norte de Goiás, fundando com Antônio 
de Souza Bastos e Antônio da Silva Cordovil, entre 1732 a 1737, os 
povoados de Traíras, São José, Cachoeira, Santa Rita, Água Quente 
e Crixás. Amaro Leite vai ao Rio das Mortes e encaminha-se para as 
bandas do Rio Maranhão, para fundar o povoado que tem o seu nome, 
no espaço de 1730 a 1732, enquanto outros, como Baltazar Gomes de 
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Alarcão, se dirigem para as margens do Araguaia e do Paranaíba. Em 
1734, Antônio Ferraz de Araújo funda o arraial da Natividade; Carlos 
Marinho, em 1736, lança as bases de São Félix. No sul, Manoel Dias da 
Cruz, em 1729, assenta os fundamentos de Santa Cruz. Finalmente, em 
1740, já não existiam mistérios no “farwest” goiano. Em busca de um 
só ideal cruzaram os forasteiros os quadrantes do solo goiano: “as gemas 
preciosas, as pepitas pesadas de ouro fulvo”.
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José Peixoto
da Silveira

Nasceu no dia 6 de maio de 1913, na  
cidade de Cristais, em Minas Gerais, 

filho de Joaquim Fernandes da Silveira e 
de Joana Peixoto da Silveira e faleceu em 
Goiânia, no dia 16 de janeiro de 1987.

Iniciou seus estudos em sua terra 
natal, prosseguindo em Belo Horizonte, 
concluiu o curso de Medicina, pela Fa-
culdade de Medicina da Universidade de 
Minas Gerais.

Em 1937, escreveu o livro de poesias 
Versos que a Gente faz... e, em 1938, quan-
do estudante de Medicina, publicou Perfis 
dos Doutorandos de 1938, sob o pseudô-
nimo de K. Mões, revelando-se grande 
caricaturista ao traçar a personalidade de 
cada um dos seus amigos.

Em 1955, sem o seu conhecimento, 
sua esposa Galiana Rios mandou publicar 
o livro de sua autoria Versos Esquecidos, 
contendo apenas oito poemas. Em 1946, 
publicou o ensaio Augusto Rios, poeta; 
1957, Nova Capital; em 1959, Pela saúde do 
povo; 1963, Augusto Rios; 1963, Combinado 
Agro-Urbano e a Reforma Agrária; e, 1974, 
Relembrando.

Desde a sua transferência para Goiás, 
passou a exercer a política, chegando a 
ser candidato a governador do Estado 
de Goiás. Comandou ainda, a Secretaria 
da Fazenda, da Educação e Cultura, da 
Saúde, (por duas vezes) e foi deputado Es-
tadual e Federal, em diversos legislaturas.

Na cidade de Jaraguá, onde foi prefeito 
municipal, casa-se com a jovem poetisa 
Galiana Rios.

Membro do Instituto Histórico e 
Geográfico do Distrito Federal e do Ins-
tituto Histórico e Geográfico de Goiás, 
da Associação Goiana de Imprensa e da 
União Brasileira de Escritores de Goiás.

Residiu em Brasília, exercendo a me-
dicina por muitos anos.

Em 1963, recebe o título de “Cidadão 
Goiano”, pelos relevantes serviços pres-
tados ao Estado de Goiás.
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MENINO DIFERENTE

Menino diferente
Que não conhece brinquedo
E levanta cedo
Para trabalhar.

Menino que não conhece cinemas,
Bola pintada e automovinho caro,
Que nunca fez aniversário...
Menino diferente
– Eu gosto de você.

Menino que levanta cedo
E vai para a escola;
Volta às dez horas
Almoça correndo
E vai trabalhar...

Menino diferente
Que não teve Mãe-Preta,
Para o embalar...
E ensinar a falar,
– Eu gosto de você!

Se você tivesse tempo de ler,
Eu ia escrever uns poemas para lhe oferecer...

E havia de fazer um poema bonito
Para você...
Para nós dois!
– Porque eu também já fui
Esse menino diferente.

(do livro Versos que a gente faz)
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José Normanha 
de Oliveira

Nasceu  na  c i d ade  b a i ana  de  
Carinhanha, no dia 21 de abril de 

1916, filho de João Moreira Normanha 
e de Maria de Oliveira Normanha e fa-
leceu, em Goiânia, no dia 5 de setembro 
de 2006.

Estudou no Colégio Arnaldo, em Belo 
Horizonte e, em 1945, diplomou-se pela 
Faculdade de Medicina da Universidade 
de Minas Gerais.

Depois de exercer a profissão como 
clínico geral no interior da Bahia e Minas 
Gerais, muda-se para Goiânia, em 1949, 
e instala seu consultório médico.

Ainda na capital de Goiás, instalou o 
Instituto Goiano de Radiologia e Radio-
terapia e aposentou-se como chefe do 
Departamento de Radiologia, do Instituto 
Nacional de Previdência Nacional (INPS).

Foi membro-fundador da Associação 
Médica de Goiás, sócio concursado do 
Colégio Brasileiro de Radiologia, do Con-
selho Regional de Medicina, da Academia 
Mineira de Medicina, sócio honorário do 

Instituto Mineiro de História da Medicina, 
membro titular da Academia Brasileira de 
Médicos Escritores, do Instituto Histórico 
e Geográfico de Goiás, da Sociedade Bra-
sileira de Médicos Escritores e Sócio da 
União Brasileira de Escritores de Goiás.

Recebeu o título de Cidadão Goia-
niense, propositura do vereador Hélio 
de Brito Júnior, pelos relevantes serviços 
prestados à comunidade goianiense.

Publicou Pensamentos vividos, (artigos, 
crônicas e discursos), 1985; Momentos 
e versos de ontem, (poemas), 1990; À 
margem do tempo, (ensaio), 1995; Nos ca-
minhos da história (ensaio) 1998; Poeira do 
tempo (ensaios, crônicas e pensamentos), 
2005; Uma visão histórica da medicina e 
seus precursores (história), 2005.
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DIVAGAÇÕES SOBRE O SIM E O NÃO

Karl Jaspers, na sua introdução ao pensamento filosófico, afirmou 
que “no mundo, a verdade está em conflito perpétuo, em contínua luta consigo 
mesma”. Eu diria que não é apenas a verdade que está em contínua luta 
consigo mesma, mas o ser humano, esse animal contraditório, mais 
pragmático que especulativo. Em redor destas duas partículas de negação 
e afirmação, que nem sempre obedecem ao princípio da não-contradição, 
vão girando todas as conveniências humanas. 

O NÃO e o SIM não podem conviver em harmonia como 
proposições contraditórias. SER e NÃO SER simultaneamente é ferir 
um pressuposto lógico, é contraditar as leis da lógica. Mas o ser humano, 
esse animal contraditório, criou para si mesmo uma lógica conveniente, 
acima do Bem e do Mal. 

O homem é, por si, um ser hipotético. Se a sua vida de relação 
ou o seu mundo do pensamento é uma busca permanente da verdade, 
contudo segue rumos diversos e nem sempre pelos caminhos dos valores 
positivos, mas ora afirmando ora negando a si mesmo. 

Nessa eterna luta entre a negação e a realidade, entre a contradição 
e o critério de verdade, entre o misticismo e o racional, entre o ceticismo 
e o dogmatismo, nessa amálgama de escolas e de sistemas estão e sempre 
estiveram a dúvida, as contradições. 

Ninguém compreendeu melhor essa multiplicidade de conceitos 
doutrinários, que vai do especulativo ao materialismo, na procura de 
respostas às razões de nossas dúvidas, do que Xenófanes, o velho filósofo 
de Cólofon, quando afirmou que “não há nenhuma pessoa que conheça a 
verdade com certeza, e não haverá nunca nenhuma, porque, mesmo quando 
acontece de alguém dizer alguma coisa conclui-se rigorosamente verdadeiro, 
ele próprio não sabe ou duvida”.

De tudo o que se tem escrito na busca da verdade transcendente, 
conclui-se que o entendimento humano jamais conseguiu ir além dos 
limites do seu poder de cognição. 

Viemos do mistério e vivemos aprisionados entre os limites de nossa 
natureza e dos nossos atributos, entre o zero e o infinito, entre o nada e o 
absoluto, entre a razão e o instinto, entre as certezas e as dúvidas, entre 
o abstrato e o concreto. 

Assim, pois, entre a dúvida e a certeza, entre o SIM e o NÃO, 
podemos apenas afirmar o que já foi escrito por Lucrécio – esse 
extraordinário poeta que nasceu em 94 antes de Cristo e viveu apenas 
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41 anos, deixando para a posteridade um memorável poema, DA 
NATUREZA DAS COISAS (De Natura Rerum) – em que afirma: Nada 
sai do nada e nada volta ao nada. Desta afirmação que tem um propósito e 
um sentido de eternidade, ele parte para a teoria do átomo, como única 
coisa verdadeira. 

O átomo, diz ele, é tudo, é o senhor do mundo. Mesmo quando o universo 
se esboroe, ainda algo dele ficará e ficará todo ele, o seu elemento primordial 
e indestrutível e eterno. Recongregando e renucleando, reassimilando-se e 
se reaglutinando, recomporá mais uma vez o mundo desfeito. 

Este pensamento, misto de ciência e filosofia, escrito no primeiro 
século antes de Cristo, é como se fora, diz José Perez, uma linha divisória 
entre o materialismo e o realismo, essas duas correntes que sempre 
polarizaram o pensamento filosófico em todos os tempos. 

De mim, posso dizer que na mocidade fui um irrequieto entre o SIM 
e o NÃO, ante as minhas dúvidas e os mistérios da vida e do universo . 

Naquela idade fortemente influenciada pelo agnosticismo de Renan, 
Anatole France, Bergson e Vargas Vila, não aprendi a ser unicamente 
um romântico na expressão poética, porque não fui um ausente, uma 
absenteísta das coisas boas da vida. Confesso que também vivi aquele 
estado de alma que suaviza e dá poesia aos nossos sonhos de mocidade. 

Mas, caminhando entre as dúvidas e a realidade, procurei encontrar 
no mundo da filosofia as respostas às minhas indagações: Por que existo? 
Por que estou aqui? Qual a finalidade desse pequeno instante que é a 
vida dentro da eternidade? 

“Qu‘ést-ce que la vie?” pergunta Chales du Bos. Creio que só 
podemos dizer que a vida, para uns, é apenas um instante; para outros, 
uma passagem de retorno; para outros mais, uma etapa dessa longa viagem 
entre o transitório e a eternidade. 

Hoje, depois de perambular por mundos estranhos, pela diversidade 
e contradições do pensamento humano, de tudo me ficou a certeza de 
que não há respostas às nossas indagações, nem tampouco à pergunta de 
Chales du Bos. Somos apenas espectadores silenciosos, porque imensa e 
transcendente é a extensão universal das nossas incertezas para a limitada 
compreensão humana. Eis por que tudo faz crer que, afora o conhecimento 
positivo, empírico, tudo mais se perde no mundo das indagações e do 
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pensamento especulativo, tentando sempre compreender a causa primeira 
e a causa final do universo, da vida e da Natureza. 
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Hélio Moreira

Nasceu em Gaspar Lopes, pequeno lu- 
garejo no sul de Minas Gerais, mu-

-nicípio de Alfenas, no dia 15 de janeiro 
de 1938, filho de Antônio Moreira e de 
Olívia Moreira.

Fez o curso primário em Gaspar Lo-
pes, o ginasial e ensino médio em Alfenas 
e, em 1957, transferiu-se para Curitiba, 
formando-se em Medicina. Após a for-
matura, fez residência médica na Santa 
Casa de São Paulo na especialidade de 
coloproctologia.

Em 1966, foi admitido, como profes-
sor assistente da disciplina de coloproc-
tologia, do departamento de Cirurgia da 
Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal de Goiás e, mais tarde, professor 
titular.

Foi Presidente da Sociedade Brasileira 
de Coloproctologia e ex-Presidente da 
Internacional Society of University Colon 
and Rectal Surgeons, entidade que con-
grega especialistas de mais de cinqüenta 
países.

Membro da Academia Goiana de 
Medicina, Academia Maçônica de Letras, 
Sociedade Brasileira de Médicos Escrito-
res, Instituto Histórico e Geográfico de 
Goiás, Sociedade Brasileira de História da 
Medicina, Academia Nacional de Medicina 
e outras entidades culturais.

Publicou Hemorróidas – Manual para 
pacientes; Atualização em Coloproctologia, 
editora Escolavo, 1992; Conceitos de Proc-
tologia, editora Escolavo, 1993; Atualidade 
em Coloproctologia, editora Buk, 1996; 
Entre o sonho e a realidade: do Brasil dos 
anos 60 à Rússia dos anos 90, (narrativas), 
editora Kelps, Goiânia, 2001; Couto Ma-
galhães – Último desbravador do Império 
– “Prêmio Goyases, categoria romance 
Eli Brasiliense”, outorgado pela Acade-
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IRMÃ LAURA CHAER: QUANTA SAUDADE!

O mês? Não me lembro, porém, foi no ano de 2003; Irmã Maria José 
Fleury telefonou-me, pedindo-me que examinasse uma irmã do colégio 
São José que estava internada no Hospital São Salvador.

Era uma mulher franzina, baixa estatura, cabelos curtos e escorridos 
e, econômica no sorriso; portava óculos de aros grossos, teimando em 
esconder dois olhos vivos e brilhantes, porém, incapazes de ocultar duas 
largas sobrancelhas; vestia-se com simplicidade, como convinha a um 
ser dedicado aos bens espirituais.

Logo no primeiro diálogo percebi tratar-se de pessoa com grande 
cultura e que o nosso contubérnio de quase três anos transformou-a, 
para mim, em um repositório de conhecimentos acumulados, difícil de 
ser igualado e de onde buscava, a partir de então, auxílio para minhas 
modestas incursões no mundo cultural.

Quis o destino que nos aproximássemos em um momento, para ela, 
de relativa dificuldade existencial.

No início, fomos movidos pelo milagre da empatia médico-paciente; 
progressivamente prosperou uma amizade sincera, da qual tivemos  
proveito mútuo.

Durante o tempo que durou a evolução da sua doença, mesmo nas 
fases mais críticas, nunca ouvi dos lábios da Irmã Laura um lamento, um 
queixume, um questionamento; muitas vezes senti que a batalha que 
estávamos travando era desigual. Nestas horas Irmã Laura consolava-me:

– Deus tem me conservado até hoje porque, certamente, tenho 
ainda algum compromisso a cumprir.

Essa fé inabalável, em momento tão difícil da sua existência, ela 
havia pressentido muitos anos antes, na sua maravilhosa crônica Oração 
da Mãe:

“Senhor: quanta vez, com assomos de emoção sagrada, senti tremer, 
nestas ondas benditas, o anseio pela vida. E eu nunca disse: não! Sempre 
recolhi, nas minhas entranhas, o fruto da Árvore divina”.

Provavelmente, um dos momentos de maior ternura do nosso 
relacionamento foi a sua visita a nossa chácara; sua presença irradiava 
encantamento, sua extrema modéstia conquistou toda minha família. 
Parecia, naquele dia, uma jovem senhora; um dos meus filhos propôs 
fazer um brinde em comemoração àquela visita tão importante.

– Será que posso beber champanhe? 
– Prometo não contar ao seu médico, interviu, piscando um dos 
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olhos, Marília, minha mulher.
Ela partiu, deixando-me como lembrança do nosso relacionamento 

uma pequena imagem da santa da minha devoção, Santa Terezinha do 
Menino Jesus.

Deixou, também, um rastro de luz, que não é capaz de ofuscar a 
imensa saudade que sentimos.

Semana passada, recebi da Irmã Provincial das Dominicanas de 
Monteils, Sandra Camilo Ede, o cartão de lembrança do passamento da 
Irmã Laura; só agora constatei que nascemos, praticamente, no mesmo 
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Francisco Xavier 
de Almeida Júnior

Nasceu na Cidade de Goiás, antiga ca- 
pital do Estado, no dia 16 de maio 

de 1877, filho de Francisco Xavier de Al-
meida e de Luíza Isolina da Silva Almeida e 
faleceu no Sanatório Pinel, em São Paulo, 
no dia 1º de março de 1936.

Iniciou seus estudos em sua terra na-
tal, prosseguindo-os no Liceu, seguindo 
para São Paulo, e concluiu os prepara-
tórios. No Rio de Janeiro, finalizou com 
brilhantismo o curso de Medicina.

Clinicou muitos anos na cidade paulis-
ta de Barretos, onde era também jorna-
lista e colaborador de diversos jornais do 
Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás.

De família tradicionalmente de litera-
tos, por um período lecionou português 
no Liceu Goiano, da cidade de Goiás.

Como jornalista, usava o pseudônimo 
de João Sem Regras.

Retornando à Cidade de Goiás, passa a 

clinicar e atuar também como redator do 
jornal A Imprensa, do Partido  Republicano.

Transfere residência para Pitangueiras, 
em São Paulo, onde é eleito conselheiro 
municipal e, em 1911, no dia 15 de janei-
ro, é escolhido pela Câmara Municipal 
como Intendente da cidade.

Em Barretos, ocupa também uma ca-
deira no Conselho Municipal, bem como 
a Intendência do município.

Em 1934, passa a residir em Anápolis 
e, no ano seguinte, transfere-se para a 
cidade de Pires do Rio.

Deixou um livro científico-literário A 
luta contra a velhice, sendo muito bem 
recebido pela crítica.

Tinha em preparo outro livro de 
ciência, no qual estudava a questão da 
lepra no Brasil, anos depois de sua morte 
estes apontamentos desaparecem.
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O MESMERISMO

Mesmer, um médico de Viena, no ano de 1776, teve a idéia de 
fabricar ímã e servir-se deles como remédio em uma multidão de moléstias: 
paralisias, cardiopatias, reumatismos, gôta, dores de cabeça, dores de 
dentes, sarampos, etc.

Vendo que a cousa rendia, diz Hufeland, Mesmer foi mais longe, 
afirmando que já não carecia mais de ímãs artificiais, porque ele próprio 
era o grande ímã que devia magnetizar o mundo. Possuía a sua pessoa tal 
força magnética que, pelo simples contacto, pelo alongamento dos dedos 
ou por um simples olhar, podia pôr em ação essa força.

E conduzia em sua companhia indivíduos que asseguravam que, 
sob a influência do seu olhar, experimentavam uma sensação análoga à 
de uma pancada vibrada com bastão ou verga de ferro.

Essa força singular foi denominada magnetismo animal e tinha a 
maravilhosa propriedade de proporcionar ao homem tudo o que lhe podia 
ser mais grato: saúde inalterável, vida longa e sabedoria.

Viena, porém, desgostou-se logo das idéias do ímã universal, que 
teve de se transportar para Paris.

Em Paris, Mesmer desenvolveu as suas doutrinas e alcançou um 
sucesso estupendo. Todos queriam ser curados por ele.

Mesmer chegou a Paris numa ocasião excepcionalmente favorável 
para a aceitação de sua doutrina; todo o mundo se ocupava de física. 
Franklin estava na capital da França. Comus pasmava a multidão com as 
maravilhas que operava com ímãs da maior força. Só se falava de ímãs, 
magnetismos, fluídos e pára-raios. Em uma palavra, a eletricidade era a 
moda. E todo mundo sabe o que é a moda em Paris.

Mesmer fundou algumas sociedades secretas; cada neófito tinha 
que pagar cem luízes em ouro. Organizadas essas sociedades, Mesmer 
declarou que ele era o homem escolhido pela providência para realizar 
o renovamento da espécie humana, caída em evidente decrepitude. Por 
intermédio do seu discípulo Hervier, dirigia aos parisienses manifestos 
desta natureza:

Tendes aqui uma descoberta que veio trazer ao gênero humano 
vantagens inapreciáveis e ao seu autor uma glória eterna!
É uma revolução universal! Uma outra espécie de homens vai, 
doravante, habitar a terra; esses homens não serão mais detidos na 
sua carreira por nenhuma fraqueza e só terão conhecimento dos 
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sofrimentos pelas notícias que deles lhes dermos.
As mulheres sofrerão bem menos as dores do parto e darão à luz filhos 
robustos que terão a atividade, a energia, a doçura dos homens do 
mundo primitivo.

E o manifesto continuava nesse tom, cheio das mais belas promessas, 
abrindo diante da retina da multidão deslumbrada um mundo novo, 
atraente pela perspectiva feliz de imensas venturas e pela ausência 
completa de pesares e moléstias.

Mesmer impressionou a população parisiense pela sumptuosidade 
de sua habitação: quadros magníficos e raros, tapetes escolhidos e 
esplêndidos, móveis de extrema riqueza.

As senhoras da alta sociedade marcavam encontros nos seus salões; 
pajens luxuosamente vestidos, conduzindo carros e cavalos de raça, 
estacionavam à sua porta. As mulheres fizeram a fortuna do mesmerismo. 
O amor por tudo o que é brilhante e faustoso, a impressionabilidade 
esquisita da mulher por tudo o que participa do maravilhoso, a admiração 
pelo apuro cavalheiresco, pela linha aristocrática de Mesmer, são fatos 
que explicam o êxito glorioso do mesmerismo, que fascinou e empolgou 
a imaginação impressionável das parisienses de então. O mesmerismo 
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Claro Augusto 
de Godoy

Nasceu no dia 19 de junho de 1896, na  
Cidade de Goiás, antiga capital do 

Estado, filho do desembargador João 
Francisco de Oliveira Godoy e de Tereza 
Alencastro Caiado Godoy, e faleceu no 
Rio de Janeiro, no dia 4 de novembro 
de 1986.

Iniciou seus estudos primários na es-
cola particular do professor Aires Felicia-
no de Mendonça. Em 1908, matriculou-se 
no antigo Liceu Goiano, fez o curso de seis 
anos, terminando-o em 1913.

Em 1920, diplomou-se pela Faculda-
de Livre de Ciências Jurídicas e Sociais 
de Goiás. O diploma, entretanto, só lhe 
dava o direito ao exercício profissional no 
Estado. Em 1936, fez validação de todo o 
curso, obtendo o registro do diploma no 
Ministério da Educação.

Sua atividade literária teve início em 
1914, com reportagens em Nova Era, diri-
gida pelo poeta Joaquim Bonifácio. Ainda, 
colaborou com os jornais: O Democrata, 
Jornal de Goiás, Voz do Povo, O Jornal, da 
Cidade de Goiás, e O Popular, de Goiânia.

Foi redator da Revista Goiana, órgão 
da Associação Goiana no Rio de Janeiro 
e da Revista Genealógica Latina, com tra-

balhos referentes às famílias mais ilustres 
de Goiás.

Em 1927, exerceu interinamente o 
cargo de Procurador da República, Se-
cretário da Segurança Pública, Delegado 
Regional da Polícia em Catalão e da Cida-
de de Goiás. Foi Secretário do Gabinete 
Literário Goiano. De 1930 a 1941, diretor 
da Escola de Aprendizes Artífices, hoje 
Escola Técnica de Goiânia; Em 1934, 
Secretário Geral do Estado; De 1935 a 
1937 deputado federal, por Goiás.

Professor de Direito Judiciário Penal 
da Faculdade de Direito de Goiás.

Sócio-fundador da Associação Goiana 
de Imprensa e membro do Sindicato de 
Jornalistas Profissionais.

Em 1960, a Assembléia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro concedeu-lhe o 
título de Cidadão Carioca pelos elevados 
serviços prestados àquele  Estado.

Publicou, em 1975, Fragmentos do 
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MÁRIO D’ALENCASTRO CAIADO -
90º ANIVERSÁRIO DE SEU NASCIMENTO

Este estudo ligeiro sobre a figura ilustre da história goiana que foi 
Mário D’Alencastro Caiado não se amolda, por certo, ao rigorismo do 
gênero biográfico, o qual requer além da parte descritiva com toda a 
fidelidade, a perfeição da forma literária. É que apenas a primeira condição 
constitui a preocupação do autor, interessado em dar justo realce ao 
perfil desse preclaro homem público, nas diversas manifestações das suas 
múltiplas atividades.

O que se pretende, portanto, na oportunidade em que vai ser 
comemorado o 90º aniversário do seu nascimento, com a exaltação 
de uma vida laboriosa e útil à coletividade, para o conhecimento dos 
contemporâneos e dos pósteros, – é uma reparação merecida, que já 
estava tardando, à memória desse vulto insigne da nossa história.

Com efeito, raríssimo os homens públicos que, como ele, teriam 
galgado, em escala ascendente na respectiva hierarquia, o ápice dos três 
poderes do Estado, tanto mais que soubera dignificar todos os postos 
elevados que lhe foram confiados.

Assim é que, no Executivo, além de membro da Junta Governativa 
que se formou após a Revolução de 1930, ocupou, interinamente, a 
Interventoria Federal; no Legislativo Federal, desempenhou o mandato de 
deputado à Constituinte de 1934 e, a seguir, o de senador da República, 
até 1937; e, no Judiciário, atingiu à sua cúpula, no cargo de desembargador 
do Tribunal de Justiça.

Salienta-se, ainda, haver antes do seu ingresso na vida pública, em 
modesto cargo administrativo, calejado as mãos no labor rude do manejo 
do machado.

Realmente, não há exemplo na história de Goiás e, possivelmente, 
na de outros Estados, de um administrador, político ou magistrado que 
houvesse conquistado aquele privilégio, ainda mais que, paralelamente, 
outras atividades soubera desenvolver no magistério secundário e superior, 
na imprensa e na agropecuária.

Serão, pois, localizados aqui os traços marcantes da sua trajetória 
através do tempo, em que a sua vida se transmudou da placidez de uma 
poltrona de juiz a intensa atividade das lutas políticas, até aqueles postos 
culminantes.

Tudo isso – é certo – ele alcançou pelo seu mérito próprio, pelo seu 
valor, a golpes de trabalho e de talento com dedicação e desprendimento 
sem a influência dos poderosos nem a força persuasiva do dinheiro. Realça, 



439ACADEMIA GOIANA DE LETRAS   (  História  e  Antologia  )

ainda mais a sua personalidade o cunho de honradez que sempre imprimiu 
aos seus atos sobrelevando a circunstância que tanto enobrece a sua 
memória, de haver nascido pobre e falecido na mesma situação de pobreza. 
E a prova está em que a sua desolada viúva, para a sua subsistência e a 
dos dependentes que mantém sob a sua proteção, devido à precariedade 
de recursos se visse forçada a alienar a única propriedade adquirida pelo 
casal com financiamento da Caixa Econômica, e a ceder o seu aparelho 
telefônico, ela vive modestamente e amparada por minguada pensão de 
mercê.

Nascido a 16 de dezembro de 1876, na Cidade de Goiás, passou 
a infância no restrito e modesto ambiente familiar. A sua meninice não 
diferiu da dos outros da mesma idade, no meio social e na época em que 
viveram.

No liminar da adolescência teve de acompanhar seus pais a um 
porto do Rio Paranaíba, município de Catalão, onde o seu genitor fora 
administrar a exatoria fiscal. Lá no “Mão de Pau” as novidades de uma 
terra diferente o empolgaram. As barcas, as canoas, o movimento das 
boiadas e das tropas que vadeavam o grande rio, foram para ele outras 
tantas atrações, antes não experimentadas. Caudaloso, o Paranaíba dava-
lhe, à larga, expansão ao esporte da natação.

Mas, à carência, naquele ermo, de meios para os seus estudos, 
tiveram, – ele e sua irmã – de transferir-se, acompanhados da mãe, para 
Catalão, cidade mais próxima, onde puderam continuá-los.

Mais tarde, retornou toda a família à velha capital.
Já com a sua habilitação no curso primário, matriculou-se no 

tradicional Liceu, nele fazendo o curso das disciplinas então ministradas.
Naquela época, não havia curso superior em Goiás e os recursos 

da família não lhe permitiram procurar outros centros mais adiantados 
para o complemento dos seus estudos.

Há nesta fase da vida de Mário Caiado um episódio tocante 
que põe em relevo a sua dignidade, a sua fibra de lutador. Sentindo os 
compromissos da idade e as dificuldades da família, ainda nos albores da 
sua mocidade, tratou de procurar trabalho, com prejuízo de sua incipiente 
formação cultural. O emprego no comércio não o seduzia e os cargos 
públicos só eram acessíveis aos mais protegidos. E, então, parte da sua 
juventude teve de ser consumida em um meio de vida um tanto rústico, 
mas honesto: – fender nas matas do Correiro, propriedade rural, próxima 
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a cidade, onde, de sol a sol se dedicou à árdua tarefa.
Algum tempo depois, teria começado sua vida pública. Em 1898, 

quando tinha a idade de 21 anos, foi nomeado oficial da Diretoria do 
Interior, Justiça e Segurança Pública, sendo, em 1901, promovido a chefe 
daquela Secretaria.

Quando ainda no exercício desse cargo, matriculou-se na Academia 
de Direito, instalada a 24 de fevereiro de 1903.

Em 1904, foi nomeado, a 9 de abril, para o cargo de 2º escriturário 
da Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional em Goiás, no qual permaneceu 
até dezembro de 1907, conciliando os deveres funcionais, durante o curso, 
com o estudo de Direito.

A sua formatura realizou-se a 16 de dezembro de 1905, justamente 
na data em que completava 29 anos. A primeira turma da Academia 
compunha-se de 16 bacharéis e dentre todos, somente Mário Caiado 
atingiu na política aqueles postos culminantes.

Com a criação de novas comarcas, coube-lhe a de Pouso Alto, que 
instalou a 1º de Janeiro de 1908.

Ali permaneceu até 1915, quando foi removido para a comarca da 
capital, por decreto de 15 de agosto.

O respeito e a consideração a que se impôs perante os seus 
jurisdicionados, desde os abastados até os mais humildes, puderam ser 
avaliados pelas demonstrações sinceras de estima e admiração, sempre 
tributados a ele e à sua digna consorte. Mas, nem por se terem afastado 
da comarca, desvaneceram as esperanças dos seus amigos de sempre 
revê-los. Em várias oportunidades, por qualquer motivo de ordem social 
ou religiosa, eram convocados a retornar à cidade, ao que atendiam de 
bom grado, apesar dos percalços de uma longa viagem.

Por três vezes, durante o seu exercício na Magistratura inferior, 
teve de afastar-se do cargo para colaborar na administração estadual, 
como chefe de Polícia.

Importantes comissões lhe foram ainda confiadas pelo Governo, 
fora da sua comarca para a apuração de crimes que provocaram alarme 
social em Palmeiras, Itumbiara e Anápolis, desincumbindo-se com êxito 
completo de todas essas diligências.

Outros setores estranhos à magistratura, reclamaram a colaboração 
do ilustre homem público, o qual, paralelamente, integrou o magistério 
secundário e superior, como professor de História Universal e do Brasil, 
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no Liceu e na Escola Normal, de 1915 a 1919, bem como professor e 
vice-diretor da Faculdade de Direito de Goiás, da qual foi um dos seus 
fundadores, em 1921.

Menos pelo fascínio das posições ou a sedução da popularidade 
do que por um imperativo de manter a integridade e a independência 
do Poder Judiciário, fora, em 1926, arrastado às atividades políticas, das 
quais até então se conservara afastado.

Antes, porém, de traçar o seu perfil político, impõe-se ligeira análise 
da sua personalidade, através dos princípios teológicos. É que, realmente, 
ele fora um predestinado. Despido de ambições, modesto, adaptado ao seu 
cotidiano, ei-lo que de um momento para outro, apenas devido a um seu 
gesto de altivez e de independência, já cinqüentenário, pelo curso natural 
do seu destino se firma como condutor das massas e à alçada, apenas pelo 
merecimento, à liderança política e a seguir às mais altas posições. Tudo 
isso sem o bafejo da fortuna nem a proteção dos poderosos. Ao revés, 
sempre pobre, a lutar contra os poderosos.

Como Abraham Lincoln começou a vida como lenhador.
Não comportam estes traços rápidos sobre a personalidade de Mário 

Caiado particularidades mais profundas sobre a sua atuação brilhante nos 
acontecimentos políticos que antecederam e sucederam a Revolução de 
1930. São fatos que já pertencem à história goiana, gravados que estão 
na coleção de centenas de exemplares de Voz do Povo, periódico por ele 
fundado e em cujas páginas revelou a sua inteligência fulgurante, aliada 
à capacidade de líder, ainda na fase de sua iniciação política.

Nesse jornal de que foi redator principal, dispendeu grande 
parte das suas energias, dos seus bens reduzidos e da sua própria saúde, 
destacando-se como articulista arguto, polemista destemeroso, poeta 
satírico e cronista humorístico:

Quando se encontrava no aceso da luta, surgiu a Aliança Liberal 
que representou para a oposição goiana fator decisivo da vitória.

Como era natural, foi o intimorato político, desde logo, aclamado 
chefe do novo partido em Goiás. E tão valiosa fora a sua ação à testa da 
oposição goiana que, vitoriosa a Revolução, o enviado dela para assumir 
o governo do Estado, de Carlos Pinheiro Chagas, antes da sua chegada 
à velha Capital, o convocou, em telegrama transmitido de Itaberaí, para 
orientar e dirigir a política que, no momento, se inaugurava.

Ao dar por terminada a sua missão, o emissário da Revolução 
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entregou, três dias depois de empossado, a direção do Estado à 
Junta Governativa, integrada por ele, Mário Caiado e pelos srs. 
Pedro Ludovico Teixeira e desembargador Emílio Francisco Póvoa, 
funcionando o colegiado até o período ditatorial; inaugurado a 23 de 
novembro de 1930.

Pondo à prova o seu espírito de renúncia, a sua desambição, 
preferindo o chefe da oposição goiana, que a serventoria federal recaísse 
na pessoa do seu companheiro da Junta Governativa, Dr. Pedro Ludovico 
Teixeira, que havia sido preso com armas nas mãos, em defesa dos ideais 
revolucionários. Contentou aquele grande chefe com a investidura 
de Secretário Geral do Estado, que era o auxiliar mais destacado da 
administração estadual.

Consolidado o novo regime, retornou às suas atividades na 
Magistratura. Mas, com o advento da reconstitucionalização do País, 
foi o seu nome indicado para a composição da Assembléia Nacional 
Constituinte, em 1933. Eleito e empossado, coube-lhe um lugar na Mesa 
Diretora, sendo eficiente a sua colaboração no Estatuto Fundamental 
de 1934.

Voltando o País à normalidade constitucional foi-lhe destinada uma 
das cadeiras no Senado da República, em 1935, mediante eleição direta 
pela Assembléia Constituinte Estadual.

Dedicou-se, no exercício do seu mandato de senador, com 
profundidade, ao estudo dos projetos afeitos às Comissões de coordenação 
de Poderes, de Viação e Obras Públicas, Agricultura, Indústria e Comércio, 
das quais foi membro proeminente.

Dissolvido o Congresso em 10 de novembro de 1937, por força 
do chamado Estado Novo, reverteu, em 1938, ao serviço ativo da 
Magistratura, sendo-lhe designada a comarca de Piracanjuba, por ele 
instalada 30 anos antes.

Durou pouco, porém, a sua permanência nesse cargo, pois a 15 de 
junho do mesmo ano, foi promovido ao cargo de desembargador, no qual 
veio mais tarde a aposentar-se.

Passado à inatividade, voltou a residir no Rio de Janeiro, em busca 
de melhoras para a sua saúde, já abalada, retornando, após alguns anos, 
a Goiânia, onde veio a falecer no dia 7 de janeiro de 1948, com a idade 
de 71 anos.

Geral foi a consternação pelo seu passamento e dolorosa a sua 
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repercussão no Estado e no Rio de Janeiro, tantas e tão expressivas 
foram as manifestações de pesar recebidas pela família, sobressaindo o 
luto oficial decretado pelo Governo Estadual e os necrológios feitos no 
Senado Federal, na Câmara dos Deputados, na Assembléia Legislativa, 
noTribunal de Justiça e em outras entidades oficiais e privadas.

É que Goiás perdera um dos seus mais ilustres filhos, que tanto 
trabalhara pelo seu engrandecimento, com patriotismo e dedicação.

Foi um dos membros-fundadores da Academia Goiana de Letras.
Mário d’Alencastro Caiado era filho de Luiz Antônio Caiado e 

de dona Maria de Alcântara Alencastro Caiado; neto paterno do Cel. 
Antônio José Caiado e de D. Tereza Maria da Conceição; neto materno de 
João Batista de Alencastro e de D. Joaquina Emília Caiado de Alencastro. 
Casou-se, em 1905, com D. Maria Aleluia de Barros Caiado, filha do Cel. 
Virgílio José de Barros e de D. Ana da Cunha Bastos.

Durante 43 anos de matrimônio, sempre contou com o afeto 
e a dedicação da sua extremosa esposa, que tanto contribuiu com o 
seu devotamento e a sua colaboração para os êxitos obtidos pelo seu  
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Brasigóis Felício 
Carneiro

Nasceu na cidade goiana de Aloândia  
no dia 13 de julho de 1950, filho de 

José Felício dos Santos e de Divina Car-
neiro da Silva.

Transferiu residência para Goiânia em 
companhia de seus pais e fez o primário 
no Grupo Escolar Henrique Silva, no 
bairro de Campinas. O curso ginasial, 
no Colégio Pedro Gomes e no Colégio 
Bandeirantes.

Jornalista polêmico e militante, tra-
balhou por muitos anos na redação de O 
Popular e hoje é cronista semanal daquele 
 jornal.

Presidiu a União Brasileira de Escri-
tores de Goiás e é membro do Instituto 
Histórico e Geográfico de Goiás. Deten-
tor de dezenas de premiações literárias 
no Brasil e no exterior e integra antologias 
de poesias e contos no âmbito nacional e 
 internacional.

Obras publicadas: Sermão do ateu (po-
emas), 1972; Martírio das horas (poemas), 
1974; Diários de André (romance), 1974; 
Literatura contemporânea em Goiás (críti-

ca), 1975; Monólogos da angústia (contos), 
1975; Os navegantes: Goiás, dez anos de 
poesia (crítica), 1977; Escrito no muro (po-
emas), 1980; Hotel do tempo (poemas), 
1981; A marca de Caim (contos), 1984; 
A dor das coisas (poemas), 1985; Exílio 
(poemas), 1986; A luz nas vísceras (poe-
mas), 1991; O rosto da memória (poemas), 
1991; Árias do silêncio (poemas), 1992; 
Viver é devagar (crônicas), 1996; Eles não 
beijam molhado (crônicas), 1997; Crônicas 
e outras histórias de O Popular (crônicas), 
1998; Os gemidos de Jó (poemas), 2000; 
Armagedon, a marcha da insensatez (po-
emas), 2002; O Cristo que não deu certo, 
2002; O bufão do povo (poemas) 2004; No 
barco dos dias, trinta anos de navegação 
poética (poemas); 2004; Vozes do farol  
(diário poético), 2005; O Balé das ilusões 
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O HOMEM DO RIO

(Para José Mauro de Vasconcelos, homem que veio do mar para 
amar e viver no rio Araguaia) 

Houve um tempo 
em que desejou 
se demitir 
das crises do mundo 
e fugir para 
o tempo interior do rio 
e sua terceira margem 
impossível. 

Pensava poder encontrar 
o último bom lugar 
no planeta devastado, 
onde não o pudessem alcançar 
nem ele teria a ilusão 
de querer acessar 
o pensamento 
ruidoso e violento 
de um mundo que se despedaça. 

Sabia que já nada mais 
o salva de sua insanidade. 

Houve um tempo 
em que julgou ser possível 
viver solitário 
no entre-lugar 
onde pudesse escutar 
o silêncio creador 
dos infinitos universos. 
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Então pensava 
que pudesse reconciliar-se 
com seus demônios 
sempre a ocultar-se 
na zona de sombra 
de sua alma inquieta.

Mas sempre haveria 
o áspero des-encontro humano
na paisagem hostil
em que todos se vêem
como estrangeiro.

Sempre haveria a náusea
da estranheza da alma
ao não reconhecer no Outro
um igual em sua diferença
e em só vê-lo
como uma doença
a ser curada.

Então encontrou,
no lugar mais oculto
do lendário Araguaia,
a solidão essencial
do estrangeiro em si mesmo
só aceitando a companhia
de ribeirinhos e índios,
ainda assim, os mais simples
entre eles – os que de tão puros
tinham a leveza dos pássaros
e a inocência de quem
jamais foi expulso do paraíso.





José Xavier de Almeida Júnior
Patrono

Altamiro de Moura Pacheco
Primeiro ocupante

Augusta Faro Fleury de Melo
Segunda ocupante

Cadeira nº 26
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José Xavier 
de Almeida

Nasceu na Cidade de Goiás no dia 23  
de janeiro de 1871, filho de Francis-

co Xavier de Almeida e de Luíza Isolina 
da Silva Almeida e faleceu na cidade de 
Morrinhos, neste Estado, no dia 6 de 
fevereiro de 1956.

Fez o curso preparatório do tradicio-
nal Liceu Goiano, em Goiás e concluiu-o 
no Curso Anexo da Academia de Direito, 
no Largo de São Francisco, na capital 
paulista, colando grau no dia 11 de maio 
de 1894.

Advogou, mais ou menos, um ano 
em São Paulo e, em 1895, retornou a 
sua cidade natal e passou a exercer a 
profissão.

De 1898 a 1901 exerceu o mandato 
de deputado federal, por Goiás, tendo 
exercido anteriormente a Secretaria de 
Interior e Justiça. Eleito em 1901, Presi-
dente do Estado, neste mesmo ano casa-
-se em Morrinhos, com Amélia Augusta 
Lopes de Morais.

Em 1903, como Presidente do Estado, 
instalou a Academia de Direito de Goiás.

Foi redator do jornal O Goiás, da velha 
capital goiana.

Ao terminar o seu período como 

Presidente do Estado, foi eleito deputado 
federal e conseguiu fosse lançado sobre o 
Rio Paranaíba, a Ponte Pensil Afonso Pena, 
que desempenhou grande papel para o 
progresso do Estado.

Em 1909, foi eleito Senador, mas teve 
seu mandato esbulhado pelos conchavos 
políticos.

Desgostoso da política, fixou-se na 
cidade de Morrinhos até sua morte, 
tratando de seus interesses particulares.

Em 1948, cinqüentenário dos Cursos 
Jurídicos, foi convidado para ser paraninfo 
da turma de formandos, tendo produzido 
notável discurso e distribuído em folheto 
pelo então diretor da Faculdade, profes-
sor José Honorato de Souza e Silva.

Como homenagem a este ilustre 
homem público de Goiás, foi dado o seu 
nome para o Colégio Estadual de Mor-
rinhos, de onde tem saído um grande 
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DISCURSO

Se a Academia de Direito vai prestar o valioso serviço de tornar 
mais generalizado no seio do povo goiano o conhecimento dos preceitos 
jurídicos, menos precioso não será o seu concurso para a boa constituição 
do poder judiciário. D’aqui a alguns anos, o governo encontrará na fina 
flor da mocidade goiana os bacharéis necessários para o preenchimento 
dos cargos de judicatura e do ministério público. Não terá de conter-se 
dentro do apertado círculo em que a atualidade o força a agir na seleção 
indispensável à boa composição do poder judiciário, obrigado a aceitar 
dos outros Estados, sem liberdade de escolha, pela falta de concorrência, 
os bacharéis que não puderam encontrar colocação em sua terra natal.

Nenhum governo, especialmente da América do Sul, deve perder 
de vista a necessidade de constituir o poder judiciário em condições de 
inspirar a mais absoluta confiança ao capital estrangeiro, porque este há 
de ser, sem dúvida, o grande propulsor do progresso econômico nos países 
novos, ainda sem organização industrial.

E, senhores, se os europeus hão de ser fatalmente um poderoso 
fator de grandeza econômica de Goiás, não é imprevidência fundar a 
Escola Normal e a Academia de Direito, porque, a primeira, combatendo 
o analfabetismo e a segunda, desenvolvendo a cultura do sentimento 
jurídico, hão de concorrer para que se estabeleça o equilíbrio entre o 
elemento indígena e o elemento alienígena, impedindo que o primeiro 
seja inteiramente absorvido pelo segundo.

O espírito da cultura jurídica dos romanos sobreviveu à fúria das 
invasões devastadoras e os códigos que o encerram são ainda monumentos 
de glória para a humanidade e influem na vida dos povos modernos.

O fim da Academia é ensinar; o grau será o atestado de que 
o graduando freqüentou as aulas, ouviu as preleções, foi submetido 
aos exercícios práticos e revelou nos exames a aquisição dos deveres 
inerentes ao título de bacharel em Direito. É certo que a Academia não 
tem a organização luxuosa dos institutos federais, porque a prudência 
na decretação das despesas estaduais lhe talhou modestos moldes, mas 
as disciplinas que constituem o seu curso habitam quem as conhecer a 
ocupar, com as luzes necessárias, os cargos do ministério público e da 
judicatura e a exercer a advocacia.

Mais tarde, quando as circunstâncias financeiras do Estado o 
permitirem, nada impedirá que o seu plano seja equiparado ao tipo das 
faculdades da União.
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Estou certo de que a juventude goiana, que tantas provas de 
aplicação aos estudos e de vigorosa inteligência tem exibido não só nas 
faculdades de Direito, de Medicina e de Engenharia como nas escolas 
militares da União, há-de dar crédito, honra e brilho à Academia de 
Goiás, enchendo de desvanecimento e orgulho o Estado que, com o 
advento da federação, tem demonstrado capacidade para o regime da 
descentralização e de suas grandes responsabilidades.
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Altamiro de Moura 
Pacheco

Nasceu no dia 15 de março de 1896,  
na cidade de Bela Vista de Goiás, 

filho de Francisco Domingos Pacheco e 
de Maria Genoveva de Moura Pacheco 
e faleceu em Goiânia, no dia 10 de junho 
de 1996.

Iniciou seus estudos em sua cidade 
natal, transferindo-se para Bonfim, hoje 
Silvânia e, mais tarde, para a antiga capital 
do Estado.

Em Silvânia, matriculou-se no Colégio 
Xavier de Almeida, dirigido pelo mestre 
Antônio Eusébio de Abreu Júnior. Diplo-
mou-se em Farmácia, no ano de 1928, 
pela Escola de Farmácia e Odontologia de 
Goiás e Medicina, em 1933, pela Faculda-
de Fluminense de Medicina, de Niterói.

Fundou, em 1938, o Instituto Médico-
-Cirúrgico de Goiânia e, em 1941, a 
Sociedade Goiana de Pecuária. Em 1945, 
o Banco Agropecuário do Estado de 
Goiás S/A.

Realizou a 1ª Exposição Pecuária, no 
ano de 1942, por ocasião do Batismo Cul-
tural de Goiânia e a segunda Exposição em 
1945, simultaneamente com o 3º Con-
gresso Agropecuário do Brasil Central, 
quando defendeu a tese A Industrialização 
do Boi no seu Habitat.

Foi Presidente da Comissão de Co-
operação para a Mudança da Capital 

 Federal.
Em 1950, candidata-se ao governo de 

Goiás, não se elegendo.
Presidiu a Sociedade da Faculdade 

de Medicina de Goiás e a solenidade de 
inauguração da referida Faculdade em 
Goiânia, no dia 21 de abril de 1960.

Em 1955, na Presidência de Café Filho, 
pelo Ministro da Guerra, foi agraciado 
com insígnia da Ordem do Mérito Militar, 
no grau de Oficial do Corpo de Graduados 
Especiais e, em 1965, condecorado com a 
Medalha do Pacificador. Em maio de 1968, 
o Instituto Histórico e Geográfico do Dis-
trito Federal conferiu-lhe o emblema da 
Ordem do Mérito Marechal José Pessoa, 
no grau de Comendador, e por Decreto 
de 13 de outubro de 1969, foi incluído 
no Corpo de Graduados Especiais da 
Ordem do Mérito Aeronáutico, no grau 
de Comendador.

Publicou Realidade e Ficção; Civismo em 
ação; Rochedo e Ferrolho e Discursos, todos 
em 1968. Discurso, em 1969; Sonhando 
com minha terra e Xavier de Almeida, meu 
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DISCURSO PROFERIDO A 
10 DE SETEMBRO DE 1950, EM CATALÃO

Ao visitar Catalão – atalaia gloriosa da fronteira – terra da 
inteligência e da cultura goiana, onde brilharam os nomes estelares de 
Bernardo Guimarães, Roque Álvares de Azevedo (o popular Roquinho), 
Alceu Vitor Rodrigues, Higino Rodrigues, Ricardo Paranhos e Gastão 
de Deus – só para citar os mais antigos – o meu pensamento se volta, de 
início, naturalmente, para o problema educacional das futuras gerações 
deste povo altivo e heróico, em cujo seio tenho implantadas as raízes de 
meu sangue.

Educar, Senhores, não é, apenas, ensinar a ler e a escrever. É algo 
de mais complexo. A moderna pedagogia encara o problema de modo 
integral, regulando a educação da cabeça com a do braço, a da alma com 
a do corpo, compreendidos a higiene e a profilaxia; em suma: educação 
física, intelectual, moral e religiosa.

Se é verdade que Catalão, em tal sentido, se tem adiantado 
bastante, dada a excelência de seus estabelecimentos e de os rudimentos 
de mecanização de sua lavoura, não menos certo é que muito há que se 
fazer ainda, no sentido de proporcionar à sua juventude maior número de 
escolas rurais, segundo ciclo colegial e, pelo menos, um estabelecimento 
de ensino prático agropecuário.

Volvendo as suas vistas para a lavoura e a pecuária de Catalão, 
Goiás está assegurando a sua própria economia.

Do município, cujas origens remontam aos dias gloriosos das 
primeiras bandeiras ainda no começo do século dezoito, não pode 
insular-se o Estado, se o espanhol, que lhe deu o nome, abandonando 
Anhangüera, aqui ergueu a sua tenda-estaca zero dessa civilização de que 
se orgulha Goiás, fê-lo porque mais do que as pepitas de ouro – ímã que 
atraía as bandeiras sertões adentro – empolgaram-no e seduziram-no a 
liberdade e possibilidades incontáveis do solo de Catalão.

E nos empolga e seduz a terra em que o trabalho é princípio 
elementar e dever sagrado do homem, desse homem que, conforme revela 
a estatística, em 1918, produziu cento e vinte mil sacas de arroz, oitenta 
e três mil sacas de milho e setenta e duas mil sacas de feijão, sem falar 
em outros artigos.

E notamos que essa produção que poderá ser grandemente 
aumentada através da lavoura mecanizada, está bem talhada a ser a fonte 
de um grande parque industrial.

Sim, se Catalão já apresenta alto índice industrial, o que não se 
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dizer no dia em que a industrialização de seus produtos puder ser in loco, 
generalizada com o aproveitamento do seu soberbo potencial hidráulico?

Aí estão clamando pela ação do homem o que da providência 
prodigamente herdastes: referimo-nos às vossas cachoeiras do Mata 
Padre, a Douradoquara, Funil e tantas outras, que somam uma energia 
aproximada de duzentos mil cavalos-vapor.

Desnecessário seria desdobrar aos vossos olhos todo um 
programa de governo, apontando cada uma das necessidades locais e os 
correspondentes remédios.

Homem do povo, e tendo-me dedicado, desde os mais verdes anos, 
ao estudo de economia goiana, conheço as vossas necessidades como 
se as sentisse em minha própria carne; e sem jactância vos afirmo que, 
mesmo dentro dos nossos apoucados recursos financeiros, podem ser elas 
supridas sem maior detença.

A vossa hospitalidade me comove e encoraja nesta memorável 
campanha, a caminho da vitória.

Ao agradecer-vos a estrondosa manifestação de apreço e carinho 
com que me honrais, de uma cousa podeis ficar certos: eleito, certamente, 
para o alto posto de governador do Estado, o destino de Catalão será uma 
das mais primeiras e constantes preocupações.

Ao nobre povo catalano, aqui deixo a expressão do meu mais 
profundo agradecimento.
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Augusta Faro Fleury 
de Melo

Nasceu em Goiânia, no dia 4 de no- 
vembro de 1948, filha de Augusto da 

Paixão Fleury Curado e de Ivany Fleury 
Curado.

Fez seus estudos iniciais em Goiânia, 
bacharelou-se em Pedagogia pela Uni-
versidade Federal de Goiás e é mestre 
em Teoria da Literatura e Lingüística pela 
mesma Universidade.

Diretora e fundadora do Centro Edu-
cativo Piaget, pioneiro no Centro-Oeste. 
Em 1996, recebeu da União Brasileira de 
Escritores de Goiás, o troféu Tiokô de 
Poesia e colabora, aos domingos, no Alma-
naque de O Popular, com literatura  infantil.

Encontra-se em diversas antologias 
brasileiras e do exterior e foi agraciada 
com diversos prêmios pelos seus traba-
lhos literários.

Ex-Presidente da Academia Feminina 
de Letras e Artes de Goiás, pertence à 
União Brasileira de Escritores de Goiás, 
ao Instituto Histórico e Geográfico de 
Goiás, ao Conselho Estadual de Cultura, 

ao Gabinete Literário da Cidade de Goiás 
e outras entidades culturais.

Publicou Mora em mim uma canção 
menina (poemas), 1982; Lua pelo corpo 
(poemas), 1984; O estado de graça (po-
emas), 1988; O azul é do céu? (poemas 
infantis), 1990; O dia tem cara de folia 
(pemas infantis), 1991; O usar a cuca é 
melhor do que a pança (conto infantil), 
1992; A dor dividida, um caso de Aids 
(novela infantil), 1994; Avesso ao espelho, 
(poemas), 1995; Por quem chora Potira? 
(lenda indígena), 1996; A menina que 
viajou para o sol (contos infantis), 1997; 
A friagem (contos) 1999; Beijo de alfinim 
(contos infantis), 2005; Fonte da carioca 
(contos infantis), 2006 e Boca Benta da 
Paixão (contos), 2007.
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URBI ET ORBI

“Como se faz uma cidade?”
(José Godoy Garcia)

A cidade atrapalhava o mato
(casquinha de amendoim no dente)
e foi crescendo em idade e sabedoria.

Os homens iam-vinham,
mariposas vestidas de virgem,
esperança olhando o lago,
narcisamente saboreando.
A cidade amando subiu os morros,
ao relento da madrugada
ungiu sonhos,
bordou morcegos
no alto teto das torres.
Até as garças pularam o rio.
Os respingos de mato chegaram de lado.
A cidade era um trem de ferro
afogueando
atravessando os campos.

Todos de mãos cruzadas,
espreitando a despedida.



Bartolomeu Antônio Cordovil
Patrono

Leolídio Di Ramos Caiado
Primeiro ocupante
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Bartolomeu Antônio
Cordovil

Era o pseudônimo de Antônio Lopes da  
Cruz. Nasceu em 1746 no Rio de 

Janeiro, filho de Antônio Lopes Palmeiras 
e de Helena da Cruz Passos.

Bartolomeu Antônio Cordovil veio 
para Goiás em companhia do governador 
Tristão da Cunha Menezes, no ano de 
1783, nomeado professor de Gramática 
Latina para Meia-Ponte, hoje Pirenópolis, 
conforme Carta Régia de 16 de abril de 
1787, com vencimentos de quatrocentos 
mil réis por ano.

Esteve em Lisboa e alcançou o pro-
visionamento de professor de Gramática 
Latina. De regresso, no navio Viriato, par-
tindo de Portugal, no dia 6 de agosto de 

1787, chegou ao Rio de Janeiro no dia 7 de 
outubro do mesmo ano. No ano seguinte, 
instalou e assumiu a cadeira para a qual 
fora nomeado, em Meia Ponte.

Foi a primeira voz a cantar na poesia 
as terras de Goiás, deixando Ditirambo às 
Ninfas Goianas, que se presume ter escrito 
nos anos de 1798 a 1800.

São versos que procuram agradar o 
governador da Província daquela época.

Faleceu em 12 de outubro de 1800, 
em estado de solteiro, deixando tes-
tamento, na cidade de Pirenópolis, e 
publicou as seguintes obras: Ditirambo; 
Epístola; Ode; Proteu e Sonho.
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DITIRAMBO ÀS NINFAS (FRAGMENTO)

Ninfas Goianas,
 Ninfas formosas,
  De cor de rosas
   A face ornai.
    Vossos cabelos
     Com muitas flores
      De várias cores
       Hoje enastrai.
Sim, ninfas, aplaudi tão grande dia!
E tu, doce Lieu, pai da alegria,
       Vem-me influir,
Que os anos de Tristão quero aplaudir
      Olá, traze do Feno
O suave licor grato e sereno;
Traze os dourados copos cristalinos,
      Venham falernos,
     Venham sabinos,
Deita, deita, enche o copo – gró, gró, gró:
Não entornes, espera, que este só
    Não é que havemos
   Hoje beber;
  Mais vinho temos
 sem confeição,
Para brindar
O bom Tristão.
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Leolídio Di Ramos
Caiado

Nasceu na Cidade de Goiás, no dia 27  
de junho de 1921, filho de Leão Di 

Ramos Caiado e de Ilídia Perillo Caiado.
Estudou no Ginásio Anchieta, de Bon-

fim, hoje cidade de Silvânia e no Liceu de 
Goiás. Em 1941, fez o curso preparatório 
Agrícola Betlen, no Ceará e, em 1942, o 
curso na Escola Preparatória de Fortaleza. 
De 1943 a 1944, cursou a Escola de Aero-
náutica do Campo dos Afonsos. Fez ainda 
o curso de Piloto-Aviador Internacional 
no Aero Club de Manguinhos, tendo sido 
diplomado pela Federation Aéronautique 
Internatio nale.

Em 1945, foi convidado pelo Mare-
chal Cândido Rondon para integrar uma 
Expedição de levantamento topográfico 
do Vale do Rio Tapirapés e fazer estudos 
etnográficos, zoológicos, botânicos e 
geológicos para a conclusão da Carta 
Geográfica de Mato Grosso.

Em 1946, estudou no Curso Prepa-
ratório Luiz Pasteur e concluiu o curso 
Científico no Colégio Dom Pedro II, no 
Rio de Janeiro.

Em 1947, iniciou seus estudos prepa-
ratórios na Faculdade de Direito do Rio 
de Janeiro, transferindo-se para Goiânia 
e ingressando na Faculdade de Direito 

de Goiás.
Em 1950, tomou parte numa expe-

dição de caráter científico, idealizado 
pelo médico Paulo Carlos Smith de Vas-
concellos, com a finalidade de estudar 
afluentes, habitantes, costumes, fauna e 
flora do vale araguaiano, intitulada Her-
mano  Ribeiro.

Em 1946, escreveu seu primeiro livro: 
Expedição Sertaneja Araguaia-Xingu, sendo 
premiado e publicado pela Bolsa de Pu-
blicações Hugo de Carvalho Ramos; Em 
1951, Dramas do Oeste; em 1963, Curichão 
da Saudade e, em 1975, Arapoema; Vale 
das Caraíbas, 1979, em 1999, Araguaia, o 
rio da vida, e, em 2004, Acontecimentos 
(crônicas).

Atualmente reside em Goiânia, onde 
foi Secretário do Meio Ambiente, e é 
considerado o mais ferrenho defensor da 
fauna, flora, índios e sertanejos do Estado  
de Goiás.
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CURICHÃO DA SAUDADE

No momento em que o jabutizinho interrompeu a caminhada, para 
descansar, observar a companheira ou o frescor das águas claras, escutou 
o sinistro barulho do fogaréu, soprado pelo vento, em sua direção. Nesse 
momento, pressentiu a aproximação do fogo e, sabia, no seu instinto de 
bicho do mato, que as chamas, nas elevações que margeiam o rio, onde 
a vegetação é mais crescida, são avassaladoras e impetuosas. Mais uma 
vez, pensou consigo mesmo, que o tempo perdido durante a refrega com 
o adversário, quase lhe foi fatal. Já poderia, há muito, ter alcançado 
o riacho, mas aquele jatobá estirado em sua frente, fora outro sério 
contratempo. Assim é a vida, um lapso de tempo entre o nascimento e 
a morte, cheio de imprevistos e desgraças. Não fora esses empecilhos, já 
teria atravessado o riacho e estaria com a sua companheira em outras 
paragens. Enquanto assim filosofava, já na última fase da caminhada, por 
descuido, negligência ou imprudência, não observou que estava sendo 
envolvido numa área perigosa e sem saída. Pior ainda, ilhado entre o 
fogo e a água. Não era possível que depois de tanto sofrimento viesse a 
morrer assado, justamente à beira das águas.

Agora, para se salvar da terrível morte do fogo, só lhe restava o 
riacho. Assim o fez, era um pequeno trecho, fácil de ser vencido. Estaria 
salvo se conseguisse descer pela barreira solapada, trincada, arenosa e 
pouco firme, por onde debuçava um espesso macegal de capim capivara. 
Quando já havia passado pelo local mais perigoso sobre a barreira, a areia 
deslocou, a parte do barranco cedeu sob o peso do animal. Com o susto, 
incontinenti, ocultou as patas e a cabeça para o esconderijo comum, ou 
seja, para dentro do próprio casco. Até no trajeto da queda fora feliz, 
porque ao invés de contornar a barreira, a queda lhe encurtou a distância. 
Mas no momento do choque da queda do corpo, o casco rodopiou em 
falso e firmou no solo com a parte ventral para cima. Quando o animal 
retirou a cabeça e as patas de dentro da toca, levou um tremendo susto 
ao constatar de que estava com a barriga para cima. Gesticulou com as 
patas num supremo esforço. Movimentou os membros aflitos. Alguns 
gemidos insignificantes foram emitidos, numa espécie de lamúria, porque 
o quelônio não grita, não tem voz.

O fogo estava bem perto. Enorme línguas de labaredas se 
aproximaram. Neste instante, uma nuvem rubejante e avassaladora, 
de barulho ensurdecedor, envolta em calor horrível, cobriu toda a 
área. Depois, a cinza, a fumaça e o silêncio... e embaixo, onde outrora, 
debruçava o capim capivara, sobre a margem arenosa do riacho, um jabuti 
carbonizado tinha as patinhas levantadas para os céus.

Quando a jabuti por nós encontrada, logo após terminada a ação 



Florêncio Antônio da Fonseca
Patrono

Modesto Gomes da Silva
Primeiro ocupante
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Florêncio Antônio 
da Fonseca

Nasceu na desaparecida cidade de Tra - 
íras, hoje Tupiraçaba, distrito de 

Niquelândia estado de Goiás, no ano de 
1777, e faleceu em Juiz de Fora, em 1860.

Foi o primeiro goiano a escrever po-
esias e era, também, na época, músico e 
advogado provisionado. Advogou muito 
em Meia Ponte, hoje Pirenópolis, casou-se 
com Maria Joana mas não tiveram filhos.

Residiu em São João Del Rei e em Juiz 
de Fora, ambas, cidades mineiras e, nesta 
última, terminou seus dias exercendo a 
profissão de advogado.

No ano de 1811, uma epidemia de 
sarampo assolou a cidade de Meia Ponte, 

neste Estado, e Florêncio Antônio da Fon-
seca se pôs a louvar em poesia o capitão 
Joaquim Alves de Oliveira, Juiz de Órfãos 
do Julgado de Meia Ponte, que, segundo 
consta, teria ajudado os flagelados.

Sua poesia, exaltando o grande ben-
feitor meiapontense é a primeira voz a 
cantar à maneira camoniana temas ligados 
ao Estado de Goiás.

Publicou único livro Obras Poéticas 
e, quando faleceu, deixou uma valiosa 
biblioteca a um filho natural.
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ANTOLOGIA

Não, magnânimo Oliveira, eu não me atrevo
Soberbo de contar suas façanhas;
Confuso tremo, vacilante escrevo,
Eu não posso narrar ações tamanhas;
Sabe piedoso o céu quanto te devo,
Não são sonhadas fábulas estranhas;
Tu viverás no Templo da memória,
Calcando aos pés horrífera vanglória.

Importa pouco que a terrível ronha
Esgote o sangue à mísera fraqueza,
Consuma embora a mortal peçonha,
Mirrada pela de fatal magreza:
Hórrida peste, impávida, medonha
Convide, e busque pálida tristeza,
Horrível esqueleto assim da morte,
Distoso cantarei o varão forte.

Inda o grande Oliveira a mão curvada
De esperançosas botelhas se encarquilha,
A clara luz dos olhos baceada
Pesada languidez traz aberrilha:
Maligna febre a mente alucinada
De sonhos faz em péssima quadrilha,
Assim mesmo te vou cantar Apolo
Mandar que toque as águas do Pactolo.

Tivera de Anfião a lira de ouro
Com que grande Tebas surge os muros,
Eu cantara sem pejo e sem desdouro
De meu herói, louvores não futuros:
Não canto o riquíssimo tesouro
Onde ferra a cobiça os dentes duros
Sim o invicto varão, que hoje a porfia
Nos liberta das mãos da morte fria.
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Modesto Gomes 
da Silva

Nasceu na cidade de Paraúna, no dia  
26 de fevereiro de 1931, filho do 

advogado e poeta Floriano Jonas da Silva 
e de Ordália Ferreira da Silva.

Iniciou seus estudos na sua cidade 
natal, na Escola de dona Glauce Jonas da 
Silva e depois transferiu-se para Goiânia, 
fazendo o Curso Médio no Liceu Estadual.

Fez o Curso de Direito na Faculdade 
de Direito e História na Faculdade de Fi-
losofia, da Universidade Católica de Goiás.

Em 1951, foi repórter e cronista par-
lamentar do jornal O Social, de Goiânia. 
Em 1964, passou a fazer parte no corpo 
radacional de O Popular, tendo sua coluna 
o nome de Tema Livre.

Foi colaborador e correspondente do 
Jornal de Letras do Rio de Janeiro.

Professor no Colégio Estadual de 
Paraúna, lecionou história, geografia e 
ciências; professor no Colégio Estadual 
Pedro Gomes, em Goiânia, na Escola Téc-
nica de Comércio de Campinas; Escola de 
Comércio Santo Antônio.

Professor em vários cursinhos da 
capital, inclusive examinador da Cades, 
(Campanha de Aperfeiçoamento e Difu-
são do Ensino Secundário) em Goiânia, 
Mato Grosso e Brasília.

Professor de Geografia Regional; Te-
oria da Literatura; História da Literatura 
Ocidental; História da Cultura Artística e 
Literária; Introdução aos Estudos Histó-
ricos; Jornalismo Comparado; Redação 

Jornalística no Instituto de Ciências e 
Letras da Universidade Federal de Goiás.

É membro da Associação Goiana 
de Imprensa; do Instituto Histórico e 
Geográfico de Goiás; do Sindicato dos 
Jornalistas Profissionais, foi Presidente da 
União Brasileira de Escritores de Goiás 
e atualmente da Academia Goiana de 
Letras.

Exerceu as funções de Chefe de Ga-
binete da Secretaria de Interior e Justiça; 
Chefe dos Serviços de Documentação 
do Estado; Diretor da Divisão do Pla-
nejamento e Coordenação; Diretor do 
Departamento Estadual de Cultura; Di-
retor do Departamento de Ensino Médio 
da Secretaria da Educação e Cultura do 
Estado.

Publicou História e Literatura (ensaios) 
1968; As horas e os minutos (crônicas) 
1971; Aspectos da Cultura Goiana, orga-
nizado por Modesto Gomes e professor 
Ático Villas Boas da Mota, em dois vo-
lumes, 1971; A independência do Brasil e 
seus reflexos em Goiás, 1972; Estudos de 
história de Goiás, 1974; Um rio dentro de 
mim, 1977; Estudos da literatura goiana, 
1979; As contas do Rosário, 1984; O pó da 
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O INTELECTUAL E O POLÍTICO

Ainda é cedo, realmente, para se dimensionar com exatidão e 
imparcialidade a personalidade de Alfredo Nasser. Nem é meu propósito 
fazê-lo, agora.

De qualquer maneira, há que se considerar, em se tratando da 
personalidade em questão, as várias facetas de que ela se compõe, cada 
uma delas dotada de características peculiares. Mas dentre todas, avulta, 
com muita força, a criatura humana de uma generosidade surpreendente. 
A verdade é uma só: a criatura humana que foi Alfredo Nasser supera 
o político que havia nele, obscurece o intelectual de longo fôlego. 
Nasser-político, guiava-se pela razão; Nasser-cidadão (criatura humana), 
deixava-se conduzir pelo imenso e largo coração.

O cidadão ali estava para dobrar o político, enfrentando os 
problemas humanos, interessando-se até às lágrimas pelas criaturas 
humanas, buscando soluções humanas para questões humanas; dando 
sempre de si, nada pedindo, pouco exigindo. A mesma atenção que 
dispensava a uma pessoa adulta, ouvindo-a em seu desespero ou em 
sua revolta, era empregada para discutir com uma criança, procurando 
extrair-lhe as reações mais íntimas. Pobre, dava aos mais necessitados, 
sobretudo a estudantes, o pouco que lhe cabia. Aplicava à política o 
mesmo princípio, quando dizia ser preferível “perder por falta de dinheiro 
do que ganhar por falta de vergonha”.

É possível que sua real vocação não haja sido a política. Talvez a 
literatura o atraísse em maior profundidade. E isso, inclusive, se pode 
observar em sua atividade política, onde a arte está presente: música, 
na conversa comum; eloquência, nos discursos que proferia; poesia, nos 
artigos que compunha. Aconteceu, porém, que, vivendo em Goiás, onde 
era notória a falta de quadros intelectualizados, se viu convocado, mercê 
de suas qualidades culturais, para a vida política, que acabou por amarrá-lo 
a existência inteira. Dizem que política (pelo menos nos moldes em que 
a conhecemos no Brasil) é como cachaça: difícil apenas o primeiro gole.

Nasser experimentou a dose inicial, tornando-se depois alcoólatra 
crônico da política. Contudo, literatura o salvou nas horas de maior 
abatimento. Nas suas conversas com amigos, tertúlias que entravam 
pela noite afora, muitas vezes, a política era o tema principal. Dias 
havia, entretanto, em que se falava apenas de literatura. Nasser gostava 
de comentar os livros que lia. Recentemente, quando ainda se achava 
hospitalizado aqui em Goiânia, pediu que lhe chamassem o livreiro 
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Olavo Tormin, com o qual conversou longamente sobre temas culturais 
de atualidade goiana. Fez questão absoluta de formular perguntas, 
informando-se disso, querendo saber sobre aquilo. Manifestou a 
Olavo, naquele dia, o desejo de freqüentar assiduamente o Bazar Oió, 
de onde redigiria artigos para este jornal (caso quisessem admiti-lo 
como funcionário de salário mínimo) e comentários cotidianos, para 
a Rádio Difusora. Isso tão logo se verificasse a posse do governador 
eleito e passada, outrossim, a fase de formação do novo governo, que 
comportaria demarches em que fatalmente se veria envolvido. Queria 
viver em ambiente diferente: o ambiente tranqüilo dos livros, onde as 
conversas se desenvolvem calmamente, distantes do bulício da arena 
política, já que julgava haver atingido o fim a que se propusera há mais 
de trinta anos. Desejava mesmo, conforme noticiou o jornalista Walder 
de Góis, escrever um livro sobre a história política de Goiás, de 1930 a 
esta parte. Livro que trataria exatamente do período em que participara 
dos acontecimentos, empunhando, com rara dignidade, as mais frágeis de 
uma oposição que não conhecia esmorecimentos. O primeiro capítulo da 
obra em questão, redigido naquelas nervosas letras verticais fixadas em 
grosso papel cartonado, já se achava plenamente esboçado, necessitando 
apenas de ligeiros retoques. Foi pena que Nasser não escrevesse esse livro 
que seria valioso depoimento de quem participou dos fatos, de quem os 
sentiu e os viveu ao longo de seu desdobramento natural.

Seus artigos, compostos quase sempre ao calor dos embates políticos, 
traziam, no entanto, o lado da veracidade e do comedimento, imagens 
vivas do nosso passado que se ligavam a fatos presentes, constituindo-
se, por isso mesmo, em valiosos subsídios para a história de Goiás. 
Acontecimentos que se deram há trinta anos foram repetidos ao leitor 
de hoje, recriados através de uma forma elegante e cuidada. Tais artigos 
a gente lia, às vezes até divergindo dos conceitos expendidos, pelo mero 
prazer de ler alguém que sabia escrever, que raciocinava com clareza e 
sobriedade. Era um verdadeiro mestre do jornalismo.

Se Nasser, ao longo de sua vida política, enfrentou inúmeros 
obstáculos; se sentiu, em muitas ocasiões, o gosto amargo da derrota; 
se foi tocado justa e injustamente; se cometeu erros e se acertou em 
várias passagens, sempre teve a preocupação de demonstrar que a sua 
luta girava em torno da idéia e princípios, jamais visando diretamente 
pessoas. Adversário do senador Pedro Ludovico, desde 1930, época em 
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que o construtor de Goiânia passou a somar forte poder político, sempre o 
tratou cordialmente conversando com ele de forma amistosa nas ocasiões 
em que se encontravam. Tinha mesmo admiração pessoal por Ludovico 
(seus próprios discursos e artigos o atestam), no que, aliás, parece ter sido 
correspondido. Aconteceu mesmo, nos momentos mais graves da vida 
política do Estado, trocarem emissários.

Ultimamente, deu-nos dois grandes exemplos de civismo. Levantou-
se da cama de um hospital “claudicando – as palavras foram proferidas por 
ele – sobre os destroços de uma ruína física”, para comparecer a banquete 
em que amigos e correligionários do governador eleito – Otávio Lage – 
comemoravam a vitória obtida nas urnas. Ali não comparecera, porém, 
com o intuito de “colocar (...) o pé de vencedor sobre o peito do vencido”. 
Após veemente retrospecto histórico da situação política de Goiás nos 
últimos tempos, salienta que a vitória não veio para a “desforra pessoal 
dos agravos pessoais e coletivos”, mas sob o “signo da renovação”. No 
mesmo discurso, diz: “Ouvi dizer, no hospital, que um juiz, tardio no seu 
elo e apressado no seu serviço, mandou desarquivar os processos em que 
moços e moças se viram envolvidos...” Para ele, o momento era de paz e 
de preparação para o trabalho, não comportando o recrudescimento de 
uma situação já esquecida.

A posição de Nasser nos dois episódios fixa, admiravelmente, o 
caráter de um homem nobre, destituído de ódio e de ressentimentos.



Luiz Maria da Silva Pinto
Patrono

Jerônimo Geraldo de Queiroz
Primeiro ocupante

Ney Teles de Paula
Segundo ocupante
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Luiz Maria 
da Silva Pinto

Nasceu na velha cidade de Pilar de  
Goiás, em 15 de março de 1775, filho 

de José Pinto da Silva e de Joaquina Maria 
Zunega, e faleceu em 20 de  dezembro 
de 1869, em Vila Rica, hoje Ouro  Preto.

Passou a infância em sua terra natal, 
onde iniciou seus estudos.

Segue com sua mãe e irmã para a 
cidade de Ouro Preto, onde é batizado 
por Tomás Antônio Gonzaga.

Nesta cidade, toma proteção de frei 
Domingos da Encarnação Pontevel, na-
quela época, homem de grande prestígio 
na província  mineira.

Logo em seguida, no Colégio Osório, 
freqüenta o curso de aprendizado de gra-
mática latina, e outros estudos necessários 
àquela época.

Já em Vila Rica, frei Pontevel ministra 
ao Luiz Maria, aulas de matemática, filo-
sofia, teologia, história e línguas.

Foi secretário do Palácio do Governo, 
nomeado por Visconde de Barbacena e, 
mais tarde, por promoção, ao cargo de 
oficial-mor e, logo em seguida, major.

Por sugestão ao Presidente da provín-
cia, no ano de 1821, foi criado em Minas 
Gerais, a Imprensa Oficial.

No ano seguinte, imprimiu 500 exem-
plares da Fala ao povo e à tropa da Província 
de Minas Gerais. Conclui o Mapa Geodésio 
de Minas. É eleito deputado à Segunda 

Junta Governativa Provincial. É nomeado 
Secretário do Governo.

Em 1823, publica o primeiro jornal 
mineiro Compilador Mineiro e, no ano se-
guinte, lança o jornal Abelha do Itacolomi. 
Em 1825, imprime O Universo e, em 1827 
é editado em sua tipografia os seguintes 
jornais: O Patriota Mineiro; O companheiro 
do Conselho; O Diário do Conselho do Go-
verno da Província de Minas.

Em 1829, publica Ortografia ou Arte 
de escrever; em 1831, Aritmética ou Arte 
de contar; 1832, Dicionário da Língua Bra-
sileira, com neologismo e brasileirismo; 
Em 1846, Princípios da Moral Cristã; em 
1857, História de Minas Gerais.

Eleito Deputado Provincial e foi só-
cio do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro; Procurador Fiscal da Mesa de 
Rendas de Minas e nomeado vice-diretor 
geral da  Instituição.

Luiz Maria da Silva Pinto foi o primeiro 
brasileiro a escrever e imprimir no Brasil, 
mais precisamente em Ouro Preto, o 
primeiro Dicionário da Língua Brasileira.
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PRÓLOGO

À raridade do Dicionário do nosso idioma, embora hajão diferentes 
edições do Fluminense Antônio de Moraes Silva, e de muitos outros 
Lexinographos, que sugiro o projeto de imprimir este auxiliante da 
Gramática, e da Ortografia.

Coadjuvado, pois, com uma Typographia, e bem assim induzido 
pelo desejo comum de avançar ao tempo, emprendi a edição anunciada 
em 1880.

O número dos Srs. assinantes desta, e mais Províncias do Império 
excedeo ao que parecera precioso para segurar as despesas, e por isso 
procedi logo à compra de papel suficiente. Com tudo a reservar de qual 
todos para se prestarem quando recebessem os exemplares, me servio de 
despertador sobre as falibilidades que ocorrerão no complemento da obra; 
e de que por esta maneira seria mui tenso e primeiro pecuniário d’um 
trabalho, tanto mais árduo, e longe quando cumpria consultar todos os 
Vocabulários ao alcance, para com efeito dar o da Língua Brasileira; isto 
é, compreensivo das palavras, e frazes entre nós geralmente adaptadas, e 
não somente d’aquelas que proferem os índios, como se presumira.

Nestas circunstâncias restringi o meu Plano levando ao prelo o 
presente Dicionário portátil, que modificara a penúria ocorrente, e servirá 
de base a outra edição mais ampla, e regular, se este esforço patriótico 
merecer acolhimento e aos srs. amantes da Literatura Nacional se 
dignarem enviar quaisquer notas sobre os vocábulos omissos, e definições 
inexactas, ao Editor no Ouro Preto.
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Jerônimo Geraldo 
de Queiroz

Nasceu na cidade de Campina Verde,  
em Minas Gerais, no dia 13 de abril 

de 1917, filho de Sebastião Ferreira e de 
Mônica Maria Macedo Queiroz e faleceu 
em Goiânia, no dia 24 de setembro de 
2003.

Iniciou seus estudos em sua terra natal 
e o ginásio, no Diocesano de Uberaba. 
Seguiu para a capital mineira, onde colou 
grau em Ciências Jurídicas e Sociais.

Retornou à cidade de Campina Verde, 
onde passou a desempenhar a profissão 
de advogado e, ao mesmo tempo, foi 
Inspetor de Ensino e Vereador Municipal 
daquela cidade.

Colaborou com diversos jornais La-
voura e Comércio, de Uberaba; A Folha de 
Goyaz e O Popular, de Goiânia.

Fez concurso para a Cadeira de 
Direito Processo Civil, da Faculdade de 
Direito da Universidade Federal de Goiás, 
com brilhantismo, conseguiu a primeira 
colocação.

Professor de Direito Processo Civil 
das Faculdades de Direito da Universidade 

Federal de Goiás e da Universidade Cató-
lica de Goiás. Diretor das duas Faculdades 
de Direito, Reitor da Universidade Federal  
de Goiás.

Recebeu o título de Cidadão Goiano, 
pelos relevantes serviços prestados à 
cultura do Estado de Goiás.

Escreveu os livros: Sociologia do Direi-
to, 1967; Universidade e Juventude, 1968; 
Diversificação dos Cursos de Formação, 
1968; Evolução Cultural de Goiás, 1969; 
Da divisão Sumaríssima entre incapazes, 
1972; Direito e Dever de ser honesto, 1972; 
Homem de palha, (romance) 1972; Cristais 
Sonoros (poemas), 2002.

Foi membro da Associação Goiana 
de Imprensa, Ordem dos Advogados do  
Brasil e União Brasileira de Escritores.
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SUSPIRO D’ALMA

Que exigirás de mim?
Riqueza?
Heroísmo?
Glória do talento?

Prometo-te um valor maior:
 – Queres um amor pra completar o teu?
Quando fizeres a prece da noite
escuta o silêncio
e ouvirás
após o teu suspiro
o ai do suspiro meu.
Que mais exigirás de mim?
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Ney Teles de Paula

Nasceu na cidade de Piracanjuba,  
Goiás, no dia 30 de maio de 1948, 

filho de Guilherme Siqueira de Paula e 
Dulce Gonçalves Teles.

Iniciou seus estudos em sua terra natal, 
prosseguindo em Goiânia, bacharelou-se 
em Direito, pela Universidade Católica de 
Goiás. Possui curso de especialização em 
Direito Penal, pela Universidade Federal 
de Goiás e diversos cursos de extensão 
universitária.

Em 1966, em Piracanjuba, surge sob 
sua direção e de José Elias Amim, O Jornal 
do Estudante, em 1977, na mesma cidade, 
O Piracan, diretores Ney Teles de Paula 
e o juiz de Direito da comarca, Orimar 
 Bastos.

Foi assessor jurídico da Indústria Quí-
mica do Estado de Goiás (Iquego), diretor 
artístico da Rádio Universitária, assessor 
especial dos governos Leonino Caiado 
e Irapuan Costa Júnior e teve, por um 
período de quase uma década, programa 
cultural na Rádio Riviera.

Fez concurso para a Magistratura 
goiana, obteve aprovação com mérito e 
exerceu o cargo de Juiz de Direito nas 

Comarcas de Morrinhos, Goiatuba, Pana-
má, Bom Jesus de Goiás, Jataí e Goiânia.

Promovido para Goiânia, sendo pro-
fessor da Escola Superior da Magistratura, 
vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado 
de Goiás e, por merecimento, nomeado 
Desembargador do Tribunal de Justiça.

É Vice-Presidente do Instituto Histó-
rico e Geográfico de Goiás, membro da 
União Brasileira de Escritores de Goiás, da 
Associação Goiana de Imprensa e Associa-
ção dos Magistrados do Estado de Goiás.

Publicou Dimensões do Efêmero (en-
saios e notas literárias) 1976; Antônio 
Americano do Brasil (biografia) 1982; A 
Rosa paradisíaca e outros escritos (artigos e 
crônicas), 2000; Moacir Teles, o sentido de 
sua morte nos textos dos jornais (história), 
2004; A Escada de Jacó e outros escritos 
(artigos e crônicas), 2005.
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CHAPADA DOS VEADEIROS
– PORTAL DE UMA NOVA ERA –

DANTE ALIGHIERI, na sua imortal obra A Divina Comédia, depois 
de percorrer os meandros do Inferno e alçar ao “Monte do Purgatório” 
segundo a visão medieval do Universo, e já prestes a adentrar os portões 
do Paraíso Celestial, começa por cantar “a glória do Criador, que a tudo 
anima, / penetra no universo e resplandece / menos abaixo e muito 
mais acima”. Os versos dantescos soam em meus ouvidos, à medida em 
que, moderno viandante, viajo rumo à cidade de Alto Paraíso de Goiás 
(a 423km de Goiânia), no Nordeste Goiano, e vou percebendo, com 
satisfação, a portentosa beleza das montanhas se encadeando na luxúria 
de uma verdejante paisagem paradisíaca. 

De repente, a estrada passa a cortar um baixio verdejante, e de 
cada lado desenha-se a suprema majestade de um maciço montanhoso. 
Vivemos, então, meu amigo Célio Slywitch (outro “buscador de estrelas”) 
e meu filho Lauro Henrique, a emoção de quem passa pelo primeiro 
portal, prestes a divisarmos as maiores belezas da Chapada dos Veadeiros. 
Em Alto Paraíso, citado como o ponto mais alto do Estado de Goiás, o 
viajante sente o prazer das alturas, e um clima privilegiado. 

Coincidentemente, a música, no toca-fitas do carro, celebra a 
nossa entrada naquele “mundo novo” (“Opening”, da trilha sonora feita 
por Vangelis para 1492, A Conquista do Paraíso, filme sobre Colombo e a 
América). É a nossa passagem, simbólica, para outro nível de vibrações. 

Ao longe, no alto, surgem os eucaliptos, na entrada da cidade, o 
monumento ao jovem Ary Ribeiro Valadão Filho no pequeno trevo, e, 
enfim, Alto Paraíso, ruas asfaltadas (marcas talvez do breve período em 
que o Governo Ary Valadão iniciou o ambicioso “Projeto Alto Paraíso”, 
com o plantio de frutas nobres na região). Aqui e ali, em meio ao casario, 
vêem-se algumas construções de original figuração estética (comunidades 
esotéricas e religiosas). Nota-se uma busca de transcendência da visão 
material das coisas. 

Assim que chegamos, curiosos, recebemos o batismo de uma 
chuva torrencial, os trovões ribombando nas lonjuras montanhosas que 
circundam a cidade. Depois de percorrermos a cidade viajamos para o 
povoado de São Jorge (a 34km da cidade), outra bonita denominação a 
sugerir o acentuado fervor místico que emana da esplêndida ambientação 
de Alto Paraíso de Goiás. Com o auxílio de um guia, tivemos a 
oportunidade de conhecer o Vale da Lua, seqüenciando outra agradável 
surpresa (o rio que serpenteia, em meio a pequenas quedas d’água que 
se perdem nos desvãos de um leito solenemente pedregoso, tem também 
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o sugestivo nome de São Miguel). 
Outros prodígios da Natureza estão na área do Parque Nacional 

da Chapada dos Veadeiros, como cachoeiras e corredeiras, sendo mais 
conhecida a do rio Preto, que, em certos pontos, se afunila formando 
canyons (1 e 2). É, literalmente, um cenário paradisíaco. 

O povoado de São Jorge é um ponto de parada de pessoas que vão 
acampar na região, e é o portal, por assim dizer, do Parque Nacional da 
Chapada dos Veadeiros. Para se chegar aos pontos mais belos, inclusive 
à cachoeira do Rio Preto, de 140 metros de altura, no interior do Parque, 
é preciso caminhar 7km de trilhas, mais 7km de volta. Por fim, relato 
que a caminho de Colinas do Sul, medeando distância para a cidade de 
Niquelândia, vale observar a Serra do Silêncio. Já foi dito que a região 
encerra o “chakra cardíaco do Planeta”. Vale também anotar a notícia 
de que, em dezembro de 1992, realizou-se em Alto Paraíso o 1º Encontro 
Nacional dos Construtores da Nova Era, promovido por entidades 
espiritualistas, esotéricas e metafísicas, preparando a realização, em 
Brasília, de 3 a 7 de setembro de 1993, do “Encontro Internacional da 
Espiritualidade”. 

Alto Paraíso de Goiás é, no mínimo, um “ponto de luz” que se 
expande para todo o orbe, no plano da espiritualidade. 





 Demóstenes Cristino
Patrono

César Baiocchi
Primeiro ocupante

Cadeira nº 30
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Demóstenes Cristino

Nasceu no município de Guaratinga, no  
Estado de Minas Gerais, no dia 14 

de julho de 1894, filho de José Cristino  
da Silveira e de Leonarda Cristino, e 
faleceu em Ipameri, Goiás, no dia 18 de 
abril de 1962.

Iniciou seus estudos primários em sua 
cidade natal e logo transferiu-se para a 
cidade mineira de Juiz de Fora, e cursou a 
Faculdade de Odontologia, no Grambery.

Exerceu a profissão por um largo tem-
po na cidade mineira de Poços de Caldas 
e, em 1922, transferiu-se para Ipameri, e 
ali, viveu até sua morte.

Como jornalista, foi colaborador dos 
jornais, O Ipameri, dirigido pelo então 
deputado federal Benedito Vaz e Olegário 
Vaz; Ipameri-Jornal, dirigido pelo advogado 
e poeta Edésio Daher.

Avô da poetisa e advogada Yeda Sch-
maltz e pai do médico, escritor e cronista 

Leonardo Cristino, ambos já  falecidos.
Em 1949, publicou o livro de poe-

sias Musa Bravia, que foi recebido com 
aplausos nos meios culturais e, em 1960, 
publicou Trovas, com a capa de José Edgar 
de Oliveira.

Colaborou, ainda, com a revista Al-
terosa, de Belo Horizonte e com outras 
revistas e jornais do Triângulo Mineiro.

No ano de 2007, sua neta Vânia Cristi-
na Cristino, reedita as obras completas do 
poeta e lança, festivamente, na Academia 
Goiana de Letras, em Goiânia, e na cidade 
de Ipameri.
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RAÇA

O brasileiro traz dentro de si
um português, um negro e um índio guarani.

O luso deu-lhe a fibra audaz, arrojadiça
e a fildaguia, própria dessa raça;
o bugre, a natureza apática, a preguiça,
o amor à pesca, a inclinação à caça.
No excesso de carinhos e de zelos,
reflete do africano o doce coração
e, às vezes, dos cabelos,
aquela permanente ondulação...

Em harmonia vivem sempre os três:
enquanto o negro bebe e o guarani batalha,
o pobre português
trabalha.
Mas, ai! se no esplendor da graça,
quebrando as ancas em lascivo jogo,
uma mulata passa:

O negro dança,
o bugre pega fogo,
e o português... avança!
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César Baiocchi

Nasceu na Cidade de Goiás, no dia 15  
de abril de 1928, filho de Colombo 

Baiocchi e de Isabel Aciscla Guimarães 
Baiocchi.

Iniciou seus estudos na sua cidade 
natal e transferiu-se para Goiânia. Cursou 
o Científico no Liceu de Goiânia e no Co-
légio Estadual do Paraná. Bacharelou-se 
em Medicina na Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal do Paraná.

Foi um dos fundadores e colaborado-
res da revista Paraná-Universitária.

Em 1947, prestou serviços à Rede Fer-
roviária Paraná, Santa Catarina, hoje Rede 
Ferroviária Federal. Em 1949, trabalhou 
no Departamento de Cultura da Secre-
taria da Educação do Estado do Paraná.

Funda e dirige o Grupo Experimental 
de Teatro Amador (Geta) e, em 1959 e 
ano seguinte, conquista vários prêmios 
nos festivais de Teatro de Curitiba.

Com o diploma de médico vai para 
o norte do Paraná e passa a lutar pela 
emancipação administrativa e política de 
São João de Caiuá.

Em 1955, é eleito vereador e, em 
1959, Prefeito Municipal da cidade de 

São João de Caiuá. Em 1958, foi su-
plente de deputado estadual do Paraná.

A Câmara Municipal de São João de 
Caiuá cria o Estádio Municipal com a de-
nominação de “Estádio Dr. César Baiocchi” 
e, em agosto de 1964, já radicado em 
Brasília, recebe o título de Cidadão Ho-
norário da Câmara Municipal de São João 
de Caiuá. Em Goiânia, o título de cidadão 
goianiense, pelos relevantes serviços 
prestados à capital de Goiás.

Em 1968, é nomeado Presidente da 
Associação Psiquiátrica de Brasília e exer-
ce as funções de médico e psiquiatra da 
Fundação Hospitalar do Distrito Federal.

Membro da União Brasileira de Escri-
tores, secção de Goiás, publicou em 1966, 
Corriola – Paraná Brasil. Em 1969, Mais um 
ponto; Em 1972, Sete mulheres de trinta e 
um olho d’agua, (contos).
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AS IMORTAIS

– “Terryn Y Xonzel”. Veja se isto é nome de gente. Tenho certesa 
(não tolero o Z) que é para aborrecer. É intolerável. Sérias providências 
deveriam ser tomadas. Esistem (não suporto o X) pessoas e letras que não 
deviam esistir, nem deviam ter nascido; são inteiramente dispensáveis. A 
letra K foi banida, cassada, não vai mais tomar o lugar do C. Usurpadora e 
alienígena, que fique com seus nomes e línguas estrangeiras, mas não aqui 
na brasileira terra. Parecem cegos estes gramáticos. Ah, se dependesse de 
mim! Com um tiro só, acertava dois coelhos: o X e o Z, ou melhor, três 
coelhos, porque esse tal de Terryn Y Xozel ia de cambulhada (meu Deus, 
não me obrigue mais a pronunciar este nome). Ao menos se escrevesse 
Terrin e Chonzel (já ando implicado com este Z também). Tenho qualquer 
diferença entre ele e o S, mas este é outro caso, porque tem um N e um 
Ç para atrapalhar e aumentar a confusão. São más letrinhas, corruptoras, 
usurpadoras, querem tomar o lugar das outras, ser mais do que as outras. 
O alfabeto deveria ter somente 21 letras. O cedilha ainda vem com este 
apêndice embaixo para amaciar a pronúncia. É um oportunista, malandro 
de muleta. É preciso liquidá-las. A família alfabética poderia viver tão 
tranqüila e tão felis sem estas agitadoras, profanadoras do altar da nossa 
gramática. A sabedoria pode esistir sem elas. Aparecem não sei de onde 
(bem que sei, a influência é latina, essa língua morta que manda seus 
maus espíritos infernarem a vida da gente... ou é fenícia? ou grega?) e vão 
ocupando lugares entre nossas pacatas e tranqüilas letrinhas, empurram 
daqui, encostam dali e quando a gente menos espera já não se pode falar 
ou escrever sem a presença incômoda e desnecessária delas, nem contar 
nossa história e nossas estórias. Não podemos pensar, sentir, conversar 
perfeitamente sem usá-las ou citá-las. Mas eu descobri a verdade, elas são 
dispensáveis. Eu sou o dono da verdade. Ainda bem que estou aqui e vou 
iniciar uma santa crusada contra os símbolos gráficos, mortos ou vivos, e 
liquidá-los. Imaginem só a economia nas gráficas se diminuíssemos três 
ou quatro letras. Era tanto chumbo e tanta mão-de-obra economisada. 
Eu sei que posso dar um jeito. Todos irão reconhcer o bem que eu fis e 
me agradecerão. Uma criança não precisa de X para fazer chichi na cama.

Esse indivíduo apareceu aí, bem nas minhas barbas, com seu nome 
e essas letras horrorosas: X. Y. Z. Só pode ser perseguição. Eu sei, ele está 
contra mim, quer me destruir. É verdade que nunca nos encontramos, mas 
ele deve saber quem sou, tem que saber. Não me olhou uma ves sequer, 
mas deve estar fingindo. É um conspirador aliado com as três diabólicas. 
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Agora esta andando. Vai para outro lado. Será que não me viu? Está é 
despistando, tinha que me ver, todos me conhecem. É um desaforo não 
saber quem sou. Vou ensinar-lhe a maior lição de sua vida. Vou liquidar 
as pseudo-letras e o seu pseudo-nome, vou liquidá-lo. Nem ele, nem as 
letras esistem. Assim falei, assim será! Mas o diabo é que não posso ver 
sangue e nem gosto de violência. Um pau, uma pedra..., não, nada disso. 
E eu, que estou vivendo o grande momento de beneficiar a humanidade, 
nesta indecisão. O que faser? Tenho que alcançá-lo e acabar logo com isso. 
Vai ser uma solução de X a Z, e eu não consigo me inspirar. Oh, musas! 
Ouçam-me, guiam minhas mãos para este ato de piedade... Porque este 
silêncio? Não me ouvem? Algo se move sob aquele poste, ou será ilusão? 
É uma pena apenas e é bem grande. Deve ser de ganso ou de peru ou 
de águia. Por aqui não esistem águias, senão tenho certesa que seria de 
águia. Em outros tempos usavam-nas para escrever. Deviam erigir um 
monumento às aves. Quanta cultura, quantos pensamentos e ciências nos 
foram transmitidos através de seus bicos delicados! Filosofias nasceram e 
pereceram por obra de sua utilisação. E as coitadas nos legaram também 
as bastardas, as intoleráveis. Mas não são culpadas, não podiam decidir o 
que deveriam escrever. Nós somos iguais, minha cara peninha de plumas 
macias. Mas hoje é o grande dia. Venha, ajude-me a liquidá-las, ajude-me 
a escrever mais uma página da história. Avante peninha de águia (águia 
brasileira, é claro). Vamos que seu bico é forte!

– Alto! Preparem-se para morrer.
– O senhor esta falando comigo?
– Com você e com elas.
– Elas quem? Estou só. Deve haver algum engano, meu nome é 

Terryn Y Xonzel.
– Eu sei, eu sei e é por isto mesmo. Prepare-se para morrer com as 

letras X, Y e Z do seu nome.
– Pretende matar-nos com esta pena? Nós nem sabemos quem é e 

nunca lhe fisemos mal.
– Vocês é que pensam! E será esatamente com esta pena, minha 

companheira e aliada nesta santa crusada. Vamos, defenda-se.
– Faz-me cócegas.
– Pois sinta cócegas, eu tenho tempo.
– Não tenho apelação?  Ui, ui, ui, oh, oh, oh ..................
– Não! Este é o seu fim!
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– Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ih ih ih 
ih ih ih ih ih ih ih ih ih ih ih ih ih am am am am am am am shimm shimm 
shimm shimm shimm shimm shimm hum hum hum hum hum hum hum 
hum shimm shimm shimm shimm am am am am am am am am am am 
am am am am am am am am am .................................................... am

– Vitória! Vitória! O inimigo jas no chão. Vencemos! Veja peninha. 
Veja-o liquidado de braços e pernas abertas e inertes. Não pode ser! 
Ainda agora me persegue? Nesta posição assemelha a um X. Supremo e 
intolerável insulto. Feche as pernas! Feche logo, estou mandando! Estarei 
alucinado? Não se move? Então eu mesmo cuidarei disto. Pronto, uni as 
pernas destruí a bastarda e profana. Ai, que fis eu, minhas musas? Agora 
de pernas fechadas e braços abertos é um Y. Vamos, feche os braços! 
Peninha me ajude, não deixe o vento levar você. Volte peninha, vai me 
abandonar logo agora? Você me paga, vou usar esferográfica, sua pena de 
urubu. Isso que você é! Vou fechar os braços. Não pode ser, ele abriu as 
pernas. Pare de uma ves! Afinal você não morreu? Aí é que esta o chis 
do problemas: ele esta vivo e bem vivo.

– Não, eu não estou vivo. Já morri... de rir.
– Então vira de lado para eu liquidar com estas letrinhas infames. 

Quero ver se elas são esibidas nesta posição.
– Não faça cócegas, eu deito de lado.
– Impossível, elas não morrem nunca! Encolha os braços e estique 

as pernas. Assim você representa o Z.
– Não adianta insistir...
– Por quê? Se assim eu quero.
– Bem, não adianta porque as letras... são imortais.



Eurídice Natal e Silva
Patrono

Rosarita Fleury
Primeira ocupante

Belkiss Spenzièri Carneiro de Mendonça
Segunda ocupante

Ana Braga Machado Gontijo
Terceira ocupante

Cadeira nº 31
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Eurídice Natal e Silva 

Nasceu na Cidade de Goiás, em 23 de  
novembro de 1883, filha de Joaquim 

Xavier Guimarães Natal e Ângela Bulhões 
Jardim e faleceu no dia 31 de agosto de 
1970.

Provinda de família tradicional pela 
inteligência, nobreza de caráter, não se 
moldou pelo espírito de familiocracia, mas 
se transformou na maior líder intelectual 
de seu tempo, tanto que, no dia 12 de 
outubro de 1904, fundou a Academia de 
Letras de Goiás, com 12 membros, sendo 
sua primeira  Presidente.

Inspirada nas belezas paisagísticas de 
seu Estado, em 1902, escreve Notas de 
viagem ao Araguaia, em forma de diário; 
em 1904, escreve o conto Ecide, num 
estilo conciso, marca de sua literatura.

Ao transferir-se para Goiânia, em 
1936, quis o destino que seu filho Cole-
mar Natal e Silva continuasse a sua luta e 
funda em 29 de abril de 1939, a Academia 
Goiana de Letras, sendo o seu primeiro 
vice-presidente e exercendo, interina-
mente, por quase 10 anos a presidência 
do sodalício.

Obras publicadas: Notas de viagem ao 
Araguaia, 1939. Coletânea, organizado por 
sua filha Eurídice Silva Juliano, 1977.
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NOTAS DE VIAGEM AO ARAGUAIA

8 de setembro de 1902
Despertei-me cedo, fui para a janela. O rio estava coberto de 

neblina; dificilmente se o percebia. Depois do almoço, embarcamos todos 
num ingarité e descemos o rio. Papai convidou um dos carajás para remar. 
Paulo, Caiapó e um outro rapaz o ajudariam. Sobrando remo, tomei-o e 
pus-me a remar também. Devo confessar que, pela primeira vez, não me 
saí lá muito mal. Os meus vizinhos é que, de vez em quando, protestavam 
contra meu entusiasmo e minha imperícia em bater o remo n’água,  
borrifando-os.

Na precipitação do embarque, ninguém se lembrou da zinga. 
Quando quisemos voltar, Conhori – o carajá – nos disse: “Sem zinga não 
sobe gente, só desce gente”.

Com efeito, fizemos esforços e nada conseguimos. Avistamos, 
então, uma ubá ligeira. Gritamos às pessoas – um homem e um pequeno 
que vinha dentro – para nos emprestarem um varejão, porém, eles no-lo 
traziam mesmo, a mandado do sr. João Gustavo.

Durante as horas de sol muito ardente, ficávamos em casa, ora 
lendo, ora prosando.

Às 4 horas, embarcamos novamente, mas, desta vez, subindo até 
a confluência do rio Vermelho. Íamos munidos de anzóis em linha larga 
e espingardas.

Tive ocasião de ver os botos, que, assim percebiam a canoa, se 
aproximavam, bufando, às vezes emergindo d’água todo o corpo.

Acima, surpreendemos a cabeça extraordinariamente grande de 
um jacaré.

Chegamos a uma extensa ilha e desembarcamos. A areia é tão 
fina e lavada que range sob os pés. Foi-nos preciso atravessar a ilha para 
chegarmos à distância de tiro do jacaré. Oh! Como cansa andar na areia! 
O tio Maneco foi o primeiro a atirar. O primo Mário não foi mais feliz, e 
o animal mergulhou, dando rabanadas com a grande cauda de serrote.

Subimos mais um pouco: desembarcamos numas pedreiras. O sítio 
esplêndido para pesca a bomba. Logo à primeira, subiram à tona muitos 
peixes. Sr. Nazareno, imediatamente, se lançou n’água, e, ora nadando, ora 
mergulhando, colheu quantidade suficiente para isca em anzóis grandes.

Voltamos gozando um luar belíssimo que, refletindo-se n’água, 
prateava-a toda.

As moças e os rapazes cantaram até a chegada ao porto. Foi 
sinceramente penalizados que abandonamos o rio e subimos à casa.
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Maria do Rosário 
Fleury

Nasceu em 27 de outubro de 1913, na  
Cidade de Goiás, sendo filha de 

Heitor Moraes Fleury e Josefina Caiado 
Fleury e faleceu no dia 14 de março de 
1993, em Goiânia. Adotou o nome lite-
rário de Rosarita Fleury, que a consagrou 
nas letras goianas.

Cursou o primário e ginasial em sua ci-
dade natal, o normal nos colégios Sant’Ana 
de Goiás e Santa Clara de Campinas, bair-
ro de Goiânia, com extensão universitária 
em história da música.

Iniciou sua produção literária na 
década de 30 do século passado, publi-
cando trabalhos em jornais e revistas de 
Goiás e outros estados. Em 1940 e 1942, 
com os poemas “São João” e “Goiânia”, 
foi premiada pela Academia Goiana de 
Letras. Com o romance Elos da Mesma 
Corrente, recebeu o prêmio Júlia Lopes 
de Almeida, da Academia Brasileira de 
Letras, em 1958.

Rosarita Fleury pertenceu à União 
Brasileira de Escritores de Goiás e ao 
Instituto Histórico e Geográfico de Goi-
ás. Fundadora e primeira Presidente da 

Academia Feminina de Letras e Artes de 
Goiás. Figura em enciclopédias, antolo-
gias, dicionários no Brasil e no exterior.

Obras publicadas: Retalhos (poema), 
1935; São João (poemas), prêmio da Aca-
demia Goiana de Letras, 1940; Goiânia, 
(poema), prêmio da Academia Goiana 
de Letras, 1942; Elos da Mesma Corrente 
(romance), 1959; Heitor Moraes Fleury 
(biografia), 1973; Leodegária de Jesus 
(estudos), 1973; Alberto Santos Dumond 
(estudos), 1974; Jarbas Jayme – historiador 
(biografia), 1977; Eurídice Natal e Silva 
(cadeira 31 – biografia), 1979; Altamiro de 
Moura Pacheco (biografia), 1981; Sombras 
em Marchas – na vivência da fuga (ro-
mance), 1983; Pétalas (antologia poética, 
publicação in memoriam, coordenada por 
sua filha, Maria Elizabeth Fleury Teixeira), 
gráfica O Popular, 2002.
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ORAÇÃO TRISTE

(Feita para a inauguração do Instituto Nacional dos Cegos)

Senhor:

Os olhos meus não mais possuem a graça de ver
o mundo e suas criaturas.
Não mais enxergo o esplendor do sol,
O palor do luar,
o colorido das flores...

Também não vejo os rostos que me cercam
e, desses rostos, não posso vislumbrar
o doce e meigo olhar!

Contudo, não lamento.
E se, neste instante, minha voz levanto,
a voz, não é de pranto.
Canto em vosso louvor
pela ventura suprema
de poder sentir, ainda, o calor do sol,
o perfume das flores e, da brisa,
o frescor.

Sei que o mundo vibra em meu redor
e quero viver sem precisar
as mãos erguer em gesto de pedir.
São úteis minhas mãos,
e tanto ainda podem realizar
na ajuda linda do mundo que criastes
e que cresce, vibra, ama, luta, padece
e tantas vezes se esquece
de cantar Vosso Nome e Vossa glória exaltar.
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Nasceu na Cidade de Goiás no dia 15  
de fevereiro de 1928, filha de Bel-

miro Spenzièri e Diana Luíza do Couto 
Spenzièri, e faleceu em Goiânia, no dia 
17 de novembro de 2005.

Iniciou seus estudos em sua cidade 
natal no Grupo Modelo, transferindo 
residência para Goiânia, matriculou-se no 
Liceu de Goiânia. No Rio de Janeiro, fez 
o curso superior na Escola de Música da 
Universidade do Brasil.

Retornando a Goiânia, funda e leciona 
no Conservatório de Música, mais tarde, 
transformado no Instituto de Artes da 
Universidade Federal de Goiás, onde se  
aposentou.

Reconhecida internacionalmente pelo 
seu talento de mestra e exímia pianista, 
projetou o Brasil com seus concertos nos 
mais variados lugares dos continentes.

Publicou inúmeros artigos sobre 
música nas revistas e jornais do Brasil e 
exterior, bem como diversos CDs, ex-

plorando a temática musical dos clássicos 
brasileiros.

Pertenceu à Academia Nacional de 
Música, Academia Feminina de Letras e 
Artes de Goiás, Academia de Letras e 
Artes do Planalto (Luziânia), Sociedade 
Brasileira de Musicologia, União Brasilei-
ra de Escritores de Goiás, Sociedade de 
Música Brasileira, Instituto Histórico e 
Geográfico de Goiás, Vice-Presidente da 
Academia Goiana de Letras e cronista do 
jornal o  Popular.

Publicou A invenção – histórico, forma 
e estética, 1973; A música em Goiás, 1980 
e Crônicas e outras históricas de O Popular 
(antologia), 1998.

Belkiss Spenzièri 
Carneiro de Mendonça 
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AS VIAGENS DE ONTEM

O trajeto entre Goiânia e a Capital do País, à época, era difícil e 
demorado. lniciava-se de carro e, após várias horas, atingia-se a cidade 
de Anápolis, ponto terminal da via férrea. Daí, baldeando-se da Estrada 
de Ferro Goiás para Mogiana, a Rede Mineira de Viação, a Paulista e a 
Central do Brasil, chegava-se, após cinco dias – com o “guarda-pó” todo 
cheio de furinhos, produzidos pelas fagulhas lançadas pelas chaminés 
das “Maria-Fumaças” – à meta final, que se julgava fosse inatingível: o 
Rio de Janeiro. 

Goiânia firmava-se, tornando-se uma cidade progressista e 
promissora como nova capital de um Estado. Assim, a Vasp inaugurou, 
para cá, a primeira linha aérea São Paulo – Goiânia, com várias escalas, 
com vôos diários dos aviões Junckers, que aterrissavam pontualmente 
às l6h20. Depois, outras companhias também estenderam suas linhas 
até o centro do País, como a Panair, a Nacional, a Varig. Na década de 
50, programávamos aventurosas viagens de carro para São Paulo. Os 
preparativos iniciavam-se com uma vistoria completa numa oficina 
mecânica. Peças susceptíveis de quebrar e câmaras de ar sobressalentes 
eram adquiridas; a caixa de ferramentas tinha que estar completa; um 
recipiente emergencial de gasolina, abastecido; estojo de primeiros 
socorros, bem organizado; machado, enxada ou xibanca não podiam ser 
esquecidos e, se o tempo era de chuva, correntes deveriam ser colocadas 
em torno dos pneus. Possuíamos um Pontiac azul-esverdeado, de câmbio 
hidramático, ano 1951, que conosco “conviveu” durante quatorze anos. 
Era grande e confortável, com assentos revestidos de pelica cinza e azul 
marinho, com acabamento de fina qualidade. 

Tinha, porém, seus inconvenientes: gostava de se fartar de 
gasolina, mas só fazendo, no máximo, 5km por litro (apesar de, naquela 
época, isso não ser um problema tão sério como hoje) e, não tendo sido 
programado para o interior brasileiro, era baixo e pesado. Atolava com a 
maior facilidade, aninhando-se na lama ou na terra fofa e era uma luta 
desencravá-lo, algumas vezes só saindo à custa de junta de bois. 

Enquanto o carro sofria sua revisão geral, dentro de casa a azáfama 
era outra: preparar farofa de frango, sanduíches e biscoitos de queijo, que 
garantissem o estômago das crianças, até que alcançássemos uma cidade, 
para uma refeição regular. E como “matula de nego num pula rego”, mal 
a viagem tinha seu início, o “Mamãe, estou com fome”, começava.

Sendo no período das grandes férias, as chuvas incumbiam-se de 
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dificultar, ao máximo, toda a programação. Ia-se dançando na estrada, 
à procura de lugar menos ruim para passar, dividindo entre os sulcos 
profundos feitos pelos caminhões de carga, ou desviando das crateras 
cheias de água. A velocidade só podia girar em tomo dos 20 ou 30km por 
hora. Era bonita e até emocionante a solidariedade existente nas estradas. 

Quando um carro parava, todos os passantes perguntavam: 
“Precisam de alguma coisa?” Se precisavam, eram com boa vontade 
atendidos: um recado para a família, o pedido para trazer um mecânico 
da cidade mais próxima, levar alguém até determinado lugar. Enfim, 
rotas eram alteradas para socorrer desconhecidos, ligados apenas pela 
dificuldade que os tornavam companheiros. 

Quando um carro atolava, o chegante, gentilmente, unia sua 
força para tirá-lo daquela situação e, aí, entravam em cena o machado 
e a xibanca, cortando galhos de árvores que iam sendo introduzidos sob 
as rodas, para lhes dar sustentação. Se necessário, abriam-se desvios ou 
mesmo remendavam-se mata-burros quebrados. 

Como a pressa de chegar estava fora de cogitação, as paradas 
eram aproveitadas para se colher gabirobas. Redondinhas e doces, 
ficavam escondidas nas touceiras e o “cuidado com as cobras” era o aviso 
constante, pois também elas tinham bom-gosto, sabiam apreciar o que 
era bom.

Não existiam as jamantas transportadoras dos carros saídos das 
fábricas. Eles vinham rodando, lutando para não chegarem em Goiânia 
muito machucados. Certa vez, trouxemos um Fusca para nosso compadre 
Oton Nascimento. O carrinho veio fazendo o maior sucesso, sendo 
verdadeiro ponto de atração. Em todas as cidades em que entrávamos, 
pessoas reuniam-se em torno daquele novo e estranho modelo de 
automóvel e admiravam-se quando, abrindo-se o capô para ser abastecido, 
não encontravam o motor. 

Havia, em Santa Rita do Paranaíba (hoje Itumbiara), um atoleiro 
famoso por sua extensão, onde caminhões ficavam impedidos de passar, 
por dias seguidos. O Fusca atravessou-o fagueiro, escorregando daqui e 
deslizando dali. Atolou, é bem verdade, algumas vezes, mas por ser leve, 
com facilidade era galeado, entre risos, pelos motoristas ali estacionados. 
Chegando em Pouso Alto (Piracanjuba), como vinha acontecendo, 
tornou-se o alvo da atenção geral. Nisso, um curioso perguntou: “Moço, 
de onde vem esse carrinho?” Informado de que era de São Paulo, tornou 



Coelho Vaz502

a perguntar: “E passou por Santa Rita?” Como a resposta fosse afirmativa, 
ele, desconfiado, duvidando, saiu-se com esta: “Só se foi no bico da 
cegonha!” 

Tudo mudou quando, em 1960, surgiu Brasília e, com ela, o maior 
fator de progresso para Goiás: as boas estradas. E, certo dia, ouvimos 
uma pessoa comentar com orgulho que, “devido ao asfarto” que Juscelino 
havia feito, ia ser possível vender toda a colheita, por bom preço, fora de 
sua fazenda. E nós, calejados sofredores da lama e da poeira, ficamos com 
imenso desejo de transitar pela nova e tão elogiada estrada “asfartada”. 
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Nasceu na cidade de Peixe, estado  
do Tocantins, antigo município goia-

no, no dia 29 de novembro de 1923, filha 
de Anísio Braga e de Edetina Nunes Braga.

Iniciou seus estudos em sua cidade 
natal, sendo alfabetizada pelo seu avô, 
Joaquim Nunes Pinheiro. Prosseguiu na 
cidade goiana de Porangatu e em 1935, 
estudou em Trindade, ano seguinte, no 
tradicional Colégio Santa Clara, em Goi-
ânia, bacharelando-se normalista.

Em 1941, é nomeada pelo Interventor 
Federal de Goiás, Pedro Ludovico Teixei-
ra, professora da Escola Isolada da Cidade 
de Paraúna.

Em 1947, é eleita vereadora na pri-
meira legislatura municipal de Goiânia, 
logo em seguida, ingressa na Faculdade 
de Filosofia da Universidade Católica de 
Goiás, também, bacharelando-se em Di-
reito, pela Universidade Federal de Goiás.

Professora no Lyceu de Goiânia, Colé-
gio Santa Clara, Instituto de Educação de 
Goiás e em 1957, é nomeada diretora do 
Ensino do Primeiro Grau, da Secretaria da 
Educação e Cultura do Estado.

Oradora invejável, é eleita deputada 

estadual para representar o povo goiano 
na Assembléia Legislativa do Estado e 
depois de exercer relevantes cargos pú-
blicos, tanto em Goiás como no Estado 
do Tocantins. Aposenta-se no cargo de 
Procuradora do Estado de Goiás.

Juntamente com as escritoras Rosarita 
Fleury e Nelly Alves de Almeida, funda, 
em Goiânia, a Academia Feminina de 
Letras e Artes de Goiás, sendo, também, 
uma das fundadoras da Academia de Le-
tras do Estado do Tocantins.

Pertence a diversas entidades cultu-
rais e publicou A comunicação no médio 
norte goiano, 1973; Nelly, a escritora ami-
ga, 1983; Nossa Senhora da Natividade, 
padroeira do Tocantins, 1990; Um nome 
de mulher na história de Goiânia, 1999; 
e Retalhos, memorial, Goiânia, editora 
Kelps, 2006.

Ana Braga 
Machado Gontijo 



NO SEPULTAMENTO DE CORA CORALINA

Cora! É sobre tua campa fria que te venho trazer as flores, que não 
serão as últimas em homenagem ao teu gênio de mulher forte, inteligente, 
aguçada, sempre animada e animadora dos espíritos.

Sei que ouves, como ontem, a voz profunda da natureza que não 
se despede de ti, mas que te saúda por um fim, que não é o fim, mas o 
começo de uma vida nova! Sei que escutas a voz das tuas confreiras, dos 
teus amigos, dos meninos sem lar, do menor abandonado. Sei que ouves 
o arrulho do Rio Vermelho e abres o santuário de tua áspera ternura, 
enquanto o Brasil inteiro e, em particular, Goiás, reza por ti!

Eu não sei como um jazigo tão pequeno poderá conter um gênio 
tão grande que cabia, como em uma nau sonora e mística, tantas histórias 
dos becos, das vidas, das flores, da inocência desenhada nos lábios de 
criança abandonada. Como pode caber em tão pequeno abrigo uma vida 
tão longa e sobretudo tão grande de riquezas, que só os gênios produzem, 
em arte escrita ou na palavra forte, arrogante às vezes, na defesa dos 
direitos humanos, do direito da mulher, que tão bem Cora representou!

Não sei como na mudez desse túmulo caberão tantos hinos e tanta 
poesia, tanto estímulo à vida! Pudesse eles vibrar como harpas eólicas, 
na trança destes lúgubres ciprestes, e te embalariam neste sono infinito 
de quem nunca parece ter pensado na morte, senão com a coragem de 
quem quer viver, amando a vida, sendo tão velha e, ao mesmo tempo, 
sempre tão jovem!

Tua casa, à beira do Rio Vermelho, guardará tua presença, e o 
alviçareiro buliço de criança e jovens que por lá passaram. Guardará, 
também, os sons de tua voz rouca, pontificando ensinamentos, em prosa 
e versos, numa filosofia de uma vida toda especial. Filosofia de uma vida 
que não foi comum.

Recebe as homenagens da Academia Feminina de Letras e Artes 
de Goiás, que, ao ser criada, abriu-te, prazerosamente, suas portas. E, 
entrando ao Brasil inteiro que, nesta terra de Anhangüera, a mulher é 
uma forte colaboradora, uma inteligência em ação à busca do direito e 
da fraternidade que alcançam o progresso material e o do espírito.

Recebe, com as homenagens da mulher goiana, as rosas de nossa 
saudade!

Dorme na paz constelada da tua consciência corajosa e satisfeita.
Dorme o sono candoreiro que te encheu a existência de poesia, 

enquanto o Brasil inteiro, ao saber que nos deixaste, para uma longa 
ausência, repetirá o teu nome de poeta e de mulher forte e inteligente, 
vulto que se perpetuará na nossa história literária, porque os gênios não 
morrem.



Francisco Ayres da Silva
Patrono

José Mendonça Teles
Primeiro ocupante

Cadeira nº 32
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Francisco Ayres 
da Silva

Nasceu em Porto Imperial, hoje Por- 
to Nacional, a 11 de setembro de 

1872, filho do coronel Joaquim Ayres da 
Silva e de Rachel Pinto Cerqueira Ayres, e 
faleceu no dia 24 de maio de 1957.

Desde menino, revelou-se portador 
de privilegiada inteligência e interesse 
pelos estudos, tanto é que foi remeti-
do para o Seminário da Santa Cruz, na 
Cidade de Goiás. Mais tarde, para o Rio 
de Janeiro, fez o curso de Medicina, em 
1899, após brilhante defesa e aprovação 
da tese inaugural Da Electrolyse Medi-
camentos nas Arthrites. Retorna a Porto 
Nacional e exerceu a profissão por mais 
de cinquenta anos.

Médico, professor, jornalista e político, 
fundou, em 1905, o Norte de Goyaz, jornal 

combativo que dirigiu por quase meio 
século. Foi deputado federal por várias 
legislaturas, canalizando inúmeros bene-
fícios para a região norte de Goiás, hoje  
Estado do Tocantins, e Vice-Presidente do 
Estado de Goiás.

Membro da Sociedade de Medici-
na e Cirurgia do Rio de Janeiro e da 
Academia Físico-Química de Palermo,  
na  Itália.

Publicou Caminhos de Outrora – Diário 
de Viagens (Obras póstumas), 1972.
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27 DE MARÇO – SÁBADO

Iniciamos a viagem pelas duas da manhã. Embora o tempo fosse 
brusco, durante o dia não choveu, e a noite foi excelente. Pela manhã, 
o dia permanece fechado e ameaçando chuva.

Aludimo-nos já à passagem das cachoeiras, nada nos referimos, 
porém, ao que se passa exatamente com os tripulantes ao se transpor 
especialmente a Cachoeira dos Mares. Todos enxergam ali um perigo 
iminente, pelo que volvem-se aos trajes de Adão no Paraíso, para no 
caso de soçobrar a cano, cada qual salvar-se do seu melhor modo. Não 
é somente isso. Com a volta arrebatada que a canoa é obrigada a tomar 
ou fazer, a água lava toda a tripulação de um lado e outro, daí, a meu ver, 
a razão mais forçada daquela precaução.

As vestes dos remeiros são mui reduzidas e limitam-se, de ordinário, 
a um farrapo de tanga, que cobre as partes pudendas. Alguns há mais 
precavidos que não se afastam da camisa de algodão. Os pretos, porém, 
estão sempre e exclusivamente com as tangas. Assim trabalham e muitos 
assim dormem. Duas cousas todos possuem, e são a rede e a coberta. Fazem 
questão de algumas horas de repouso pleno e a barriga farta, pois que 
terminando a modesta e frugal ceia espicham-se nas redes. Nos Mares, foi 
distribuída uma ração de rapadura. Aludimo-nos a este fato para salientar 
que aqui há verdadeiro preconceito com os produtos sacarinos e todos 
atribuem as febres ao uso e abuso destes produtos. A crença se torna mais 
arraigada pela coincidência das recidivas e febres sezanóticas com o uso 
de substâncias doces. Os remeiros se vingam fartamente dessa falta dos 
patrões, ingerindo a todo instante biscoitos (mocororos) bem adocicados e 
de que trazem os sacos carregados. Nesse passo nada fazem mais do que ir 
ao encontro de uma exigência natural que propele o indivíduo a apetecer 
tanto mais hidro-carbonatos quanto mais dispende energias musculares.

Os pretos que aqui vivem sempre com as costas ou com o tórax ao 
completo relento, e graças ao rigor do sol que aqui torna-se por vez ardente 
e causticante, sofrem de uma erupção da pele, símile de minúsculas 
queimaduras puntiformes, que estão constantemente a fazer cobrir a 
camada mais externa da epiderme. Descascam, como dizem.

Às dez horas parou-se para o almoço, um guisado de carne com 
moranga.

Prosseguiu-se a viagem, fazendo-se encosto para o jantar e a 
dormida pelas seis da tarde em uma barra abaixo do Manoel Alves Grande, 
divisa de Goiás com o Maranhão, pelo lado noroeste.

À noite houve um símile de greve entre tripulantes; Recusaram 
a ceia porque, como disseram, o toucinho dado para sua confecção era 
de barrão; tinha almíscar de barrão! Vê-se bem que o motivo é fútil e 
apenas deixa transparecer que por aqui também há espíritos de revolta.
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Nasceu em Hidrolândia, Goiás, no dia  
25 de março de 1936, filho de João 

Alves Teles e Celuta Mendonça Teles.
Fez seus estudos em Goiânia e bacha-

relou-se em Direito pela Universidade 
Católica de Goiás.

Professor, poeta, contista, cronista e 
historiador. Defensor intransigente do pa-
trimônio histórico-cultural de Goiás, tanto 
que se transformou num dos mais atuan-
tes, polêmicos e atentos intelectuais de  
nosso Estado.

Foi Presidente, por muitos anos, do 
Instituto Histórico e Geográfico de Goiás 
e por mais de 10 anos, da Academia Goia-
na de Letras. Ex-secretário de Cultura 
de Goiânia, tendo presidido o Conselho 
Estadual de Cultura por dois mandatos. É 
membro do Conselho Municipal de Cul-
tura e professor titular da Universidade 
Católica de Goiás, onde lecionou Direito 
Constitucional. Foi diretor do Centro de 
Cultura Goiana.

Possui atuação destacada na imprensa 
goiana como cronista de O Popular e vasta 
obra publicada, indo da ficção à poesia; 
do ensaio ao resgate de nossa memória 
cultural, sendo premiado pela Academia 
Brasileira de Letras, pela publicação do 
ensaio A Imprensa  Matutina.

Obras publicadas: A Cidade do Ócio, 

1970; Contítulos, 1972; General Curado, 
1973; Poesias e Contos Bacharéis I e II 
(antologia), 1966, 2ª edição atualizada, 
1976, participação de Alaor Barbosa, 
Edir Guerra Malágoni, Geraldo Coelho 
Vaz, Yeda Schmaltz, Miguel Jorge, Marti-
niano José da Silva, Luiz Fernando Borges 
Valadares; Fronteiras (estudos literários), 
1978; Vida e Obra de Silva e Souza, 1978; 
Um Rio Dentro de Mim, 1979; Via Sacra, 
1979; Setembro nos Reúne, 1981; Gente 
e Literatura, 1983; Encantamento, 1985; 
Memórias Goia nienses, 1985; Em Defesa 
de Goiânia, 1988; Quando os Flamboyants 
Florescem, 1988; A Imprensa Matutina; No 
Santuário de Cora Coralina, 1991; Amor/ 
Diário, 1991; A vida de Pedro Ludovico, 
1992; Atlético, sentimento e glória, 1995; 
Crônicas da Campininha, 1997; Crônicas 
de Goiânia, 1998; Itinerário Político Vila 
Boa-Pirenópolis, 1999; Chão goiano, 1999; 
Dicionário do escritor goiano, 2000; Crôni-
cas de Hidrolândia, 2003; Semeadores do 
futuro, 2005; Crônicas vilaboenses, 2005; 
Eu te vejo Goiânia, 2005.

José Mendonça Teles 
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QUANDO OS FLAMBOYANTS FLORESCEM

E nas quentes manhãs de setembro e de outubro,
quando o vento lhes beija as tranças, no alto,
sussurras, musicais, despetalando o rubro
véu de flores vermelhas pelo asfalto.
(“Flamboyants”, in Alvorada, de Gilberto Mendonça Teles)

É preciso dizer que os flamboyants estão florindo
e que suas pétalas, voando aos ventos da memória,
mostram aos nossos olhos que a vida continua linda
e que as cigarras estão cantando e que as chuvas
estão chegando no plantio de nossas mãos.

É preciso dizer que as nossas mangubas, sibipirunas
e acácias, batalhões alinhados nas sequências de ruas
e avenidas, guarda-sol de nossas apreensões urbanas,
estão agitando os seus galhos na festiva passagem da
primavera.

É preciso dizer que todas as árvores estão cobrindo
de flores este chão-parado, amado, querido e telúrico
chão goianiense, passarela de nossos pés cansados
no dia-a-dia de nossas andanças espirituais.

É preciso dizer que Goiânia, filha prendada de Pedro
Ludovico e Venerando de Freitas, criada dentro dos
sagrados padrões antigos, de fazer primeira comunhão,
estudar em colégio de freira, ir à missa aos domingos,
casou-se na igreja sentimental da História e hoje,
na altura de seus 54 anos, balzaqueana e bonita,
possui o mesmo corpo de antigamente, a mesma beleza
física dos anos quarenta. Afinal, qual o filho que
não vê a beleza na imagem da mãe?

É preciso dizer que tudo é harmonia, saúde, carinho,
amor e juventude na vida de nossa mãe Goiânia,
mesmo quando as rugas do sofrimento, das incompreensões,
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das maledicências, tentam macular a sua honra,
o seu passado, a sua história.

É preciso dizer que os nossos pássaros continuam
cantando e voando, e que a todo instante um
grito de alegria explode na placenta do amor acasalado,
do amor ternura, e que o verde está mais verde e a vida continua.

É preciso dizer que Goiânia continua donzela,
mãe extremosa, avó generosa, charmosa no cair da tarde,
alinhavando nos olhos e nas mãos do futuro de seus netos.

É preciso dizer que a tormenta já passou
na radioatividade de nossos olhos
e que na santa casa de Deus não há lugar para os
pessimistas e os derrotados do amor,
e que a lágrima que ficou no sentimento,

encravada no fundo do coração goianiense
seja o alento sagrado na purificação da vida.
Afinal, Venerando de Freitas, na altura de seus
oitenta anos de pai carinhoso,
está presente para ensinar como se faz uma
cidade cimentada de amor e paz.

É preciso dizer que as nossas crianças estão
cantando no bucolismo da tarde
e que os nossos jovens estão firmes, agarrados
ao leme seguro do futuro.

É preciso dizer aos ouvidos surdos que em Goiânia
há muita vida e que os ventos da Esperança
anunciam um novo tempo,
agora que os flamboyants florescem!

Goiânia, 01/11/87 (mês do Césio 137)





Antônio Eusébio de Abreu Júnior
Patrono

Alaor Barbosa dos Santos
Primeiro ocupante

Cadeira nº 33
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Antônio Eusébio
de Abreu Júnior

Nasceu na antiga Bonfim, hoje Silvânia,  
em 10 de abril de 1869, filho de 

Antônio Eusébio de Abreu e de Antônia 
Crispim de Souza. Faleceu em Belo Hori-
zonte no dia 11 de agosto de 1954.

Proprietário e professor de diversos 
estabelecimentos de ensino em várias 
cidades de Goiás e Minas Gerais, fundou, 
em sua cidade natal, o Colégio Bonfinense 
e o Colégio Xavier de Almeida. Na cidade 
goiana de Formosa, foi diretor do Peda-
gógico Formosense e publicou inúmeros 
artigos em jornais e revistas daquela 
época, em Goiás e Minas Gerais.

Foi colaborador assíduo do jornal 
Folha do Sul, fundado pelos irmãos Bene-
dito e Honestino Monteiro Guimarães, 
na cidade de Bela Vista de Goiás, antiga 
Suçuapara e usava o pseudônimo de Dr. 
Pé de Perdiz. 

Gastão de Deus Victor Rodrigues, em 

seu livro Páginas Goianas, faz referências 
elogiosas ao professor Antônio Eusébio, 
“competente em assuntos lingüísticos” e 
bom poeta lírico que canta as belezas do 
amor e da alma.

Confessava o professor Antônio 
Eusébio que, para aprender a língua por-
tuguesa, tivera que estudar latim, grego, 
além do tupi e do quimbundo.

Era pai do médico e historiador Antô-
nio Americano do Brasil, poeta, jornalista 
e deputado federal por Goiás.

Publicou Gramática Popular da Língua 
Portuguesa, 1923.
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WITH ALL MY HEART

“O amigo Luiz do Couto,
Mui caro, mimoso vate
Para as suas “Violetas”
Me pediu um pizzicate.

Ora! gente! não entendo
Da bela língua das musas;
E por isso aqui lhe peço
Quatorze alqueires de escusas.

Por não poder cabalmente
Satisfazer-lhe o pedido.
A viola está sem prima
E o bordão está partido.

Malemá canto o meu samba
Como sambeiro taful,
Para amolar os leitores
Aqui, na Folha do Sul.

Finalmente, eu sei dizer
Que gostei das Violetas.
Suas rimas são chorosas.
Porém seletas, bem feitas
E, como fosse um triunfo
A sua estréia feliz,
Pega aqui nos mocotós
Do
Dr. Pé de Perdiz.
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É goiano de Morrinhos. Nasceu em  
13 de março de 1940, filho de Aristides 

Ferreira Barbosa e Eliza Maria de  Oliveira.
Estudou em Morrinhos, Goiânia e Rio 

de Janeiro. Destacado advogado e brilhan-
te jornalista, com passagens nas redações 
do Jornal da Imprensa, no Rio de Janeiro 
e O Popular, em Goiânia, dentre outros. 
Possui notável formação cultural com a 
leitura desde a infância dos grandes nomes 
da literatura brasileira.

Bacharelou-se em Direito, em 1966, 
pela Universidade Católica de Goiás e 
é Mestre em Literatura Brasileira pela 
Universidade de Brasília.

É considerado bom contista, roman-
cista e ensaísta. Seus contos, a partir de 
1964, antecipam uma renovação do gêne-
ro em Goiás, uma temática mais urbana, 
introspectiva.

Atualmente, reside em Brasília, As-
sessor Legislativo do Senado Federal, 

aposentou-se, em 1993, e hoje, advogado 
militante.

Obras publicadas: Monteiro Lobato das 
Crianças, 1960; Cidade do Tempo (contos), 
1964; Picumãs (contos), 1966; Confissões 
de Goiás (ensaios), 1968; Campo e noite 
(contos), 1971; O exílio e a Glória (roman-
ce), 1980; A epopéia Brasileira, ou: Para Ler 
Guimarães Rosa, 1981; Os Rios da Coragem 
(contos), 1983; Saci e o Romãozinho (Es-
tória Infantil), 1983; Pequena História da 
Literatura Goiana (pesquisa), 1983; Praia 
da Liberdade (contos), 1985; Meu Diário 
da Constituinte, 1990; Caminhos de Rafael 
(contos), 1995; O ficcionismo de Monteiro 
Lobato, 1996; A morte do coronel Tabajara, 

Alaor Barbosa 
dos Santos 
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A FÉ DE MEU PAI

Tava uma seca danada. A mais braba que eu já vi. Poeira que não 
acabava mais. Pasto em tempo de pegar fogo, de tão ressequento. Corgo, 
tudo rasinhos. O Cortado virou um rego de agüinha pouca: as beiradas 
apareceram viradas em grotas, pra brincar era bom. Meu pai vivia numa 
nervosia feroz – mas se controlando, calado. Minha madrasta resmungava 
e gemia, danando com os filhos dela, até bater à toa, batia. Só ni nóis 
é que não. Com nós ela só falava atravessado, sem paciência; mas esse 
era o jeito dela sempre, mesmo; a gente nem reparava. Carrapato era 
mato. Eu vivia cheio. Na virilha, debaixo do subaco, no saco então! Uma 
coceirinha gostosa, boa. De tudo eu lembro. Bem a valença era que meu 
pai não tinha muito gado. Tivesse, ia ser um trabalhão danado. Com as 
poucas reses que tinha nós já sofríamos muito. Precisava levar e trazer 
do pasto pro corgo. Meu pai resmungava:

– Lá in Minas não tem seca deste jeito não. Eu quando vim pra cá 
nunca pensei que aqui in Goiás tivesse problema.

Meu pai. Homem sério. Um dos homens mais trabalhadores que eu 
já vi. Ele confessava um desgosto de ter mudado para Goiás. Eu achava 
ruim ouvir ele falar assim porque eu já tinha nascido aqui. Eu punia por 
Goiás. Mas eu concordava que seca é uma coisa muito ruim. Meu pai 
não podia trabalhar direito. Ele era um gigante pra trabalhar. Plantava 
cana, café, feijão, milho e arroz. A cana ele moía no engenho. Vendia a 
pinga na cidade. Uma vez, eu o ajudei a descarregar a pinga na venda 
do major Paulo, perto da cadeia: eu fiquei alvoraçado porque tinha uma 
mulher pelada presa, eu dei jeito de ir muitas vezes lá só pa ver ela. Eu 
vi. Nuinha, do jeito que tinha nascido. Ela era bonita. A grade de jinela 
era baixa. Eu era menino e alcancei de ver. Diz-que era uma mulher 
casada, que ficou doida. Ela avançava, unhava, mordia. Prenderam ela. 
E diz-que ela sarou, consertou, ficou boa, revirou uma senhora dona de 
casa, mãe de família. Mas ela mudou daí uns anos de Morrinhos. Foi pra 
Minas, parece. Meu pai não soube que eu fui espiar a mulher pelada. Ele 
era muito moralista, não aprovava. Nessa ocasião da seca, eu enfezei ele 
demais, um dia. Por causa duma bobagem que eu fiz. Uma arte.

Eu ia passando no terreiro e avistei um gatinho novo rajado. Devia 
de ser filho da gata rajada que morava na nossa casa havia muito tempo. 
Eu dei um pulo e peguei o gatinho. Ele miava fino e humilde, como se 
me pedisse pra soltá-lo. Ele olhava pra mim piedoso, mas não firmava 
o olhar – baixava ou desviava logo. Eu fui com ele até embaixo, e tirei 
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meu canivete: e muito depressa – pra não dar tempo a ele de me unhar 
– passei o canivete no saquinho dele. Ele deu um grito muito feio e pulou 
– no ar ainda me olhou assustado com a minha traição, e eu arrependi 
daquilo – longe, bem longe, e saiu correndo doido de tudo. Eu queria 
achar graça na fugida apavorada do gato, mas não achei. Fui na bica e 
lavei minhas mãos. E fiquei foi bem calado, com medo. Meu pai que não 
soubesse. Cacei o que fazer. Peguei uma enxada, fui capinar na roça, o 
Izaía mexeu comigo.

– Quê que foi, Teófe, que ocê resolveu capinar agora?
Eu fiquei calado, vaque-vaque na enxada. Eram umas nove horas 

da manhã. Eu nem olhava pa lado nenhum, me escondendo. Quando 
eu voltei pra casa, eu fui chegando e sentindo uma diferença no jeito, 
no ar da casa: um vazio esquisito. E logo minha irmã Margarida veio, 
me perguntou:

– Foi ocê que capou o gato?
– Eu não – respondi e saí pro terreiro. Mas atrás de mim a Margarida 

dizia com a voz enfezada:
– Foi ocê sim, molequinho, o gato tava dentro do balaio, afundou 

o algodão no balaio, sujou o algodão tudo de sangue.
Eu fiquei lá perto do engenho, pensei “he sorte se tivesse boi pa eu 

falar-boi agora, era um jeito de fazer alguma coisa até melhorar tudo”. Logo 
meu pai chegou. Eu corri pa perto do forno mode escutar a Margarida:

– Eh pai, o senhor não sabe a arte do Teófe. Foi assim. Eu fui 
procurar o algodão no balaio, que tava cheio até em cima de algodão. 
Quando cheguei perto, olhei, cadê o algodão? Tinha sumido. Eu olhei 
dentro e via o algodão afundado lá em baixo e em cima do algodão aquele 
gatinho rajado, o algodão tudo sujo de sangue, lambuzado de tudo. Peguei 
o coitadinho, fiquei com uma dó... Caparam ele. Só pode ter sido o Teófe.

– Ruindade danada. Nunca vi maueza assim – entreverou minha 
madrasta, que lidava no fogão.

Meu pai passou um pedacinho calado. Depois perguntou:
– Quede o Tiófe?
Eu tremi de medo. Meu pai não gostava de bater, mas quando 

batia, batia muito, uma vez machucou o Lausino. Pensei em que minha 
irmã e minha madrasta – e meu pai também – culpavam logo a mim, 
nem lembravam dos outros. Qualquer arte era eu logo o culpado. E era 
verdade, quase toda vez...
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– Teófilo! – ouvi minha irmã gritando. O jeito era aparecer. Do 
meu pai eu não tinha coragem de esconder. Era pior. Mais valia a pena 
enfrentá-lo. Ele ficava parecia que menos brabo, a gente aparecendo, 
falando com ele de frente a frente, sem ardil. Apareci. Meu pai me olhou 
fundo desde que me viu e, com voz forte, baixa, grossa, me falou:

– Será que foi ocê que fez essa maueza com o gato, Teófilo?
– Foi, pai – confessei meio gemendo.
– Então vem cá – disse ele e me pegou pelo punho da mão direita, 

e me levou pro meu quarto. Tirou o correão da cintura, eu comecei 
a chorar de medo, e ele me deu duas lambadas fortes na bunda, que 
resvalaram na junta das pernas, uma dor danada de ruim. Eu gritei, ai ai 
ai ai ai ai ai, e chorei. Ele não disse nada, saiu e me deixou sozinho. Eu 
ainda chorei um pouco, mas sem muita vontade, porque não tinha doído 
muito nada e eu pensara que ia apanhar muito mais, dava graças a Deus 
de ter apanhado pouco. Fiquei quieto no quarto esperando minha irmã 
Margarida ou minha madrasta vir me chamar pra almoçar. Quem vinha 
era a minha irmã: minha madrasta não gostava quase de falar comigo. Ou 
então meu pai mesmo. Esperei. Até que a Margarida veio e me chamou. 
As lágrimas já tinha secado tudo. Aliás, foram poucas as lágrimas, das de 
verdade. Entrei na cozinha. Tava lá o Teofrásio com a cara lambida dele, o 
Adventor muito amarelo e triste, o Izaía corado e suado, o Lausino sério, 
com cara de mau, e meu pai, e minha madrasta. Margarida tinha saído 
pro terreiro: eu ouvi o barulho dela mexendo com espiga de milho no 
paiol. Peguei um prato, calado, pus comida, sentei na banqueta. Meu pai 
era bom: não bulia no assunto, comendo com muito respeito, tanto que 
a gente nem pensa em conversar com ele à toa. Margarida voltou, nem 
me olhou, vi que ela não ia tocar no assunto do gato também. O perigo 
era algum irmão meu. Eu comia com medo, esperando que qualquer hora 
um mexesse. Principalmente o Teofrásio. E foi ele que começou:

– Uai, Teófe, cê tá com os olhos vermelhos...?
Lausino aproveitou e ajudou a me enfezar:
– Olho vermelho? Tá não. Ele não chora...
Meu pai tossiu grosso, todo mundo parou. Ainda bem. Todo mundo 

calado. Só os dois meninos mais pequenos, o Afonso e o Toniquinho, é 
que ficaram pedindo:

– Mãe, põe mais. Mãe, quero mais.
Todo mundo calado, comendo. Eu ouvi o barulhinho bom, 
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costumado, de todo dia, de colher passando no prato, cada um levando a 
comida na boca, mastigando, e o cloque das galinhas no terreiro, o ronque 
dos porcos no mangueiro, a cantiga triste fora de hora do galo branco... 
Meu pai acabou primeiro e disse, como sempre dizia:

– Louvado seja Deus.
Eu não respondi: eu não tinha coragem de responder. O Izaías 

respondeu: era o único que diz em resposta ao pai:
– Louvado seja.
O Lausino – que até frutear fruteava do meu pai agradecer a Deus 

daquele jeito – fez uma cara lerda, feito cachorro com cara de riso. Meu 
pai foi no pote, tirou um copão d’água, bebeu bonzão, depois falou assim:

– Agora nós vamos chegar ali no cruzeiro, e vamos rezar, pedir a 
Deus Nosso Senhor pra mandar chuva. Vamos fazer assim: ocês, Adventor, 
Izaías, Teofrásio e Teófilo, vão pegar umas garrafas, cada um pega uma, 
e umas duas enxadas, para livrar em redor do cruzeiro. E vamos ajoelhar 
e orar a Nosso Senhor.

Meu pai falando daquele jeito – em rezar, pedir a Deus, ajoelhar, 
orar, essas coisas todas – virara manso e honesto, de uma bondade assim 
que eu sentia como se fosse uma inteireza dentro do corpo-e-jeito-de-
falar dele. Dentro da cozinha e mesmo na casa se formou uma seriedade 
de bondade e sombra, por causa do meu pai ter falado com aquela fé 
e humildade. Parecia que ele ficava quase igual eu, assumindo uma 
obrigação de obediência a um Quem muito mais forte, mais poderoso 
do que ele.

– Deus há de ter dó de nós – ainda disse mais meu pai, e saiu pro 
terreiro, uma mão na testa, como se estivesse cansado e com esperança.

– Ocê foi capar o gato, agora Deus não ajuda nós – disse o Teofrásio 
falando pra mim mas sem me olhar, olhando pro chão de esguelha.

– Gato não é gente – eu respondi.
– Mas é vivente – entreverou o Lausino, desta vez contra mim.
– E ocê, Lausino, que enfiou aquele pedaço de pau no cu do leitão?
Ele calou a boca, porque sabia que eu sou bicharedo pra responder. 

O Teofrásio ainda espichou:
– Isso também foi uma coisa muito errada. Ocês dois não prestam, 

ocê e o Tiófe – disse a Lausino.
– Não me amola não, não me amola não! – danou Lausino, já 

nervoso.
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Teofrásio saiu, meio com medo dele, embora mais velho – mas meio 
arrepiado também, porque não gostava de dar parte de fraco.

Cada um pegou uma garrafa.
– Nós temos de pegar uma pedra também – lembrou Adventor, que 

falava sem olhar pra ninguém, feito um bicho. Ele andava sempre muito 
cabeludo. Parecia um cateto.

Pusemos cada um uma pedra em riba da cabeça e fomos um atrás 
do outro, em procissãozinha. Chegamos perto do cruzeiro, meu já estava 
lá com uma enxada. O Izaía com outra enxada começou a capinar. Em 
redor do cruzeiro tava sujo, justo, de capim gordura e picão. Meu pai 
ajudou também a capinar um pouquinho: quando ele resolveu bater a 
enxada já o Izaía tinha adiantado muito a limpa, o Izaía quando queria 
era bom na enxada. Quando tudo ficou bem limpo em redor, meu pai 
ajoelhou e tirou um rosário de contas graúdas do bolso de trás e começou 
a rezar. Meu pai, puxava, o Izaía respondia, na frente de todos. O Izaía 
era o único filho que prometia sair rezador feito nosso pai. O Lausino 
respondia meio de mentira, mexendo os beiços, fazendo de sério – ficava 
era engraçado, porque eu sabia que ele não acreditava muito em reza não. 
Eu também respondia meio sem jeito e sem saber direito as orações. O 
sol estava quente. Nem sinal de chuva. Nem uma nuvem. Céu limpo. 
Eu olhava pra cima e pensava se adiantava rezar. Como era que o céu 
ia mudar daquela limpeza?, daquela falta de sinal de chuva?, daquela 
sequidão? Coitado do meu pai: tinha fé, uma bruta fé. Mas meu pai tinha. 
Minha vó Donana também, com aquele papo dela que podia enrolar no 
pescoço de tão comprido. Vó Donana papuda, muitos papudos lá em 
casa. Eu logo treinei um jeito de responder: não respondia tudo, pegava 
a resposta no meio, quando Lausino perto de mim falava “Santa Maria, 
Mãe de Deus”. Iche, era demorado um tal de terço. Meu pai gostava de 
rezar terço, não sei como tinha paciência pra dois, três, quatro terços toda 
semana. Eu fiquei com preguiça de continuar ali ajoelhado esperando 
acabar, ave-maria, ave-maria, santa-maria, santa-maria, pai-nosso, pai-
nosso, meu pai não falava padre-nosso, ele fazia questão de dizer pai, 
pai-nosso. Eu ouvi ele contar um dia ao ti Constantino. Por que seria que 
o ti Constantino mais meu pai tinham brigado? Gente grande briga feito 
menino também. Só não dão socos nem tapas. Decerto não pode. Não 
pode mesmo. Ti Constantino, qualquer um, matar meu pai eu mato o 
que matou. Eu mato quem matar meu pai. Eu gosto desse meu pai... Ali 
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ele. Olhei pro meu pai, firme, forte ainda, bonito, ajoelhado, rezando. 
Ele tava vivo. Vivinho da Silva. E tomara que não morresse nunca. Ele 
disse que todo mundo morre, quando chega a hora. Minha mãe morreu, 
eu não conheci ela. Eu não tinha nem um ano. Meu pai disse que ela era 
bonita. Eu bem queria ter a quentura fofa do corpo dela perto de mim, 
os seus olhos me mandando com calma e suave voz me labendo o meu 
sentir. Ia ser muito bom conviver com uma mãe bonita. Eu sentia falta da 
mãe. Eu queria não ter de sentir essa saudade dela, que não conheci. Era 
irmã do ti Constantino... Meu pai casou com a irmã do ti Constantino, ti 
Constantino casou com a irmã do meu pai. Eles deviam ser muito amigos. 
Deviam, com obrigação. Ti Constantino brincava muito comigo: “Vou 
cortar esses tentos seus, menino”, e eu ficava brabo, enfezado “não deixo, 
não deixo”, eu resmungava. Senti saudade do ti Constantino.

– Pai nosso que estais no céu – seguia meu pai falando. Todos 
rezando – e eu distraído pensando noutras coisas. O Izaía trouxe um terço 
dele, o Izaía é o que puxou mais meu pai pra rezar. Ele ali: reza olhando 
pro chão, sério, humilde. Eh sol quente. Acaba, terço, acaba. Eu quero 
é sair daqui. Agora mesmo nós estávamos lá dentro, era bom. Foi bom 
eu falar aquilo do Lausino. Pra ele não mexer comigo por causa do gato. 
Ele fez pior mesmo: também meu pai deu uma surra nele quando viu o 
leitão com o toco enfiado no fióis. Mas vou largar, vou ser bom pro meu 
pai. Eu prometo. Vou ser bom. Mas não vou virar rezador não, posso 
rezar mas só um pouco.

Fiquei respondendo mal-mal junto com o Izaía, o Lausino, o 
Teofrásio. Olhei pro Teofrásio: ele também fingia que falava, mas só 
resmungava no fim: “da nossa morte amém”. Engraçado: sem ver, sem 
querer, eu ri. Meu pai olhou pra trás, muito sério. Segurei o riso, fiquei 
sério também. Culpa do Teofrásio: lembrei dele, me deu vontade de rir. 
O jeito é agüentar a reza. Tomara que adiante e ajude a chover.

– Em nome do pai, do filho, do Espírito Santo, amém – uf, acabou, 
meu pai levantou. – Vamos embora do mesmo jeito agora – ele ordenou.

Fomos, com a pedra na cabeça, em ordem e sem falar. Mas eu pisei 
no calcanhar do Teofrásio por querer. Ele virou pra trás com cara ruim. 
Dentro de casa, eu sentei na banqueta pra descansar daquela bobajada e 
nessa horinha rebentou um trovão, longe e perto. Tive medo. Toda vida 
fui medroso de trovão. Foi um trovãozinho forte, que rolou – polololou. 
Eu falei baixinho pro meu pai, feito ele um dia disse:
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– O céu tá caindo.
Meu pai, em pé na janela, não disse nada, não mostrou nenhuma 

reação no semblante firme, como se soubesse de tudo. Ele olhou pro 
céu assuntando. Depois tirou a embira que amarrava a calça, então vi 
que ele hoje não ia trabalhar mais. Ele andou até o fogão, despejou café 
numa xícara e bebeu, sem pressa. Ele sabia. E logo logo eu escutei um 
bago forte rebentando no chão, graúdo, caindo, batendo, estralando: com 
sol ainda, chuviscava. E tornou a trovejar, juntou nuvem, escureceu, fez 
um friinho de chuva, um friinho bem frio e molhado. E de tardezinha 
foi aquele barulhinho miúdo picado que cresce de longe pra perto, vem 
vindo, vem vindo, correndo no mundo, e chega, e é: a chuva! A chuva...

– Deus é bom pai – disse meu pai da porta da cozinha olhando a 
água que começava a encharcar a poeira, a escorrer, amarela de terra, 
pra dentro da bica.

(Os rios da coragem (contos) editora Emery Publicações, 
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Jarbas Jayme

Nasceu na fazenda Água Limpa, no mu- 
nicípio de Meia-Ponte, hoje Pirenó-

polis, no dia 19 de dezembro de 1895, 
filho de Sizenando Gonzaga Jayme e de 
Eugênia Gaulão, faleceu na cidade de 
Anápolis, no dia 21 de julho de 1968.

Fez os estudos iniciais na sua terra 
natal e o curso secundário no Seminário 
Santa Cruz, no arraial de Ouro Fino, Ci-
dade de Goiás. Adquiriu conhecimentos 
de geografia, português, latim, francês, 
história universal, retornou a Pirinópolis e 
dedicou-se à atividade agropastoril. Trans-
fere residência para Anápolis e exerce o 
cargo de professor primário e funcionário 
da Prefeitura.

Por duas vezes, foi prefeito de Pal-
meiras de Goiás e um dos fundadores do 
jornal Voz do Sul, de Anápolis.

Professor por muitos anos e aposen-
tado como funcionário público, mas, em 

toda sua vida dedicou-se à pesquisa nos 
arquivos goianos. Um dos maiores gene-
alogista de Goiás e respeitado historiador.

Pertenceu ao Instituto Histórico e  
Geográfico de Goiás, ao Instituto Gene-
alógico Brasileiro e à Associação Goiana 
de Imprensa.

Deixou as seguintes obras: Cinco 
vultos meiapontense, 1943; Do passado 
ao presente (ensaios genealógicos), 1952; 
Anedotário meiapontenses, 1958; Esboço 
histórico de Pirenópolis (dois volumes), 
1971; Famílias pirenopolinas (seis volu-
mes), 1973.
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MEIA-PONTE VILA

Ante o aumento da população e do desenvolvimento intelectual do 
arraial de Meia-Ponte, onde, desde 1830, se vinha editando “A Matutina 
Meiapontense”, primeiro jornal que circulou na Província de Goiás, a 
Sociedade Defensora da Liberdade e Independência Nacional, de que 
teremos oportunidade de falar, em reunião de 7 de junho de 1832, por 
sugestão de seu Vice-Presidente, padre Luiz Gonzaga de Camargo Fleury, 
dirigiu à Assembléia Legislativa, por intermédio do conselho geral da 
Província, uma representação, no sentido de que fosse elevado à categoria 
de vila aquele arraial.

Trinta e três dias depois, isto é, a 10 de julho, pela regência, foi 
sancionada a resolução que emancipou o referido arraial.

A 18 de novembro do citado ano de 1832, realizaram-se, em nossa 
terra, as primeiras eleições, para a composição da câmara municipal, 
havendo sido eleitos: capitães Joaquim Pereira Vale e José Gomes de 
Siqueira, comendador Joaquim Alves de Oliveira, tenente-coronel 
Joaquim Ribeiro Camêlo e padres Luiz Gonzaga de Camargo Fleury, 
Manuel Amâncio da Luz e Manuel Pereira de Sousa.

Em 14 de abril de 1833, em uma das dependências da igreja Matriz, 
reuniram-se, pela primeira vez, os edís eleitos em 18 de novembro de 
1832. Dessa solenidade foi escrita, pelo secretário interino da câmara, 
vereador Luiz Gonzaga de Camargo Fleury, a ata respectiva.

Na ocasião em que foi criada a vila de Meia-Ponte, paralizados já 
estavam os serviços de mineração, pelo que cessou a entrada de forasteiros, 
de maneira que, a partir daquela época, o aumento de sua população se 
vem realizando somente com os filhos da terra. Todavia, de certo tempo a 
esta parte, tem aumentado, consideravelmente, o número de imigrantes, 
com intensidade de Minas Gerais. Fatal é a lei da compensação, pois 
elevado é o número de pirenopolinos radicados em lugares outros, a lutar 
pela grandeza do Brasil.

O então arraial de Meia-Ponte foi povoado de homens abastados 
– lusos, paulistas e mineiros – que, nas margens do rio das Almas, 
desenvolveram atividades, na mineração, na lavoura, na pecuária e no 
comércio e muito fizeram pelo florescimento local.

A vila e, ao depois, cidade de Meia-Ponte, era dotada de profundo 
sentimento religioso, de costumes puros e bons, de obediência às leis, 
de respeito às autoridades, de acatamento e reverência à velhice, de 
proverbial recolhimento da população feminina, predicados esses que 
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a enobreciam e dignificavam. Meia-Ponte, vila, soube “preservar da 
corrupção seu íntegro patrimônio de tradições sagradas; tinha o orgulho 
de sua origem, os brasões de sua antiguidade, o luxo de suas relíquias, 
a sensibilidade de suas razões históricas, o argumento de seu passado, a 
ufania de sua coerência”.

A cidade de Pirenópolis, perdendo os hábitos de antanho, tão 
simples, tão bons, tão nossos, e a receber os influxos do progresso – luz 
elétrica, automóvel, rádio, telégrafo e cinematógrafo – é uma sombra da 
antiga Meia-Ponte, do ponto de vista educacional.

Não desamamos o progresso, o que seria absurdo e ilógico, mas 
desejaríamos um progresso mais amante de nossas tradições.

Com o crescimento da vila e aumento da respectiva população para 
o que muito concorreu o comendador Joaquim Alves de Oliveira, foi 
ela, pela lei de 6 de julho de 1850, elevada a cabeça de comarca, com a 
denominação de Comarca do Rio Maranhão, havendo sido seu primeiro 
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Waldir Luiz Costa

É mineiro de Araxá, nascido em 30 de  
maio de 1917, filho de Clarimundo 

Baptista da Costa e de Dímpina de Paiva 
Teixeira de Paiva, faleceu em 30 de junho 
de 1982, em Goiânia.

Religioso e dedicado, foi agraciado 
pelo Papa Paulo VI – Cavaleiro da Ordem 
de São Gregório, o Magno. Político com-
prometido com as causas populares e as 
raízes históricas e culturais de sua gente, 
prefeito municipal e vereador de Araxá.

Vindo para Goiânia, destacou-se como 
professor no Liceu de Goiânia, Ateneu 
Dom Bosco, Faculdade de Filosofia das 
Universidades Católica e Federal de Goi-
ás. Professor titular de Direito Comercial 
da Faculdade de Direito da Universidade 
Federal de Goiás. Foi membro do Con-
selho Estadual de Cultura e do Instituto 
Histórico e Geográfico de Goiás.

Professor, advogado e jornalista. Es-
creveu inúmeras obras e centenas de ar-

tigos em revistas e jornais. Foi Procurador 
Geral do Tribunal de Contas do Estado de 
Goiás e Procurador da Mitra de Goiânia. 
Tomou posse na Academia em 5 de maio 
de 1982 e faleceu em 30 de junho, do 
mesmo ano.

Obras publicadas: Araxá, da Maloca ao 
Palácio, 1950; Alguns Aspectos da Ordem 
Econômica e Social na Constituição de 1946 
(tese de Concurso); Sociedade Anônima de 
Capital Aberto – teses de Doutoramento; 
Personalidade Jurídica das Dioceses; Disci-
plina do Contrato Administrativo.
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BEJA MENINA MOÇA

Foram muitos os elementos que se fixaram na região. Entre os 
advenas, surgiu por aqui Dona Maria Bernarda dos Santos, natural de 
Formiga, cidade tradicional do Oeste Mineiro, que dormita na esplanada, 
onde os araxás, há muitos anos se dissentiram de seus irmãos puxia-auás.

Essa mulher era mãe solteira e trazia consigo uma menina de onze 
anos, fruto de uma dessas fatalidades, dessas ásperas cruezas do destino, 
em que sempre terminam os romances de sedução, outrora comuns nos 
sertões, onde campeavam os coronéis ou conquistadores espreitando, 
na moita da volúpia, o desabrochar dos rebentos de que se repasta seu 
instinto de indomáveis concupiscência.

A meninice de Araxá coincidia com a infância dessa pequerrucha, 
em cuja fisionomia já se vislumbrava um vulto de mulher fatal.

Loura, como os ipês que se enfeitam, ao vir da primavera para a 
festa floral dos rebentos, no amplo cenário da natureza que se enfeita de 
heras viçosas e veste lindas flores silvestres.

Entre os alaridos matinais da vilazinha pacata, ia crescendo essa 
mocinha, tão linda e tão brejeira que as pessoas mais chegadas trocavam 
seu nome – Ana Jacinta de São José, pelo hipocarístico Beja. Esse apelido 
de família, na doçura enlevante, de sua simplicidade, era a forma feminina 
do Beijo, essa flor que os jardineiros chamam “Ibiscus” ou candelária do 
jardim.

Não raro, a linguagem íntima inventa esse flexionismo das palavras, 
admitindo um grau afetivo entre os demais, ora com a desinência 
feminina, ora com a diminutiva. Assim, tivemos Beja em cujo apelido 
caiu, por um dengue de linguagem, mais que por outra erudita figura de 
gramática, o ido ditongo ei.
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José Júlio 
Guimarães Lima

Era natural de Três Pontas, Minas Ge- 
rais, nascido em 5 de janeiro de 1914, 

filho de José Augusto de Assis Lima e 
Sydnéia Júlia Guimarães Lima, faleceu no 
Rio de Janeiro, em 5 de agosto de 1987.

Veio para Goiânia em 1937, recém-
-formado em Direito, a convite do 
prefeito, professor Venerando de Freitas 
Borges, para exercer o cargo de Secre-
tário da Prefeitura.

Em Goiás ocupou importantes fun-
ções: Secretário da Justiça, da Segurança 
Pública, Deputado Estadual, professor 
de Direito, Diretor da Imprensa Oficial 
e Promotor Público em Catalão e Aná-
polis. Foi Procurador Geral da Justiça do 
Distrito Federal, membro do Instituto 
Histórico e Geográfico de Goiás. Ficou 
célebre nacionalmente no famoso caso 
Michel, como Promotor, ao impetrar 

mandado de segurança por telegrama. Tal 
caso, Guimarães Lima o transformou em 
livro. Respeitado nos meios culturais de 
Goiás, Brasília, Minas e Rio de Janeiro. Foi 
colaborador de O Popular e membro da 
Academia de Letras e Artes do Planalto, 
da cidade de Luziânia.

Obras publicadas: Catalão em Marcha 
(folclore), 1940; O Caso Michel (defesa 
jurídica e a história do município), 1943; 
Nota Promissória; No Ministério Público, 
1949; Goiás Libertado, 1947; Na linha do 
Equador – Brasília-DF, 1970; Goiás, Terra 
e Alma, 1982.
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A LITERATURA NO BRASIL

Até a nossa independência política, predominou no Brasil a 
influência portuguesa. Garrett e Herculano, sobretudo, os clássicos 
preferidos. O primeiro, embora 11 anos mais velho do que o segundo, 
pois nascido em 1799 e este em 1810, tinha um estilo leve e saboroso, 
enquanto o autor de O Monge de Cister, de erudição profunda, fosse 
prolixo e pesado.

Aliás, José Oiticica, em O Manual de Estilo, recrimina a sua 
prolixidade e o abuso de circunlóquios. Ao sol chamava de “astro rei” e 
à Lua de “rainha da noite”.

Só em 1836, surgiu Domingos José Gonçalves de Magalhães, o 
visconde do Araguaia, com Suspiros poéticos e saudades, advento do 
Romantismo no Brasil. Essa Escola teve por objetivo enaltecer ou cantar, 
para quem quiser usar a linguagem camoniana, as nossas glórias.

Ora, o Brasil, recém-liberto do jugo português, pouca coisa teria 
para enaltecer. O seu passado era pobre de fatos de maior importância. 
Por isso, os dois grandes representantes do Romantismo, entre nós, José 
de Alencar e Gonçalves Dias, se voltaram para o indianismo. Aquele na 
prosa, este no verso.

Antes do romantismo, os escritores brasileiros invocavam a 
mitologia ou os fatos ocorridos na Grécia. Não havia naturalidade nem 
se cuidava do nativismo.

Castro Alves explorou (e com que primor!) os problemas sociais, 
sobretudo o tráfigo negreiro. E, por isso, foi o seu mais alto representante 
– o condoreiro.

Com o declínio do Romantismo, surge a escola realista, com os seus 
dois representantes maiores, Aluísio Azevedo e Júlio Ribeiro.

Apenas para simples esclarecimento, Rui, em a Réplica (ao contrário 
de Brasigóis Felício, em Literatura Contemporânea em Goiás, pág. 143/ 
144),considera o autor de A Carne um dos mais primorosos escritores 
de nossa língua e cita a onomatopéia o tutucar dos atabaques como 
verdadeira jóia literária. Realmente, Júlio Ribeiro, a par de notável 
filólogo, no seu referido livro, deixou páginas antológicas, como, por 
exemplo, a descrição da serra de Santos.

Fechando o parêntesis, concomitantemente, apareceu a poesia 
parnasiana e no final do século passado a simbolista, de que foram 
representantes maiores o catarinense Cruz e Souza e o mineiro Alphonsus 
de Guimaraens.

Estas crônicas são os lírios agrestes, que sobreviverão ao tempo; 
sem o zelo das mãos do jardineiro; as flores modestas, que deposito no 
pedestal da sua história.
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Nasceu em 19 de março de 1924, na  
cidade de Anápolis, filho de Abrahão 

Jorge Asmar e Amina Jorge Asmar e 
faleceu em Goiânia, no dia 27 de maio 
de 2006.

Jornalista de renome internacional, 
relações públicas, desenhista, cronista e 
biógrafo. Membro da Associação Goiana 
de Imprensa, da União Brasileira de Es-
critores de Goiás, do Instituto Histórico e 
Geográfico de Goiás, da Arcádia Goiana, 
do Sindicato dos Jornalistas Profissionais 
de Goiás e do Rio de Janeiro e do Con-
selho Estadual de Cultura.

Escreveu desde 1939, com 15 anos, na 
Imprensa Goiana. É destaque na imprensa 
nacional: repórter e redator de O Globo, 
do Rio de Janeiro por 10 anos; repórter 
e correspondente de famosos jornais do 
eixo Rio–São Paulo e no exterior. Retor-
nou a Goiás em 1975 para dirigir a Folha 

de Goiás.
Redator chefe do Anápolis, cola-

borador da Folha de São Paulo; como 
repórter, esteve no Oriente Médio,  
E u r o p a  e  E s t a d o s  U n i d o s .  F o i  
condecorado pelos governos do Líbano, 
Paraguai e Goiás.

Publicou os seguintes livros: Gente e 
Tempo (crônicas), 1987; Crixás, do berço 
de ouro à luta pela vida (ensaio) 1988; 
Câmara Filho – O revoltoso que promoveu 
Goiás (biografia), 1989; Oposição também 
governa, Alfredo Nasser na política estadual 
e nacional (ensaio) 1994; Um Tribunal na 
história (história do Tribunal de Contas do 

José Asmar 
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JEROMA DOIDA*

Lembro-me: a noite era fria e a cidade, suja. De poeira e de 
acomodação. No largo, o eco se tornava maior. Por isso, criança, ouvia 
o grito de Jeroma Doida rilhando o espaço, repetido, parecendo chegar 
até ao céu destampado. Com estrelas alumiando mais do que luzes dos 
postes – sinais de uma técnica desfavorecida e elementar.

Não era grito de dor, isso não. Nem de desespero. Se se pode 
comparar, poderia ser um berro sem sentido, saído da vontade de uma 
louca sozinha. Pois morava, a Jeroma, num casebre feito por ela mesma, 
de tábuas pregadas sem estética e telhado falho, conforme todo mundo 
constatava de dia.

Servia o grito – ou berro – de Jeroma Doida para espantar, antes 
de tudo, crianças malcriadas.

Mas, como ela apareceu e instalou-se no terreno, descompromissada 
com a propriedade e com a implicância municipal?

Ninguém forneceu memória para tanto. Jeroma foi vista e sentida 
assim mesmo, adulta, negra e com um pano alvo (sempre limpo, diga-se) 
a cobrir-lhe a cabeça miúda. Com o tempo, pelo jeito e pelos gritos sem 
propósito, foi que fizeram da doença o sobrenome.

Verdade seja dita: Jeroma Doida nunca escorraçou menino. Acho 
que ela estimava cachorro. Tinha um. Ou um que, de destino irmão, 
acostumou-se à sua figura esguia, a seus repentes, a suas danações.

Como ela comia?
Justifica-se, pois não: a solidariedade humana funciona bem melhor 

nos lugarejos acanhados e sem notícia que faz propaganda de coisa ruim. 
Levavam-lhe sobras, com certeza. Porque Jeroma Doida evita correr de 
casa em casa, como outras chamadas figuras populares.

E, mais: era sabido que ela se alimentava, já que anos a fio resistiu 
às intempéries e aos arroubos do progresso, chegante aos pouquinhos, 
lento, mas saudado bombasticamente pelo jornal domingueiro e por 
quantos se habituaram a percorrer as raras ruas, com limite à vista, logo 
ali, cujo transpasse comprometeria intenções e despertaria desconfiança 
irreparáveis.

(*) Quando foi publicada a crônica, em 1983, sob título de Jeroma Doida, a historiadora de 
Anápolis Haydée Jayme lembrou ao autor: a corrutela Jeroma corresponde mais exatamente 
à lembrança de todo mundo. Pois seja Jeroma.
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Jeroma Doida gritava. E o eco de seu grito – ou de seu berro – 
era, depois, seu dueto. Enchia o terreno de mato curto, um terreno 
causadamente denominado baldio para corrigir expansões suburbanas.

Então, quando chovia, a água musicando notas líquidas nos 
telhados melhor arranjados, a gente pensava nas goteiras do casebre de 
Jeroma Doida.

– Agora, o pano-de-cabeça dela vai ficar sujo.
Não ficava. E tínhamos o direito de acreditar que a louca vencia a 

crise com um grito mais agudo e forte, revelação de um sofrimento sem 
diagnóstico nem tratamento.

Pois Jeroma sumiu assim como apareceu. Sem testemunhas que 
depusessem satisfatoriamente sobre sua vida e seu rumo.

Homem, agora, a cidade em metamorfose, com ruas, avenidas e 
praças asfaltadas, edifícios ganhando altura, no insulto vertical ao espaço 
dificultando às moradias horizontais, procuro saber de Jeroma. A que 
tinha doença por sobrenome.

– Sumiu!
Em seu lugar, no chão outrora livre, construiu-se um banco e 

instalou-se uma radioemissora;  mostrou-se, inclusive, um supermercado.
– E cadê Jeroma?
Quem pode responder? O povo se renovou, como se renovaram os 

costumes e as ambições. Talvez até Jeroma Doida se apagasse no tempo e 
no espaço, quieta e humilde, diminuindo-se com seus gritos, acabando-se 
dentro da história cumprida e feita. Ou, talvez – o que é mais provável 
– até virasse, ela própria, pedra fundamental de tudo o que se fixou em 
cima, com barulho de comunicação grande e instrumentado.
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Maria Augusta 
de Sant’Anna Moraes

Nasceu  na  c i dade  go i ana  de  
Piracanjuba, antiga Pouso Alto, no 

dia 15 de julho de 1936, filha de Gilberto 
de Santana Xavier Nunes e de Dinazília 
Alves de Amorim Nunes.

Iniciou seus estudos em sua terra natal 
e transferiu-se para Goiânia, concluiu o 
ginásio no Colégio Santa Clara. O segun-
do grau, no Colégio Santo Agostinho e 
graduou-se em História e Geografia, pela 
Universidade Católica de Goiás.

Participa ativamente do movimento 
agropecuário e foi a primeira mulher, em 
2000, eleita para ocupar a Secretaria da 
Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultu-
ra do Estado de Goiás, conseguindo criar 
o Museu Agrário no parque Agropecuário 
de Goiânia.

Professora universitária por muitos 
anos, pertence ao Instituto Histórico e 

Geográfico de Goiás, e à Academia Pira-
canjubense de Letras e Artes.

Foi uma das fundadoras e sócia da 
Sociedade Brasileira de Pesquisa Histórica 
de São Paulo e aposentou-se como pro-
fessora da Universidade Federal de Goiás.

Obras publicadas: História de uma 
oligarquia: Os Bulhões, editora Oriente, 
Goiânia, 1974; História de Goiás, parceria 
com professor e padre Luiz Palacin, edito-
ra da UFG, 1975; Monte Alegre nos tempos 
do café à Faculdade de Medicina, edição da 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
(São Paulo) – editora da USP.
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ATUAÇÃO DOS REPRESENTANTES 
DO CLÃ BULHÔNICO À CONSTITUINTE NACIONAL

O procedimento do primeiro Presidente do Estado (nomeado), 
Gustavo da Paixão em relação às eleições à Constituinte foi altamente 
democrático. Enviou circular ao inspetor público, aos professores e aos 
funcionários, lembrando o dever da liberdade de voto, proibindo-os de 
“cabalarem a favor desta ou daquela chapa, sendo porém, livres de darem 
o seu voto pessoal”. Não obstante essa imparcialidade do republicano 
Paixão, o Partido Católico foi derrotado, sagrando-se vitoriosa a chapa 
do Centro Republicano, o que os motivou a classificarem as mesmas de 
fraudulentas, em harmonia com o antigo proceder dos tempos do Império.

Os Bulhões, que haviam lançado suas bases de domínio no cenário 
político do Império, sustentando contra aquele regime luta pela autonomia 
das Províncias, pela libertação dos escravos, pela colonização europeia, 
pela federação, sob a liderança do articulista da oligarquia Antônio 
Félix de Bulhões, estariam, agora, perpetuando-se na República, tendo 
como principais expoentes o republicano histórico Guimarães Natal, e  
o estadista de amanhã, Leopoldo de Bulhões.

A eleição que se realizou em Goiás, no dia 15 de setembro de 1890, 
enviou à Constituinte os representantes do grupo bulhônico; Senadores 
José Joaquim de Souza, Antônio Amaro da Silva Canêdo e Antônio da 
Silva Paranhos; e deputados: Joaquim Xavier Guimarães Natal, José 
Leopoldo de Bulhões Jardim e Sebastião Fleury Curado.

Esta representação emprestou franco apoio ao projeto da 
Constituição em tudo o que ela encerrava de mais federalista e de mais 
democrático. Tiveram seus votos as emendas que encerravam maior 
autonomia dos Estados e garantias dos direitos dos cidadãos. Entre essas 
emendas salientamos a apresentada pela deputação riograndense sob a 
discriminação das rendas, considerada “eixo do sistema federativo”, que 
mereceu o voto unânime de nossa representação. Não apoiou a emenda 
que consignava o pagamento pelos cofres federais das dívidas dos Estados, 
contraídas até 1890. Perante o eleitorado goiano, justificou seu proceder: 
“julgamos uma revoltante injustiça que Estados previdentes e cautelosos 
como o nosso, que receiavam sempre onerar de compromissos o seu futuro, 
se sacrificassem aos desmandos, esbanjamentos e desperdícios de outros 
menos previdentes”. Outra posição de relevo assumida pela representação 
goiana à Constituinte, foi sua recusa em apoiar a deputação do Norte 
do Brasil, que pugnou por 15% adicionais aos impostos de exportação. 
Assim, agiu por entender que esses impostos deveriam ser exclusivos da 
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União e porque sua decretação oneraria Estados pobres como Goiás.
Esteve a representação de Goiás na Constituinte unida e coerente 

com seus pareceres até o momento da eleição para o primeiro Presidente 
do Brasil. Aí ela se cindiu, o que provocou, durante o governo de Deodoro, 
um suceder de crises políticas no domínio dos Bulhões em Goiás.





Zeferino de Abreu
Patrono

José Luiz Bittencourt
Primeiro Ocupante

Cadeira nº 35
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Zeferino de Abreu

Nasceu na cidade goiana de Curralinho,  
hoje, Itaberaí, no ano de 1863, 

descendente de Joaquim Pedro Dias 
de Abreu e faleceu na antiga Piacatuba 
(Piedade), em Minas Gerais, no dia 16 de 
novembro de 1913, vítima de uma epide-
mia de varíola que assolou a região e sua 
paróquia na cidade de Piedade.

Começou seus estudos em sua cidade 
natal com professores particulares e pros-
seguiu no Seminário Santa Cruz, em Vila 
Boa, antiga capital do Estado de Goiás. 
Jovem, ainda, foi estudar no Seminário 
do Caraça, próximo à cidade de Ouro 
Preto e de lá para o Seminário Maior de 
Mariana. Foi ordenado pelo Arcebispo 
Dom Silvério Gomes Pimenta, no dia 10 
de outubro de 1905. Logo em seguida, 
assumiu a direção da paróquia da Igreja de 
Nossa Senhora da Piedade, em Piedade, 

no dia 15 de outubro do mesmo ano.
Quando do surto da epidemia de 

varíola, padre Zeferino e o sacristão 
Cristovam Alves, que tanto ajudaram no 
seu combate, terminaram atingidos por 
ela, ambos falecendo, apesar dos esforços 
do médico, doutor Cavalcanti.

É considerado o primeiro escritor 
goiano a publicar livro de contos e usava 
sempre o pseudônimo de José da Piedade.

Publicou Contos sertanejos (contos), 
em 1899 e Contos reais (contos), tipografia 
São José, Cataguases, MG, 1910.
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VINGANÇA DO PADRE

Colherão! Era a alcunha que o povo tinha achado para o Presidente 
da província.

Por quê?
– Amigo bacharel do internato D. Pedro II, tendo o pai grande 

influência e sendo aliás, ele próprio, datado de boas graças, imaginoso, 
eloqüente, bem apessoado, começou a fazer figura aos clubs da Corte e 
logo foi eleito deputado.

Metódico pautado, atencioso para com todos, tornou-se o ídolo do 
partido liberal, e ficou logo sob a simpatia do nosso grande imperador.

Vagando a presidência da província de G... a Majestade do Monarca 
o escolheu para dirigir aquele governo.

É lá, ao coração do império, que passa-se a nossa cena e quem 
nos conta é um velho Anhangüera, destemido cabo eleitoral, de muitas 
campanhas rijas, o Caetano Coutinho, ou simplesmente, o Coitadinho, 
como era chamado por todos.

Não havia senhora dona de casa, que levasse as lâmpadas ao raio do 
fusco, para temperar uma panela, ou para preparar um assado no forno.

Quando a janta estava apreparada, ele entrava para o quarto e 
entronhava-se em roupas claras.

E saía todo delambido, desde o bico dos pés até o alto da sinagoga.
Sim senhor, penteava-se tudo, repartia a carapinha ao meio, 

muito empomado, botava gravata branca, calçava sapatinhos de fivela, 
e estourava, como gente, na sala da presidência.

Seu doutor está servido.
O Presidente gostava de jantar sozinho.
Se havia visita, esta não tardava a pôr-se ao fresco.
O Ambrosinho tinha liberdade com o amo.
Este era baixo e atarracado, membrudo e de pescoço curto, 

enterrado nos ombros.
Grande comedor, podia um dia ser atacado de congestão, por isso 

o Ambrosinho, de cada prato, só deixava o doutor servir-se da metade.
O resto, recolhia logo para cozinha.
No princípio, tudo ia correndo bem na capital.
Mas, um belo dia, o homem fez umas injustiças, a Redalação da 

Província, e aí começaram os ódios.
Principiaram botando uns paquins, nas esquinas das ruas:
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De grande corte do Rio
Nos mandaram um caldeirão
Mexe o angu, minha gente,
Mexe bem, cuscuz... lherão!

A garotada lia e dava gargalhadas de gosto.
A polícia veio arrancar os papéis e prendeu alguns meninos.
Os ânimos exaltaram-se, e foi preciso o homem mandar soltar as 

crianças.
Depois, a banda de música, do partido conservador, mandou fazer 

um tango onde, em certo ponto, a instrumentama toda parava, de repente, 
e alguém perguntava:

– O que é bão, aqui, no nosso sertão?
Um segundo respondia:
– Cuscuz, cuscuz.
E logo toda a multidão gritava, gargalhando:
– Lherão! lherão!
O Presidente bufava.
“Eu conheci muito o Presidente, meu amo, principiou ele, e por 

sinal que era apelidado o Colherão.”
– Olhe, quer V. Saber uma verdade? Eu mesmo, até hoje, não sei 

o nome verdadeiro dele.
– Mas, por que puseram-lhe aquele apelido, o seu Coitadinho?
– Uai! meu amor, pois se o homem comia como um carrapato!
Eu nunca vi criatura comer tanto assim, Deus te livre!
Quando ele agachava o pescoço numa mesa, mastigava até o Xico 

vir de baixo.
Gastava duas horas para jantar!
Tinha uma colher, uma senhora colher! aquilo nem era colher nem 

nada, era mesmo um colherão, como dizia o povo.
Imagine, vosmecê, que de uma feita, o Ambrosinho cozinheiro no 

palácio, me garantiu que a tal colher pegava meia libra de comida!
Eu não acreditei.
– Impossível, seu Ambrosinho.
– Quer apostar?
– Apostemos.
– Pois vá feito.
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Uma garrafa de vinho do Porto, contra uma outra de licor de 
curação, que é o que eu mais gosto.

– Está falado.
– Toque. E apertemos nossas mãos.
No dia seguinte, quando o doutor foi ver as obras do palácio novo, 

eu me esgueirei pelo quintal e penetrei na cozinha.
O Ambrosinho, queria ir até a venda, para medirmos o colherão.
Quais o quê, não era preciso.
Eu quando vi aquele trenzão! até me benzi com a canhota.
– Mas se a colher era tão grande assim, como o homem comia com 

ela? com certeza era só para tirar as porções nos pratos?
Nhá não, meu amo: o doutor nunca servia-se de faca, nem de garfo, 

era só com o tal colherão.
Também ele tinha uma senhora boca!
Cruz, ave-Maria.
A bocarra vinha até as orelhas, sem nenhuma mentira.
O homem enchia o colherão, estendia a língua, uma linguaça de 

tamanduá-bandeira, deste tamanhão!... (e o Coitadinho estendia os 
braços magríssimos e cabeludos) e gluc... chamava tudo para o paiol da 
barriguinha.
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Nasceu em Aracaju, Estado de Sergipe,  
em 3 de janeiro de 1922, filho de 

Carlos Batista Bittencourt e Luíza Guaraná 
Bittencourt.

Advogado, escritor, professor uni-
versitário, político, jornalista e servidor 
público (Procurador do Estado aposenta-
do). Fez o curso superior na Faculdade de 
Direito de Goiás, mais tarde, foi titular da 
cadeira de Direito Internacional Privado. 
Vereador em Palmeiras de Goiás e Goiâ-
nia, por dois mandatos, Deputado, várias 
vezes, Secretário Municipal e Estadual, 
Vice-governador de Goiás, no período 
de 1975 a 1979.

Ativo colaborador da imprensa goiana, 
tendo se destacado como membro da As-
sociação Goiana de Imprensa, do Instituto 
Histórico e Geográfico de Goiás, Instituto 
Histórico e Geográfico do Maranhão, Ins-
tituto Histórico e Geográfico do Sergipe, 
da Academia Goiana de Letras Jurídicas, 

fez parte do Conselho Estadual de Edu-
cação, recebeu inúmeras homenagens em 
Goiás e no Exterior.

Lecionou por muitos anos na Faculda-
de de Direito da Universidade de Goiás e 
atualmente, é cronista no jornal goiano, 
Diário da Manhã.

Obras publicadas: Do homicídio culposo 
na Legislação Brasileira (monografia), pu-
blicada em espanhol; Dos fundamentos da 
liberdade do Estado Moderno, 1956; Mu-
nicipalismo, técnica e ciência na formação 
dos homens públicos, 1964; Leão de Jaula, 
1967; Política e Poder Nacional; 1876; 
Dimensão política dos Direitos Humanos, 
1979; Prática da Discordância, 1989; A 

José Luiz Bittencourt 
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ALDAIR E O VELHO CHICO

O Velho Chico perdeu um grande amigo. O bispo da Diocese de 
Barra, dom Luiz Flávio Cappio, também já não conta mais com o apoio de 
um fervoroso defensor do Rio São Francisco, em cujas águas, como o nosso 
saudoso José Normanha, banhou-se na adolescência. O médico ilustre, 
pensador, filósofo e erudito cultor das letras clássicas foi um apaixonado 
advogado do “rio da unidade nacional”, sempre contrário à transposição 
de suas águas e irredutivelmente a favor de sua revitalização. O governo 
insiste no projeto e os que a ele se opõem denunciam que o seu objetivo 
é encher de mais dinheiro os bolsos de agronegocistas, interessados na 
exploração do precioso líquido no semi-árido nordestino.

Era Aldair Aires, recentemente falecido, um entusiasta amoroso do 
Velho Chico, por ele percorrido várias vezes em alguns dos seus trechos. 
Foi um homem de cultura, habituado à freqüência das salas acadêmicas, 
ocupando a cátedra universitária para o ensino do que sabia no âmbito da 
literatura, aos jovens alunos transmitindo a pujança do seu talento fincado 
em alicerces dos valores éticos e morais. Publicou livros, exprimiu-se em 
prosa e poesia, cultivou a honestidade dos seus dons intelectuais, serviu 
ao berço natal e exerceu, no governo Irapuan Costa Júnior, com muita 
decência e espírito público, o cargo de superintendente de Assuntos 
Culturais, à oportunidade tomando iniciativas de interesse comum, como 
a reforma do Cine Teatro Goiânia e o estímulo aos escritores novos.

Vítima de uma enfermidade incurável, Aldair Aires estava residindo 
ultimamente em Silvânia e naquela cidade implantou projetos na área 
cultural, sob os auspícios das autoridades municipais. Muito próximo 
das idéias do bispo dom Luiz Flávio Cappio, que compartilhava de seus 
sentimentos em relação à defesa do Velho Chico, ele é autor de uma 
“Ode ao São Francisco” e me dizia que, se pudesse viver mais algum 
tempo, tomaria o rumo do chão baiano e pretendia ficar muito perto 
das margens do rio, oferecendo sua ajuda ao franciscano religioso que 
diariamente molha as sandálias em suas águas. Em vários instantes dos 
seus dias, sem embargo da doença que o levou à morte, afirmava que 
logo haveria de realizar esse desejo, alto e bom som proclamando que o 
rio está a caminho de sua agonia, a ele restando o dever de defendê-lo 
das perversas agressões de que tem sido alvo.

Não homenageio apenas a memória do poeta e prosador, doutor 
em letras e mestre universitário, intelectual de firme atuação e homem 
de cultura, mas quero render também o meu tributo de honra e mérito 
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ao goiano de Catalão que ergueu a sua voz em favor do Velho Chico. Ele 
me dizia que era um dever de todos os brasileiros de Minas Gerais, Bahia, 
Sergipe e Alagoas constituir um grupo de amigos do Rio São Francisco para 
não permitir o seu desaparecimento de nosso mapa geográfico. O Velho 
Chico prestou e continua prestando um inestimável serviço ao nosso País, 
bastando lembrar a sua contribuição durante a Segunda Grande Guerra 
facilitando o transporte pelo interior dos que vinham do Nordeste para 
o Sul. Essa história foi contada pelo então senador Francelino Pereira em 
discurso pronunciado à ocasião da festa comemorativa de sua descoberta 
pelo navegador Américo Vespúcio.

O nosso querido Goiás perdeu um intelectual de excelente postura 
no mundo das letras. Foi Aldair Aires um cidadão íntegro, de abençoada 
cidadania, de fina educação social, de excelente decência moral e muito 
ético em todas as suas atitudes. Um sonhador que pensou sempre na 
honra dos seus coestaduanos, na sua cidade de Catalão, na beleza de nossa 
Goiânia cada vez mais progressista, metrópole abrindo caminho para a 
hinterlândia levando a todos uma mensagem de civismo e de confiança 
no futuro. O Velho Chico chora a morte do amigo, agradece o que lhe 
foi por ele oferecido e espera que a sua voz continue sendo ouvida em 
todos os recantos desta nação.





Visconde de Taunay
Patrono

Francisco Ayres
Primeiro ocupante

Geraldo Coelho Vaz
Segundo ocupante

Cadeira nº 36
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Alfredo Maria Adriano 
d’Escragnolle Taunay

Visconde de Taunay, nasceu na cidade  
do Rio de Janeiro, no dia 22 de 

janeiro de 1843, filho de Félix Emílio 
Taunay e Gabriela Hermínia Beaurepaire 
d’Escragnolle Taunay e faleceu no dia 25 
de janeiro de 1899.

Iniciou seus estudos com seus pais e 
aos 12 anos de idade, matriculou-se na 
quinta série no Colégio Dom Pedro II. 
Mais tarde, bacharel em Ciências e Letras. 
Em 1859, ingressa na Escola Militar, faz o 
curso de Ciências Físicas e Matemática 
e participou como engenheiro militar na 
Guerra do Paraguai. Foi deputado por 
Goiás em 1872 e reeleito em 1875.

Um dos maiores nomes da literatura 
brasileira do período romântico, ficando, 
célebre com o famoso romance “Ino-
cência”. Militar, historiador, romancista, 
jornalista, músico, compositor, desenhista 
e um dos fundadores da Academia Brasi-
leira de Letras, 1896, ocupando a cadeira 
nº 13. Deixou uma obra literária que se 

estendeu a mais de 30 volumes.
Obras publicadas: A Mocidade de Tra-

jano (romance), 1871, com o pseudônimo 
de Sílvio Dinarte; Inocência (romance), 
1872; Goyaz (narrativa), 1876; Lágrima 
do Coração (romance), Ouro sobre o Azul 
(romance); O Encilhamento (romance); 
No Declínio (romance), 1889; Histórias 
brasileiras (narrativa); Narrativas Militares 
(narrativa); Ao Entardecer (narrativa), 
1889; A Retirada da Laguna (narrativa), 
Anais de Viagem (narrativa); Diário do 
Exército (narrativa); Céu e Terra do Brasil 
(narrativa); Por um Triz, Coronel (teatro); 
Amélia Smith (teatro); Da mão à boca se 
perde a sopa (teatro); A conquista do Trilho 
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INOCÊNCIA

Descrever o abalo que sofreu Inocência ao dar, cara-a-cara, com 
Manecão fora impossível. Debuxaram-se-lhe tão vivos na fisionomia 
o espanto e o terror, que o reparo, não só da parte do noivo, como do 
próprio pai habitualmente tão despreocupado, foi repentino.

– Que tem você?, perguntou Pereira apressadamente.
– Homem, a modo, observou Manecão com tristeza, que meto 

medo a senhora dona...
Batiam de comoção os queixos da pobrezinha: nervoso 

estremecimento balancara-lhe o corpo todo.
A ela se achegou o mineiro e pegou-lhe no braço.
– Mas você não tem febre?... Que é isso, rapariga de Deus?
Depois meio risonho e voltando-se para Manecão.
– Lá sei o que é... Ficou fora de si... vendo o que não contava ver... 

Vamos Nocência deixe-se de tolices.
– Eu quero, murmurou ela, voltar para o meu quarto.
E encostando-a à parede com passo vacilante se encaminhou para 

dentro.
Ficara sombrio o capataz.
De sobrecenho carregado, recostara-se à mesa e fora com a vista 

seguindo aquela a quem já chamava esposa.
Sentou-se defronte dele Pereira com ar de admiração.
– E que tal? Exclamou por fim... Ninguém pode contar com 

mulheres, achei!
Nada retorquiu o outro.
– Sua filha, indagou ele de repente com voz muito arrastada e 

parando a cada palavra, viu alguém?
Descorou o mineiro e quase a balbuciar.
– Não... isto é, viu... mas todos os dias... ela vê gente... Por que me 

pergunta isso?
– Por nada.
– Não... explique-se... Você faz assim uma pergunta que me deixa 

um pouco... anarquizado. Este negócio é muito, muito sério. Dei-lhe 
palavra de honra que minha filha haverá de ser sua mulher... a cidade já 
sabe e... comigo não quero histórias... É que lhe digo.

– Está bom, replicou ele, nada de precipitações. Toda a vida fui 
assim... lá volto vou ver onde pára meu cavalo.

E saiu deixando Pereira entregue a encontradas suposições.
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Decorreram dias, sem que os dois tocassem mais no assunto que 
lhes moía o coração. Ambos, calmos na aparência viviam vida comum, 
visitavam as plantações, comiam juntos, caçavam e só se separavam à 
hora de dormir, quando o mineiro ia para dentro e Manecão para a sala 
dos hóspedes.

Inocência não aparecia.
Mal saía do quarto, pretextando recaída de sezões: entretanto não 

era o seu corpo o doente, mas a sua alma, sim, essa sofria morte e paixão 
e amargas lágrimas sobretudo à noite, lhe inundavam o rosto.

– Meu Deus, exclamava ela, que será de mim? Nossa Senhora da 
Guia me socorra. Que pode uma infeliz rapariga dos sertões contra tanta 
desgraça? Eu vivia tão sossegada neste retiro, amparada por meu pai... 
que gora tanto medo me mete... Deus do céu, piedade, piedade.

E de joelhos diante de tosco oratório alumiado por esguias velas 
de cera, orava com fervor, balbuciando as preces que costumava recitar 
antes de se deitar.

Uma noite, disse ela.
– Quisera uma reza que me enchesse mais o coração... que mais 

me aliviasse o peso da agonia de hoje.
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Francisco Ayres

Nasceu em 5 de dezembro de 1903,  
em Portugal, (Freguesia de S. Julião, 

conselheiro de Chavas) e faleceu em 
Goiânia, no dia 8 de setembro de 1986. 
Filho de Joaquim Ayres Teixeira Júnior e 
Maria Augusta da Cruz Ayres. Torna-se 
brasileiro por título declaratório (direitos 
constitucionais).

Em 1910, o pai Joaquim Ayres exilava-
-se no Rio de Janeiro com a família, em 
virtude de sua participação nos movi-
mentos republicanos, em Lisboa. No Rio, 
freqüentou o Colégio Pedro II e colou 
grau na Faculdade de Medicina. Em 1927, 
recebeu o diploma de doutor em Medici-
na, mediante defesa de tese.

Médico, espiritualista, filósofo, soci-
ólogo, estréia em 1945, com o romance 
Terra Vermelha, merecendo elogiosa carta 
de Monteiro Lobato. Escreve em revistas 
literárias e médicas, conseguindo fama 
nacional. Torna-se professor titular da 
Universidade Federal de Goiás, membro 

da União Brasileira de Escritores de Goiás 
e da Academia de Letras de Mato Grosso.

Francisco Ayres foi uma das figuras 
maiores da intelectualidade brasileira, ten-
do seu nome indicado para o troféu “Juca 
Pato”, como intelectual do ano de 1985.

Obras publicadas: Espiritismo (ensaio), 
1938; Conferências (ensaio), 1938; Bases 
para a Construção de um Novo Mundo 
(ensaio), 1939; Terra Vermelha (romance), 
1945; Krishnamurti (ensaio), 1947; Folhas 
Soltas (poesias), 1952; Nossa Senhora 
Aparecida, Poemas da Vida e do Sonho (po-
esia), 1952; Eça de Queiróz (ensaio), 1983; 
Caminhão do Destino (contos), 1983.
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ÉRAMOS UMAS CRIANÇAS ENDIABRADAS

Tantos anos são decorridos e não sei porque começo a recordar a 
minha meninice, passada no norte transmontano, onde nasci. Estamos 
agora em 1910, no último ano da primeira década do século. Vejo Portugal 
em efervescência política. O movimento republicano alastra-se por todo 
o País. Meu pai já tinha partido para o Brasil, saindo, secretamente, pela 
fronteira com a Espanha, porque estava na mira dos gaurdas do reino, 
como agitador político. Assim, quando os milicanos o procuraram, uma 
noite, minha mãe pôde dizer, muito feliz, desiludindo-os de uma vez: – já 
está no Brasil. Não demorou muito e chegamos ao cinco de outubro de 
1910, e a nação tem seu primeiro Presidente republicano, o dr. Manuel 
D’Arriaga. Então, eu já estava alfabetizado, e o livro, agora adotado nas 
escolas, pela República, era muito ilustrado e tinha o retrato das figuras 
proeminentes do regime republicano, como Antônio José de Almeida, 
Afonso Costa, Teófilo Braga, Guerra Junqueira, Bernardino Machado, 
nascido no Brasil, e, mais tarde, Presidente da República portuguesa. Era 
um livro muito lido e a maioria de todos nós, então umas crianças, era 
quase toda republicana. Só um ou outro é que era monarquista. Guardei 
esse livro comigo, por muitos anos. Veio, também para o Brasil, meio ano 
depois, quando meu pai, já comerciante estabelecido, nos mandou vir.
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Nasceu em Goiânia (Campinas) no dia  
24 de setembro de 1940, filho de 

Glicério Coelho e Maria Vaz Coelho.
Fez seus estudos iniciais em Catalão 

e, em 1966, concluiu o curso de Direito, 
pela Faculdade de Direito da Universidade 
Católica de Goiás. Professor de Direito 
Penal e Processual Penal na Escola dos 
Oficiais da Polícia Militar do Estado de 
Goiás, repórter da Folha de Goyaz, foi 
Presidente da União Brasileira de Escri-
tores de Goiás; Secretário de Cultura do 
Estado, um dos fundadores do Grupo 
de Escritores Novos (GEN) e fundou os 
jornais A Voz do Escritor, Mutirão Cultural 
e Painel Cultural.

Pertence a diversas entidades culturais 
com várias premiações, participou de 
muitas antologias brasileiras e estrangeiras 
e presidiu a Academia Goiana de Letras.

Em 2004, foi agraciado com o Prêmio 
Clio de História, pela Academia Paulistana 
de História, com o livro Senador Cane-
do – vida e obra, e recebeu a comenda 
Grão-mestre da Ordem do Mérito 
Anhangüera, do Estado de Goiás, no grau 
Comendador, pelos relevantes serviços 
prestados à cultura goiana.

Tem publicadas as seguintes obras: 

Vultos Catalanos (antologia), 1959; Poemas 
da Ascensão (poemas), 1963; Mensagem 
livre (poemas), 1971; Águas do Passado, 
(poemas), 1986; Re(vi)vendo (ensaio), 
1987; Corpo Noturno (poemas), 1990; 
Rastro literário (crônicas) 1991; Caminhos 
de sempre (poemas) 1996; Memória do 
Poder Judiciário de Goiás (pesquisa histó-
rica) 1998; Diário de Tropeiro (poemas), 
1999; Literatura goiana – síntese histórica 
(pesquisa literária: português, francês e 
espanhol), 2000; Aquino Porto e a indus-
trialização em Goiás (pesquisa histórica), 
2001; Goiânia-69 (poemas), 2002; Senador 
Canedo – Vida e Obra (pesquisa histórica), 
2004; Coelho Vaz – Poemas Reunidos (poe-
mas) 2004; Seleta Acadêmica (antologia), 
2005; Força literária (crônicas), 2005; Vinte 
poemas e desenhos iluminados, 2006 e O 
outro caminho (poemas), 2007, prêmio 
Bolsa de Publicações Hugo de Carvalho 
Ramos, Prefeitura de Goiânia e UBE-GO.

Geraldo 
Coelho Vaz 
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PRIMAVERA LOUCA

A eterna espera
buscou a lua
porque é preciso.

Para enfeitar a primavera
que era louca na dança,
na cama, na noite
porque é preciso.

O medo da fantasia
fez da noite e do dia
a coragem infinita
dos gestos, da casa, das pedras,
porque é preciso.

É preciso, e muito mais preciso,
sugar as raízes quentes da terra
com sua semente, sua dança,
suas flores, suas plantas.
E a dança na Primavera louca
rodopia e rodopia nos braços
de ternos abraços.

Só assim foi preciso
com mãos fortes
pintar fome e pranto
para configurar o instante,
porque assim é preciso.



Crispiniano Tavares
Patrono

Mário Ribeiro Martins
Primeiro ocupante

Cadeira nº 37
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Crispiniano Tavares

Nasceu em Ilhéus, na Bahia, em 28 de  
outubro de 1855, sendo desconhe-

cida sua filiação.
Em 1863, iniciou seus estudos em sua 

terra natal. Estudou no Rio de Janeiro por 
conta da Coroa Imperial sendo protegido 
de Dom Pedro II, na Escola Politécnica e 
transferiu-se para Ouro Preto, formando-
-se na Escola de Minas. Engenheiro de 
Minas e Geólogo, instalou-se em Uberaba, 
como alto funcionário da Estrada de Ferro 
da Mogiana. Em 1883, realizou pesquisas 
geológicas e minerais em Goiás, Silvânia 
e Pirenópolis. Estudos resultantes destas 
pesquisas foram publicados na revista de 
Engenharia do Rio de Janeiro.

De estilo claro, direto e simples, a 
obra de Crispiniano Tavares foi publicada 
postumamente, 1910, após morte trágica, 
em Rio Verde, Goiás, em 13 de fevereiro 
de 1906, quando foi assassinado pelo seu 
auxiliar José Bento de Godoi, em virtude 
do triângulo amoroso que envolvera a mu-
lher do auxiliar e cujo desfecho resultou 
no falecimento dos dois nas terras goianas.

Fundou o jornal Minas Alternativa, em 
1882, em Ouro Preto, sendo o seu único 
 redator, compositor e impressor.

Obras publicadas: Contos inéditos 
(contos), 1910; Contos, Fábulas e Folclore, 
1975.
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COMO SE CURA UMA DOR DE DENTES

Em dezembro de 1883 saí do vagão, na província de Ribeirão Preto, 
barracão cujas portas eram guardadas por cães de fila, presos a correntes 
de ferro. Para mim avançou um desses molossos de dentaria branca e 
aguçada, parecendo um geodo de quartzo leitoso. O susto levou ao meu 
pensamento o Cérebro do inferno cristão. Pus-me em guarda, com as 
pernas bambas até que retiraram o bicho, para dar passagem aos poucos 
viandantes saídos dos carros.

Um tal sistema de vigilância dá idéia do estado de civilização de 
Ribeirão Preto nessa época.

Passados dias, montei a cavalo com destino a Uberaba. Viajava 
comigo o sr. Arquias, criançola aloucado do Rio de Janeiro, empregado 
como ajudante no levantamento de seções, no serviço de exploração 
de estrada de ferro, e que me acompanhava para tal fim. Tinha uns 26 
anos. Dado a espirituoso e a galão, algumas vezes achou-se envolvido em 
embaraços, filhos da sua irreflexão e leviandade.

Quando cheguei à margem esquerda do rio Grande, no porto da 
Ponte Alta, o caudaloso rio estava em enchente extraordinária. Mostrava 
ter mais de 800 metros de largura. Em uma e outra margem do rio estão 
fincados dois moirões de grossas aroeiras, que mantêm, esticado, um cabo 
metálico que atravessa o rio. Três canoas gigantes, jungidas e assoalhadas 
na parte superior, formam a barca, que é ligada ao cabo por um meio de 
uma haste e um carretel fixo a esta, que gira sobre o cabo. A barca assim 
guiada, ao ligeiro impulso dos remos, caminha cativa e sem perigo, de 
uma a outra margem, a dois ou três metros abaixo do cabo, conforme a 
quantidade de água que o rio carrega. No dia em que cheguei, o corpo 
mergulhado e a barca balançando sobre ele. Foi necessário esperar a 
vazante, o que levou cinco dias, até que a barca pudesse funcionar livre 
e sem perigo.

Ao segundo dia de espera, abarracado em linda elevação, tinha 
pela frente um soberbo e vasto lençol de águas escuras, e pelas costas 
a vetusta floresta secular. Em redor de mim, um exército faminto de 
mosquitos de diversas tribos, mosquitos pólvora, borrachudos hipócritas, 
pernilongos e muriçocas homicidas. Fizeram também conhecimento 
com quatro moradores do lugar. O Chico Torta, negro hercúleo, de 
maravilhosa dentadura alva e caçador destemido. O Sanico, branco, 
caçador, agricultor e assassino, casado com uma mulher bonita, que até 
era o canoeiro emérito e sempre risonho, de barbichas ralas e chapéu 
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de couro. Finalmente, o Zequinha da Madalena, o mais importante dos 
quatro: cabra arranjado, caçador, agricultor, maludo e que já tinha enviado 
três desta para melhor. Temido em Santa Rita do Paraíso, era um peixe 
nágua e um despotismo na canoa.

Depois de amizade feita e de terem contado as proezas do rio e as 
enchentes fabulosas, combinamos uma caçada às antas, aos queixadas e 
aos mateiros, para a manhã seguinte.

O Zequinha, o Sanico e eu montaríamos uma canoa de espera no 
rio. O Trotão, o Arquias prosa e dois camaradas meus tripulariam a outra 
canoa. O Chico Torto e mais dois camaradas de minha comitiva soltariam 
as 15 trelas de cachorros, na orla do campo, no começo da mata, em uma 
vertente que não falhava. A caça vinha na batida certa ao leito do rio.

O Sanico morava a um quilômetro do lugar do meu abarracamento. 
Nessa noite, véspera da caçada, estivemos em casa dele, tomando café e 
biscoitos inchados de polvilho. Notei que o sr. Arquias parecia devorar 
com os olhos provocadores a mulher do Sanico.

Eu e o sr. Arquias tínhamos levado nossas espingardas, mas o senhor 
ajudante voltou sem arma e fingiu só dar por isso quando chegamos ao 
abarracamento. Os caminhos péssimos e o arvoredo escuro estavam 
iluminados por um luar encantador.

Pelas seis horas da manhã estávamos a postos. As duas canoas, com 
a tripulação combinada. O Torto e os seus auxiliares já haviam partido 
com a cachorrada veadeira, ao toque da buzina.

No momento de largar do barranco, o sr. Arquias lembrou-se da 
espingarda e foi necessário esperar que ele fosse buscá-la à casa do Sanico, 
embora este com insistência se oferecesse para prestar tal serviço.

Foi longa a demora. Impaciente e desconfiado, pedi ao Sanico que 
corresse à casa e arrancasse de lá o leviano ajudante. Voltaram meia 
hora depois. Havia de novo que o Arquias, além da sua arma, trazia um 
lenço envolvendo o rosto. Tinha a face direita inchada e congestionada 
e queixava-se de dor de dentes tão violenta que o impossibilitava de 
acompanhar-nos. Voltou para a barraca e embolou-se na rede.

Já era tempo. Aproximava-se o latido da cachorrada. Dez minutos 
depois pulavam na água, parecendo dois penedos precipitados de uma 
escarpa vertical, dois fardos escuros de mais de metro cúbico. Duas antas!

Que emoção esquisita sofre ou goza o caçador, à espera que o 
paquiderme ponha a cabeça fora d’água.
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– Lá está ela! Lá está ela! – gritaram todos.
E as balas partiram para a superfície líquida. Uma do Zequinha e 

outra do Sanico.
– A minha bateu mesmo na chapadinha, afirmou o Sanico.
– Eu atirei na outra no rumo do coração e garanto que está morta, 

respondeu o Zequinha.
Eu confesso que nada vi e julguei mesmo que tinha errado.
– Sentindo, Mané Trovão, fica de vigia quando os burro boiá – 

ordenou o Zequinha para a outra canoa.
Mal acabavam estas palavras, novo alarido dos cães junto à 

margem, em latidos aflitos. Atirou-se à água um veado ágil e lindo no seu 
infortúnio, veloz, nadando. Em perseguição, uns vinte cães nadando em 
fila. Dois ou três alcançaram o veado. Um deles lançou-lhe a dentuça. 
Mergulharam em silêncio. Surgiu o veado livre, a dois ou três metros 
avante de seu algoz, que apareceu também. Interessante, aquela fila de 
cabeças vogando silenciosas!

Zequinha tomado de loucura, avançou à proa da canoa e tomando 
um remo: – Vá... vá... rema, Sanico, rema, Sanico!... O veado vai embora.

Tive dó do desgraçado do bichinho, que já avançara além do meio 
do rio.

– 20 mil réis, Zequinha, deixe o veado.
– Nem cem, sr. doutor.
– Cinqüenta, Zequinha!
– Nem duzentos, sr. doutor.
Calei-me magoado.
A canoa alcançou o fugitivo. O Zequinha segurou-o por um galho 

e passou-lhe o facão no pescoço. A água avermelhou junto da canoa.
Morto, foi atirado inerte na canoa este filho da selva, que não 

dá prejuízo a ninguém e que tantos esforços fez, fugindo à sanha de 20 
inimigos menos selvagens do que ele, porém infinitamente ferozes.

Quase escapo, a mão do homem racional cortou-lhe o fio de vida, 
quando estava tão perto o barranco da salvação.

Ouviram-se gritos a montante. Era o Trotão que avisava. Duas 
cartolas boiavam à mercê da correnteza. Eram as duas antas mortas que 
flutuavam.

Aproximaram-se as canoas. Fizeram um furo na tromba de cada 
tapir e com cipós imbé passados nos furos, foram rebocados para o seco, 



569ACADEMIA GOIANA DE LETRAS   (  História  e  Antologia  )

à pequena distância do meu abarracamento.
Duas horas da tarde, fomos almoçar. Durante o almoço, o Zequinha 

pediu-me desculpa da sua malcriação de não ter atendido ao meu grito 
de socorro pelo mateiro.

Que fazer? Senão perdoar ao homem que é o mais feroz dos animais 
da criação.

O veado foi esquartejado. Nem o couro aproveitaram. As antas, 
tirados os couros, que foram espichados em correias de um dedo de largura, 
foram entregues com o veado à voracidade dos 30 veadeiros.

É uma cena revoltante a gula desenfreada da canzoada faminta.
É um alarido, um ranger de dentes, um rosnar feroz de fera parida. 

Alguns cães se engalfinhavam, em pé, em luta terrível, outros atiravam-
se ao chão mordidos sem piedade. Sente-se uma sensação de convulsões 
de inferno e de abismo.

Depois que todos foram embora, enjoado de tanta selvageria, dei 
graças a Deus, de não ter tido ocasião de fazer uso da minha arma.

É sensacional a caçada, mas é também de uma brutalidade, que 
lembra os gregos e os troianos nas campinas de Ilion ou os filhos de Santa 
Cruz na rancharia de Canudos, ou no quilômetro 65, ou nos poteiros do 
Rio Grande do Sul.

O nosso Arquias dormia na rede quando cheguei. Tinha o rosto 
bem inflamado.

Para terminar o meu conto e justificar o seu título, sem nada faltar à 
verdade, é preciso escrever o que se passou quando o senhor ajudante foi 
em procura da espingarda, que propositalmente deixara na casa do Sanico.

Chegado lá, desandou um galanteio palavroso e apaixonado com 
a esposa do caçador. Discorreu em mil protestos amorosos, estudados, 
calculados, eloqüentes, de uma exaltação afrodisíaca.

– Deixe disso, moço: já lhe disse. Vá para o seu brinquedo e deixe 
sossegado quem não bole com vancê.

– Meu amor! Os teus olhos divinos!... – E ajoelhou-se enlaçando 
com os dois braços as pernas da moça, que com o braço esquerdo segurava 
o seu lindo menino.

No rosto suplicante do apaixonado Arquias despejou ela, com a 
mão direita, tão formidável bofetão, que o cupido sem asas foi ao chão, 
atordoado.

– Era o que vancê tava querendo.
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Quando o Arquias levantava-se com a mão no rosto, o Sanico 
chegava ofegante na entrada da porta.

– Este moço está aqui com uma dor de dente que não tem 
arrumação. – Disse ela com angélica tranqüilidade. Toma por um nadinha 
este menino, que eu vou fazer uma água com sal e fumo. D’aqui um átimo 
está pronta. Ele bochecha bem e vai aliviado. É mezinha santa.

E entregou o menino ao marido.
Cinco minutos depois apresentava ao Arquias uma tigela com 

água horrivelmente salgada e quase preta pelos pedaços de fumo pisados 
e macerados.

Arquias bochechou.
– Outra vez, moço. Isto é mezinha que o cura de uma vez. Pode 

descansar que essa dor de dentes não lhe volta mais para toda a vida. 
Não faça mais extravagância e verá se eu não digo direito. Foi minha 
mãe que me ensinou.

Bem bochechado, lenço amarrado no queixo, espingarda no ombro, 
o sr. Arquias saiu agradecido.

Mal sabia eu, ao esperá-lo na canoa, que, antes da nossa caçada, já 
a rústica esposa do Sanico, tinha caçado com uma alentada bofetada o 
atrevimento, a audácia e a improbidade de um dos caçadores. E tão bem 
o fez, que ele ficou malferido e fora de combate.

Os anjos beijem, por toda a eternidade, a mão direita desta mulher 
honesta e tão sensata.
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Nasceu em 7 de agosto de 1943, em  
Ipupiara, na Bahia, filho de Adão 

Francisco Martins e Francolina Ribeiro 
Martins.

Na sua cidade natal, aprendeu a ler 
com sua tia Almerinda Ribeiro Santos e 
com a professora Miriam Barreto, na Es-
cola Arthur Ribeiro. Concluiu o primário 
em Morpará e o ginásio em Bom Jesus da 
Lapa. É bacharel em Teologia, Filosofia e 
Sociologia pelas Universidades Federal e 
Católica de Pernambuco, bacharel em Ci-
ências Jurídicas pela Faculdade de Direito 
de Anápolis e fez curso de especialização 
em Madri, Espanha.

Residiu em Anápolis, por vários anos, 
e exerceu o magistério superior. Foi 
Procurador da Justiça, aposentado-se pelo 
Ministério Público de Goiás. Atualmente 
exerce advocacia em Palmas, Tocantins.

Tem inúmeros artigos e livros publica-
dos sobre sociologia, filosofia, psicologia, 
crítica literária, teologia, educação e 
economia. Pertence a várias instituições, 
entre as quais: Academia de Letras do 
Estado do Rio de Janeiro; Academia de 
Letras de Uruguaiana, no Rio Grande do 
Sul; Academia Tocantinense de Letras; 
União Brasileira de Escritores de Goiás, 
da qual foi Vice-Presidente; Instituto de 

Cultura Hispânico, de Madri.
Obras publicadas: Sociologia da Comu-

nidade, 1973; Esboço de Sociologia, 1974; 
Subdesenvolvimento: Uma Conceituação 
Estática e Dinâmica, 1972; Correntes Imi-
gratórias no Brasil, 1972; História das Idéias 
Radicais no Brasil, 1974; Miscelânia Poética, 
1974; Gilberto Freire, o ex-Protestante, 
1973; Filosofia e Ciência, 1979; Perfil literá-
rio, 1980; Sociologia Geral e Especial, 1982; 
Letras Anapolinas, 1984; Jornalistas, Poetas 
e Escritores de Anápolis, 1982; História da 
Filosofia, 1982; Filosofia no Brasil, 1982; 
Problemas da Filosofia, 1982; Antologia 
Filosófica, 1983; Filosofia do Direito, 1983; 
Filosofia Geral, 1982; Pequeno Dicionário 
Filosófico, 1982; Filosofia da Educação, 
1982; Estudos literários de autores goianos, 
1995; Escritores de Goiás, 1996; Dicionário 
Bibliográfico de Goiás, 1999; Dicionário Bi-
bliográfico do Tocantins, 2001; Coronelismo 
no antigo Fundão de Brotas, 2004; Retrato 
da Academia Tocantinense de Letras, 2005.

Mário Ribeiro Martins 
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DESPEDIDA

Os anos são passados que chegamos.
No templo do saber, cultura humana;
E no momento em que nos retiramos,
Saudosos vamos desta caravana.

Na cidade ou sertão para onde vamos,
Morando num palácio ou na choupana,
Jamais esqueçamos quem amamos
Na escola do saber tão soberana.

Depois de conquistarmos a vitória
No templo do saber com tanta glória
É chegado o momento de partir...

E ficarão aqui eternamente
Em nosso coração principalmente
Saudades deste triste despedir.



Bernardo Guimarães
Patrono

Cora Coralina
(Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas)

Primeira ocupante

Maria do Rosário Cassimiro
Segunda ocupante

Cadeira nº 38
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Bernardo Joaquim
da Silva Guimarães

Nasceu na cidade de Ouro Preto, Mi- 
nas Gerais, em 15 de agosto de 1825, 

filho de Joaquim da Silva Guimarães e 
Constança Beatriz de Oliveira, e faleceu 
no dia 10 de março de 1884. É patrono da 
Cadeira número 5, da Academia Brasileira 
de Letras.

Um dos maiores nomes da ficção bra-
sileira da escola romântica. Ficou famoso 
com os romances A Escrava Isaura e O 
Seminarista, focalizando os temas aboli-
cionistas e de críticas ao celibato.

Estudou Direito em São Paulo, onde 
pertenceu à famosa sociedade “epicurei-
ra”, travando conhecimento com Álvares 
de Azevedo e iniciando a carreira literária, 
como poeta.

Foi nomeado para o cargo de Juiz 
Municipal em Catalão, Goiás, de 1852 a 
1854 e de Juiz de Direito de 1861 a 1862, 
residindo na mesma casa onde moraram 
os poetas Fagundes Varela e Gastão de 
Deus Victor Rodrigues.

Bernardo Guimarães é tido como 
introdutor do regionalismo brasileiro e 
o nosso primeiro contador de causos. 

Em 1858, publicou Ermitão de Muquém 
(primeiro romance regionalista brasileiro) 
que trazia como subtítulo: História da Fun-
dação da Romaria de Muquém na província 
de Goiás, e era apresentado pelo autor 
como romance de costumes.

Bernardo Guimarães fala de Minas 
Gerais e Goiás, misturando idealização 
romântica com elementos tomados da 
narrativa oral, na base os contadores de 
causos e de estórias. No romance O Índio 
Afonso, o drama se desenvolve no muni-
cípio de Catalão, Goiás.

Obras publicadas: Cantos da Solidão, 
1852; O Ermitão de Muquém, 1858; O 
Garimpeiro, 1872; O Seminarista, 1872; A 
Escrava Isaura, 1875; O Índio Afonso, 1873; 
A Ilha Maldita, 1879; Lendas e Tradições da 
Província de Minas Gerais, 1882; Folhas de 
Outono, 1883; O Pão de Ouro, 1879.
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O SEMINARISTA

Sem que tivesse precedido ajuste algum, os passos dos dois 
adolescentes se encaminharam instintivamente para o sítio favorito de 
seus brinquedos de outrora e dirigiram-se através do vargedo para a ponta 
das paineiras. Chegados ali, Eugênio encostou-se ao tronco de uma das 
paineiras e de braços cruzados ali ficou por alguns instantes silencioso 
e pensativo. A lembrança das horas de puro e inocente prazer, que ali 
outrora havia fruído em companhia de Margarida, se elevava com um 
perfume do íntimo do coração e remontando ao espírito o envolvia como 
em um ambiente de dor e suavidade.

– Que está aí a cismar? – disse Margarida sacudindo-lhe o braço 
– volte-se e veja o que é que está aí na casca dessa paineira e daquela 
também.

Eugênio reparou para o tronco das duas paineiras e viu neles 
entalhados em uma letra E e no outro a letra M.

Eugênio e Margarida! – exclamou ele – Aposto que é isto que 
querem dizer estas letras.

– É isso mesmo, adivinhou. Fui eu que fiz essas letras aí com a 
ponta de um canivete.

– Que bonita lembrança você teve! eu também no seminário às 
vezes tive essa idéia.

– ... o que sei é que esta árvore sou eu, e essa lá é você. Assim elas 
nasceram aqui juntas e juntas hão de morrer, assim desejo que aconteça 
a nós dois, que também nascemos perto um do outro e fomos criados 
juntos. Nós também havemos de viver juntos como essas duas árvores, 
entrançando no ar os ramos uns nos outros, não é assim Eugênio?

– Quem dera, Margarida!... se Deus permitisse isso era tão bom!... 
mas... eu sei?

– Há de permitir, por que não? que necessidade temos nós de nos 
apartar um do outro?

– Mas eu não sou senhor de mim Margarida, hei de fazer o que o 
meu pai mandar.

– Isso é agora: mas depois que ficar homem...
– Ah! isso sim: depois que eu for homem hei de fazer o que eu 

entender e Deus nos há de ajudar que acabados os meus estudos nunca 
mais nos havemos de separar, sou eu que te juro, Margarida.

Depois os dois continuando a passear pela vargem, a cada passo 
evocavam uma lembrança de seus brincos e travessuras infantis.
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– Lembra-se do juramento que aqui me fez? – perguntou Margarida, 
parando subitamente em certo lugar.

– Eu? qual... juramento?...
– Bem que se lembra: está se fazendo de esquecido.
– Palavra que não me lembro...
– Não creio... Pois não me jurou aqui que havia de ser eu a primeira 

pessoa que havia de confessar quando fosse padre?
Padre!... a esta palavra fatal Eugênio sentiu um arrepio e estremeceu, 

queria nunca mais ouvi-la em dias de sua vida, principalmente dos lábios 
de Margarida.

– Ora! ora! que lembrança essa agora!... – relicou o moço com um 
sorriso desapontado e procurando disfarçar a sua perturbação – como é 
que eu hei de me lembrar mais dessas tolices de criança!

– Tolice! por quê?... pois não é tão bonito ser padre?...
– E é mesmo, e eu na verdade tinha muita vontade de o ser.
– Como é isso, Eugênio?... tinha? então já não tem mais?...
– A falar a verdade, Margarida... – respondeu Eugênio com 

hesitação – não sei o que te diga... hoje em dia não me acho com muito 
jeito para padre, não.
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Cora Coralina

Pseudônimo de Ana Lins dos Guimarães  
Peixoto Bretas, nasceu em Vila Boa de 

Goiás, no dia 20 de junho de 1889, filha 
do desembargador Francisco de Paula Lins 
dos Guimarães Peixoto e Jacinta Luíza 
do Couto Brandão. Faleceu em Goiânia, 
no dia 10 de abril de 1985, com quase 
96 anos de idade e sepultada na Cidade 
de Goiás.

Iniciou seus estudos na antiga capital 
do Estado aprendendo as primeiras letras 
com a mestra Silvina Hermelinda Xavier 
de Brito. Em 1910, Cora fazia sucesso 
com o conto Tragédia da Roça, publicado 
no Anuário Histórico, Geográfico e Des-
critivo do Estado de Goiás, do professor 
Francisco Ferreira dos Santos Azevedo. 
Conhece o jovem Cantídio Bretas, advo-
gado, transfere residência para o interior 
de São Paulo, e residiu em Penápolis, 
Jaboticabal e Andradina.

Para Carlos Drummond de Andrade, 

“Cora Coralina é o nome mais importante 
de Goiás”. Autodidata, recebeu o título 
de Doutora Honoris Causa conferido pela 
UFG; O Tiokô, troféu da União Brasileira 
de Escritores de Goiás; O Jaburu, do 
Conselho Estadual de Cultura; símbolo 
brasileiro do Ano Internacional da Mulher. 
Trabalhadora rural, promoção da ONU e, 
em 1983, é eleita Intelectual do Ano, com 
o troféu Juca Pato, da União Brasileira de 
Escritores de São Paulo.

Obras publicadas: Poemas dos Becos 
de Goiás e Estórias Mais (poemas), 1965; 
Meu Livro de Cordel (poemas), 1976; Vin-
tém de Cobre – Meias Confissões de Aninha 
(poemas), 1983.
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SOMBRAS

Tudo em mim vai se apagando.
Cede minha força de mulher de luta em dizer:
estou cansada.

A claridade se faz em névoa e bruma.
O livro amado: o negro das letras se embaralham,
entortam as linhas paralelas.
Dançam as palavras,
a distância se faz em quebra luz.

Deixo de reconhecer rostos amigos, familiares.
Um véu tênue vai se encorporando no campo da retina.
Passam lentamente como ovelhas mansas os vultos conhecidos
que já não reconheço.

É a catarata amortalhada a visão que se faz sombra.

Sinto que cede meu valor de mulher de luta,
e eu me confesso:
estou cansada.
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Nasceu no dia 23 de setembro de 1934,  
em Catalão, Goiás, filha de Josias 

Cassimiro da Silva e Maria da Costa  
Milagre.

Estudou em Catalão e formou-se em 
pedagogia na Universidade Católica de 
Goiás. Doutora em Educação, pela Uni-
versidade de São Paulo. Especialização em 
Educação para a América Latina, Capaci-
tação em Planejamento da Educação, em 
Santiago do Chile, pela Unesco.

Em 22 de dezembro de 1981, é no-
meada pelo Presidente da República, João 
Batista Figueiredo, para exercer o man-
dato de Reitora da Universidade Federal 
de Goiás, por 4 anos, sendo a primeira 
mulher brasileira a exercer o mais alto 
cargo de uma Universidade Federal.

Ajudou a instalar e foi Reitora da Uni-
versidade do Estado do Tocantins.

Publicou inúmeros artigos em revistas, 
jornais e pertence a várias associações 
como União Brasileira de Escritores, 
secção de Goiás, ao Conselho Estadual 
de Educação, ocupando o cargo de Pre-
sidente e exerceu, também, a presidência 
da Academia Goiana de Letras.

Iniciou sua carreira profissional no 
Grupo Escolar Modelo e no Instituto 
Pestalozzi de Goiânia e ainda, no Ginásio 
Estadual de Porto Nacional, hoje Estado 
do Tocantins e professora Universitária na 

Universidade Federal de Goiás.
Maria do Rosário Cassimiro dedicou-

-se sempre ao ensino, conseguindo 
grande destaque, quer pela capacidade 
administrativa, quer pelo desempenho 
pedagógico e cultural.

Obras publicadas: O Processo Educati-
vo, 1980; Análise Preliminar para uma Diag-
nose do Estado de Goiás, 1971 (co-autoria 
de Manoel Braz e Goiás do Araguaia Leite 
Vieira); A Extensão Universitária, 1979 
(co-autoria de Oliveira Leite Gonçalves); 
Uma visão do Campus Avançado, (co-
-autoria de Oliveira Leite Gonçalves); A 
Universidade e a Problemática Econômica, 
1980 (co-autoria de Celmo Celes Por-
to, Mário de Freitas Carvalho e Paulo 
Peretino Motta); Universidade Oportuna, 
(co-autoria de Oliveira Leite Gonçalves, 
Ronaldo Fonseca Zica e Natividade Rosa 
Guimarães); Desenvolvimento e Educação 
no Interior do Brasil, 1974; Rumo da Univer-
sidade Brasileira, 1986 (co-autoria de Oli-
veira Leite Gonçalves); Uma Universidade 
para o Tocantins, 1996; Ora, e essa!, 2000.

Maria do Rosário 
Cassimiro 
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SAGA E EPOPÉIA DO TOCANTINS!

Sempre me fascinaram as terras situadas acima do paralelo 13, o 
então Norte de Goiás, e a gente que nelas habitava. Quando fui trabalhar 
na Secretaria da Educação de Goiás, em fins de 1961, foi minha constante 
aspiração conhecer essa fascinante região. Vim a conhecê -Ia, afinal, em 
março de 1965, acompanhando o então Secretário da Educação, Professor 
José Luiz Bittencourt, hoje, com muita honra, meu confrade na Academia 
Goiana de Letras. Nosso primeiro “pouso” foi em Porto Nacional. Após 
os cumprimentos, embarcamos em um velho “jeep” e fomos percorrer 
alguns pontos da cidade, denunciadores de problemas na área do ensino. 
O almoço foi na casa do Sr. Antônio José de Oliveira, o “Seu Totó”, 
onde saboreamos uma deliciosa água de coco anão, retirado do quintal 
da própria residência do anfitrião.

A estada em Porto Nacional foi o ponto marcante dessa viagem ao 
Norte de Goiás. Ali conheci o famoso Colégio das Irmãs Dominicanas, 
onde fiquei hospedada. A diretora do Colégio era a Madre Norbertina. 
Uma grande mulher, não só na estatura mas, também, na alma e nas 
tomadas de decisões. Inteligente, desembaraçada, profundamente 
agradável no trato. Uma mulher de muita fibra. Imaginei, então, o que 
teriam sido suas ancestrais da irmandade, no início do século XX, quando 
ali fundaram o Colégio, enfrentando dificuldades que só Deus sabe. Todos 
os pertences, móveis e demais objetos necessários ao Colégio e à residência 
das irmãs, que seriam edificados em Porto Nacional, foram transportados 
em lombo de burros, por caminhos precários, rudes e mal traçados ao longo 
do rio, cuja travessia era feita em não menos rudimentares e improvisadas 
balsas. E dessa forma, além de tudo o mais, também trouxeram um piano, 
o primeiro que se viu por aquelas bandas. Com o piano, a fé e a invejável 
preparação intelectual das irmãs dominicanas, preciosos ensinamentos 
foram espalhados por todo o Norte de Goiás.

Foram as irmãs dominicanas, com o seu Colégio, as principais 
responsáveis pela formação de tantas gerações, de tantas personalidades 
ilustres que brilharam, e brilham ainda, nas lides políticas, intelectuais 
e educacionais das sociedades goiana e tocantinense. Foram elas que 
formaram gerações de professores para o norte de Goiás e até para Estados 
circunvizinhos, transformando o Colégio Sagrado Coração de Jesus em 
um marco divisor do tempo para o setentrião goiano.

A era de Teotônio Segurado não foi a época apropriada para 
a conquista da autonomia da região. As mentalidades não estavam 
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preparadas. Sem dúvida, foi o Colégio peça de extrema importância 
no condicionamento do tempo em preparação das mentalidades para a 
melhor realização do povo nortense: a criação do Estado do Tocantins, 
levada a efeito pela inteligência e tenacidade de Siqueira Campos.

Não se pode tratar com justiça o desenvolvimento dessa região 
sem nos arremetermos de volta a um passado de quase um século, para 
registrar a epopéia da vinda dos Missionários Dominicanos da Província 
de Tolosa, arrancados de suas famílias e de sua pátria, dando adeus eterno 
à sua língua materna. Esses desbravadores implantaram nestes sertões 
dois pólos de catequese: Porto Nacional e Conceição do Araguaia.

Porto Nacional ficava a pouco mais de 700 quilômetros da cidade 
de Goiás, se a distância pudesse ser transposta por aeroplano. No lombo 
de burros e pelos múltiplos atalhos impostos pela caminhada ao longo 
do lado direito do rio Tocantins, o percurso dava justamente 1.000 
quilômetros. “É o comprimento da França, do Sul ao Norte”, afirma o 
Frei Reginaldo Tounier em seu livro Lá longe, no Araguaia, publicado em 
francês, em 1928.

O isolamento, o rio transbordante nas épocas das grandes chuvas, 
a febre que atacava os viajantes, as jangadas improvisadas feitas com 
bambus ou varas secas, se alinhavam entre as dificuldades enfrentadas 
pelos filhos e filhas de São Domingos, em suas viagens entre Porto 
Nacional e a cidade de Goiás ou de Uberaba, onde estavam as sedes dos 
conventos mais antigos.

Também não se pode olvidar o progresso trazido posteriormente 
pelos aviões militares, pilotados por jovens oficiais – falange de heróis 
esquecidos, que mantinham a comunicação com o Norte, do Rio 
de Janeiro a Belém, em seus pequenos aparelhos do Correio Aéreo 
Nacional. Que seriam eles sem o apoio dos missionários e missionárias, 
operários apostólicos da Ordem de São Domingos, com suas pobres celas 
posicionadas em Porto Nacional?

Honras se rendam a esses autênticos pioneiros, nas pessoas de Dom 
Domingos Carrerote e Dom Alano Du Noday, os dois primeiros bispos 
de Porto Nacional – santos varões.

Também se rendam glórias às irmãs Dominicanas, criadoras e 
mantenedoras do Colégio Sagrado Coração de Jesus, difusoras da cultura 
e modeladoras da intelectualidade por esses rincões nortenses.

Mas as lembranças daquele meu encontro com Porto Nacional 
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não se prendem somente ao Colégio. Prendem-se também, e de maneira 
muito marcante, à figura indescritível do Padre Luso.

Desde anos atrás, ouvia conversas na Secretaria da Educação de 
Goiás sobre Padre Luso, e ficara-me a impressão de que falavam de um 
homem de vastos conhecimentos, versado em filosofia, possuidor do dom 
da oratória... um grande sábio, enfim.

Eis que surgira a minha oportunidade de conhecer o grande homem.
Ao chegarmos à cidade, ainda na casa do Seu Totó de Oliveira, 

recebemos a notícia de que o Padre Luso nos esperava no Colégio das 
Irmãs. Como o Secretário tinha outro compromisso para depois do 
almoço, incumbiu-me de atender ao chamado do Padre. Cheguei ao 
Colégio e me levaram à sua presença. E qual não foi o meu espanto! 
Encontrei, sentado em uma cadeira, um padrezinho miúdo, feio, com 
orelha grandes e abanadas, portador de um defeito físico numa perna, que 
o impedia de movimentos rápidos, e causava-lhe dificuldades em ficar de 
pé. Naquele mesmo instante percebi, claramente, que, se possuía aqueles 
dons e características que eu imaginava, por certo que não seriam elas 
a sua marca principal. O Padre Luso, antes de qualquer outra coisa, era 
um santo. E, ali estava eu, vendo um santo vivo!

Padre Luso tinha um pedido a fazer ao Secretário da Educação: 
queria que fossem nomeadas cinco professoras e que elas fossem colocadas 
à disposição de uma escola sua em Porto Nacional. “Eu já tenho tudo para 
a escola funcionar”, me dizia ele. “Só me faltam as professoras.”

Mais tarde com a chegada do Secretário, Dr. Bittencourt, lá fomos 
nós, encarapitados no velho “jeep”, conhecer a escola do Padre Luso. 
Chegamos ao que era naquele tempo um fim de rua, lá pelas bandas do 
rio Tocantins. O Padre estendeu o braço para a esquerda, na direção de 
um terreno onde havia uma minúscula capela, e disse: “É aí a minha 
escola.” Sem entender nada, pois não via nada além da capelinha, 
perguntei: “Aí onde, Padre Luso? Nesse terreno só há essa capelinha!”. 
E ele me respondeu: “Pois é aí mesmo. A escola eu ainda vou construir.” 
Mais uma vez perguntei: “Construir como, Padre Luso? O senhor tem 
o dinheiro? E os móveis, as carteiras...?”. Ele respondeu: “Não tenho, 
mas isso não faz diferença. Esteja certa de que eu tenho a escola. Só me 
faltam as professoras. Eu arranjo tudo na hora certa: prédio, carteiras, 
cadeiras, quadros-negros, tudo o de que precisa uma escola. De vocês 
preciso que me dêem as professoras e eu vou inaugurar a escola. Tenham 
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a certeza disso”. De fato, o Padre tinha tudo para fazer a escola, pois tinha 
a determinação e a fé.

Ao secretário Bittencourt, também homem de fé, nada mais restou 
do que atender ao pedido. Padre Luso ganhou as professoras, edificou, 
mobiliou e instalou a escola: Escola Reunida Dom Bosco. Prontinha e 
funcionando, lá está até hoje.

De Porto Nacional, seguimos viagem para a pequenina Miracema 
do Norte, hoje Miracema do Tocantins, plantada à esquerda do grande 
rio. Na margem direita ficava Tocantínia, também pequenina. Era a 
“Capital” da nação xerente. Ali conheci o Padre Cícero, então vigário 
de Tocantínia, e as Irmãs Assuncionistas, que dirigiam o seu majestoso 
Colégio Tocantins.

Prosseguindo, paramos em Pedro Afonso, onde conhecemos as 
ruínas da Escola Agrotécnica, retrato do descaso e desperdício criminoso 
de recursos públicos.

Cruzamos o Rio do Sono e chegamos a Tocantinópolis, onde fizemos 
várias reuniões com pessoas ligadas à educação, dentre elas a Delegada 
do Ensino e os Padres do Colégio Dom Orione. Visitamos uma aldeia 
indígena, onde vimos a técnica centenária, empírica e rudimentar da 
“apanha” e da “quebra” do babaçu. Visitamos as obras do Centro de 
Formação de Professores, cujas instalações serviram para amparar uma 
das unidades da UNITINS, 36 anos mais tarde.

Sobrevoamos a selva de babaçu situada acima do paralelo 8o e 
chegamos com o nosso “teco-teco” a Araguatins, ponto final da viagem.

De volta a Goiânia, na Secretaria da Educação, durante algum 
tempo, recebi cartas do Padre Luso informando sobre o desempenho da 
sua escola e encaminhando mil agradecimentos. Com o tempo, perdi o 
contato com o Padre. No entanto, sempre recebia notícias dele, e cada 
vez mais fortificava em mim a sua aura de santidade. Treze anos mais 
tarde, voltamos a nos encontrar. Em 1978, voltei a Porto Nacional, já 
integrando a administração superior da Universidade Federal de Goiás, 
para iniciar conversações na comunidade, visando à instalação, ali, de 
um Campus Avançado da UFG.

Era prefeito de Porto Nacional o Sr. Jurimar Pereira Macedo, a quem 
considero verdadeiro co-fundador do Campus Avançado daquela cidade. 
Seu sucessor, o novo prefeito, Dr. Euvaldo Thomás de Sousa, seguindo 
os passos do antecessor, não mediu esforços para, junto à UFG, levar 
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mais longe a linha de atuação do Campus de Porto Nacional, no que foi 
integralmente apoiado pela ilustrada Câmara de Vereadores.

O ano de 1988 marcou a criação do novo Estado, pela divisão do 
original território do Estado de Goiás.

Dois anos era todo o tempo que Siqueira Campos tinha para instalar 
a nova unidade da Federação. O Governador põe-se de corpo e alma 
ao trabalho gigantesco de organizar e implantar o Governo em seus três 
Poderes, elaborar a Constituição, criar e instalar todos os órgãos e serviços 
de apoio, criar a Bandeira e o Brasão e demais símbolos do novo Estado, 
construir e instalar a Capital, cuja inauguração se deu no dia 1o de janeiro 
de 1989. Tudo partia do ponto zero e tudo tinha de ficar pronto em dois 
anos. O que foi feito nesse tempo não se pode qualificar por menos de 
epopéico, grandioso, heróico mesmo.

Antevendo a estreita dependência que teria o novo Estado de 
uma competente e adequada formação intelectual e profissional da 
juventude, para que pudesse alcançar um futuro de progresso social e de 
desenvolvimento econômico, decidiu o governador criar, também, uma 
Universidade. E deu-se, então, mais um elo meu com o Tocantins. Fui 
convidada por Siqueira Campos para fundar lá uma universidade modelo, 
no dia 16 de janeiro de 1990. No dia 24, cheguei a Palmas e em 26 do 
mesmo mês e ano a Fundação Universidade do Tocantins, a UNITINS, 
era realidade.

Quando cheguei a Palmas pela primeira vez, havia duas obras 
prontas, edificadas em madeira: o Palacinho e a residência do governador. 
O prédio provisório, também em madeira, da Assembléia Legislativa, 
estava em fase final de construção. No mais, tudo era cerrado.

Palmas, recém-inaugurada, era um mutirão só. Todas as frentes 
de trabalho, desde a fúria dos tratores rasgando no chão as primeiras 
avenidas e praças, até os despojados gabinetes da administração superior 
do Estado, desenvolviam suas atividades em ritmo frenético.

O Palacinho abrigava o Gabinete do Governador, a Casa Civil, a 
Casa Militar, a Secretaria de Comunicação Social e a Fundação Santa Rita 
de Cássia. As máquinas eletrônicas de escrever lembravam metralhadoras 
em ação. À noite, os funcionários estiravam colchões por entre as mesas de 
trabalho e ali dormiam. Assim também, no simples Palacinho, dormiram 
o próprio Governador Siqueira Campos e sua esposa Dona Aureny, desde 
o dia da fundação da Capital até o término da residência provisória. 
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As demais Secretarias de Estados funcionavam em Miracema, de onde 
vinham e para onde retornavam, todos os dias, os Secretários de Estado 
e assessores do primeiro escalão. A UNITINS também foi instalada, 
provisoriamente, em Miracema.

Na residência do governador, tomavam refeições todo o primeiro 
escalão do Governo, juntamente com a família Siqueira Campos. 
Quanto aos demais funcionários e operários das obras, eram atendidos 
em alojamentos provisórios, onde funcionava também o restaurante dos 
pioneiros.

A Universidade do Tocantins surgiu no segundo ano da existência 
do Estado: 1989, logo depois de inaugurada a capital, Palmas, nome 
escolhido em homenagem à já inexistente Vila de São João da Palma, 
criada também em um mês de janeiro, setenta e cinco anos antes, pelo 
primeiro e bravo lutador pela emancipação do Norte, Joaquim Teotônio 
Segurado.

O anseio do Governo do Tocantins era estabelecer ali uma 
administração moderna e modelar. O momento era propício para que tudo 
fosse feito visando à modernidade. A ordem era essa. A Universidade 
também deveria ser modelar. E, de fato, assim ela foi idealizada, assim 
chegou a ser implantada e assim quase chegou a ser concretizada!

Quando deixamos a Reitoria da UNITINS, em 18 de junho de 
1991, estavam prontos e aprovados os Estatutos e Regimentos, tanto 
da Fundação como da Universidade; estava aprovado, pelos órgãos 
competentes do Estado, o Projeto de Criação da Universidade, prevendo 
a instalação de 25 cursos no Campus de Palmas, e mais 21 outros para 
os cinco “Campim” situados no interior do Estado, totalizando 46 
cursos a serem implantados de 1991 a 1996. Esse Projeto já havia sido 
encaminhado ao Ministério da Educação, para os efeitos do artigo 47 da 
Lei Federal no 5.540, de 1968, então em vigor. Já haviam sido realizados 
o primeiro concurso vestibular e o primeiro concurso público de títulos e 
provas para seleção de professores. Estava organizado o quadro de pessoal 
da Universidade e também organizado e escriturado o rico patrimônio 
da Fundação. Estavam incorporadas à Universidade as Faculdades de 
Araguaína e Porto Nacional, e criados e instalados três novos Centros 
Universitários, em Tocantinópolis, Guaraí e Arraias todos em prédios 
próprios e com seus cursos em funcionamento. O orçamento da Fundação 
para o exercício de 1991 previa fundos para construção da sede própria da 
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UNITINS em Palmas, com os blocos da Administração, e para instalação 
dos sete primeiros cursos na nova capital, já a partir de 1992, sendo 
que todos os cursos de 3o grau integrantes do “Plano de Expansão” da 
Universidade deveriam estar implantados até 1996, uma vez que as obras 
de construção e instalação do Campus de Palmas teriam prosseguimento 
ano a ano, até sua consecução total em 1995. E tudo foi feito em 13 meses. 
O pouco tempo que me restou após a instalação dos cursos em março de 
1991, foi a dolorosa preparação para a minha retirada.

Eis, caríssimos leitores, a história da minha tocantinidade. Quem se 
lembra das emas, enormes emas, pastando o seu capinzinho em frente ao 
Palacinho? Quem se lembra do acordar de madrugada com o canto das 
seriemas em nossos quintais? Quem se lembra dos lobos guarás que vinham 
das bandas da Serra do Carmo para comer as rações por ali deixadas pelos 
funcionários do Palacinho, justamente para atraí-los? Quem se lembra dos 
periquitinhos verdes que, em ensurdecedoras algazarras, faziam grandes 
revoadas em volta do Palacinho, ao amanhecer e ao entardecer?

Sinto, caríssimos leitores, reacender em meu coração a chama da 
saudade e o sentimento de quem perdeu o paraíso.

Permitam-me, para terminar, um agradecimento a Porto Nacional, 
pois não tendo podido nascer nequela terra, permitiram-me os portuenses, 
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Pedro Gomes 
de Oliveira

Nasceu em 03 de abril de 1882, na Ci- 
dade de Goiás, filho de Joaquim Go-

mes de Oliveira e de dona Ana Joaquina 
Gomes de Oliveira.

Iniciou seus estudos em sua terra natal 
e prosseguiu no Liceu de Goiás não con-
cluindo curso superior, mas, em seguida, 
nomeado funcionário público estadual e 
também, passou a lecionar em diversos 
estabelecimentos de ensino.

Lecionou História Universal e Portu-
guês no Liceu em Vila Boa, capital do Esta-
do. Continuou em Goiânia com a mesma 
simplicidade de professor interiorano e do 
vasto conhecimento da temática regional, 
tanto que mereceu a justa homenagem 
de emprestar seu nome a um dos mais 
conceituados colégios da capital, o Pedro 

Gomes, de Campinas.
Para a crítica, foi o primeiro a publicar 

– como goiano e residente no Estado – um 
livro de contos. Na Cidade e na Roça, em 
1924, pela famosa editora de Monteiro 
Lobato, a mais prestigiada da época. Aos 
73 anos, faleceu em Goiânia, no dia 13 de 
novembro de 1955.

Obras publicadas: Na Cidade e na  
Roça (contos), 1924; O Pito Aceso  
(contos), 1942.
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PRINCÍPIO DE CARREIRA

Aquele Dr. Luiz do Couto, que mora ali na praça 7 de setembro, 
que é hoje juiz de Direito aposentado, que faz versos, que advoga e que 
é pai de família exemplar, aquele doutor nem sempre foi tudo isso como 
os senhores estão pensando. Em outros tempos, quando moço, em 1892 
ou 1891, ou antes talvez, foi um lutador incansável – foi poeta, estudou 
Direito, foi empregado público e fez um horror de coisas para ganhar a 
vida; iniciou-se também na advocacia.

Fez, naquela época, a sua estréia na tribuna judiciária.
Foi um sucesso!
Quando lhe veio a resolução de patrocinar uma causa no Tribunal 

do Júri, fez o que tinha por hábito fazer: entra a cavar doidamente.
Andava dias inteiros atrás de uma defesa qualquer, queria por todos 

os princípios dar uma amostra de seu plano de futuro advogado de mão 
cheia; mas havia então uma perfeita crise nas coisas criminais.

Andou, virou, mexeu e nada, nem um simples caso da mais ligeira 
canivetada lhe caiu nas mãos.

Mas quem porfia... mata caça mesmo; o Couto porfiou e descobriu 
afinal um italiano que estava mofando na cadeia porque não tinha dinheiro 
para pagar um advogado.

O desgraçado possuía apenas dezoito mil réis em notas velhas: 
mostrando-as ao Couto “oi non ho piú signore doctore, io sono uno 
disgraziato!”

Dr. Couto teve um olhar de ternura para aquelas notas e, alea jacta 
est, disse consigo mesmo. Aceito a sua proposta; guarde bem o seu dinheiro 
para que não lho roubem e eu vou folhear os autos.

E folheou por dias a papelada; leu depoimentos, denúncias, sumário 
e até as certidões dos oficiais de justiça.

Depois de bem orientado, escreveu a inolvidável peça oratória.
Escreveu coisas do belo céu de Itália, citou o ogni speranza da Divina 

Comédia, citou as imortais obras de Miguel Ângelo, Rafael; tratou de 
César Bórgia, de Ticiano, de Nero e foi até Rômulo e Remo, mas sobre 
a morte praticada pelo italiano... nem tocou de leve.

Muita gente foi assistir à defesa do Couto; a sala do Júri esteve 
como nos grandes dias.

Esgotadas as formalidades procedentes, foi dada a palavra ao ilustre 
advogado de defesa.

O Couto puxou o lencinho do bolso, limpou os vinte e cinco 
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centímetros de nariz, atirou para trás da testa os compridos cabelos 
pretos, bebeu dois goles de água, e pegou nos autos com ambas as mãos 
e desembuchou.

Muito emocionado a princípio, foi pouco a pouco tomando pé, 
perdeu o medo e contou aquela história de Nero, do Rafael e daqueles 
outros.

Estava já para dar o ite missa est, quando percebeu que o auditório, 
juízes de fato inclusive, não estava satisfeito com o seu falatório.

Resolveu apelar para o patético: “Quando não bastem, senhores 
juízes de fato, continuou ele, as provas que aduzi em favor do meu 
constituinte para demonstrar a sua inocência, quando as minhas 
desataviadas frases não tenham podido levar ao vosso espírito a convicção 
de que não é culpado, só a presença aqui daquela infeliz mulher (e apontou 
para uma velha que se achava a um canto, cabeça coberta por um chale 
velho) deve tocar os vossos bem formados corações! É a mãe do meu 
constituinte, meus senhores, que também veio implorar a liberdade para 
o seu amado filho arrastado por falsas aparências às barras deste Tribunal! 
E vós todos sabeis o que é um coração de mãe! Como não estará agora o 
desta infeliz ao contemplar o seu idolatrado filho assentado nesse mocho 
infamante! Aquela pobre mãe, senhores jurados, (apontava novamente 
a mulher de chale), aquela desventurada mãe veio aqui para dizer-vos 
com as lágrimas nos olhos: Liberdade! Liberdade para o meu filho que 
é inocente!

Nisto a mulher apontada se levanta e diz: Óia, moço, o senhor 
está enganado, eu não sou a mãe desse gringo, eu vi ele matá o outro...

E o Dr. Couto não pegou os dezoito mil réis. Carcamano velhaco!
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Mário Rizério Leite 

Nasceu em Brumado, Bahia, em 08 de  
novembro de 1912, filho de Pompílio 

Dias Leite e Deolina Rizério Moura  Leite.
Mário Rizério formou-se em Medicina, 

pela Faculdade da Bahia, em 1937. Dois 
anos depois, veio para Goiás, chefiando 
uma campanha sanitarista do Ministério 
da Educação e Saúde, em Arraias, onde 
permaneceu até 1948. Ali conseguiu sua 
goianidade: esposa goiana e filhos goianos. 
Foi candidato a prefeito, não obteve su-
cesso, resolve transferir residência para 
Goiânia.

Além de médico, professor Cate-
drático, titular, foi um dos fundadores 
da Universidade Federal de Goiás, onde 
lecionou Física durante 23 anos e em 
1983, aposentou-se.

Escreveu inúmeros artigos relacio-
nados com a cadeira de Física, em várias 
revistas nacionais e em 1951, publica sua 

primeira obra, Lendas da Minha Terra, 
prêmio da Bolsa de Publicações Hugo de 
Carvalho Ramos, sendo bem recebido 
pela crítica.

Médico, professor, folclorista, roman-
cista, contista, tendo sua obra já traduzida 
para o espanhol e colaborou com os jor-
nais e revistas: Folha de Goyaz, O Popular, 
Revista Vida Doméstica, (Rio de Janeiro), 
Revista Alterosa (Belo Horizonte), A cigarra 
(Rio de Janeiro), Revista Vera Cruz (Goiâ-
nia), Revista Ugara (Salvador).

Obras publicadas: Lendas da Minha 
Terra, 1951; Xuruê, 1951; Beira do Ar, 1970; 
Mãe Mariinha, 1975; Muçurana, 1981; O 
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ENTERRO NO SERTÃO

Eram oito homens a pé conduzindo o defunto. Uma rede num 
varão, presa nas extremidades. No interior do Brasil é assim, o pobre é 
pobre demais. Humilde até pra morrer. Dele ninguém se lembra, a não 
ser para o trabalho escravo e votar em quem não trabalha. Explorado em 
sua santa ignorância, não sente o peso da carga dos outros que carrega 
a vida inteira. Vive no século vinte recuado de 200 anos. De foguete só 
tem idéia dos de rabo, nas festas do padroeiro. De automóvel, conhece 
apenas o carro de boi. E ainda falam que os infelizes têm o mesmo direito 
que nós...

A estrada cortava a mata, a tarde descia pra noite.
– Sem pinga a coisa não anda.
– Também acho.
– Tivesse uma venda perto...
– Ter, tem. Dinheiro é que é difícil.
– Defunto pobre é uma disgrama, será que o homem não fia?
– Só vendo.
– Na gameleira grande da encruzilhada amarraram a rede no alto.
– Assim guará não come ele.
– E a venda do Zé Pilhéria?
– Logo aqui adiante.
– É longe?
– Nem que seje.
Defunto no galho do pau, rumaram pro Zé Pilhéria, baiano 

bodegueiro das caatingas e curandeiro nas horas vagas.

oOo

Vinha do nordeste, saco às costa. A pé da Bahia a Mato Grosso, 
o nordestino é um gigante. Da desgraça faz vitória e na fome tempera o 
espírito.

Embaixo da gameleira olhou pra cima e viu a rede no galho.
– Gasaiou cedo, companheiro! Também vou pousar aqui.
Não veio resposta.
– Tá cansado, drumiu logo.
Subiu, armou a sua junto do outro.
– Quando acordá, vai se espantá.
Ensaiou prosa, o outro não falou nada. Ia cochilar, ouviu vozes. 
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Vinham da estrada que cortava a outra. Devia ser muita gente, malfeitores 
talvez. Segurou a peixeira, de espreita.

Sorriam, cantavam, diziam piadas.
– Agora sim, Zé Bufa, a coisa vai.
– É
– Quem adigitora daqui pra frente?
– Os da reserva, inda não fizeram nada...
Na gameleira, um olhou pra cima.
– Companheiro, quantos defuntos nós trazia?
– Pergunta bêsta, um só.
– Então espia pra riba.
O outro espiou.
– Uái, amode que tou bêbo? Vem cá, Tião, espia pra mim.
Tião fêz força para ver melhor.
– Se os olhos não tão mentindo, lá em riba tem dois defuntos.
– Arranjou companheiro.
– Ou companheira, era louco pro muié.
E riram com deboche. O nordestino não se conteve, pôs a cabeça 

de fora.
– Perderam alguma coisa?
Foi o mesmo que bomba em rebanho de cabra. Pior que deus-nos-

acuda, uma debandada dos diabos. Metera os pés no mundo, cessou o 
efeito da pinga.

O outro desconfiou, teve mau pressentimento. Descobriu o 
companheiro e tocou-lhe a mão. Deu um grito e saltou da rede. No chão, 
deu sebo nas pernas, atrás dos outros.

– Evém ele, gente!
– Atrás de nós?
– Espia pra ver.
– Não tem tempo.
Aumentaram a velocidade, o baiano também.
– Que será que ele quer?
– Só sei que vem com raiva.
– Virge, tenção boa não é.
– Estragou o enterro.
– Arubu come o véio.
– Pode comer.
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Na fazenda de João Concon entraram porta adentro sem pedir 
licença.

– Que é isso, gente, não arraspeita a casa alheia?
– O defunto, seu Concon. Vem aí atrás de nós.
– Não fala isso, homem!
– Não demora tá aqui dentro.
Novo desassossego, agora na casa do outro. As mulheres começaram 

a gritar, meninada chorando.
Concon berrou assustado.
– Corre, pessoal!
Casa abandonada, o povo todo no mato. O baiano achou-a vazia, 

triste foi sentar-se à beira do fogo.
Como ninguém aparecia, falou no rumo da mata.
– Pode chegá, gente! Não sou nenhum ladrão.
– Não é ladrão mas é defunto.
O viajante achou aquilo esquisito, sonho ou coisa pior. Apalpou-se 

desconfiado, beliscou duas vezes. De joelhos no chão, exclamou para o 
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Arlindo Costa

Nasceu  em Pouso  A l to ,  ho je  
Piracanjuba, Goiás, em 23 de setem-

bro de 1880. Filho de Antônio Manoel da 
Costa e Maria Elisa da Silva Costa.

Professor, advogado, jornalista, polí-
tico e escritor, tendo feito os primeiros 
estudos em Anápolis, com o professor 
Adolfo da Silva Batista. O curso normal, 
em Uberaba, onde se destacou na im-
prensa local e foi diretor da Escola Pública 
de Uberaba e professor nomeado do 
Grupo Escolar Uberabense. Do Triângu-
lo mineiro, retorna a Anápolis, além de 
professor em diversos estabelecimentos 
de ensino, coletor do Tesouro Estadual, 
envolve-se com a política, chegando a 
deputado estadual.

Colaborador dos jornais Brasil Central, 
Democrata (Goiás), Gazeta de Uberaba e 

Lavoura e Comércio (Uberaba).
Grande parte do seu trabalho literá-

rio encontra-se no o triângulo mineiro. 
Como poeta, não fugiu do lirismo ro-
mântico, tônica da tristeza e da saudade  
de Goiás.

É patrono ca cadeira 14 da Academia 
Anapolina de Letras e Artes.

Arlindo Costa faleceu em 4 de janeiro 
de 1928, com 48 anos de idade, na cidade 
de Anápolis, em circunstância misteriosa.

Obras publicadas: Lyrios do Valle, 
prefácio de João Teixeira Álvares, 1970; 
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AO LEITOR

Queres que eu conte, amigo, a minha história,
A história legendária de meus dias?!
Pois bem, toma este livro, abre-lhe as páginas...
Não te assustes ao vê-las tão sombrias!...

Nas estrofes sem Arte que aí estão
Bem frisantes mostrando o meu tormento...
Hás de ver, palpitando em cada verso,
Um lamento de dor, de sofrimento!

Não duvides jamais dessa verdade
Que em meus versos fulgura e resplandece,
Porquanto em cada frase ela reduz,
Em cada pensamento ela aparece!

E se acaso entre as folhas deste livro
Uma estrofe encontrares de alegria...
– Acredita: se foi por mim escrita...
Foi um sonho... talvez quando eu dormia!...

(Lyrios do Valle, 1907)
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Nasceu na Cidade de Goiás, no dia 29  
de janeiro de 1927, filho de Antônio 

Benedito Ramos Jubé e de Maria Izabel 
da Veiga Jubé.

Fez o curso primário em sua terra 
natal e transferindo residência para 
Goiânia, concluiu o secundário no Liceu. 
Bacharelou-se em Direito em 1952, pela 
Universidade Federal de Goiás e Filosofia 
e Línguas Neolatinas, na Universidade 
Católica de Goiás.

Foi professor em diversos estabeleci-
mentos de ensino e funcionário do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Redator do Jornal Oió e Goiás 
Moço, este último, dirigido por Isorico 
Barbosa de Godoy, Wilson Democh e 
Edson Alves de Castro. Sócio da União 
Brasileira de Escritores e outras entidades 
culturais brasileiras.

Promotor público na Comarca de 

Guapó por quatro anos, veio para Goiânia 
promovido a Procurador de Justiça do  
Estado de Goiás, cargo em que  se 
 aposentou.

Professor de Literatura nas Faculdades 
de Letras das Universidades Católica e 
Federal de Goiás.

Publicou Duas Elegias (poesias), 1948; 
Últimos poemas (poesias), 1950; Cantigas 
do meu amor (poemas), 1950; Ressurreição 
(poemas), 1952; Iara (poemas), 1954; Lira 
Vilaboense (poemas), 1984; Flauta anda-
rilha (poemas), 1984; Síntese da História 
Literária de Goiás (crítica literária), 1978;  
Antologia poética, 1995; Calendário (poe-

Antônio Geraldo 
Ramos Jubé
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FLAUTA ANDARILHA

Metido em alpercatas rompe-léguas,
eis que me vou na viagem maravilha.
Ah paisagens de sol em céu aberto!
Eu, pássaro feliz, flauta andarilha.

O caminho desvenda-me horizontes
imprevistos no plano sem limites.
E vou buscando do meu canto as fontes
para um cantar de amor alegre ou triste.

Vou-me a soprar meu instrumento alado.
Peço que me ouçam todos os ouvidos
que sonharem um mundo sem pecado
e sofrerem os sonhos desmentidos.

Amigos me acompanhem, sigo à frente.
Há muitas coisas que não foram ditas.
E cá no peito brilha, intensamente,
a estrela de viagens infinitas.



605ACADEMIA GOIANA DE LETRAS   (  História  e  Antologia  )

BIBLIOGRAFIA

Alencastre, J. M. R. de – Anais da Província de Goiás (1863) – ed. Gráfica Ipiranga – 
Brasília, DF. 1979.

Americano do Brasil, Antônio – Súmula da História de Goiás – 2ª edição, ed. Edigraf 
– Goiânia, 1961.

----------. Pela História de Goiás – ed. da UFG – Goiânia, 1980.
Artiaga, Zoroastro – História de Goiás, ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1959.
----------. História de Goiás – II Volume, ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1961.
Azevedo, Francisco Ferreira dos Santos – Anuário Histórico, Geográfico e Descritivo do 

Estado de Goiás – ed. Século XX – Araguari (MG), 1910.
Barbosa, Alaor - Pequena história da literatura goiana - ed. Imeri - Goiânia, 1983.
Borges, Humberto Crispim – Retrato da Academia Goiana de Letras – ed. Oriente – 

Goiânia, 1977.
----------. Generais goianos – ed. de “O Popular” – Goiânia, 1979.
----------. História de Silvânia – ed. do Cerne – Goiânia, 1981.
----------. Americano do Brasil, súmula da história de Goiás – ed. Unigraf – Goiânia, 1982.
----------. Americano do Brasil, planfetárias – ed. Piloto – Goiânia, 1983.
----------. Americano do Brasil, vida e obra – ed. do Cerne – Goiânia, 1984.
----------. Vultos bonfinenses – ed. Bandeirante – Goiânia, 2001.
Brandão, A. J. Costa – Almanach da Província de Goyaz para 1886 – ed. da UFG – Goi-

ânia, 1978.
Brasil, Assis – A poesia goiana do século XX – ed. Imago – Rio de Janeiro, 1997.
Campos, F. Itami e outro – O legislativo em Goiás (V. I, II e III) – gráfica e editora Stamp 

– Goiânia, 2002.
Castro, Abel Soares de – Origem dos Institutos Jurídicos de Goyaz – ed. do Departamento 

Estadual de Cultura – Goiânia, 1946.
Cotrim, Edmar Camilo – Silvânia: enredo e personagens – ed. Kelps, Goiânia, 1998.
Coutinho, Afrânio e outro – Enciclopédia da Literatura Brasileira – ed. Global – São 

Paulo, 2001.
Cunha Matos, R. J. – Corografia histórica da Província de Goyaz (2ª ed.) – ed. do Cerne 

– Goiânia, 1979.
Felício, Brasigóis - Literatura contemporânea de Goiás - Ed. Oriente - Goiânia, 1975.
Ferreira, Joaquim Carvalho – Presidentes e governadores de Goiás – ed. da UFG – Goi-

ânia, 1980.
França, Basileu Toledo – Cadeira nº 15 – ed. Oriente – Goiânia, 1971.
Galli, Ubirajara – Os Anhangüeras em Goiás – ed. Kelps – Goiânia, 2007.
Godoy, Claro Augusto – Fragmentos do Passado – ed. de “O Popular” – Goiânia, 1975.
Jayme, Jarbas – Famílias pirenopolinas (V. I, II, III e IV) – ed. Rio Branco – Goiânia, 1973.
Jorge, Miguel - Couto Magalhães: a vida de um homem - ed. Oriente, Goiânia, 1970.
Jubé, Antônio Geraldo Ramos - Síntese da história literária de Goiás - ed. Oriente - 

Goiânia, 1978.
Lobo, José – Contribuição à história da imprensa goiana – Indústrias Gráficas Ingra – 

Goiânia, 1949.
----------. Goianos ilustres – ed. Oriente – Goiânia, 1974.
Lobo, José Sêneca – Bonfim de Goiás minha terra minha gente – publicação particular 

– Goiânia, 1983.



Coelho Vaz606

----------. Gravetos da goianidade – ed. do Cerne – Goiânia, 1996.
----------. Gotejos do passado – ed. UCG – Goiânia, 1998.
Martins, Mário Ribeiro – Letras anapolinas, antologia – ed. do autor – Anápolis-GO, 1984.
----------. Escritores de Goiás – ed. Master – Rio de Janeiro, 1996.
----------. Dicionário Biobibliográfico de Goiás – ed. Master, Rio de Janeiro, 1999.
Monteiro, Ofélia Sócrates do Nascimento – Goyaz Coração do Brasil (2ª ed.) – Gráfica 

Senado Federal – Brasília, DF. – 1983.
Moraes, Maria Augusta de Sant’Anna – História de uma oligarquia: Os Bulhões – ed. 

Oriente – Goiânia, 1975.
Moreira, Hélio - Couto Magalhães, o último desbravador do Império - ed. Kelps - 

Goiânia, 2005.
Nascente, Gabriel - Colheita: A voz dos inéditos - ed. Unigraf - Goiânia, 1979.
----------. A nova poesia em Goiás - ed. Oriente - Goiânia, 1979.
----------. Goiás, meio século de poesia - ed. Kelps - Goiânia, 1997.
Netto, Veiga – Antologia goiana – Editora Revista dos Tribunais – São Paulo, 1944.
Olival, Moema de Castro e Silva - Gen: Um sopro na renovação em Goiás - ed. Kelps 

- Goiânia, 2000.
Palacin, Luiz e outra – História de Goiás – ed. da UFG – Goiânia, 1975.
Paula, Nei Teles de - Dimensões do efémero - ed. Oriente - Goiânia, 1976.
----------. Antônio Americano do Brasil, biografia - ed. Oriente - Goiânia, 1982.
Pinheiro, Antônio César Caldas e outro – Tronco e Vergônteas – ed. Bandeirantes – 

Goiânia, 2002.
Pohl, Johann Emanuel – Viagem no interior do Brasil – ed. da USP – São Paulo, 1976.
Py, Fernando – Escritores goianos – ed. Kelps – Goiânia, 2007
Queiroz, Luiz Alberto - O velho cacique - ed. Líder - Goiânia, 1990.
Queiroz, Jerônimo Geraldo - Evolução cultural de Goiás - Ed. Oriente - 1969.
Quinta, Waldir do Espírito Santo Castro - Letras literatos de ontem e de hoje - ed. 

Sesc - Goiânia, 1966.
Reis, Gelmires – Efemérides goianas – ed. Bandeirantes – Goiânia, 1979.
Ricciardi, Giovanni – Auto-retato de escritores goianos – Print Gráfica, 2001.
Rodrigues, Gastão de Deus Victor – Páginas goianas – Tipografia Pauliceia – São Paulo, 

1917.
Saint-Hilaire, Auguste – Viagem à Província de Goyaz – Cia. Editora Nacional – São 

Paulo, 1944.
----------. Viagem às nascentes do Rio São Francisco – ed. USP – São Paulo, 1975.
Sampaio, Luiz Augusto Paranhos – Duas épocas: dois vultos ilustres, ed. Kelps – Goiânia, 

2004.
----------. Profissão de fé. Confisão de amizade – ed. Kelps – Goiânia, 2005.
Silva, Henrique – Esboço biográfico do Comendador Francisco José da Silva – Tipografia 

Lenzinger – Rio de Janeiro, 1907.
Silva, José Trindade da Fonseca e – Lugares e pessoas – ed. Escolas Salesianas – São 

Paulo, 1949.
Silva e Souza, Luiz Antônio da – O descobridor da Capitania de Goyaz – ed. da UFG – 

Goiânia, 1967.
Silva, Modesto Gomes - História e literatura - ed. Oriente - Goiânia, 1968.
----------. Mota, Ático Vilas Boas da, (parceria) - Aspectos da Cultura Goiana - ed. 

Oriente, 1971.
Taunay, Afonso – Os primeiros anos de Goyaz – Imprensa Oficial do Estado de São 



607ACADEMIA GOIANA DE LETRAS   (  História  e  Antologia  )

Paulo – 1950.
Taunay, Visconde – Goyaz – Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 1950.
Teles, Gilberto Mendonça – A poesia em Goiás – ed. da UFG – Goiânia, 1964.
Teles, José Mendonça – A Imprensa Matutina – ed. do Cerne – Goiânia, 1989.
----------. Vida e obra de Silva e Souza – ed. Oriente – Goiânia, 1978.
----------. Dicionário do escritor goiano – ed. Kelps – Goiânia, 2000.
Vaz, Coelho – Vultos catalanos – ed. Zebu – Uberaba, MG, 1959.
----------. Re(vi)vendo – ed. Líder – Goiânia, 1987.
----------. Rastro literário – ed. Kelps – Goiânia, 1991.
----------. Memória do Poder Judiciário em Goiás – ed. Kelps – Goiânia, 1998.
----------. Literatura goiana: síntese histórica – ed. Kelps – Goiânia, 2000.
----------. Seleta acadêmica - ed. Kelps - Goiânia, 2005.
----------. Força literária - Ed. Kelps - Goiânia, 2005.

Arquivos e jornais pesquisados
Arquivo da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás
Arquivo da Sociedade Goiana de Cultura – UCG – Goiânia
Arquivo do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás – Goiânia
Arquivo Histórico Estadual – Goiânia
Arquivo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – Goiânia
Arquivo da Procuradoria de Justiça do Estado de Goiás -Goiânia

Revistas
Informação Goyana – Henrique Silva (V. I, II, III, IV, V e VI) fac-símile, Gráfica do Cerne 
– Goiânia, 1979.
Memórias Goianas – (V. I a XIV) Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil 
Central – ed. UCG – Goiânia.
Senado Federal – Senadores de Goiás 1826/ 1996 – Gráfica do Senado – Brasília, DF. 
1996.
Academia Goiana de Letras – volumes números 1 a 27.
Livro das Atas da Academia Goiana de Letras.

Jornais
Matutina Meiapontense – Pirenópolis – Goiás
Folha do Sul – Bela Vista de Goiás
Goyaz e Minas – Catalão – Goiás
O Popular – Goiânia  – Goiás
Goyaz – Cidade de Goiás
Correio Oficial – Cidade de Goiás
Voz Juvenil – Silvânia – Goiás
O Silvaniense – Silvânia – Goiás
Espaço Livre  – Silvânia – Goiás
A Voz – Silvânia – Goiás





609ACADEMIA GOIANA DE LETRAS   (  História  e  Antologia  )

Índice
Onomástico

A
A. Poteiro  37
Abel Ribeiro  354
Abel Soares de Castro 605
Abraham Lincoln  441
Abrahão Isaac Neto  226
Abrahão Jorge Asmar  535
Absay de Andrade  117
Acácio Félix de Souza  143
Acrísio da Gama e Silva  18, 19, 316
Ada Gomes  277
Adão Francisco Martins  571
Adelaide Augusta de Oliveira  271
Adelice da Silveira Barros  43, 50
Ademar de Barros  351
Adolfo da Silva Batista  601
Afonso Arinos de Melo Franco  161, 385
Afonso Celso  107
Afonso Celso de Assis Figueiredo  139
Afonso Costa  560
Afonso Luiz Prestes Paranhos  385
Afonso Taunay 607
Afrânio Coutinho 605
Afrânio de Melo Franco  161
Agnelo Arlington Fleuri Curado  415
Aidenor Aires Pereira  

7, 44, 45, 47, 48, 71, 81, 284
Aires Feliciano de Mendonça  437
Airosa de Castro  19
Alano Du Noday  583
Alaor Barbosa dos Santos  12, 

35, 39, 183, 509, 513, 517, 605
Albatênio de Godoy  8, 21, 22, 191, 

197, 198
Albertina Vicentini  43, 44
Alceu Victor Rodrigues  8, 21, 117,  

153, 155, 228, 456
Alcione Guimarães  37, 50, 550, 551
Aldair da Silveira Aires  32, 33, 48
Alderico Borges de Carvalho  170
Alexandre Alves da Costa  261
Alexandre Manuel da Cunha Matos  125
Alfred Weber  283
Alfredo de Faria Castro  

7, 24, 25, 27, 28, 83, 93
Alfredo Maria Adriano d’Escragnolle 

(Visconde de Taunay) 12, 17, 34, 
416, 553,  555, 607

Alfredo Nasser  472
Almerinda Ribeiro Santos  571
Alphonsus de Guimaraens  534
Altamiro de Moura Pacheco  11, 36, 38

, 39, 41, 42, 357, 449, 455
Aluísio Azevedo  534
Álvares de Azevedo  375
Álvaro Jorge Moreira  144
Amália Hermano  23
Amaury Menezes  37, 41
Amazília Angélica da Costa Paranhos  

199
Amélia Augusta de Morais e Almeida  

119
Amélia Augusta Lopes de Morais  451
Amélia Pinheiro  129
Americano do Brasil  

26, 97, 179, 183, 615
Américo Vespúcio  551
Amina Jorge Asmar  535
Ana Braga Machado Gontijo  12, 

49, 261, 493, 503
Ana Carolina da Costa  201
Ana da Cunha Bastos  443



Coelho Vaz610

Ana Jacinta de São José  532
Ana Jardim  18, 317
Ana Joaquina Gomes de Oliveira  591
Ana Joaquina Rodrigues de Oliveira  73
Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas 

– (Ver: Cora Coralinha)
Ana Maria  38
Ana Maria Machado  45
Ana Rodrigues de Moraes e Silva  287
Ana Valle Rocha  149
Anatole France  425
André Augusto de Pádua Fleury  

19, 316, 388
André Ferreira Rios  275
Ângela de Bulhões Jardim  343, 495
Angélica Honorina  75
Anísio Braga  503
Annunzíata Orsini Spenzieri  389
Anton Lembede  248
Antônia Crispim de Souza  515
Antônia Emília Bulhões Jardim  105
Antônia Hermano de Britto  243
Antônio Amaro da Silva Canedo  15, 

158, 228, 540
Antônio Amazonas do Brasil Canedo  

229
Antônio Americano do Brasil  8, 21, 17

7, 179, 278, 280, 481, 515, 605
Antônio Augusto de Bulhões  19
Antônio Bariani  183
Antônio Basílio do Nascimento  226
Antônio Benedito Ramos Jubé  603
Antônio Borges  61
Antônio Carlos de Magalhães  57
Antônio Carlos Osório  37, 38
Antônio Carlos Secchin  46, 47
Antônio Carneiro Vaz  365
Antônio Cesar Caldas Pinheiro 606
Antônio Crispim  97
Antônio da Silva Cordovil  418
Antônio da Silva Paranhos  

198, 385, 388, 540
Antônio de Bulhões  316
Antônio de Castro Lopes  161
Antônio de Guadelupe  418
Antônio de Moraes Silva  478
Antônio de Oliveira Gago  416
Antônio de Souza Bastos  418

Antônio Eugênio de Moura Pacheco  39
Antônio Euzébio de Abreu Júnior  12, 

34, 179, 413, 455, 515
Antônio Félix de Bulhões Jardim  7, 19, 

21, 26, 103, 105, 194, 316, 317
Antônio Ferraz de Araújo  136, 419
Antônio Ferreira de Azevedo  181
Antônio Florêncio Pereira do Lago  221
Antônio Francisco Lima  131
Antônio Geraldo Ramos Jubé  

13, 23, 40, 47, 49, 415, 599, 
603, 605

A. P. J. Costa Brandão  605
Antônio José Caiado  443
Antônio José de Almeida  560
Antônio José de Moura  10, 28, 44, 45

, 47, 49, 51, 284, 307, 321
Antônio José de Oliveira  582
Antônio Lopes da Cruz  29, 463
Antônio Lopes Palmeiras  463
Antônio Luiz de Távora  418
Antônio Manoel da Costa  601
Antônio Moreira  427
Antônio Nobre  275
Antônio Olinto  50, 113
Antônio Pirineus de Souza  229
Antônio Raimundo Gomes da Frota  229
Antônio Ramos Caiado  227
Antônio Ribeiro de Oliveira  415
Aquino Porto  15
Aristides de Melo Moraes  89
Aristides Ferreira Barbosa  247, 517
Arlindo Costa  13, 34, 226, 599, 601
Arlindo Gaudie Fleury  228
Armando de Godoy  313
Arthur Ribeiro  571
Ary Ribeiro Valadão  243
Ary Ribeiro Valadão Filho  482
Assis Brasil  605
Assis Chateaubriand  107
Assis Pacheco  161
Augusta Faro Fleury Curado  47
Augusta Faro Fleury de Melo  

11, 42, 44, 47, 49, 51, 449, 459
Auguste Saint-Hilaire  35, 606
Augusto Alves de Castro  405
Augusto da Paixão Fleury Curado  459
Augusto Ferreira Rios  9, 21, 22, 23, 



611ACADEMIA GOIANA DE LETRAS   (  História  e  Antologia  )

24, 25, 52, 117, 269, 271, 275, 
316, 375, 376

Augusto Frederico Schmidt  280
Augusto José Pereira Zeka  377
Augusto Paranhos  198, 199
Aurélio Buarque de Holanda  31
Aurélio Sampaio Carrilho de Castro 

Póvoa  49
Austregésilo de Athayde  31, 37, 38
Ayres Feliciano de Mendonça  197

B
Baltazar Gomes de Alarcão  418
Bárbara Augusta Santana  193
Bariani Ortencio – (Ver: Waldomiro 

Bariani Ortencio)
Bartolomeu Antônio Cordovil  11, 29, 

461, 463
Bartolomeu Bueno da Silva  18, 19,  

108, 110, 136, 137, 239, 316, 416
Bartolomeu Paes  416
Basileu Toledo França  9, 15, 20, 29, 3

0, 40, 283, 284, 605
Basílio de Magalhães  417, 418
Batista Custódio  51
Belisária Antônia da Costa Paranhos  

385
Belkiss Spenzièri Carneiro de Mendonça  

12, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 493, 499 
Belmiro Spenzièri  499
Benedita Targino Lima  131
Benedito de Almeida  371
Benedito Monteiro Guimarães  

193, 211, 291
Benedito Odilon Rocha  10, 149, 307, 

319
Benedito Silva  8, 35, 133, 147
Benedito Vaz  211, 487
Benjamim Franklin de Albuquerque 

Lima  221
Bergson  425
Bernardino de Faria Castro  93
Bernardino Machado  560
Bernardino Ribeiro  77
Bernardo Élis Fleury de Campos Curado  

10, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31,  
32,  33,  37,  38,  41,  42,  43,  
44, 45, 48, 50, 51, 52, 183,  

261, 278, 325, 333
Bernardo Guimarães  

13, 21, 34, 47, 386, 387, 388, 
456, 573, 575

Brasigóis Felício Carneiro  11, 38, 42,  
43, 47, 48, 50, 51, 52,  
284, 534, 605

Brasiliano Roque Teixeira  371
Bráulio Goulart  409
Braz Abrantes  228
Braz José Coelho  183
Breno Brasil Guimarães  226
Brito Broca  18
Buda  90

C
Camões  172, 173
Cândido Rondon  465
Cantídio Bretas  579
Capistrano de Abreu  160
Caramuru da Silva Brasil  93, 314
Carlos Batista Bittencourt  549
Carlos Drummond de Andrade  

43, 579
Carlos Faria  333
Carlos Heitor Cony  45
Carlos Moreira  48
Carlos Pinheiro Chagas  441
Carmo Bernardes  

8, 38, 183, 191, 201
Carolina Amália da Costa  371
Carolina Augusta Xavier Novais  309
Casimiro de Abreu  239
Cassiana Alves de Souza  193
Cassiano Ricardo  351
Castro Alves  161, 534
Castro Nery  391
Célia Guedes  317
Célio Slywitch  482
Celuta Mendonça Teles  215, 509
César Baiocchi  12, 49, 485, 489
Cesar de Menezes  136
Chales du Bos  425
Clara Ramos  111
Clara Teixeira Araújo  139
Clarimundo Baptista da Costa  531
Claro Augusto de Godoy  11, 363, 431, 

437, 605



Coelho Vaz612

Cléia Costa  37
Clemência Brandão de Azevedo  181
Clementino Gomes  122
Clóvis Beviláqua  107
Clóvis Roberto Esselim  25, 363
Coelho Bastos  388
Coelho Neto  193
Coelho Vaz  – (Ver: Geraldo Coelho 

Vaz)
Colemar Natal e Silva  7, 20, 21, 22, 2

3, 24, 33, 35, 36,  
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
, 45,  
46, 48, 49, 50, 52, 67, 103, 1
07,  
110, 111, 112, 113, 280, 317,  
417, 495

Colombo Baiocchi  489
Confúcio  90
Constança Beatriz de Oliveira  575
Constâncio Gomes de Oliveira  7, 21, 

71, 73, 261
Cora Coralina  

13, 35, 36, 37, 44, 67, 283, 
504, 573, 579

Cordolino de Azevedo  21, 406
Coriolano Brandão  19
Crispiniano Tavares  12, 34
Cristovam Alves  545
Cruz e Souza  534
Cunha Matos  125, 416
Custódia Augusta da Silva Oliveira  389
Custódia Cordeiro Borges  65
Cyllenêo Marques de Araújo Valle   

(Leo Lynce)  9, 21, 25, 26, 30, 36, 
51, 52, 207, 211, 279, 292, 293, 
294, 371

D
D. J. Oliveira  37
D. João III  328
Dalel Petrillo  29
Damiana da Cunha  327, 328
Daniel  90
Dante Alighieri  482
Darcy França Denófrio  43, 44, 46
Dario Délio Cardoso  

8, 20, 21, 22, 23, 123, 129

De Gaulle  397
Delermando Vieira  48
Delfina Maria de Castro  405
Delfino Curado Adorno  67
Demóstenes Cristino  12, 29, 50, 485, 

487
Deolina Rizério Moura Leite  595
Derval Alves de Castro  11, 395, 405
Diana Luíza do Couto Spenzieri  499
Dímpina de Paiva Teixeira de Paiva  531
Dinazília Alves de Amorim Nunes  539
Dionísio Machado  45
Dióscoro do Vale  122
Diva Goulart  37
Divina Carneiro da Silva  445
Dolinha de Barros  18, 317
Dom Silvério Gomes Pimenta  545
Domingos Carrerote  583
Domingos da Encarnação Pontevel  477
Domingos José Gonçalves de Magalhães  

534
Dr. Corumbá  19, 316
Duílio Sampaio  303
Dulce Gonçalves Teles  481
Dulce Ludovico Teixeira  139
Duque D’Estrada  239
Durval Alves de Castro  25
Durvalina Naves Silva  407

E
Edésio Daher  487
Edetina Nunes Braga  503
Edilberto da Veiga Jardim  227
Edir Guerra Malagoni  509
Edmar Camilo Cotrim  605
Edmar Guimarães  45
Edson Alves de Castro  603
Édson Hermano de Brito  377
Eduardo Duarte Silva  219, 227, 271
Efigênia Ramos de Almeida  381
Egeliseu de Araújo  211
Egerineu Teixeira  10, 211, 313
Eládio Amorim  25
Elciene Spencieri  48
Eli Brasiliense  7, 23, 26, 27, 28, 30,  

42, 43, 44, 45, 48, 50, 52,  
71, 77, 80, 183, 261, 278, 427

Eliézer José Penna  8, 40, 47,  48,  51, 



613ACADEMIA GOIANA DE LETRAS   (  História  e  Antologia  )

115, 121
Elifas  37
Elisa Capello Goulart  409
Elisa Galli Vieira  357
Elísio Condé  35
Eliza Maria de Oliveira  247,  517
Eliza Maria de Souza Abreu  179
Elizabeth Caldeira Brito  48
Elpenor Augusto de Oliveira  

10, 25, 26, 52
Emílio Francisco Póvoa  61, 347, 442
Emílio Vieira  43, 47
Emmanuel Gomes de Oliveira  

226, 312, 319
Eni de Oliveira Castro  31
Eponina Marques de Araújo Vale  211,  

371
Erico José Curado  9, 207, 226,  333
Ermano Domingues do Couto  529
Ermelinda Ramos  18,  317
Ernestina Luíza da Fonseca  415
Ernesto Camargo da Fonseca  415
Eudóxia das Dores Rocha  319
Eugênia Gaulão  527
Eunice de Castro e Silva  353
Eurico Barbosa dos Santos  

9, 42, 43, 46, 47, 49, 50, 52, 
237,  247

Eurico Gaspar Dutra  107, 122
Eurídice Natal e Silva  12, 18,  19,  20,  

34, 45, 107, 316,  317,  493,  495
Euvaldo Thomás de Sousa  585
Evangelino Meireles  228
Evely Ntoko Mase  248
Everardo de Souza  143
Ezequiel  90
Ezy Dantas  267

F
Fagundes Varela  21, 27, 47, 388,  575
Fausto Rodrigues Valle  45
Federico Garcia Lorca  48
Felicidade da Silveira Rodrigues  

117, 155
Felicíssimo do Espírito Santo Filho  227
Felipe Santa Cruz  19, 316
Félix Emílio Taunay  555
Fernando Henrique Cardoso  248

Fernando Py  42, 45, 49,  606
Fernão Dias Paes Leme  108
F. Itami Campos  605
Filomena de Pina Cardoso  129
Flávio Farnese  387
Flávio Otoni de Carvalho  211
Florêncio Antônio da Fonseca  

11, 29, 467, 469
Floriano Jonas da Silva  471
Florindo Lopes dos Santos  167
Francelino Pereira  551
Francisca Guedes  244
Francisco Accioli Martins Soares  351
Francisco Ayres  12
Francisco Ayres da Silva  12, 34
Francisco da Silva Rocha  319
Francisco das Chagas Batista  175
Francisco de Brito  9, 35
Francisco de Paula Lins dos Guimarães 

Paixoto  579
Francisco Domingos Pacheco  455
Francisco Ferreira dos Santos Azevedo  

10, 18, 19, 20, 21,  32, 143,  
278, 311, 316, 325, 331,  579,  
605

Francisco José da Silva  228, 287
Francisco José de Assis  309
Francisco Victor Rodrigues  

117, 148, 155
Francisco Vitor Rodrigues  229
Francisco Xavier de Almeida Júnior  11,  

433,  451
Francolina Ribeiro Martins  571
Frederick de Klerk  249
Frederico Medeiros  377
Frederico Pinto de Castro  201
Fulgêncio Guedes  244

G
Gabriel Augusto Lino  75
Gabriel Nascente  48, 81,  606
Gabriela Hermínia Beaurepaire 

d’Escragnolle Taunay  555
Galeno Paranhos  198, 199
Galiana Borges Crispim  97
Galiana Rios  421
Galvão Bueno  161
Gastão de Deus Victor Rodrigues  8, 27



Coelho Vaz614

, 47, 115, 117, 156, 275, 363,  
375, 456,  515, 575,  606

Gelmires Reis  9, 21, 217,  225,  606
General Curado  316
General Pedro Cordolino Ferreira de 

Azevedo  181
Genesco Bretas  25
Genezy  112
Genezy de Castro e Silva  111, 112
Genolino Amado  31
Genoveva Santana  18, 317
Genserigo Gonzaga Jaime  227
Georges Clemenceau  398
Geraldo Coelho Vaz  12, 15, 37, 38, 3

9, 40, 42, 44,  
45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 284
, 509,  607

Geraldo Ferreira Félix de Sousa  37
Gercina Borges Teixeira  61,  66,  281
Gercino Monteiro Guimarães  

9, 21, 25,  211, 227, 239,  285,  
291,  294

Gerson Cunha  117
Gerson de Castro Costa  10, 23,  

75, 107,  369,  377
Getúlio Araújo  37
Getúlio Targino Lima  8, 123, 131
Getúlio Vargas  379
Gil Perini  45
Gilbert Murray  401
Gilberto de Santana Xavier Nunes  539
Gilberto Mendonça Teles  

9, 26, 28, 34, 37, 44, 46,  
47, 51, 76, 207, 215,  279, 405,  
510,  516,  520,  606

Gilberto Sant’Anna Filho  48
Gilson Alves  34
Giovanni Riccardi  606
Glicério Coelho  561
Godofredo de Bulhões  18, 19, 316
Goeth  284
Goiamérico Felício  43, 44
Goiandira do Couto  37, 375
Goiás do Couto  375
Gomes de Sousa Ramos  170
Gomes de Souza  37
Gonçalves Dias  534
Gonzaga  316

Gonzaga Jayme  275
Guerra Junqueira  560
Guilherme Siqueira de Paula  481
Guilherme Vaz  44
Guilherme Xavier de Almeida  

8, 20, 21, 115, 119,  391

H
H. G. Wells  378
Hamilton de Barros Velasco  143
Haydée Jayme  536
Heitor de Morais Fleury  363
Heitor Moraes Fleury  497
Heitor Rosa  48
Helena da Cruz Passos  463
Helena Neves Vieira  391
Helena Paranhos Sampaio  303
Heleno Godoy  43, 44
Hélia B. de Aquino Alves  205
Hélio Araújo Lobo  319
Hélio de Brito Júnior  423
Hélio Moreira  11, 48, 50,  411,  427,  

606
Hélio Rocha  8, 133, 149
Heloísa Helena Campos Borges  44,  47,  

48, 50
Helvécio de Azevedo Goulart  11, 

42, 44, 49, 50, 51,  395,  409
Henrique José da Silva  9, 21,  25, 107,  

117, 179, 219, 278, 445, 606
Henrique Santillo  

36, 37, 38, 39, 67, 112, 170
Henry Gadla Mandela  248
Hermenegildo de Morais  119
Higino Alves Rodrigues  11,  117,  411,  

413,  456
Hilda Gonzaga Câmara  163
Hildebrando  272
Honestino Monteiro Guimarães  155, 

193, 211, 239, 258, 271, 291
,  515

Hosana Guimarães  25
Hosana Hermínia de Mendonça  225
Hugo de Carvalho Ramos  

9, 21, 26, 39, 77, 183, 251,  
253,  278, 291

Hugo Zorzetti  48
Hugolina Nunes Batista  175



615ACADEMIA GOIANA DE LETRAS   (  História  e  Antologia  )

Humberto Crispim Borges  7, 83, 97, 
605

Humberto Ludovico de Almeida  261
Humberto Martins Ribeiro  211

I
Ilídia Perillo Caiado  465
Inácio Soares de Bulhões Jardim  105
Inácio Xavier da Silva  

8, 9, 32, 133, 143, 217, 219
Irani Alves Ferreira  226
Irapuan Costa Júnior  365,  481, 550
Iris Rezende Machado  45
Isabel  139
Isabel Aciscla Guimarães Baiocchi  489
Isócrates de Oliveira  8, 153, 171
Isorico Barbosa de Godoy  603
Israel de Aquino Alves  205
Ivan Junqueira  46, 47
Ivan Lins  32
Ivany Fleury Curado  459
Ivo Pinto de Melo  49
Iza Costa  37
Izabel Teodora Cecília de Oliveira  125

J
J. Flávio Soares  197
Jacinta Luíza do Couto Brandão  579
Jacy Siqueira  10, 41,  383,  393
Jaime Câmara  10, 30, 35, 42, 50, 14

3, 307, 315
Jânio Quadros  351
Jarbas Jayme  12, 34, 88, 169,  605
Jarbas Passarinho  30
Jean Martet  399
Jerônimo Coimbra Bueno  24,  122
Jerônimo Curado Fleury  313
Jerônimo Geraldo de Queiroz  11, 40, 

474,  479,  606
Jerônimo Rodrigues de Morais Jardim  

229
Jerônymo Fleury de Campos Curado  

388
Jesuína Silva Braga  77
Joana de Bastos Costa  261
Joana Peixoto da Silveira  421
João Accioli  – (Ver: João Batista Gonçal-

ves Accioli Martins Soares)

João Alves de Castro  275
João Alves Teles  215, 509
João Antônio de Araújo Valle  211
João Argenta  313
João Avelino da Trindade  117
João Basílio de Oliveira  171
João Batista de Alencastro  443
João Batista Figueiredo  581
João Batista Gonçalves Accioli Martins 

Soares  10,  26,  279
João Bonifácio Gomes de Siqueira  239
João Cardoso da Silva Farinha  129
João Carneiro Vaz  365
João de Freitas  65
João de Oliveira Mello  182
João Fleury Coelho  85
João Fleury de Campos Curado  157
João Francisco de Oliveira Godoy  197,  

437
João Gomes Machado  19
João Gomes da Silveira e Mendonça  

127
João Goulart  63
João Gualberto  43
João Gustavo  496
João José Corrêa de Morais  220
João José da Silveira Pinto  327
João Leite  137
João Leite da Silva Ortiz  136,  416
João Lúcio de Azevedo  160
João Martins Ramos  381
João Moreira Normanha  423
João Netto de Campos II  155
João Paulo dos Reis  225
João Teixeira Álvares  

8, 21, 61, 133, 139, 282, 283
Joaquim Alves de Oliveira  

19, 85, 127, 316,  469,  528,  529
Joaquim Ayres da Silva  507
Joaquim Ayres Teixeira Júnior  559
Joaquim Bonifácio Gomes de Siqueira  

18, 19, 21,  35,  144,  211,  239,  
258, 316,  317,  416,  417,  437 

Joaquim Câmara Filho  
8, 153, 163, 315

Joaquim Carvalho Ferreira  
10, 21, 22, 23, 25, 27, 32,  
143, 307,  311, 605



Coelho Vaz616

Joaquim da Silva Guimarães  575
Joaquim Fernandes da Silveira  421
Joaquim Gomes da Silva  397
Joaquim Gomes de Oliveira  73, 591
Joaquim Gonçalves de Azevedo  139
Joaquim José de Moura  321
Joaquim José de Santana  193
Joaquim Manoel de Campos  417
Joaquim Maria Machado de Assis  

10, 307, 309
Joaquim Nabuco  17
Joaquim Nunes Pinheiro  503
Joaquim Pedro Dias de Abreu  545
Joaquim Pereira Vale  528
Joaquim Propício de Pina  129
Joaquim Rebouças de Oliveira  315
Joaquim Rebouças de Oliveira Câmara  

163
Joaquim Ribeiro Camêlo  528
Joaquim Rodrigues  19, 316
Joaquim Theotoneo Segurado  361
Joaquim Xavier Curado  19
Joaquim Xavier de Almeida  19, 316
Joaquim Xavier Guimarães Natal  8,  

10, 20,  21,  115,  119,  391,  341,  
495, 540

Joaquina Emília Caiado de Alencastro  
443

Joaquina Maria Zunega  477
Joaquina Marques Santarém de Carva-

lho  271
Joaquina Monteiro Guimarães  291
Joel de Oliveira Lisbôa  226
Johann Emanuel Pohl  606
Jorge Amado  33
José Aparecido  37, 38
José Asmar  12, 37, 40, 41, 45, 52, 

525,  535
José Augusto de Assis Lima  533
José Augusto Ferreira  355
José Augusto Pereira Zeka  377
José Avelino  193
José Benedito Teixeira Álvares  139
José Bento de Godoi  565
José Bernardo Félix de Sousa  333
José Campos  363
José Cristino da Silveira  487
José da Costa Meirelles  231

José da Costa Pereira  21
José da Silva Batista  170
José de Alencar  534
José de Almeida Xavier Júnior  21
José de Britto  244
José de Oliveira França  277
José Décio Filho  23
José Dilermando Meireles  9, 217,  231
José Edgar de Oliveira  487
José Elias Amim  481
José Feliciano  121
José Felício dos Santos  445
José Fernandes  10, 37, 40, 41, 42, 4

3, 44, 45, 46, 47,  
48, 50, 52,  369,  381

José Fernando de Barros  44, 45, 48
José Ferreira de Souza Lôbo  415
José Francisco de Souza  226
José Geraldo Vieira  26
José Godoy Garcia  460
José Gomes de Siqueira  528
José Honorato da Silva e Souza  

229, 363
José Inácio Xavier de Brito  226
José J. Veiga  42
José Joaquim de Souza  158,  540
José Joaquim Pereira da Veiga  85
José Júlio Guimarães Lima  12, 525,  533
José Leopoldo de Bulhões jardim  540
José Lobo  605
José Lopes Rodrigues  8, 26, 27, 28, 3

0, 33, 153, 144,  167
José Luiz Bittencourt  

12, 40, 41, 45, 51, 543,  549,  
584,  585

José Magalhães  21
José Maria Vieira  391
José Martins Pereira de Alencastre  

8, 21, 35, 133, 135,  417,  605
José Mauro de Vasconcelos  446
José Mendonça Teles  12, 34, 36, 38,  

39, 45, 47, 52, 112, 284,  505,  
509,  607

José Neto de Campos Carneiro  18, 229
José Normanha de Oliveira  11, 40,  

411,  423,  550
José Oiticica  534
José Peixoto da Silveira  11, 25, 34,  



617ACADEMIA GOIANA DE LETRAS   (  História  e  Antologia  )

411,  421
José Penna   121
José Perez  425
José Pinto da Silva  477
José Ribeiro Quinta  353
José Saddi  390
José Sêneca Lobo  605
José Sizenando Jayme  8, 153, 169
José Trindade da Fonseca e Silva  

11, 25,  411,  415,  606
José Ubirajara Galli Vieira  10,  39,  48,  

49,  51,  251,  341,  357,  605
José Vaz  228
José Victor Rodrigues  155
José Vieira Couto de Magalhães  

7, 21, 39,  55, 57,  220,  312
José Xavier de Almeida  11, 17,  

18, 29, 119, 227,  241,  451
José Xavier de Almeida Júnior  

9, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30,  
34, 51, 52,  199,  237,  241,  317,  
449

Josefa Joaquina da Silveira Pinto  327
Josefina Bariani  183
Josefina Caiado Fleury  497
Josefina de Castro Berquó  397
Josefina Ludovico de Almeida  61, 139
Josias Cassimiro da Silva  581
Josias Santana  193
Jovelino Campos  10,  21, 23,  25,  227
Jovita Inocência Furtado de Lima Artiaga  

295
Jucelino Siqueira  393
Júlia Lopes de Almeida  497
Júlio César de Mello e Sousa  22
Júlio César de Melo Franco  155
Júlio Ribeiro  534
Jurimar Pereira Macedo  585
Juscelino Kubitschek de Oliveira  

27, 32,  62,  121

K
Karl Jaspers  424
Kléber Branquinho Adorno  

7, 36, 37, 38, 39, 45,  55,  67

L
Lao-Tsé  90

Laudelino de Almeida  313
Laudelino Gomes  271
Laura Chaer  428
Laurinda Davi de Carvalho  267
Lauro Henrique  482
Lauro Moreira  50
Leão Di Ramos Caiado  465
Lêda Selma de Alencar  9,  39,  43,  44,  

47,  51,  251,  267
Leo Lynce – (Ver: Cyllenêo Marques de 

Araújo Vale)
Leodegária de Jesus  43, 45, 48
Leolídio Di Ramos Caiado  11,  461,  

465
Leonar Gertrudes Fiallho Guimarães  

343
Leonarda Cristino  487
Leonardo Cristino  487
Leonino Di Ramos Caiado  30,  31,  121,  

481
Leonor Pimentel Ulhoa  117
Leopoldo de Bulhões  327, 540
Leopoldo de Souza  18,  19, 316
Lília Branquinho  67
Lino de Morais  361
Luciana Aires de Mesquita  44
Lúcio de Mendonça  17–18
Ludgero Carolino Soares Vieira  357
Ludgero Coelho  161
Luís de Câmara Cascudo  280
Luiz Alberto de Queiroz  606
Luiz Antônio da Costa  388
Luiz Antônio Caiado  347, 443
Luiz Antônio da Silva e Souza  10,  21,  

28, 135, 361,  416,  417,  606
Luiz Augusto Paranhos Sampaio  9, 23,  

47, 48, 49, 50, 51, 282,  285,  
303,  606

Luiz Bernardes da Costa  201
Luiz da Cunha Menezes  328, 417
Luiz de Aquino Alves Neto  

8, 42, 46, 47, 49, 51, 191,  205
Luiz de Bessa  143
Luiz de Macedo Carvalho Júnior  271
Luiz do Rego Barreto  125
Luiz Flávio Cappio  550
Luiz Franceschini  280



Coelho Vaz618

Luiz Gonzaga de Camargo Fleury  
21, 83,  85,  528

Luiz Gonzaga Jaime  228
Luiz Maria da Silva Pinto  11
Luiz Maria de Sousa Pinto  29
Luiz Martins Costa  377
Luiz Palacin  539,  606
Luiz Pedro Xavier dos Guimarães  343
Luiz Ramos de Oliveira Couto  10, 18,  

20,  21,  117,  239,  275,  316,  516
Luíza Alves Barbosa  413
Luíza Guaraná Bittencourt  549
Luíza Isolina da Silva Almeida  433, 451
Luíza Maria Rodrigues Morais  239
Luíza Tavares Leão  365
Luíza Venância de Almeida Rios  275
Lupicino de Araújo  363
Luzia Toledo França  277
Luziano Martins Ribeiro  50
Lygia de Moura Rassi  9, 43,  285,  301
Lygia Fagundes Teles  45, 46

M
M. Cavalcante  37
Machado de Assis  17, 17,  

18, 21, 32, 33, 37, 41, 333
Magaly  112
Malba Tahan  22, 23
Manoel de Assis Mascarenhas  228
Manoel de Barros  416
Manoel Dias da Cruz  419
Manoel dos Reis Gonçalves  75
Manoel Lopes de Carvalho Ramos  21,  

253, 257
Manoel Pereira Calhamaro  136
Manoel Pereira da Cruz  328
Manoel Rodrigues Tomar  416, 418
Manoel Vicente da Silva  161
Manoel Xavier da Silva  143
Manuel Amâncio da Luz  528
Manuel D’Arriaga  560
Manuel de Macedo Carvalho  

9, 21, 269,  271
Manuel Dias Prates dos Santos  

159, 385
Manuel Pereira de Sousa  528
Marcelo Francisco da Silva  107
Marcelo Silva  18, 19, 20, 316

Marconi Perillo  44, 46
Marcos Vinícios Vilaça  40
Maria Alcântara Caiado  347
Maria Aleluia de Barros  347
Maria Aleluia de Barros Caiado  443
Maria Augusta da Cruz Ayres  559
Maria Augusta de Sant’Anna Moraes  12,  

525,  539,  606
Maria Bernarda dos Santos  532
Maria Cabral de Siqueira  393
Maria Conceição de Sá Oliveira  171
Maria da Costa Milagre  581
Maria de Abreu Moura  301
Maria de Alcântara Alencastro Caiado  

443
Maria de Lourdes Dornelles Estivallet  

281
Maria de Lourdes Rodrigues Caiado  30
Maria de Macedo Xavier  143
Maria de Oliveira Normanha  423
Maria Dinah Crispim Jayme  169
Maria do Rosário Cassimiro  

13, 40, 41, 45, 52,  573,  581
Maria do Rosário Roriz  169
Maria Donata de Moura  321
Maria dos Reis de Fonseca  405
Maria Elisa da Silva  317
Maria Elisa da Silva Costa  601
Maria Eliza Pereira da Silva  18
Maria Elizabeth Fleury Teixeira  497
Maria Eulina Castro  93
Maria Genoveva de Moura Pacheco  455
Maria Guilhermina  37
Maria Helena Chein  43
Maria Isabel Silva  233
Maria Izabel da Veiga Jubé  603
Maria Jerônima Silva  147
Maria Joana  469
Maria José Dafico de Oliveira  365
Maria José Fleury  428
Maria Leopoldina Machado de Assis  

309
Maria Luíza Ribeiro  44, 48
Maria Luiza Sisterolli  46
Maria Melquíades de Miranda Câmara  

163, 315
Maria Noelina Coelho de Almeida e 

Silva  89



619ACADEMIA GOIANA DE LETRAS   (  História  e  Antologia  )

Maria Prottis  170
Maria Rodrigues Pinheiro  167
Maria Tereza Espíndola  413
Maria Vaz Coelho  561
Maria Zaíra Turcchi  44, 46
Mariana Augusta Guadie Fleury Curado  

157
Mariana Loiola Ramos  253, 257
Mariana Novaes Campos  363
Mariano José dos Santos  233
Marie Josephe  105
Marieta Fleuri Curado  333
Marieta Teles Machado  

42, 43, 44, 45, 48, 50
Marilda  112
Mário D’Alencastro Caiado  10, 20,  21,  

23,  61, 341,  347,  438,  442,  443
Mário de Andrade  44, 351
Mário Melo  26
Mário Quintana  48
Mário Ribeiro Martins  12, 15,  563,  

571,  605
Mário Rizério Leite  13, 36,  589,  595
Mário Soares  111
Marisa  37
Mariza  112
Marly de Oliveira  50
Martiniano José da Silva  9, 217, 233,  

509
Mauro Borges Teixeira  9, 27, 47,  121,  

169,  281
Maximiano da Mata Teixeira  23
Meira Matos  311
Mello Franco  198
Melo Filho  211
Micaela Arcângela da Silva  361
Miguel Jorge  

10, 37, 43, 45, 47, 49, 51,  
325, 339, 509, 605

Miguel Lino de Morais  312, 329
Milton Campos  107
Minervino Silva  147
Miriam Barreto  571
Moacir José de Morais  363
Modesto Gomes da Silva  11,  15,  

48, 50, 51,  52, 467, 471,  606
Modesto Justino de Oliveira  389
Moema de Castro e Silva Olival  7, 41,  

43, 44, 45, 47, 48, 49,  
103, 111,   112,  606

Moisés Augusto Santana  
8, 21, 191, 193,  211,  228, 271

Mônica Maria Macedo Queiroz  479
Monsenhor Inácio Xavier da Silva  21,  

219
Monsenhor Primo Neves da Mota Vieira  

10,  32,  51,  383,  391
Monteiro Lobato  591
Mozart Rodrigues  23
Murillo Araújo  391
Murilo Melo Filho  41, 45, 46

N
Nelly Alves de Almeida  9, 36, 42, 43

, 44, 45, 48, 50, 251,  261,  503
Nelly Novaes Coelho  43
Nelson Mandela  248
Ney Teles de Paula  11, 45,  52, 475,  

481,  606
Nion Albernaz  38
Nita Fleury Curado  66
Noêmia Canêdo Guimarães  291

O
Odílio Costa Filho  31
Odílio de Souza  143
Ofélia Sócrates do Nascimento Montei-

ro  605
Olavo Bilac  17, 375
Olavo Tormin  472
Olegário Herculano da Silveira Pinto  

10, 21,  278,  325
Olegário Vaz  211, 487
Oliver Tambo  248
Olívia Moreira  427
Ordália Ferreira da Silva  471
Orimar Bastos  481
Orlando Antunes Batista  381
Osmar Pires  50
Osvaldo Lobo  25
Osvaldo Orico  31
Oswald Spengler  398
Otaviana de Castro Costa  377
Otavinho Arantes  42, 43,  48
Otávio Lage  121, 122, 474
Otávio Monteiro Guimarães  228



Coelho Vaz620

Ovídia da Costa Campos  319
P
Pacífica Josefina de Castro  275, 311,  

405
Padre Luiz Gonzaga de Camargo Fleury  

7, 19, 83, 85
Padre Luso  584
Paulo Augusto de Figueiredo  333
Paulo Carlos Smith de Vasconcellos  465
Paulo Fleury da Silva e Sousa  21
Paulo Nunes Batista  8, 153, 175
Paulo Pacheco  38
Paulo Prado  160, 161
Pedro Celestino da Silva Filho  11, 27,  

51, 52,  395,  407
Pedro Cordolino Ferreira de Azevedo  

8, 177
Pedro Ferreira Brandão  418
Pedro Gomes de Oliveira  13, 34,  405,  

445,  589,  591
Pedro Ludovico Teixeira 7, 20, 21, 22,  

23, 24, 34, 39, 52,  55, 61, 65,  
139, 281, 282, 291,  312, 313,  
347, 357, 377, 442, 473,  503

Pedro Moura  301
Pedro Nava  35
Pedro Sérgio Santos  49
Pinheiro Chagas  312
Pirineus de Souza  313
Pitágoras  90
Pompílio Dias Leite  595

R
Rachel Pinto Cerqueira Ayres  507
Rafael Corrêa  161
Raimundo José da Cunha Matos  

8, 21, 123, 125, 127,  229,  605
Raimundo Menezes  26
Raimundo Pinto de Castro  117
Ramos Jubé  415
Raquel Pimentel Barbosa  231
Raul Cortàzar  35
Regina Lacerda  9, 26, 30, 31, 32, 36, 

285,  299
Reginaldo Tounier  583
René Olbadia  93
Ribas Júnior  121
Ricardo Augusto da Silva Paranhos  10, 

21, 30, 117, 158, 159, 161,  
383,  385,  456

Rita Brandão Ferreira  331
Rodolfo Campos  117
Rodolfo da Silva Marques  9, 207, 209,  

239
Rodolfo Gustavo da Paixão  312
Rodrigo César de Menezes  416
Roque Alves de Azevedo  

117, 227, 388,  456
Rosa Maria de Lima Camargo  85
Rosarita Fleury  12, 23, 34,  

37, 38, 261, 493,  497,  503
Rosentina de Sant’Anna e Silva  18,  193,  

317
Ruy Barbosa  344

S
Salvador José Venâncio  413
Sandra Camilo Ede  429
Sarah Thomé Jorge  339
Sebastião Ferreira  479
Sebastião Fleuri Curado  227
Sebastião Fleury Curado  8, 21,  

153, 162, 540
Sebastião Rios  227
Sebastião Sant’Anna e Silva  35
Selma Parreira  37
Semírames Macedo  18,  317
Sêneca  64
Serafim de Britto Guimarães  243
Sidney de Almeida  197
Silvério Gomes Pimenta  545
Silvina Hermelinda Xavier de Brito  579
Simão Bueno  136
Sinésio D’Oliveira  50
Siqueira Campos  272
Sizenando Gonzaga Jayme  527
Sólon  90
Sônia Maria dos Santos  50
Sônia Santillo  37, 38
Sud Menucci  160
Sydnéia Júlia Guimarães Lima  533

T
Taciano de Mello  62
Tarcília Caiado de Castro  112
Teodoro Rodrigues  19, 316



621ACADEMIA GOIANA DE LETRAS   (  História  e  Antologia  )

Teófila Gonçalves Martins Soares  351
Teófilo Braga  560
Teotônio Segurado  582
Tereza Alencastro Caiado Godoy  197,  

437
Tereza Antônia do Prado Vieira Couto  

57
Tereza de Jesus Xavier  219
Tereza Maria da Conceição  443
Tobias Barreto  155
Tomás Antônio Gonzaga  477
Tomaz Leão da Silva  365
Tozinha da Luz  18,  317
Tristão da Cunha Menezes  463

U
Ulisses Aesse  48
Umbelino Galvão de Moura Lacerda  

299
Urbano de Castro Berquó  11, 278
Urbano do Couto  136
Ursulino Tavares Leão  10, 28, 28,  

29, 31, 33, 34, 35, 36, 40, 43,  
47, 49, 51, 52,  359,  365

V
Valdivino Braz  45
Valeriana Aires Pereira  81
Vanda Pinheiro  37
Vânia Cristina Cristino  50, 487
Vargas Vila  425
Vasco da Gama  173
Vasco dos Reis Gonçalves  7, 20, 21,  

23, 25, 52, 71, 75, 227,  333
Vegílio Ferreira  112
Veiga Neto  606
Venância Luíza do Couto Brandão 

Bastos  375
Venerando de Freitas Borges  

7, 39, 55, 65, 333, 533
Vera Tieztmann  48
Viana Moog  31
Vicência Luísa do Couto Brandão Bastos  

375
Vicente Miguel  26
Victor Coelho de Almeida  7,  20, 21,  

22, 23, 83,  89,  271,  
Victor de Carvalho Ramos  9, 105,  

251,  257,  261, 405,  417
Victor Hugo  155
Virgília Penna  121
Virgílio de Melo Franco  162,  385
Virgílio José de Barros  443
Virgílio Pereira Artiaga  295
Virgínia Carvalho Ferreira  311
Virgínio Henriques Costa  386, 387
Vitor Ricardo  36

W
Waldemar Cavalcante  35
Waldemar Gomes de Melo  377
Walder de Góis  473
Waldir do Espírito Santo Castro Quinta  

10, 341,  355,  606
Waldir Luiz Costa  12
Waldomiro Bariani Ortencio  

8, 23, 26, 28, 29, 31,  33,  36, 
37,  38,  42,  47,  49,  50,  51, 177,  
183,  280

Walter Sisulu  248
Wânia Majadas  43, 44, 48
Will Durant  379
Wilson Democh  603
Wilton Santos  81

Y
Yeda Schmaltz  29, 37, 43, 487, 509
Yolanda Affiune  392

Z
Zecchi Abrão  333
Zeferino de Abreu  12, 34, 405, 543
Zelemir Brala  42
Zélia Guedes  18
Zenão  64
Zenóbia Santa Cruz Camargo Lacerda  

299
Zoroastro Artiaga  

9, 26, 27, 30, 51, 52, 285,  291,  
295, 605







Este livro foi impresso na oficina da Asa Editora Gráfica Ltda., 
Rua 19 Nª 100, Setor Marechal Rondon Goiânia – GO – CEP: 
74.560-460 – Fone: (62) 3211-1616.  Formatado por M&A Co-
municação Visual Ltda.  Fone: (62) 3211-3458

A revisão desta obra é de total responsabilidade do autor.





Coelho Vaz626


