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iniciativa do jornalista sezefredo Garcia de rezende, à 
idéia de fundar no Espírito santo uma Academia de Letras 
que congregasse os intelectuais capixabas aderiram de pronto 
o advogado e parlamentar Alarico de Freitas e o professor 
e jornalista Elpídio pimentel. na sessão convocada pelos 
três mentores e realizada em 31 de julho de 1921, no clube 
Boêmios, no parque moscoso, a ideia foi acatada, dando-se 
início aos trabalhos. depois de mais sete sessões preparató-
rias, presididas por d. Benedito paulo Alves de souza, Bispo 
diocesano do Espírito santo, ele mesmo eleito (e não empos-
sado) na Academia paulista de Letras, instalava-se solenemente 
o grêmio, aos 28 de setembro de 1923, em cerimônia reali-
zada no salão nobre da Escola normal, na cidade Alta. Ficou 
oficializada, como data da fundação, a da sessão preparatória 
em que foi aprovado o primeiro estatuto, a quarta, em 04 de 
setembro de 1921.

Em que pese ao fato da polêmica inicialmente alimentada 
por capixabas radicados no rio de Janeiro, que não conside-
ravam a Academia um grêmio representativo do panorama 
intelectual espírito-santense da época, arrefecidos os ânimos, 
a Academia Espírito-santense de Letras funcionou normal-
mente até 1928, sob a presidência de d. Benedito, sempre 
reconduzido à função presidencial.

com a mudança da política por conta da revolução de 
30, consequente perda de espaço político de vários Acadê-
micos que tiveram que deixar o Espírito santo, tendo d. Bene-
dito resignado sua diocese em 1933, retirando-se para o rio 
de Janeiro, a Academia conheceu período de marasmo total 
até sua reorganização, em 1937, pelo Acadêmico Arquimino 

ApresentAção
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martins de mattos, tendo as sessões voltado a ser regulares em 
1939, já após afastamento de Arquimino da vida acadêmica, 
por problemas de saúde.

reorganizada a casa, com a elaboração de um novo esta-
tuto, a ampliação do número de cadeiras e preenchimento das 
que se encontravam vagas, a Academia acabou por obter sua 
primeira sede própria, inaugurada em 9 de abril de 1942, por 
intermédio do interventor Federal João punaro Bley, no 3.º 
andar do edifício sede do Banco de crédito Agrícola, na praça 
oito de setembro, no centro. Ali permaneceu até meados dos 
anos 1960, quando da demolição do prédio para construção 
de outro, que em 1967 passaria a abrigar a sede do Banco 
do Estado do Espírito santo. nessa primeira sede própria foi 
inaugurada a Biblioteca saul de navarro, em 4 de setembro 
de 1947, iniciada com a doação de obras do acervo particular 
do Acadêmico leopoldinense álvaro Henrique moreira de 
souza. 

transferida uma parte de seu acervo para a Univer-
sidade Federal, onde aconteceram algumas sessões, outra 
parte se perdeu nas duas mudanças. como começo do fim 
do problema recorrente da falta de espaço adequado onde 
pudesse funcionar condignamente, o casal Kosciuszko-Laura 
Leão cedeu uma sala de sua residência, sita na praça João 
clímaco, para sediar as sessões acadêmicas. o palacete do casal 
Barbosa Leão acabou sendo finalmente doado à Academia 
Espírito-santense de Letras em 24 de dezembro de 1975, e 
é onde hoje se encontra sua sede própria, a segunda em toda 
sua história.

Em que pese ao fato do extravio de documentação e de 
uma parte do acervo da Biblioteca saul de navarro, pelas 
várias mudanças de local de sessões e a falta, por anos, de uma 
sede adequada, os livros de atas, documentos do imóvel, uma 
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parte do acervo fotográfico, todos se conservam até hoje e 
estão em vias de tratamento para conservação e disponibili-
zação a pesquisadores interessados, acadêmicos ou não.

Este volume, reproduzindo alguns dos documentos mais 
importantes da Academia Espírito-santense de Letras - atas 
preparatórias, a de fundação e a de reorganização, todos os esta-
tutos e o regimento interno de 1921, fotografias, efemérides 
até o ano de 1944 (colecionadas pelo Acadêmico Eurípides 
Queiroz do Valle, juntamente com os Acadêmicos Elpídio 
pimentel e Elmo Elton, os historiadores da casa), brasão, o 
diploma e a medalha atualmente conferidos ao Acadêmico 
por ocasião de sua posse – vem somar-se aos esforços dos três 
acadêmicos acima nominados no sentido da preservação da 
memória da nossa casa.

pela publicação e consequente disponibilização da docu-
mentação até agora tratada, pretende-se sua conservação, 
sendo, também, um início de esforço para dar a conhecer à 
sociedade e aos próprios Acadêmicos uma maior quantidade 
de dados referentes à história e ao funcionamento da casa de 
Kosciuszko Barbosa Leão, quando esta se aproxima já de seus 
noventa anos de existência.

março de 2009, 88.º ano de Fundação.
Getúlio marcos pereira neves – cadeira 33

diretor de publicidade 
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1
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Às 15 horas do dia 31 de julho de 1921, no salão do 
“club Bohemios”, desta cidade da Victoria, capital do Estado 
do Espírito santo, presentes – em virtude de convites espe-
ciais, que a comissão promotora da fundação dessa Academia, 
cidadãos dr. Alarico de Freitas, sezefredo Garcia de rezende 
e Elpidio pimentel, lhes endereçara, como a todos os outros 
representantes da intellectualidade victoriense – os senhores 
Bispo d. Benedicto Alves de sousa, desembargador Ferreira 
coelho, dr. thiers Velloso, dr. Henrique o´reilly de sousa, 
dr. Alarico de Freitas, major João Aguirre, sezefredo Garcia de 
rezende, Elpidio pimentel, dr. Jugurtha couto, Aloysio silva, 
prof. Arnulpho mattos, dr. Archimino martins de mattos, dr. 
Luiz Antonino, dr. Affonso correia Lirio, dr. Aristoteles da 
silva santos, dr. Fernando rabello, dr. olyntho Aguirre, dr. Jair 
tovar, dr. manuel pimenta, João Bastos e Genserico de Assis, 
num total de vinte pessôas, tomou a palavra o dr. Alarico de 
Freitas, que, com muita eloquencia e felicidade, mostrou as 
vantagens da aggremiação literaria, que intentamos fundar, 
procurando, para constituil-a, reunir, na mesma aspiração, os 
varios elementos do nosso mundo intellectual, que se ufana 
de ser representado, no rio de Janeiro, por espiritos lumi-
nosos, como collatino Barroso, Affonso claudio, Graciano 
neves; que, aqui, se opulenta pela palavra empolgante do sr. 
Bispo diocesano, pelas irradiações do talento do conspícuo 
jurisconsulto Ferreira coelho, do brilhante advogado thiers 
Velloso, do alumiado e encanecido mestre Aristides Freire e 
concluiu sua inspirada oração, convidando o Exmo. sr. Bispo 
diocesano para dirigir os trabalhos dos assembleados, em sua 

ActA dA sessão, com que se instAllou A AcAdemiA 
espírito-sAntense de letrAs
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primeira reunião. o sr. Bispo, tomando o lugar conveniente e 
agradecendo a escolha, designou o professor Elpidio pimentel 
para secretariar os trabalhos desta sessão, e, ao mesmo tempo, 
concedeu-lhe a palavra, afim de que, como uma das figuras 
da commissão iniciadora da idéa de se criar uma Academia 
literária nesta cidade, expusesse os propositos da convocação, 
esclarecendo os circunstantes convenientemente. A seguir, falou 
ainda o dr. Alarico de Freitas, que traçou o plano de organização 
da academia, propondo que fôssem acclamados sete membros 
organizadores – srs. d. Benedicto Alves de sousa, desembar-
gador Ferreira coelho, dr. Aristeu Aguiar, dr. thiers Velloso, 
dr. cassiano cardoso castello, professor Aristides Freire, e dr. 
Archimino martins de mattos – com a obrigação de cons-
tituirem, provisoriamente, o núcleo formador da Academia, 
que se comporá de vinte cadeiras, sob o patrocinio dos nomes 
de vinte antepassados illustres, deste Estado. disse ainda que os 
escolhidos farão o preenchimento das poltronas vazias, pondo-
as em concurso, para serem francamente pleiteadas pelos que 
se julgam com direito a ellas, e que, finda a sua obrigação, isto 
é, tomadas regulamentarmente as cadeiras vagas, ficam elles 
no dever de renunciar aos seus actuaes encargos, para, então, si 
lhes convier, pleitearem, nos termos dos estatutos em elabo-
ração, effectivamente, os lugares que, por obsequio, presen-
temente preenchem. o dr. thiers Velloso, obtendo a palavra, 
lembrou a necessidade de se incorporar aos 7 (sete) nomes 
indicados um dos membros da commissão promotora da 
fundação da Academia, abrindo até, se fôsse necessario, mão 
do seu lugar, para esse fim. os srs. d. Benedicto de sousa 
e o desembargador Ferreira coelho, com applausos do dr. 
Jugurtha couto, disseram, então, que lhes parecia francamente 
impossivel a organização da Academia, desde que, entre os 
seus elementos corporificadores, não se contassem os nomes 
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dos srs. dr. Alarico de Freitas, Elpidio pimentel e Garcia de 
rezende, que a idealizaram. Essa proposta foi unanimemente 
approvada, e, assim, passou a dez o numero dos organizadores 
da Academia, perante os quaes os outros dez farão a concur-
rencia, para se installarem, effectivamente, nas cadeiras vagas, 
com todas as formalidades precisas. depois de alguns vivos 
debates entre os presentes, em que tomaram parte notavel os 
srs. desembargador Ferreira coelho, Aloysio silva, Elpidio 
pimentel, Aristoteles da silva santos, Affonso Lirio, Fernando 
rabello e Archimino mattos, ficou approvada a proposta do 
prof. Elpidio pimentel, para que se desse à novel corporação 
intellectual o nome de – Academia Espirito-santense de Letras, 
independendo-a, com esse titulo, de quaesquer preconceito 
regionalistal. o dr. Fernando rabello, solicitando o uso da 
palavra, propôs que fôsse eleito ou acclamado o dr. cassiano 
cardoso castello presidente do grupo dos dez, incumbidos 
da constituição da Academia. Essa proposta levantou geraes 
debates, e, posta a votos, cahiu por unanimidade, pois que 
todos, com excepção do proponente, acharam que o acertado 
era ser essa escolha feita exclusivamente por iniciativa dos dez 
indicados, na sua primeira reunião. o sr. Bispo d. Benedicto 
Alves de sousa designou ainda os srs. dr. Alarico de Freitas, 
Garcia de rezende e Elpidio pimentel, para se incumbirem 
da feitura dos estatutos da Academia, cumprindo-lhes solicitar 
uma convocação especial de seus companheiros, para a leitura 
e discussão desse trabalho, logo que elle se ultime. Eram cinco 
horas da tarde, quando, marcada nova reunião para 14 agosto, 
no edificio da Escola normal, afim de ser lida e assignada a 
presente acta e resolvidos outros assumptos importantes, que 
interessam à sociedade, o sr. Bispo d. Benedicto, presidente 
da assembléa, suspendeu a sessão, agradecendo aos ouvintes a 
gentileza e o estimulo de sua presença. Eu, Elpidio pimentel, 
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na função de secretário ad-hoc, lavrei em 31 de Julho de 
mil novecentos e vinte e um, a presente acta, que vae assig-
nada pelo Exmo. sr. presidente e demais pessôas presentes à 
reunião.
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Às quatorze horas do dia 14 de agosto de 1921, no salão 
nobre da Escola normal, desta cidade da Victoria, capital do 
Estado do Espírito santo, - presentes os srs. d. Benedicto Alves 
de sousa, dr. thiers Vellozo, Garcia de rezende, dr. Alarico 
de Freitas, dr. Archimino martins de mattos, prof. Arnulpho 
mattos, dr. Aristoteles da silva santos, dr. manuel Lopes 
pimenta, dr. Affonso correia Lirio, dr. Luiz Antonino de 
souza neves Filho, Janserico de Assis e Elpidio pimentel, num 
total de 14 pessôas, incluindo-se os nomes dos drs. Aristeu 
Borges de Aguiar e Kosciuszko Leão, que tambem estiveram 
presentes a essa reunião, foi aberta, pelo sr. presidente, d. 
Benedicto Alves de sousa, a sessão, lida a acta da anterior e 
approvada unanimemente, assignando-a todos que compare-
ceram à assembléa de installação da Academia, no dia 31 de 
Julho do corrente anno. A seguir, o dr. Alarico de Freitas, com 
a palavra, explicou que a commissão incumbida de organizar 
os estatutos, brevemente convocaria nova reunião extraordi-
naria, para serem os mesmos lidos e discutidos, afim de lhes 
ser dada approvação urgente. o Exmo. sr. Bispo diocesano, d. 
Benedicto, propõe, então, que se constitua a mesa definitiva, 
encarregada de dirigir os trabalhos preparatorios da organi-
zação da Academia, indicando aos circunstantes os nomes do 
dr. Alarico de Freitas, Elpidio pimentel e Garcia de rezende 
para a comporem, o primeiro como seu presidente e os dois 
outros como seus secretarios. sujeita a discussão e a votos 
essa proposta, foi vencida pelo substitutivo do dr. Alarico de 
Freitas, que indicou, com aceitavel fundamento, o nome de d. 

ActA dA segundA sessão extrAordináriA dA AcAdemiA 
espírito-sAntense de letrAs, reunidA no diA 14 de 

Agosto do Anno corrente
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Benedicto Alves de sousa para presidente da Academia, na sua 
phase transitoria de constituição. Assim, ficaram acclamados – 
d. Benedicto Alves de sousa, presidente; Elpidio pimentel, 1.º 
secretario; e Garcia de rezende, 2.º secretario da Academia 
Espirito santense de Letras.

Foi, então, suspensa a reunião, da qual lavrei, no mesmo dia, 
a presente acta, que vae assignada pelo Exmo. sr. presidente e 
demais pessôas, que estiveram presentes à referida reunião.

Em tempo: no verso desta pagina, raspei o numero 
13 e, em seu lugar, escrevi 14; risquei a palavra reunião; e 
nesta pagina, acima, apaguei a expressão – de Letras Espi-
rito-santense, escrevendo-lhe por cima a expressão – Espirito 
santense de Letras. Faço estas declarações para obviar a quaes-
quer reparos futuros. Victoria, 15 de agosto de 1921.

Elpidio pimentel, 1.º secretario.
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Às treze horas do dia vinte e oito de agosto de mil nove-
centos e vinte e um, no salão nobre da Escola normal, desta 
cidade da Victoria, capital do Estado do Espirito santo, - 
presentes os srs. d. Benedicto Alves de sousa, dr. cassiano 
cardoso castello, dr. Alarico de Freitas, dr. Aristeu Borges de 
Aguiar, Archimino martins de mattos e Elpidio pimentel, foi, 
pelo sr. presidente, aberta a sessão, lida a acta da anterior e 
approvada unanimemente, assignando-a os academicos acima 
mencionados. 

o secretario procedeu, então, sob ordem do Exmo. sr. 
presidente, à leitura dos Estatutos, cujo projecto foi elaborado 
pelo dr. Alarico de Freitas, com modificações dos srs. Garcia 
de rezende e Elpidio pimentel, sendo os mesmos postos em 
discussão immediatamente. com a palavra, o dr. cassiano 
cardoso castello suggere a lembrança, unanimemente appro-
vada, de serem tiradas tantas copias, quanto são os academicos, 
enviando-se-lhes, a seguir, essas copias, para que mais demo-
radamente as estudem, afim de serem, assim, com a precisa 
segurança, discutidos na proxima reunião.

depois disso, marcada nova reunião para o dia quatro de 
setembro, no mesmo local conhecido, foram suspensos os 
trabalhos da presente sessão, da qual lavrei esta acta, no mesmo 
dia, para ser assignada pelo Exmo. sr. presidente e demais aca-
demicos, que a ouvirem lêr.

Em tempo: os srs. academicos dr. thiers Vellozo e Garcia 
de rezende justificaram a sua ausencia.

ActA dA terceirA sessão extrAordináriA dA AcAdemiA 
espírito-sAntense de letrAs, reunidA no diA 28 de 

Agosto do Anno corrente
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Às quatorze horas do dia quatro de setembro de mil 
novecentos e vinte e um, num dos salões da Escola normal, 
deste Estado, em Victoria, presentes os senhores drs. cassiano 
cardoso castello, Aristeu Borges de Aguiar, Alarico de 
Freitas, Archimino martins de mattos, thiers Vellozo e srs. 
Garcia de rezende e Elpidio pimentel, sob a presidencia do 
Exmo. sr. Bispo diocesano d. Benedicto Alves de sousa, – foi 
aberta a sessão, lida a acta da reunião anterior e assignada por 
todos, depois de approvada.

não havendo expediente a lêr, passou-se logo à ordem do 
dia, que constou da discussão dos Estatutos e de sua conse-
quente approvação.

por ordem do sr. presidente, o secretario leu o projecto 
de Estatutos, capitulo a capitulo, os quaes iam, assim, sendo 
expostos à discussão dos academicos presentes e, depois de 
commentados e correctos, approvados.

Houve varios debates interessantes, notando-se que todos 
os circunstante se esforçavam por produzir um bom trabalho, 
dotando a Academia de Estatutos claros, concisos, sufficientes. 
todos alvitravam emendas judiciosas, correcções opportunas, 
distinguindo-se, nesses debates, principalmente os srs. drs. 
cassiano cardoso castello, Aristeu Borges de Aguiar, Alarico 
de Freitas, Archimino martins de mattos e o meritíssimo sr. 
Bispo diocesano.

depois disso o sr. Bispo mandou que o secretario desse, 
na mesma hora, redacção definitiva aos Estatutos, que seriam 
assignados, ficando o projecto original, com as suas emmendas, 

ActA dA quArtA sessão extrAordináriA dA AcAdemiA 
espírito-sAntense de letrAs, reAlizAdA no diA 4 de 

setembro do Anno corrente
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registado neste livro de actas, como lembrança da organização 
da Academia. E tudo isso se fez.

A seguir, o dr. cassiano cardoso castello pede a palavra 
e lembra a vantagem de os organizadores do projecto estatu-
cional ficarem tambem incumbidos da organização do pro-
jecto do regimento interno da Academia.

É approvada essa proposta, com uma addenda do consocio 
sr. Garcia de rezende, pedindo que essa commissão se com-
pusesse, agora, de quatro membros: drs. Alarico de Freitas e 
Aristeu Borges de Aguiar e srs. Garcia de rezende – o autor 
da emenda – e Elpidio pimentel, com o dever de apresentarem 
o trabalho na proxima sessão extraordinaria de nossa assem-
bléa literaria. 

o professor Elpidio pimentel pede que seja nomeada uma 
commissão, para se entender com o professor Aristides Freire, 
afim de se informar delle, pessoalmente, si aceita ou não o 
lugar de academico, que, em homenagem ao seu talento e 
cultura, lhe offereceram, quando foram acclamados, em 31 de 
Julho proximo passado, os dez primeiros socios organizadores, 
a titulo provisorio, de nosso cenaculo literario.

Aceita a lembrança, o sr. presidente designa os academicos 
Alarico de Freitas, Garcia de rezende e Elpidio pimentel para 
se desobrigarem dessa incumbencia.

d. Benedicto de sousa propõe que se comunique em acta 
um voto de louvores à commissão organizadora do projecto 
de Estatutos pela presteza e cuidado com que se desobrigou 
dessa tarefa, ao mesmo tempo que felicitava a Academia pela 
ventura de já possuir, para seu governo, um padrão seguro de 
orientação, concretizado na letra fundamental de seus dispo-
sitivos estatutarios.

Essa proposta foi approvada pela maioria dos presentes.
depois disso, sem dia fixado para nova sessão, foram sus-
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pensos os trabalhos da presente reunião, da qual lavrei esta acta, 
no mesmo dia, para ser assignada pelo Exmo. sr. presidente, 
demais academicos, que a ouvirem lêr e por mim Elpidio 
pimentel, secretario, que a escrevi.

Victoria, 4 de setembro de 1921.
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Às quatorze horas do dia vinte e sete de novembro de mil 
novecentos e vinte e um, no salão das visitas do palácio Epis-
copal, desta cidade, presentes os socios senhores d. Benedicto 
Alves de sousa, que presidiu aos trabalhos, desembargador A. 
Ferreira coelho, drs. Alarico de Freitas e Aristeu Borges de 
Aguiar, Garcia de rezende e Elpidio pimentel, - foi aberta a 
sessão, lida, approvada e assignada a acta da anterior, dando o 
secretario, Elpidio pimentel, conta do seguinte expediente:

circular do dr. J. m. Goulart de Andrade, primeiro secre-
tario da Academia Brasileira de Letras, pedindo “uma lista 
completa dos membros, quer effectivos, quer correspondentes 
ou honorarios” da Academia espírito-santense. o sr. presi-
dente mandou que se respondesse a essa circular, agradecendo 
a honrosa solicitação e prestando-lhe todos os esclarecimentos 
possiveis.

convite do sr. colombo Guardia, 1.º secretario do con-
gresso Legislativo do Estado, aos srs. presidente e demais 
membros da Academia para assistirem à solenidade da instal-
lação da 3.ª sessão da 10.ª legislatura, que se realizou em 31 de 
outubro desse anno. conforme designação do sr. presidente 
da Academia, d. Benedicto Alves de sousa, representaram-
na, nessa solenidade, o proprio d. Benedicto e os secretarios 
Elpidio pimentel e Garcia de rezende. terminado o expe-
diente, passou-se à ordem do dia, que constou da discussão 
e approvação, com ligeiras emmendas, do projecto de regi-
mento interno da Academia, redigido pelo consocio dr. 
Aristeu Borges de Aguiar. o socio Elpidio pimentel, com a 

ActA dA quintA sessão extrAordináriA dA AcAdemiA 
espírito-sAntense de letrAs, reAlizAdA no diA 27 de 

novembro de 1921
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palavra, em nome da commissão incumbida de se entender 
com o professor Aritides Freire para saber si o velho e douto 
educador aceitava a escolha de seu nome consagrado como 
um dos dez elementos organizadores da Academia, na sua 
phase trabalhosa de constituição, declarou que estivera com o 
abalisado mestre, de quem recebera autorização para declarar 
aos illustres companheiros ser-lhe impossivel aceitar a distincta 
indicação, em face de sua velhice avançada, que não mais lhe 
permittia esforços e lides intellectuaes. o socio desemb.or 
Ferreira coelho pede justificação de suas faltas forçadas às 
sessões anteriores, no que é attendido pelo sr. presidente. para 
o fim de serem escolhidos os dez socios effectivos, que irão 
verdadeiramente constituir a 1.ª metade da Academia espírito 
santense de Letras, na forma dos seus Estatutos e regimento 
interno, o exmo. sr. d. Benedicto Alves de sousa marca uma 
reunião extraordinaria para o dia 11 de dezembro de 1921, na 
sede do instituto Historico, obsequiosamente cedida para taes 
fins, enquanto a Academia não puder installar-se com as suas 
commodidades precisas. 

manda ainda o sr. presidente que se registre em acta um 
voto de louvor ao socio dr. Aristeu Borges de Aguiar pela 
presteza e correcção do seu projecto de regimento interno. 
não compareceram à reunião os socios drs. cassiano cardoso 
castello, thiers Velloso e Archimino mattos. Em seguida foram 
suspensos os trabalhos dessa sessão, da qual lavrei esta acta, para 
ser assignada pelo exmo. sr. presidente, demais academicos, 
que a ouvirem lêr, e por mim Elpidio pimentel, secretario, 
que a escrevi.

Victoria, 20 de agosto de 1922.







37

Às quinze horas do dia vinte de agosto de mil novecen-
tos e vinte e dois, no gabinete do Exmo. sr. presidente do 
congresso Estadual, dr. Alarico de Freitas, nesta cidade, 
presentes os academicos, senhores desembargador Ferreira 
coelho, dr. Alarico de Freitas, Garcia de resende e Elpidio 
pimentel, sob a presidencia do Exmo. sr. d. Benedicto Alves 
de sousa, excusando-se de comparecer, por motivo justifi-
cado, o academico dr. cassiano cardoso castello, houve a 
sexta reunião da Academia.

depois de ouvida a leitura da acta da sessão anterior, que 
foi approvada, o secretario, sr. Elpidio pimentel, dá conta do 
seguinte expediente: officio do “Gremio Literario matto-
Grossense”, participando a sua fundação, ao qual o sr. presi-
dente mandou que se agradecesse. – cartas dos srs. professor 
Heraclito Amancio pereira, dr. Augusto Barros Junior e J. 
collares Junior, acompanhadas de produções literarias de suas 
lavras, propondo-se a socios da Academia. – Essas cartas, com 
os seus documentos, foram à commissão respectiva.

 passando-se à ordem do dia, o sr. presidente, demo-
rando-se em considerações sobre as difficuldades de se orga-
nizar, definitivamente, a Academia de accordo com uma dispo-
sição transitoria de seus Estatutos, propôs que fôsse a mesma 
julgada inexistente e suggeriu o alvitre de, sem mais delongas, 
serem escolhidos nomes de intellectuaes, que possam completar 
o numero de socios determinado, expedindo-se-lhes partici-
pações nesse sentido e rogando-se-lhes o favor, no caso de 
aceitação ou desisitencia, de qualquer aviso nesse sentido. 

ActA dA sextA sessão extrAordináriA dA AcAdemiA 
espírito-sAntense de letrAs, reAlizAdA no diA 20 de 

Agosto de 1922
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Essa proposta foi aceita e logo approvada, organizando-se, em 
seguida, a lista nominal dos vinte academicos, que, no dia 20 
de setembro de 1922, em sessão solenne, como homenagem 
à data excelsa do centenario nacional, devem empossar-
se, definitivamente, nas suas poltronas, para as quaes, depois, 
escolherão os respectivos patronos, elogiando-os nas sessões 
mensaes, que se effectuarem, de acordo com os Estatutos.

o sr. presidente incumbiu ao secretario de expedir 
essas participações urgentemente aos srs. drs. thiers Velloso, 
Aristeu de Aguiar, cassiano cardoso castello e Archimino m. 
de mattos, socios que não compareceram, e mais aos srs. drs. 
madeira de Freitas, Attilio Vivacqua, narciso Araujo, Alvaro 
Henrique moreira de sousa (saul de navarro), manuel Lopes 
pimenta, Aurino Quintaes, Jonas montenegro, desembarga-
dor Affonso claudio, mario imperial, Heraclito Amancio pereira 
e Aristobulo Leão, scientificando-os do occorrido e pedindo-
lhes alguma orientação urgente a respeito.

Ainda por lembrança do sr. presidente, d. Benedicto Alves 
de sousa, ficou o academico dr. Alarico de Freitas com  incum-
bencia do discurso no acto da installação solenne da Academia; 
o academico Elpidio pimentel para, um dia, fazer-lhe o histo-
rico desde os primeiros alvitres, que a lembraram, até a sua 
definitiva constituição; e o academico sezefredo Garcia de 
resende para se incumbir da parte propriamente literaria.

Em acta, por proposta do professor Elpidio pimentel, 
foram lançados votos de profundo sentimento – um pela 
morte do velho educador, prof. Aristides Freire, fallecido, nesta 
cidade, em 25 de julho de 1922, e outro pelo passamento do 
notavel espirito-santense dr. Graciâno dos santos neves, falle-
cido pouco antes.

 tambem se resolveu sobre a necessidade de se doptar 
a secretaria da Academia do necessario para as suas comuni-
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cações officiaes, quando tiver que se dirigir aos seus membros, 
ou a outras pessôas.

cogitou-se ainda sobre o local em que se faria a sua 
installação solenne, no dia 20 de setembro de 1922, não se 
chegando, nesse ponto, a uma conclusão definitiva. 

Foram, então, encerrados os trabalhos da presente reunião, 
da qual lavrei esta acta, para ser assignada pelo Exmo. sr. 
presidente, demais academicos, que a ouvirem lêr, e por mim 
Elpidio pimentel, secretario, que a escrevi.

Victoria, 20 de agosto de 1922.
Em tempo: vale a entrelinha da folha 17, no verso, onde 

está escripto – Aristeu de Aguiar.
20 de agosto de 1922.
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Às dezenove horas do dia dezessete de agosto de mil 
novecentos e vinte e três, no salão do instituto Historico, 
nesta cidade, presentes os academicos, senhores desembargador 
Ferreira, dr. manuel Lopes pimenta, Heraclito A. pereira, dr. 
Aristeu Borges de Aguiar, e s. Garcia de rezende, sob a presi-
dencia do Exmo. sr. d. Benedicto Alves de sousa, deixando 
de comparecer, por doente, o academico Elpidio pimentel, 
houve a setima sessão extraordinaria da Academia.

Lida a acta da reunião anterior, foi unanimemente appro-
vada.

na hora do expediente, o sr. s. Garcia de resende, segundo 
secretario, deu conta das cartas, que, em obediencia à delibe-
ração tomada na sessão do dia 20 de agosto de mil novecentos 
e vinte e dois, mandaram à secretaria os srs. drs. J. madeira 
de Freitas, Alvaro Henrique moreira de sousa, manuel Lopes 
pimenta, Aurino Quintaes, desembargador Affonso claudio, 
professor Heraclito Amancio pereira e Aristobulo Leão, acei-
tando a indicação dos seus nomes para membros da Academia; 
do dr. Attilio Vivacqua, pedindo a remessa dos nossos Estatutos, 
para, à vista delles, resolver si poderá aceitar ou não o lugar de 
academico; dos srs. Jonas m. B. montenegro, narciso Araujo 
e mario imperial, declarando não lhes ser possivel attender à 
indicação de seus nomes para membros da Academia.

passando-se à ordem do dia, o sr. presidente declara as razões 
por que não foi possivel a installação solenne da Academia no 
dia vinte de setembro do anno passado e propõe que se faça 
essa installação no dia vinte e oito de setembro do corrente 

ActA dA sétimA sessão extrAordináriA dA AcAdemiA 
espírito-sAntense de letrAs, reAlizAdA no diA 17 de 

Agosto de 1923
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anno. Essa proposta, submettida a julgamento, foi unanime-
mente approvada. Em seguida, por motivo dessa deliberação, 
o Exmo. sr. d. Benedicto Alves de sousa designou os acade-
micos srs. drs. Alarico de Freitas, Aristeu de Aguiar, manuel 
Lopes pimenta, Garcia de rezende, Heraclito Amancio pereira 
e Elpidio pimentel para constituirem a commissão, incum-
bida de distribuir os convites para a solennidade do dia vinte 
e oito; confirma a designação anterior dos srs. dr. Alarico de 
Freitas, Elpidio pimentel e Garcia de rezende para fazerem 
os discursos, no acto da installação; ordena que se expeçam 
convites e Estatutos a todos os srs. academicos e mais aos 
senhores drs. José de Barros Wanderley, Affonso Lyrio e 
manuel teixeira Leite, àquelles para comparecerem a sessão 
solenne da installação, e aos ultimos para que façam o mesmo, 
se aceitarem a lembrança de seus nomes para membros da 
Academia.

Ficou ainda deliberado, nessa reunião, que todos os acade-
micos, de accordo com o artigo 4.º dos Estatutos, escolham os 
seus patronos, para que sejam feitos os seus elogios, a começar 
pelos academicos mais moços, nas sessões ordinarias mensaes.

sem mais assumpto, foram encerrados os trabalhos desta 
sessão, da qual lavrei a presente acta, para ser assignada pelo 
Exmo. sr. presidente, demais academicos, e por mim secre-
tario, Elpidio pimentel, que a escrevi.

Victoria, 18 de agosto de 1923.
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Às dezenove horas do dia vinte e cinco de setembro de 
mil novecentos e vinte e três, no salão do instituto Histo-
rico, nesta cidade da Victoria, – presentes os academicos srs. d. 
Benedicto Alves de sousa, que presidiu os trabalhos, drs. Archi-
mino martins de mattos, Affonso correia Lyrio e manuel 
Lopes pimenta, professor Aristobulo Leão, Garcia de rezende 
e Elpidio pimentel, tendo os srs. dr. cassiano cardoso castello 
e professor Heraclito A. pereira enviado cartões, excusando-se 
de suas faltas, houve a oitava sessão extraordinaria da Academia 
Espirito santense de Letras. os srs. drs. desembargador Ferrei-
ra coelho, Alarico de Freitas, Aurino Quintaes, thiers Velloso 
e Aristeu de Aguiar não puderam comparecer.

na hora do expediente, o primeiro secretario deu conta, 
aos seus pares, de cartas do dr. Affonso claudio, professor Aris-
tobulo Leão, dr. cassiano cardoso castello, dizendo quaes 
os seus patronos e declarando o primeiro que não poderá 
comparecer à sessão solenne do dia vinte e oito; e cartas dos 
srs. dr. Affonso correia Lyrio, dr. José de Barros Wanderley, dr. 
Alvaro Henrique moreira de sousa e manuel teixeira Leite, 
acusando o recebimento dos Estatutos, indicando seus patronos 
e fazendo outras communicações a respeito da solenni-dade 
referente à installação da Academia. disse mais que, por decla-
rações verbaes dos srs. academicos, drs. Aristeu Borges de 
Aguiar, thiers Velloso, manuel Lopes pimenta e Aurino Quin-
taes, professor Heraclito pereira e Garcia de rezende, já estava 
scientificado a respeito dos seus patronos. declarou ainda que 
recebera, do dr. Archimino martins de mattos, uma carta, na 

ActA dA oitAvA sessão extrAordináriA dA AcAdemiA 
espírito-sAntense de letrAs, reAlizAdA no diA 25 de 

setembro de 1923
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qual affirma que o seu patrono será o dr. Bernardo Horta e 
não o sr. pessanha póvoa, como, por equivoco, fôra noticiado; 
da Academia Brasileira de Letras, um officio, acompanhando 
o ultimo numero de sua revista e com a promessa de enviar, 
regularmente, à sua confraria espirito-santense, todas as suas 
publicações; do sr. intendente do municipio de  tarauacá, no 
territorio do Acre, um officio-circular, pedindo auxilios em 
favor da fundação de sua bibliotheca municipal; e, finalmente, 
que, com o academico sr. Garcia de rezende, fôra a palacio, 
em nome da Academia, convidar o exmo. sr. presidente do 
Estado para a sessão magna do dia 28.

na parte da ordem do dia, foi discutido e ficou approvado 
o seguinte programma para essa solennidade: i – Abertura da 
sessão às vinte horas, pelo exmo. sr. presidente da Academia, 
d. Benedicto Alves de sousa. ii – Hymno nacional, cantado 
pelas 4.º annistas da Escola normal, auxiliadas pela illustre 
assistencia. iii- discurso official, pelo dr. Alarico de Freitas. 
iV – Hymno à Bandeira, cantado pelas professorandas norma-
listas, auxiliadas pela ilustre assistencia. V – o histórico da 
Academia, pelo sr. Elpidio pimentel. Vi – phantasia literaria, 
pelo dr. Garcia de rezende. Vii – Agradecimento, pelo exmo. 
sr. d. Benedicto Alves de sousa. Viii – musica do hymno espi-
rito santense. A seguir, o sr. presidente, d. Benedicto Alves 
de sousa, designou os academicos srs. dr. Archimino martins 
de mattos, dr. manuel Lopes pimenta, Garcia de rezende e 
Elpidio pimentel, para constituirem a commissão, incumbida 
de receber e introduzir no recinto os srs. convidados. tambem 
se resolveu que o trajo não seria de rigor. sem mais assumpto, 
foram encerrados os trabalhos desta sessão, da qual lavrei a 
presente acta, para ser assignada pelo Exmo. sr. presidente da 
Academia, demais academicos, e por mim, Elpidio pimentel, 
secretario, que a escrevi. Victoria, 28 de setembro de 1923. 
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presidencia do Exmo. sr. d. Benedicto Alves de sousa, 
dd. Bispo diocesano.

poucos minutos depois das vinte horas do dia vinte e oito 
de setembro de mil novecentos e vinte e três, no salão nobre da 
Escola normal, nesta cidade da Victoria, capital do Estado do 
Espirito santo, presentes os academicos, senhores drs. cassiano 
cardoso castello, Archimino martins de mattos, Alarico de 
Freitas, Affonso Lyrio, manuel Lopes pimenta, professor Aris-
tobulo Leão, prof. Heraclito Amancio pereira, sr. Garcia de 
rezende, e Elpidio pimentel, sob a presidencia do exmo. sr. d. 
Benedicto Alves de sousa, foi aberta a sessão magna, tomando 
assento à mesa o exmo. sr. presidente da Academia, que se fez 
ladear, à direita, pelo exmo. sr. representante de V. exa., o sr. 
presidente do Estado, o academico dr. Archimino martins de 
mattos e pelo secretario da Academia, prof. Elpidio pimentel; 
e, à esquerda, pelo sr. Arnulpho mattos, representante do sr. 
secretario da instrucção publica. os academicos srs. desem-
bargador Ferreira coelho e dr. thiers Velloso não puderam 
comparecer, representando-se, entretanto, o primeiro pelo 
academico dr. Alarico de Freitas, e o segundo pelo seu con-
frade dr. Archimino martins de mattos. o academico sr. 
manuel teixeira Leite representou-se pelo dr. Josias Baptista 
soares, que o substituiu em sua respectiva poltrona.

nos demais termos, essa sessão, que foi importantissima, 
consta das noticias publicadas pelo “diario da manhã, em suas 
edições de 30 de setembro, 4 de outubro e 6 desse mesmo 
mês, todas colladas a este livro de actas, às paginas 21 verso, 

ActA dA sessão mAgnA dA AcAdemiA espírito-sAntense 
de letrAs, em que se fez A suA instAllAção

solenne, no diA 28 de setembro de 1923
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22 e verso, 23 e verso, 24 e verso, 25 e verso e já publicadas 
tambem em folhetos, para o archivo da Academia.

Às vinte e duas horas foram encerrados os trabalhos da 
presente sessão, de que lavrei, em resumo, a presente acta, para 
ser assignada pelo Exmo. sr. presidente, d. Benedicto Alves de 
sousa, demais academicos e por mim, secretario, que a escrevi. 
Victoria, 15 de novembro de 1923.
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dezessete horas e meia. presentes os seguintes acade-
micos: Augusto Lins, Ernesto Guimarães, Heráclito pereira, 
Eurípides Queiroz do Vale, carlos madeira, Antonio pinheiro, 
Elpidio pimentel, Beresford moreira, ciro Vieira da cunha. na 
ausencia do academico Archimino matos, presidente, assume 
a direção dos trabalhos o academico Augusto Lins que, para 
secretário, convida ciro Vieira da cunha. Anunciados os fins 
da reunião, de acôrdo com a convocação feita pela imprensa 
vitoriense, o presidente faz processar-se a eleição da nova dire-
toria. são eleitos e, imediatamente, empossados: Augusto Lins, 
presidente; Ernesto Guimarães, vice-presidente; ciro Vieira 
da cunha, secretario; Eurípides Queiroz do Vale, tesoureiro. 
o academico Augusto Lins agradece sua eleição e a de seus 
companheiros de diretoria. É aberta a discussão em torno da 
cadeira numero trinta, que continua vaga. Ernesto Guima-
rães propõe seja prorrogado por mais noventa dias o prazo 
para inscrição. Elpidio pimentel tece considerações sobre a 
inutilidade da Academia com a organização atual, propondo 
uma refórma dos estatutos de modo a fazer com que pelo 
gremio se interessem os poderes publicos, sem o que à asso-
ciação nada de eficiente será possivel produzir. discutem a 
proposta os academicos Ernesto Guimarães, Heraclito pereira, 
Beresford moreira e carlos madeira. Em votação, é aprovada 
unanimemente. o academico Elpidio pimentel propõe seja 

AtA dA reunião reAlizAdA no diA trintA e um de jA-
neiro de mil novecentos e trintA e nove, nA sede dA 
AssociAção espírito-sAntense de imprensA, edifício 

do teAtro “cArlos gomes”
primeira ata após a reorganização da Academia

Espírito-santense de Letras
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designada uma comissão para feitura de um ante-projeto de 
novos Estatutos, apontando os nomes de Ernesto Guimarães, 
carlos madeira e Beresford moreira. o academico Ernesto 
Guimarães pede sua exclusão, por motivos que expõe. Elpidio 
pimentel lembra, para substituí-lo o academico Augusto Lins. 
o presidente agradece e indica os nomes de Elpidio pimentel 
e Eurípides Queiroz do Vale, afim de que a comissão seja 
constituida de cinco membros. Aprovada a proposta, fica 
assentado que a comissão se reúna, diariamente, na séde da 
Associação Espírito-santense de imprensa, para desincumbir-
se da missão com a maior brevidade possivel. passa-se a cuidar 
da recepção de carlos madeira. para o discurso de saudação 
ao novo academico é eleito o academico Beresford moreira, 
ficando marcado o ultimo sábado de março proximo para a 
recepção do autor de caiçáras. pede a palavra o academico 
Ernesto Guimarães e propõe um voto de louvor à ação de 
Archimino matos e Augusto Lins em pról da Academia. A 
aprovação é traduzida por uma salva de palmas. o academico 
Heraclito pereira lembra, por ser materia urgente, que se 
proceda à eleição do delegado da Academia Espírito-santense 
de Letras junto à Federação das Academias de Letras, propondo 
seja, para exercicio dessa missão, aclamado o nome do acade-
mico d. Benedito Alves de souza. A aprovação é unanime. o 
presidente marca nova reunião para o dia dez de fevereiro, no 
mesmo local da presente. ordena ao secretário lavre esta áta. 
E encerra a sessão. dezoito horas e vinte e cinco minutos. 
Vitoria, trinta e um, janeiro de mil novecentos e trinta e nove. 
ciro Vieira da cunha – secretario.

Aprovada em sessão de 25 de fevereiro de 1939.
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Art. 1.º - A Academia Espirito santense de Letras, cuja sede 
será em Victoria, capital do Estado do Espirito santo, tem por 
fim, além da cultura da língua e da literatura nacional, cuidar, 
em especial, da literatura espirito-santense, intensificando-a, 
quanto possível, com a criação de horas literárias, organização 
de concursos e promoção de festas literario-artisticas.

Art. 2.º - A Academia compôr-se-á de vinte membros, 
que serão considerados effectivos e perpétuos.

§ primeiro - Quando se julgar conveniente, far-se-á a 
eleição de membros correspondentes no paiz ou no Exterior, 
em numero, porém, nunca excedente de dez.

§ segundo - toda vez que occorrer vaga, por fallecimento 
de qualquer académico, proceder-se-á à eleição do substituto, 
nos termos do artigo segundo destes Estatutos.

Art. 3.º - somente cidadãos brasileiros poderão ser consi-
derados membros effectivos da Academia Espirito santense 
de Lettras; mas a essa investidura só poderão concorrer os que, 
em qualquer ramo de actividade intellectual, hajam produ-
zido trabalhos de reconhecido mérito.

§ primeiro - não será considerado pertinente ao género 
literário, a que se refere o artigo supra, qualquer obra de valor 
didáctico elementar.

§ segundo - As mesmas exigências desse artigo, excepto a 
de nacionalidade, serão reclamadas para os sócios correspon-
dentes.

§ terceiro - Em qualquer hypothese, só será permittido 
ao candidato pleitear sua eleição à Academia, si – satisfeitas as 
exigências consignadas nestas disposições – a actividade intel-

estAtutos dA AcAdemiA espirito-sAntense de letrAs 
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lectual do pleiteante se manifestar sobre cousas ou factos do 
Espirito santo – para os que, no Estado não houverem nascido, 
mas nelle residirem; ou, sendo espirito-santenses, satisfizerem 
suas producções as obrigações do artigo terceiro.

Art. 4.º - compete ao académico, que inaugurar a respec-
tiva cadeira, escolher, para patrono della, o nome de um vulto 
– já extincto – espirito-santense, dentre os mais illustres pela 
cultura do espirito, submettendo, antes, sua escolha à conside-
ração dos demais académicos.

parágrafo único - si, na escolha de patronos, não houver 
espirito-santenses natos capazes de preencherem o numero 
vinte, poderão ser indicados nomes de pessoas não espirito-
santenses, desde que sejam figuras de relevo em nossa litera-
tura, que tenham participado da nossa vida intellectual, que se 
tenham inspirado no nosso meio e trabalhado comnosco pelo 
brilhantismo das nossas letras.

Art. 5.º - A direcção da Academia compete a um presi-
dente, a um 1.º secretario e a um 2.º secretario, além de 
um thesoureiro e de um Bibliothecario, todos eleitos annual-
mente, por escrutínio secreto, podendo ser reeleitos.

parágrafo único - As funcções da administração serão 
discriminadas no regimento interno.

Art. 6.º - A Academia terá uma commissão de contas, cujas 
attribuições serão consignadas no regimento – que cuidará, 
não obstante, de outras, que forem criadas.

Art. 7.º - A Academia funcciona com cinco membros 
e delibera com dez; comtudo, para as eleições, se exige, em 
primeira assembléa, o maior numero possivel, para assegurar a 
maioria absoluta dos seus membros.

Art. 8.º - sem vénia da Academia, nenhum académico 
poderá usar desse titulo nos livros ou trabalhos que publicar; 
quando delle desejar prevalecer-se, deverá solicitar da direc-
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toria a necessária vénia, que se submetterá à discussão em 
plenário.

parágrafo único - no caso de inobservância do disposto 
acima, à directoria compete declarar, publicamente, que esse 
titulo não foi permittido usar ao transgressor.

Art. 9.º - A Academia poderá acceitar auxilios officiaes e 
particulares, bem como encargos, que visem o progresso das 
lettras e da cultura, não só do ponto de vista literario-regional, 
mas nacional também.

parágrafo único - os membros da Academia não respon-
dem, individualmente, pelas obrigações contrahidas em nome 
della, expressa ou implicitamente, pelos seus representantes.

Art. 10.º - no caso de extincção da Academia, liquidado o 
seu passivo, reverterá o saldo, que houver, em favor do Estado, 
se antes não se resolver seja transferido a algum estabeleci-
mento publico ou a qualquer outra associação de fins idên-
ticos ou análogos aos seus.

Art. 11.º - o regimento interno proverá, não só quanto 
à economia e funccionamento da instituição, mas ainda sobre 
as vagas e processo de eleição para preenchimento das mesmas 
e solennidades inherentes.

Art. 12.º - para reforma destes Estatutos, com antecedência 
de 15 dias, deverão ser propostos os pontos que mereçam 
reparo; quanto à applicação do patrimonio académico, nos 
termos do artigo 10.º, e reforma do regimento interno, será 
sempre preciso o voto expresso de dois terços dos membros 
effectivos da Academia.

Victoria, 4 de setembro de 1921
Benedicto, Bispo diocesano.
cassiano cardoso castello
 L. A. thiers  Velloso
 Aristeu Aguiar
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 Alarico de Freitas
 Elpidio pimentel
 Garcia de rezende
 Archimino martins de mattos
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Art. 1.º - A Academia Espirito santense de Letras terá, 
encarregada da sua administração, uma directoria composta de 
um presidente, um 1.º e um 2.º secretários, um thesoureiro 
e um Bibliothecario, todos eleitos annualmente na primeira 
quinzena de dezembro, e empossados no dia 1.º de janeiro.

Art. 2.º - À directoria compete:
a) dirigir os trabalhos da Academia, fazendo cumprir os 

seus Estatutos e o regimento interno;
b) organizar o regimento da secretaria, da bibliotheca e 

do archivo, e nomear os empregados, que forem necessários;
c) tomar conhecimento dos discursos, que serão pronun-

ciados nas sessões solennes da Academia.
§ primeiro - As deliberações da mesa serão tomadas por 

maioria absoluta de votos, decidindo o presidente no caso de 
empate, com o voto de qualidade;

§ segundo - o vice-presidente não terá voto, salvo estando 
em exercicio. 

do prEsidEntE
Art. 3.º - Ao presidente, que é o representante official da 

Academia, compete:
a) designar, na sessão seguinte à da posse, quem deva exer-

cer as funcções de vice-presidente;
b) presidir as sessões da Academia, exigindo o cumpri-

mento dos Estatutos e deste regimento;
c) despachar o expediente, rubricar as actas e os livros e 

designar as matérias da ordem do dia;
d) Assignar com os secretários os títulos dos académicos 

regimento interno dA AcAdemiA espírito-sAntense 
de letrAs 1921
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eleitos;
e) representar a Academia, ou nomear quem deva faze-

lo, nas solennidades em que ella tenha de comparecer;
f) Auctorizar as despesas requisitadas pelo thesoureiro, 

com approvação da directoria;
g) Fiscalizar a apuração geral das eleições, decidindo as 

duvidas, que surgirem.
parágrafo único - o presidente terá voto, além do de 

qualidade nos casos de empate.
Art. 4.º - nas suas faltas, impedimentos ou vaga, o presi-

dente será substituído pelo vice-presidente e, na falta deste, 
pelo membro mais velho da directoria.

Art. 5.º - no caso de vaga, ausência ou impedimento de 
algum dos membros da directoria, o presidente proverá a 
substituição.

dA sEcrEtAriA
Art. 6.º - os trabalhos da secretaria ficam a cargo do 1.º 

e 2.º secretários, cujas funcções serão distribuídas pela forma 
seguinte

§ primeiro - Ao 1.º secretario imcumbe:
a) toda a correspondência da Academia;
b) relatar os pareceres ou quaesquer trabalhos, que tenham 

de ser feitos pela mesa;
c) Apresentar, na sessão de fevereiro, o retrospecto do anno 

anterior;
d) ter sob a sua guarda o archivo;
e) Apurar as eleições, junctamente com o 2.º secretario, 

sob immediata fiscalização do presidente;
f) Encarregar-se da impressão dos pareceres das commis-

sões, quando a Academia assim deliberar;
g) Facilitar às commissões o conhecimento do que houver 
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na secretaria e no archivo, para o bom desempenho das suas 
tarefas.

§ segundo - Ao 2.º secretario compete:
a) organizar e ler em sessão as actas e o expediente, dando-

lhe o destino conveniente, depois do despacho;
b) ter em boa ordem a escripturação dos livros da Aca-

demia;
c) organizar a inscripção dos académicos, com a indica-

ção das respectivas residências, communicando à directoria as 
mudanças;

d) substituir o 1.º secretario nos seus impedimentos ou 
faltas.

Art. 7.º - Ao thesoureiro compete:
a) ter sob a sua guarda e administração o património da 

Academia, de accordo com o presidente;
b) Arrecadar a receita e fazer as despesas ordinárias, de 

accordo com o orçamento approvado; e as extraordinárias, 
de conformidade com o disposto na letra f do art. 3.º, deste 
regimento; 

c) Apresentar, na sessão ordinária de janeiro, o balanço 
da receita e despesa do anno anterior, e respectivas contas, e 
a proposta de orçamento para o anno que principia, ficando 
tudo discutido e votado até dez dias, depois de apresentado, 
numa sessão extraordinária, que o presidente convocará.

§ primeiro - para que se cumpra o disposto na ultima parte 
da let. c do art. 7.º, logo que forem apresentados o balanço 
da receita e despesa e proposta de orçamento, o presidente 
fará tudo com vista à commissão de contas, que dará o seu 
parecer cinco dias depois.

§ segundo - durante três dias o balanço e a proposta de 
orçamento ficarão na secretaria, à disposição de qualquer 
académico, que deseje examina-los.
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dAs commissÕEs
Art. 8.º- Haverá as seguintes commissões:
a) commissão de contas;
b) commissão de bibliographia e publicação;
c) commissão de redacção.
§ primeiro - cada commissão terá três membros, eleitos 

na mesma sessão em que o for a directoria, podendo ser 
reeleitos.

§ segundo - As commissões elegerão o seu presidente, 
quando se reunirem pela primeira vez.

Art. 9.º - A commissão de contas terá a seu cargo emittír 
parecer sobre a prestação de contas, balanços e orçamentos 
apresentados pelo thesoureiro, bem como sobre todas as 
propostas e indicações de despesas.

Art. 10.º - À commissão de bibliographia e publicação 
incumbirá apresentar, em agosto e em fevereiro, a lista dos 
livros, que houverem apparecido no paiz, especialmente no 
Espirito santo, durante os semestres de janeiro a junho e de 
julho a dezembro, respectivamente, especificando os seus carac-
terísticos biblíographicos, bem como coordenar e publicar os 
escriptos de espirito-santenses já fallecidos, os quaes estejam 
esparsos, inéditos ou esgotados.

Art. 11.º - compete à commissão de redacção dirigir e 
publicar a revista da Academia.

parágrafo único - Haverá recurso voluntário, para a direc-
toria, da recusa de inserção, na revista, de qualquer trabalho, si 
o autor for académico.

Art. 12.º - Alem dessas commissões, o presidente nomeará 
as que forem julgadas necessárias.

dAs ELEiçÕEs
Art. 13.º - na primeira quinzena de dezembro, em sessão 
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convocada com a antecedência de 15 dias, proceder-se-á à 
eleição da directoria e commissões permanentes.

§ primeiro - As eleições serão feitas por escrutínio secreto 
e maioria absoluta de votos, dos que houverem comparecido.

§ segundo - se nenhum dos votados alcançar a maioria 
absoluta, far-se-á novo escrutínio entre os mais votados para 
cada cargo, e serão considerados eleitos os que, então, obti-
verem a maioria;

§ terceiro - Havendo empate, será escolhido o espirito-
santense; e, acontecendo que nenhum dos dois o seja ou que 
ambos tenham essa qualidade, será preferido o mais velho.

§ quarto - para os effeitos do § anterior, são considerados 
espirito-santenses os que residirem no Estado, ha mais de dois 
annos.

Art. 14.º - os membros effectivos serão eleitos livremen-
te, dentre os que se acharem nas condições do art. 3.º dos 
Estatutos, nas sessões para isso designadas pelo presidente, 
por escrutínio secreto e maioria absoluta dos membros da 
Academia.

§ primeiro - os académicos, que se acharem ausentes, 
enviarão os seus votos, sem assignatura, em envolucro fechado, 
dentro de sobre-carta, dirigida ao presidente, que só proce-
derá à sua leitura na assembléa, em que se realizar a eleição.

§ segundo - si na primeira assembléa não comparecer 
numero sufficiente para a eleição, o presidente convocará 
outra, na qual se votará com qualquer numero.

§ terceiro - si ninguém reunir em torno do seu nome 
a maioria absoluta de votos, far-se-ão mais dois escrutínios, 
sendo que no 2.º e no 3.º só poderão ser votados os três que 
houverem alcançado mais votos no primeiro, considerando-se 
eleito o mais votado no ultimo escrutínio.

§ quarto - no caso do § anterior, serão validos, para 
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successivos escrutínios, os votos dos membros ausentes, 
enviados de accordo com o § primeiro.

§ quinto - serão considerados presentes à assembléa os 
que enviarem os seus votos, pela forma prescripta neste regi-
mento.

§ sexto - os académicos, que se acharem nesta capital, só 
poderão votar comparecendo à sessão.

Art. 15.º - o presidente designará, no mesmo dia da 
eleição, o dia em que será recebido solennemente o novo 
académico, indicando logo quem lhe responderá ao discurso 
de recepção.

Art. 16.º - os membros correspondentes serão escolhidos 
de conformidade com o estabelecido neste regimento, no 
capitulo das eleições, e mediante proposta assignada ao menos 
por dois membros effectivos.

Art. 17.º - na Academia só haverá vaga por morte, e, 
quando a vaga se verificar, o presidente della dará conheci-
mento à Academia, marcando, para dois meses depois, a assem-
bléa, em que será feita a eleição do substituto.

Art. 18.º - só depois da posse, o eleito será considerado 
académico. si não comparecer para o acto da posse no dia 
que lhe for designado, e annunciado por officio da secretaria, 
apresentando motivo de força maior, devidamente provado a 
juizo da mesa, o presidente marcará outro com espaço de um 
mês, declarando-se nulla a eleição, si ainda não comparecer.

Art. 19.º - Ao membro effectivo, que residir fora do Estado 
ao tempo da eleição, será permittido tomar posse por officio. 
comtudo, si até dois meses depois da communicação, que será 
feita por officio, não declarar que acceita na forma prevista 
na primeira parte deste artigo, ser-lhe-á annullada a eleição, 
declarando-se novamente a vaga.

Art. 20.º - Ao sócio correspondente a eleição será commu-
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nicada por officio, assignado pela directoria, com a indicação 
dos proponentes.

  
dAs sEssÕEs
Art. 21.º - A Academia realizará as suas sessões, ordinaria-

mente, na primeira quinzena de cada mês, e se reunirá, extra-
ordinariamente, sempre que for necessário.

§ primeiro - Estando presentes pelo menos cinco membros 
effectivos, o presidente, tomando assento na mesa, acompa-
nhado dos demais membros da directoria, declarará aberta a 
sessão.

§ segundo - Lida a acta e submettida à approvação, passar-
se-á a matéria do expediente, e, findo este, não havendo indi-
cação por parte de qualquer dos académicos, entrar-se-á na 
ordem do dia.

§ terceiro - terminados os trabalhos, o presidente encer-
rará a sessão, marcando a ordem do dia da seguinte.

Art. 22.º - As discussões serão encerradas por falta de 
oradores, não sendo licito, a nenhum académico, falar mais 
de duas vezes sobre o mesmo assumpto, nem discutir matéria 
vencida.

Art. 23.º - o presidente convocará as sessões, que lhe 
parecerem necessárias.

Art. 24.º - As sessões serão annunciadas pela imprensa, 
havendo convite por escripto, com a devida antecedência, a 
todos os académicos, sempre que se tratar de eleições.

disposiçÕEs GErAEs
Art. 25.º - os membros da Academia deverão participar à 

secretaria suas residências, os jornaes e revistas em que tenham 
collaborado, e os trabalhos ou obras que hajam publicado.

Art. 26.º - os académicos não respondem individual-



74

mente pelas obrigações contrahidas, em nome da Academia, 
pelos seus representantes,

Art. 27.º - Quando os recursos da Academia permittirem 
serão instituídos prémios às composições literárias que, a seu 
juizo, os merecerem.

Art. 28.º - Este regimento só poderá ser modificado pelo 
voto de dois terços dos membros da Academia, expresso em 
duas sessões com intervallo de um mês.

Victoria, 27 de novembro de 1921.
Benedicto, Bispo diocesano 
A. Ferreira coelho 
Alarico de Freitas
Aristeu Aguiar 
Garcia de rezende 
Elpidio pimentel
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Art. 1.º - A Academia Espírito-santense de Letras, com 
sede na cidade de Vitória, Estado do Espírito santo, consi-
dera-se fundada em 4 de setembro de 1921 e reformada em 
18 de setembro de 1937, tendo por fins:

1.º - os da Federação das Academias de Letras do Brasil, 
na parte aplicável;

2.º - ser federada à referida Associação;
3.º - incentivar a coleta dos elementos vocabulares e 

o estudo das peculiaridades léxicas regionais, bem como a 
elaboração de uma diccionario bio-bibliográfico do Estado;

4.º - Estimular e facilitar o intercâmbio dos intelectuais 
brasileiros;

5.º - distribuir temas, segundo a especialização ou a 
preferência dos acadêmicos, para a realização periódica de 
programas de estudos brasileiros;

6.º - E quaesquer outros que venham a ser regular e poste-
riormente adotados.

Art. 2.º - A Academia funcionará de conformidade com as 
normas estabelecidas em seu regimento interno em comple-
mento aos presentes Estatutos.

Art. 3.º - compõe-se a Academia de vinte membros efe-
tivos, assim considerados os dezesseis sobreviventes dentre os 
que a fundaram e os quatro sucessores admitidos em 18 de 
setembro de 1937.

§ 1.º - poderá a Academia elevar para trinta o número de 

estAtutos dA AcAdemiA espírito-sAntense de letrAs 
1937*

* publicado no Diário da Manhã de 29 de outubro de 1937; registrado no 
cartório de registro civil de Vitória em 30 de outubro de 1937.
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* não foi possível recuperar esta parte de texto.

seus membros efetivos, sendo os últimos dez eleitos mediante 
inscrição e julgamento dentre os que exibirem livro de sua 
autoria, publicado e de reconhecido valor literário, fazendo-
se a votação por escrutínio secreto quer para as primeiras, 
quer para as posteriores [...]* preenchimento de vagas e não 
podendo ser admitido quem não estiver residindo no Estado 
por ocasião da eleição.

§ 2.º - os que se inscreverem e forem eleitos terão recep-
ção solene.

§ 3.º - poderá também a Academia admitir membros cor-
respondentes a saber:

a) Um em cada Estado brasileiro à exceção do Espírito 
santo;

b) Um no distrito Federal;
c) Um no território do Acre.
Art. 4.º - A Administração da Academia será exercida por 

um presidente, um 1.º secretário, um 2.º secretário, um tesou-
reiro e um bibliotecário todos eleitos anualmente por escru-
tínio secreto e reelegíveis, não sendo admissível a entrega de 
voto por procuração.

Art. 5.º - A Administração será auxiliada pelas comissões, 
anualmente eleitas, que o regimento interno estabelecer ou 
forem posteriormente creadas, reelegíveis os seus membros.

Art. 6.º - A Academia se reunirá às segundas-feiras, ordi-
nariamente ou quando convocadas extraordinariamente, em 
local previamente anunciado, podendo, salvo no caso do pará-
grafo seguinte, funcionar com cinco membros e deliberar 
com oito.

parágrafo único - não havendo “quorum”, para delibe-
rar, a Academia se reunirá e deliberará no dia imediato, nos 
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* não foi possível recuperar esta parte de texto.

mesmos local e hora, com qualquer número.
Art. 7.º - o presidente tem a direção e representação da 

Academia, o tesoureiro, a responsabilidade solidária com o 
damnificador, subtractor etc., pela guarda e administração do 
patrimônio social; e os demais membros da administração, as 
atribuições e responsabilidades que o regimento interno 
lhes der.

Art. 8.º - o patrimônio social se comporá de contribui-
ções mensais e especiais, subvenções, auxílios e donativos em 
geral e do produto de festivais promovidos por outrem ou por 
ela própria em seu favor.

Art. 9.º - Em caso de extinção e conseqüente liquidação 
da Academia, o saldo do seu patrimônio reverterá a associações 
de fins culturais, a critério da maioria absoluta dos membros 
efetivos daquela, residentes nesta capital.

Art. 10.º - não há responsabilidade individual dos mem-
bros da Academia pelos atos dos seus representantes.

Art. 11.º - para fazer uso, em obra, da declaração da quali-
dade de membro da Academia não é necessária a vênia desta, 
a qual não se responsabilizará, porém, para efeito algum, pelos 
conceitos emitidos por seus membros, em publicação não 
oficial.

Art. 12.º - cada uma das cadeiras dos membros efetivos 
da Academia ficará sob o patrocínio de intelectuais já fale-
cidos e, sempre que possível, naturais do Estado.

Art. 13.º - A reforma destes Estatutos só poderá ser levada 
a efeito se a sua proposta for assinada por dois terços dos 
membros efetivos, formada por base a média da freqüência 
nos dois últimos exercícios, o anterior e o corrente [...]* 
acadêmico dr. Arquimino martins de mattos e, como secre-
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tário o acadêmico dr. Augusto Emílio Estellita Lins, devendo 
proceder-se a eleição da diretoria efetiva depois que houver 
a Academia adquirido a sua personalidade jurídica e se tiver 
filiado a Federação das Academias de Letras do Brasil.

Art. 15.º - É delegado Especial da Academia junto a Fede-
ração das Academias de Letras do Brasil, para fins da federa-
lização, o acadêmico desembargador dr. carlos Xavier paes 
Barreto.

Art. 16.º - são atuais membros efetivos fundadores: dr. 
Afonso corrêa Lyrio; dr. Archimino martins de mattos; 
professor Aristóbulo Leão; dr. Aurino Quintaes; professor 
Elpídio pimentel; dr. Heráclito Amâncio pereira; desem-
bargador dr. José de Barros Wanderley; dr. manoel Lopes 
pimenta; sr. manoel teixeira Leite; dr. Alarico de Freitas; dr. 
álvaro Henrique moreira de sousa; dr. Aristeu Borges de 
Aguiar; dom Benedicto Alves de sousa; dr. José madeira de 
Freitas; sr. sezefredo Garcia rezende. são membros efetivos 
sucessores: - desembargador dr. carlos Xavier paes Barreto; dr. 
Abner mourão; professor José coelho de Almeida cousin e 
dr. Augusto Emílio Estellita Lins.

Aprovados na sessão Extraordinária.
Vitória, 26 de outubro de 1937.



79

* publicado no Diário Oficial em 15 de março de 1941; resgitrado no car-
tório de registro civil de Vitória em 11 de agosto de 1976.

cApítULo i
da Academia e seus fins
Art. 1.º - A Academia Espíritossantense de Letras, fundada 

em 4 de setembro de 1937, e filiada a Federação das Acade-
mias de Letras do Brasil, é uma associação científica e literária 
de duração ilimitada, tendo por finalidade o cultivo da língua 
e literatura nacional, sob qualquer aspecto, e dentro do espí-
rito de fraternidade, que vincula o Brasil aos demais países do 
continente.

Art. 2.º - para a consecução de sua finalidade, a Academia 
procurará:

1.º - incentivar inteligências nos domínios da cultura;
2.º - orientar o movimento intelectual;
3.º - promover e animar a criação de grêmios literários e 

bibliotecas públicas nas diversas localidades do Estado;
4.º - divulgar o livro brasileiro;
5.º - sugerir medidas de auxílio para a publicação de 

livros e revistas de alto objetivo;
6.º - promover concursos literários anuais;
7.º - realizar cursos de altos estudos;
8.º - Elaborar a História Literária e o dicionário Bio-

Bibliográfico do Estado;
9.º - reeditar as obras de seus patronos;
10.º - coordenar elementos destinados a geografia lin-

güística e aos estudos do folclore regional;

estAtutos dA AcAdemiA espírito-sAntense de letrAs 
1941*
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11.º - manter a publicação de uma revista, que será o 
seu órgão;

12.º - manter correspondência e permuta de publicações 
com as sociedades congêneres nacionais e estrangeiras;

13.º - celebrar reuniões e conferências nas quais se discu-
tirão assuntos de natureza científica, ou literária;

14.º - manter Biblioteca e Arquivo próprios.
Art. 3.º - A Academia funcionará de conformidade com as 

normas estabelecidas em seu regimento interno, em comple-
mento aos presentes Estatutos.

cApítULo ii
dos Acadêmicos
Art. 4.º - compõe-se a Academia Espíritossantense de 

Letras de 40 membros efetivos, que terão o título de – Acadê-
micos – e perpetuidade.

parágrafo único – metade dos Acadêmicos, pelo menos, 
deverá ser domiciliada na sede da Academia.

Art. 5.º - As quarenta cadeiras efetivas da Academia estão 
sob o patrocínio perpetuo dos nomes de finados escritores 
espíritossantenses, ou intelectuais vinculados ao Espírito 
santo, obedecendo a relação e numeração seguinte:

1 - pe. marcelino pinto ribeiro duarte; 2 - Graciano dos 
santos neves; 3 - padre dr. João clímaco de Alvarenga rangel; 
4 - Ulysses sarmento; 5 - Amâncio pereira; 6 - Bernardo Horta; 
7 - José Fernandes da costa pereira Junior; 8 - d. Fernando de 
souza monteiro; 9 - Aristides Braziliano de Barcélos Freire; 10 
- padre José de Anchieta; 11 - deocleciano nunes de oliveira; 
12 - Gonçalo soares da França; 13 - José marcelino pereira 
de Vasconcelos; 14 - domingos José martins; 15 - colatino 
Barrozo; 16 - padre Francisco Antunes de siqueira Filho; 17 
- José de mélo carvalho muniz Freire; 18 - monsenhor Eurí-
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pedes calmon nogueira da Gama pedrinha; 19 - João motta; 
20 - Antero de Almeida; 21 - manoel da silva Borges; 22 - 
misaél Ferreira pena; 23 - raymundo José Gutérres Valle; 24 
- moacyr morais; 25 - Antonio V. da motta; 26 - cristiano de 
Andrade; 27 - Afonso cláudio de Freitas roza; 28 - thiers 
Vellozo; 29 - Virgilio Vidigal; 30 - Jonas montenegro; 31 - 
orlando da roza silva Bonfim; 32 - maria Antonieta tata-
giba; 33 - José Horácio costa; 34 - Antonio Aguirre; 35 - Jero-
nimo de souza monteiro; 36 - José Joaquim pessanha povoa; 
37 - Antonio claudio soido; 38 - manoel Jorge rodrigues; 
39 - candido costa; 40 - Antonio Ferreira coelho.

Art. 6.º - perpetuo o título de Acadêmico, não haverá 
logar para renúncia, ou expulsão de seu detentor, podendo, 
entretanto, na forma regimental, este ser privado de direitos 
por tempo que se determinar.

parágrafo único – A vaga da cadeira de membro efetivo se 
opera somente pelo falecimento do ocupante.

Art. 7.º - A perpetuidade da Acadêmico começará da 
data da posse perante a Academia em sessão ordinária, ou da 
recepção solene em sessão pública.

§ 1.º - o membro efetivo aceito, deve tomar posse de sua 
cadeira, no praso máximo de treis meses.

§ 2.º - o membro eleito que deixar de tomar posse no 
praso estabelecido, sem motivo justificado, por escrito, à dire-
toria, e submetido à apreciação da Assembléia, anulada terá a 
sua eleição.

Art. 8.º - o membro efetivo deve ser pessoa ilustre nas 
letras, ou em qualquer ramo do saber humano. deve além disso, 
ser brasileiro nato, ou naturalizado, e provar que reside, pelo 
menos, há cinco anos neste Estado, por ocasião da eleição.

Art. 9.º - deve o candidato ao título de Acadêmico juntar 
ao requerimento de inscrição, em duplicata, a ficha bio-blio-
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gráfica respectiva, que obedecerá ao modelo adotado pela 
Federação, e, ao menos dois exemplares de cada uma das obras 
de sua autoria, pelas quais se julgará do mérito do preten-
dente.

parágrafo único – Quando se empossar o candidato, 
um dos exemplares da folha será remetido à Federação com 
informes relativos ao ato da posse.

Art. 10.º - cumpre ao candidato eleito estudar no discurso 
de recepção a vida e a obra de seu antecessor, com referência 
aos demais antecessores e patrono. Fará o mesmo em relação ao 
patrono da cadeira, no caso de ser o seu primeiro ocupante.

Art. 11.º - A Academia poderá autorizar a posse do Acadê-
mico eleito, não empossado em virtude de haver transferido 
a residência para outro Estado perante a Academia do Estado 
da nova residência, ou perante a Federação.

Art. 12.º - o processo da inscrição para o preenchimento 
das vagas que ocorrerem na Academia e o seu julgamento 
serão regulados no regimento interno.

parágrafo único – A escolha dos novos Acadêmicos será 
feita mediante escrutínio secreto.

Art. 13.º - Verificado o falecimento de um Acadêmico, deve 
o presidente da Academia transmitir, sem demora, a notícia 
do fato à Federação das Academias de Letras, por meio de 
telegrama, ou carta aérea. cumpre-lhe também providenciar 
com os consórcios na sessão imediata ao falecimento, sobre as 
homenagens ao extinto. somente depois dessas homenagens, 
é que poderá correr o praso para o preenchimento da vaga.

Art. 14.º - Fica creado o quadro de membros corres-
pondentes, em número de 40, que deverão ter os requisitos 
exigidos para os Acadêmicos efetivos, dispensada a exigência 
de ser brasileiro nato ou naturalizado.

§ 1.º - A admissão dos membros correspondentes será feita 
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mediante proposta justificada e firmada por treis membros 
efetivos.

§ 2.º - não poderá ser membro correspondente quem 
residir no Estado.

cApítULo iii
da diretoria
Art. 15.º - A Academia Espíritossantense de Letras é 

administrada por uma diretoria constituída dos seguintes 
membros:

presidente;
Vice-presidente;
primeiro secretário;
segundo secretário;
tesoureiro;
Bibliotecário.
parágrafo único – A diretoria da Academia será auxiliada 

pelas comissões, que o regimento interno estabelecer, ou 
forem posteriormente creadas, sendo seus membros desig-
nados na forma do art. 17.º.

Art. 16.º - o presidente e o Vice-presidente serão eleitos 
anualmente, entre os membros efetivos residentes na sede, por 
escrutínio secreto, e reelegíveis.

§ 1.º - A posse da diretoria realizar-se-á em 4 de setembro 
de cada ano.

§ 2.º - nos casos de vaga nos cargos eletivos, proceder-
se-á logo a eleição para o respectivo preenchimento, pelo 
tempo que faltar, exceto se der a vaga no segundo semestre 
do período.

Art. 17.º - os demais membros da diretoria, de imediata 
confiança do presidente, são por este escolhidos, devendo a 
escolha ser comunicada à Assembléia.
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parágrafo único – A nomeação de novo diretor para 
exercer qualquer cargo de nomeação, importa na demissão 
automática do Acadêmico que o vinha exercendo.

Art. 18.º - os membros da diretoria que não compa-
recerem a quatro sessões consecutivas sem justificativa serão 
considerados renunciantes e, imediatamente, serão preen-
chidas suas vagas na forma destes Estatutos.

Art. 19.º - A falta do presidente da Academia importa na 
renuncia dos diretores por eles nomeados, cumprindo-lhes 
entretanto, permanecer em exercício até a posse da nova 
diretoria.

Art. 20.º - Além dos cargo da diretoria, previstos nos 
presentes Estatutos, poderá a Assembléia, ou a diretoria, crear 
outros, que julgar necessários marcando-lhes as atribuições, 
sendo porém o seu preenchimento feito na forma destes Esta-
tutos.

Art. 21.º - no mês de janeiro de cada ano, o presidente 
da Academia remeterá à Federação o relatório das suas ativi-
dades no ano anterior, com as sugestões que a Academia julgar 
oportunas, em benefício do movimento cultural brasileiro. 
Esse relatório será acompanhado dos endereços dos respec-
tivos membros da Academia.

Art. 22.º - na terceira sessão mensal de janeiro de cada 
ano o presidente da Academia apresentará à Academia o plano 
de trabalhos para o ano a se iniciar e designará logo os Acadê-
micos que deverão participar desse trabalho cultural, como 
conferências e outros, adicionando a designação os títulos das 
conferências a serem produzidas, bem como os mêses em que 
elas deverão ser realizadas.

parágrafo único – idêntica designação será feita em relação 
aos Acadêmicos que residirem fora da sede da Academia, 
providenciando, nesse caso, o presidente junto a Federação, a 
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outra Academia federada ou a mais alta autoridade do logar 
em que resida o Acadêmico para que este possa realizar o 
trabalho que lhe for atribuído.

Art. 23.º – o presidente tem, além das atribuições cons-
tantes destes Estatutos e do regimento interno, a represen-
tação da Academia ativa e passiva, judicial e extra-judicial, 
podendo para isso outorgar mandatos para o foro em geral.

parágrafo único – As atribuições dos demais diretores e 
das comissões permanentes, constituem matéria do regi-
mento interno.

cApítULo iV
da Assembléia
Art. 24.º - A Assembléia Geral reunir-se-á obrigatoria-

mente em agosto de cada ano, para eleger a diretoria, e ouvir 
o relatório do presidente.

parágrafo único – Fora dessa época, reunir-se-á a Academia 
em Assembléia Geral tantas vezes quantas forem julgadas 
necessárias, ou pela diretoria, ou a pedido de 5 membros 
efetivos.

Art. 25.º - A Assembléia Geral reunir-se-á e deliberará, 
em primeira convocação, com 10 membros, e, em segunda, 
com 5, no mínimo.

cApítULo V
das reuniões
Art. 26.º - A Academia realizará, semanalmente, uma 

reunião em hora previamente determinada pelo presidente.
Art. 27.º - A Academia funcionará e deliberará em suas 

reuniões, com 5 membros, não sendo permitida a delegação 
de poderes.

parágrafo único – não havendo quorum para deliberar, a 
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Academia reunir-se-á e deliberará no dia imediato, no mesmo 
local e hora, com qualquer número.

Art. 28.º - o membro efetivo de qualquer Academia 
filiada à Federação, poderá participar das sessões da Academia 
Espíritossantense de Letras, não tendo, entretanto, o direito 
de voto, nem o de nela discutir e fazer propostas. Essa facul-
dade, entretanto, supõe indispensavelmente a apresentação do 
Acadêmico pela Academia a que pertencer.

parágrafo único – É extensivo aos membros da divisão de 
Escritores Brasileiros a faculdade acima conferida aos membros 
efetivos das Academias filiadas.

cApítULo Vi
dos delegados
Art. 29.º - A Academia Espíritossantense de Letras desig-

nará 2 delegados que a representem na Federação, os quais 
devem pertencer ao quadro dos seus membros efetivos e 
residir na capital Federal.

parágrafo único – A falta de quem preencha essas condi-
ções pode ser provisoriamente suprida mediante a designação 
de membro correspondente, se brasileiro, ou de membro 
efetivo de outra Academia filiada.

Art. 30.º – o tempo de mandato e as atribuições dos 
delegados, obedecem aos estatuto do código das Academias.

parágrafo único – os delegados da Academia Espíritos-
santense de Letras são obrigados, no fim de seu mandato, a 
apresentar ao presidente da Academia, relatório de suas ativi-
dades durante esse período.

cApítULo Vii
disposições Gerais
Art. 31.º - o chefe do Executivo Estadual será o presi-
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dente de Honra da Academia Espíritossantense de Letras.
Art. 32.º - o patrimônio social compor-se-á de contri-

buições mensais e especiais, subvenções, auxílios e donativos 
em geral e produto de festivais promovidos por outrem ou 
pela própria Academia, em seu favor.

parágrafo único – A Academia pleiteará subvenções e 
favores do poder público.

Art. 33.º - Em caso de extinção e conseqüente liquidação 
da Academia o saldo do seu patrimônio reverterá a associação 
de fins culturais, a critério da maioria absoluta dos Acadê-
micos efetivos residentes nesta capital.

Art. 34.º - não há responsabilidade individual dos mem-
bros da Academia pelos atos dos seus representantes.

Art. 35.º - para fazer uso, em obra, da declaração da quali-
dade de membro da Academia, não é necessária vênia desta, a 
qual se não responsabilizará, porém, para efeito algum, pelos 
conceitos emitidos por seus membros em publicação não 
oficial.

Art. 36.º - A reforma destes Estatutos só poderá ser levada 
a efeito si a sua proposta for assinada por dois terços dos 
membros efetivos, tomada por base a media da freqüência nos 
dois últimos anos: - a anterior e o corrente.

parágrafo único – no mesmo ano, os Estatutos não 
poderão mais de uma reforma.

Art. 37.º - É proibido o voto por procuração.

cApítULo Viii
disposições transitórias
Art. 1.º - são atuais membros efetivos da Academia Espí-

ritossantense de Letras:
Fundadores: - dr. Affonso corrêa Lyrio; dr. Archimino 

martins de mattos; professor Aristóbulo Leão; dr. Aurino 
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Quintaes; professor Elpídio pimentel; dr. Heráclito Amâncio 
pereira; desembargador José de Barros Wanderley; dr. manoel 
Lopes pimenta; manoel teixeira Leite; dr. Alarico de Freitas; 
dr. álvaro Henrique moreira de sousa; dr. Aristeu Borges de 
Aguiar; dom Benedicto Alves de sousa; dr. José madeira de 
Freitas; sezefredo Garcia rezende; dr. Jair tovar.

sucessores: - desembargador carlos Xavier paes Barreto; 
dr. Abner mourão; dr. Augusto Emílio Estellita Lins; dr. José 
coelho de Almeida cousin.

primeiros ocupantes das cadeiras creadas após a organi-
zação: - Abílio de carvalho; Alvimar silva; Antonio pinheiro; 
dr. Beresford moreira; dr. ciro Vieira da cunha; dr. Ernesto 
da silva Guimarães; dr. Eurípedes Queiroz do Valle; professor 
João dias collares Junior; dr. carlos madeira; dr. nelson 
Abel de Almeida; dr. serynes pereira Franco; dr. José paulino 
Alves Junior; celso Elpídio rosa Bomfim; dr. manoel paes 
Barreto Filho.

Art. 2.º – A substituição do nome de patrono que não 
satisfaça a exigência legal destes Estatutos e do código das 
Academias, poderá ser feita mediante solicitação do primeiro 
ocupante da cadeira respectiva, ou por morte deste.

parágrafo único – Este dispositivo não poderá ser aplicado 
às cadeiras cujos patronos foram escolhidos pela Academia 
antes da eleição dos primeiros ocupantes.

Art. 3.º - o mandato dos atuais presidente e Vice-presi-
dente estender-se-á até 31 de agosto de 1942.

§ 1.º - Ficam mantidos até a extinção dos respectivos 
mandatos sem a prorrogação deste art., os atuais ocupantes 
dos demais cargos da diretoria.

§ 2.º - Logo que se vagarem esse cargos, pela extinção 
do mandato, renuncia ou perda decretada na forma destes 
Estatutos ou do regimento interno, serão preenchidos nos 
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termos destes Estatutos.

sala das sessões da Academia Espíritossantense de Letras, 
na cidade da Vitória, capital do Estado do Espírito santo, em 
13 de fevereiro de 1941.

collares Junior, presidente
Queiroz do Valle, secretário
Heraclito Amancio pereira, relator
Beresford moreira
Alvimar silva
José paulino
nelson de Almeida
carlos madeira
Barros Wanderley
Aurino Quintais
pereira Franco
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cAp. 1.º - dA AssociAção E sEUs Fins.
Artigo 1.º - A Academia Espírito-santense de Letras, 

fundada em 04 de setembro de 1921, reorganizada em 18 
de setembro de 1937, e filiada à Federação das Academias 
de Letras do Brasil, é uma associação civil, de duração ilimi-
tada, com sede e foro na cidade de Vitória, capital do Estado 
do Espírito santo, tendo por finalidade o cultivo da língua 
nacional e das BELAs ArtEs, dentro do espírito de frater-
nidade que vincula o Espírito santo aos demais Estados do 
Brasil, e o Brasil aos demais países do mundo.

parágrafo único - A Academia Espírito-santense de letras 
adota o lema Semper Ascendere, é conhecida como casa Kosciuszko 
Barbosa Leão, e tem a sigla AEL pela qual, nestes Estatutos é 
doravante nomeada.

Artigo 2.º - para a consecução de suas finalidades a AEL 
procurará:

1. incentivar a cultura em todos os seus ramos;
2. promover e animar a criação de associações culturais 

em todos os municípios do Estado, as quais poderão funcionar 
como núcleos regionais da AEL;

3. divulgar o livro e incentivar a criação de bibliotecas;
4. promover concursos literários;
5. realizar cursos e reuniões de altos estudos;
6. reeditar a obra de seus patronos e membros falecidos;
7. Editar publicação literária periódica;

estAtutos dA AcAdemiA espírito-sAntense de letrAs 
1995*

* registrado no cartório de registro civil de Vitória em 28 de agosto 
de 1995.
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8. propugnar pela edição, pelo poder público, de um 
dicionário do Espírito santo (geo-histórico e bio-bibliográ-
fico), dando, à iniciativa, todo o apoio de seus membros;

9. manter biblioteca e arquivo próprios, abertos ao público;
10. manter intercâmbio com sociedades congêneres, quer 

nacionais, quer estrangeiras;
11. participar de projetos que visem a integração cultural 

das nações de língua portuguesa;
12. realizar pesquisas com vista ao desenvolvimento cul-

tural do Es.

cAp. 2.º - dos QUAdros AcAdÊmicos
Artigo 3.º - A AEL possui um quadro de 40 membros 

efetivos e vitalícios os quais são considerados imortais, por sua 
participação na imortalidade dos ideais, que inspiraram a cria-
ção e sustentam os objetivos da Entidade a que pertencem.

§ 1.º - A AEL possuirá também um quadro especial desti-
nado a receber sócios estrangeiros consoante regulamento 
próprio aprovado em 06.12.1988.

§ 2.º - somente os membros efetivos e os integrantes do 
quadro especial serão distinguidos com o título de acadêmico 
e somente aos primeiros é conferido o direito de voto nas 
deliberações da Entidade.

§ 3.º - A AEL poderá eleger, também, membros honorá-
rios beneméritos e correspondentes, aos quais será fornecido 
diploma.

Artigo 4.º - os membros da AEL reunir-se-ão uma vez 
por mês, e sua diretoria semanalmente, na forma por que 
dispuser o regimento interno.

parágrafo único - As deliberações da AEL serão tomadas 
sempre por um mínimo de sete (7) membros e serão regis-
tradas em ata.
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Artigo 5.º - Às sessões mensais da Academia poderão 
comparecer convidados especiais dos acadêmicos, sem direito 
a voto.

parágrafo único - As sessões solenes serão públicas.
Artigo 6.º - na primeira sessão subseqüente ao conheci-

mento, que tiver, de falecimento de acadêmico, o presidente 
comunicará o fato ao plenário, que prestará pela voz de todos 
os presentes homenagem ao falecido, que será divulgada na 
publicação interna, da AEL.

Artigo 7.º - A vaga será declarada na mesma sessão em 
que for comunicado o falecimento acadêmico e o presidente 
publicará, em jornal de grande circulação, o convite para 
inscrições, no prazo de 30 dias, para preenchimento de vaga.

§ 1.º - os candidatos enviarão à AEL pedido de inscrição 
à vaga, em carta manuscrita ou datilografada, com firma reco-
nhecida, curriculum vitae e um (1) exemplar de cada uma de 
suas obras publicadas.

§ 2.º - o presidente designará uma comissão de 3 mem-
bros para avaliar os trabalhos apresentados, a qual oferecerá 
relatório critico, sem prerrogativa de rejeição de qualquer 
trabalho.

§ 3.º - o relatório a que se refere o § anterior é sigiloso, 
dele só conhecerão os acadêmicos e será incinerado tão logo 
realizada a eleição.

§ 4.º - será considerado eleito o candidato que obtiver, 
em votação secreta, o maior número de sufrágios, nunca infe-
rior a 10 (dez).

§ 5.º - não será admitido o voto por procuração.
§ 6.º - se nenhum dos candidatos alcançar o número 

mínimo de votos, disputarão a vaga, na sessão subseqüente 
os dois candidatos mais votados na votação anterior, sendo 
eleito o que obtiver o maior número de votos dos acadêmicos 
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presentes.
§ 7.º - imediatamente, será feita a comunicação por escrito 

ao eleito que terá 180 (cento e oitenta) dias de prazo para a 
posse, após ter tido conhecimento da eleição.

§ 8.º - A posse realizar-se-á, perante a diretoria, em sessão 
solene na qual o recipiendário será saudado por acadêmico 
previamente designado, pelo presidente, devendo o novel 
acadêmico, em seu discurso, fazer o elogio de seu patrono e 
dos anteriores ocupantes da cadeira.

Artigo 8.º - Aos ex-presidentes da AEL poderá ser conce-
dido o título honorífico de presidente de Honra.

 cAp. 3.º - dA AdministrAção dA EntidAdE
Artigo 9.º - A AEL será administrada por uma dirEto-

riA um consELHo FiscAL e AssEmBLÉiAs GErAis.
Artigo 10.º - A dirEtoriA será constituída dos seguintes 

membros:
presidente;
1.º Vice-presidente;
2.º Vice-presidente;
3.º Vice-presidente;
1.º secretário - 2.º secretário;
1.º tesoureiro - 2.º tesoureiro;
diretor de publicidade.
parágrafo único - A diretoria poderá designar comissões 

permanentes ou temporárias para execução de projetos espe-
ciais.

Artigo 11.º - A Academia será representada, judicial e 
extra-judicialmente, por seu presidente, e, na sua falta ou 
impedimento, sucessivamente pelo diretor que o substituir a 
partir do 1.º Vice-presidente.

Artigo 12.º - os membros da AEL não respondem, nem 
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mesmo subsidiariamente, pelas obrigações sociais assumidas 
pela AEL.

Artigo l3.º - o consELHo FiscAL será composto 
de três (3) membros e terá a função de fiscalizar a execução 
orçamentária e controle financeiro, emitindo parecer sobre as 
contas apresentadas.

Artigo 14.º - A Assembléia Geral é o conjunto de todos 
os membros e será realizada: 

1. ordinariamente, em agosto de cada ano, para exame 
do relatório da diretoria e de sua prestação de contas, e, no 
ano em que se encerrar o mandato da diretoria, também para 
eleger a nova diretoria;

2. Extraordinariamente em qualquer época, desde que 
convocada pela diretoria ou por cinco membros acadêmicos, 
com ordem do dia previamente conhecida.

parágrafo único - As Assembléias deliberarão com um 
mínimo de 21 (vinte e um) acadêmicos, em primeira convo-
cação, e com um mínimo de 10 (dez) acadêmicos, em segunda 
convocação, meia hora após a primeira.

Artigo 15.º - o regimento interno fixará as atribui-
ções de todos os diretores e normas de funcionamento do 
conselho Fiscal e das Assembléias.

Artigo 16.º - o mandato da diretoria e do conselho 
Fiscal é de três (3) anos e seus membros deverão ser eleitos, 
em escrutínio secreto, entre os acadêmicos residentes na sede 
da entidade, permitida uma reeleição.

§ 1.º - A posse da diretoria e do conselho Fiscal será feita, 
sempre que possível, no dia 04 de setembro de cada triênio, 
ou até o final do ano respectivo.

§ 2.º - no caso de vacância dos cargos eletivos, por renún-
cia ou morte de seus ocupantes, a diretoria e o conselho 
Fiscal elegerão substituto pro tempore. Em caso de renúncia de 
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toda a diretoria ou de todo o conselho Fiscal nova eleição 
será realizada por AGE.

Artigo 17.º - A diretoria designará 2 (dois) delegados 
que a representarão na Federação das Academias de Letras do 
Brasil, dentre os membros de qualquer categoria, residentes 
no rio de Janeiro.

cAp. 4.º - do pAtrimÔnio E EXtinção dA Enti-
dAdE

Artigo 18.º - o patrimônio da AEL compõe-se de sua sede 
social, de seus móveis, de sua biblioteca, subvenções oficiais, 
rendas de alugueres, doações de particulares e demais bens 
que vierem a ser adquiridos, os quais farão parte de inventário 
geral a cargo do diretor de patrimônio.

Artigo 19.º - A extinção da AEL será deliberada em 
Assembléia Geral, especialmente convocada, e dependerá de 
decisão de no mínimo 21 (vinte e um) Acadêmicos. nesse 
caso, a Assembléia deliberará, também, quanto à destinação a 
ser dado ao patrimônio, depois da liquidação do passivo.

cAp. 5.º - dA rEFormA dos EstAtUtos
Artigo 20.º - os presentes Estatutos são reformáveis, no 

todo ou parte, em Assembléia Geral especialmente convo-
cada a partir de proposta assinada por no mínimo quinze (15) 
acadêmicos ou pela totalidade da diretoria.

disposições finais:
Artigo 21.º - o mandato da atual diretoria encerrar-se-á 

em 17 de dezembro do corrente ano.
Artigo 22.º - os casos omissos serão decididos em Assem-

bléia Extraordinária.
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Vitória, 09 maio de 1995.
Aprovado na sessão de 10 de abril de 1995.
Visto: christiano dias Lopes Filho – presidente.
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cApítULo i: dA AssociAção, sUA sEdE, dUrA-
ção E sEUs Fins.

Art. 1.º - A Academia Espírito-santense de Letras, fundada 
em 04 de setembro de 1921, reorganizada em 18 de setembro 
de 1937, e filiada à Federação das Academias de Letras do 
Brasil, é uma associação civil, de caráter cultural e sem fins 
lucrativos, de duração ilimitada, com sede e foro na cidade de 
Vitória, capital do Estado do Espírito santo, na praça João 
clímaco, s/n ou rua cadete duarte carneiro, 54, centro. 
tem por finalidade o cultivo da língua nacional e das belas 
artes, dentro do espírito de fraternidade que vincula o Espí-
rito santo aos demais estados do Brasil, e o Brasil aos demais 
estados do mundo.

parágrafo único – A Academia Espírito-santense de Letras 
adota o lema Semper Ascendere, é conhecida como a casa 
Kosciuzko Barbosa Leão, e tem a sigla AEL pela qual, nestes 
Estatutos, é doravante nomeada.

Art. 2.º - para a consecução de suas finalidades, a AEL 
procurará:

i. incentivar a cultura literária em todos os seus ramos;
ii. Apoiar a criação de associações culturais literárias nos 

municípios do Estado, as quais poderão funcionar como 
núcleos regionais da AEL;

iii. divulgar o livro e incentivar a criação de bibliotecas;
iV. promover concursos literários e comemorar datas 

significativas cívicas/culturais;
V. realizar cursos e reuniões de altos estudos;
Vi. reeditar a obra de seus patronos e membros fale-

estAtutos dA AcAdemiA espírito-sAntense de letrAs 
2004
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cidos;
Vii. Editar publicação literária periódica;
Viii. propugnar pela edição, pelo poder público, de obras 

literárias relevantes ao estudo da literatura do Espírito santo 
e da cultura capixaba;

iX. manter biblioteca e arquivo próprios, abertos ao público;
X. manter intercâmbio com sociedades congêneres, quer 

nacionais, quer estrangeiras;
Xi. participar de projetos que visem à integração cultural 

das nações de língua portuguesa;
Xii. realizar pesquisas com vista ao desenvolvimento 

cultural do Espírito santo.
parágrafo único - A AEL não distribui entre os seus asso-

ciados, diretores ou doadores eventuais, excedentes operacionais, 
brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou 
parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de 
suas atividades, e os aplica integralmente na consecução do 
seu objetivo social.

Art 3.º - A AEL alcançará seus objetivos por meio de:
i. Formação, manutenção e renovação do acervo biblio-

gráfico;
ii. celebração de convênios com órgãos públicos e com 

entidades particulares e comodato com pessoas físicas;
iii. permanente integração e intercâmbio com entidades 

públicas ou particulares das áreas culturais, assim como com 
movimentos comunitários;

iV. participação do seu quadro de pessoal em eventos 
identificados com seus objetivos;

V. promoção de cursos, oficinas, reuniões, festividades e 
outras atividades sobre assuntos citados em seus objetivos;

Vi. promoção de pesquisas e eventos na área de cultura 
local;
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Vii. Assinatura de convênios, termos de parceria ou ins-
trumentos congêneres com entidades do poder público, visan-
do à cooperação entre as partes, para o fomento e a execução 
de suas atividades fins;

Viii. Universalização dos serviços prestados.
§ 1.º - no desenvolvimento de suas atividades, a AEL 

observará os princípios da legalidade, impessoalidade, mora-
lidade, publicidade, economicidade e da eficiência e não fará 
qualquer discriminação de raça, cor, gênero ou religião.

§ 2.º - para cumprir seu propósito, a entidade atuará por 
meio da execução direta de projetos, programas ou planos de 
ações, da doação de recursos físicos, humanos e financeiros, ou 
prestação de serviços intermediários de apoio a outras orga-
nizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que 
atuam em áreas afins.

Art. 4.º - A AEL terá um regimento interno que, apro-
vado pela Assembléia Geral, disciplinará o seu funciona-
mento.

Art. 5.º - É vedada à AEL a participação em campanhas 
de interesse político-partidário ou eleitorais, sob quaisquer 
meios ou formas.

cApítULo ii: dos AssociAdos
Art. 6.º - A AEL possui um quadro de 40 (quarenta) 

membros efetivos e vitalícios, os quais são considerados imor-
tais, por sua participação na imortalidade dos ideais, que inspi-
raram a criação e sustentam os objetivos da Entidade a que 
pertencem.

§ 1.º - A AEL possuirá também um Quadro Especial desti-
nado a receber sócios estrangeiros consoante regulamento 
próprio aprovado em 06-12-1988.

§ 2.º - somente membros efetivos e os integrantes do 
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quadro especial serão distinguidos com o título de acadêmico 
e somente aos primeiros é conferido o direito de voto nas 
deliberações da Entidade.

§ 3.º - A AEL poderá eleger, também, membros honorá-
rios beneméritos e correspondentes, aos quais será fornecido 
diploma e que serão escolhidos pela Assembléia, após apresen-
tação de algum acadêmico com justificativa escrita.

Art. 7.º - os membros da AEL reunir-se-ão uma vez 
por mês, e sua diretoria semestralmente, na forma por que 
dispuser o regimento interno.

parágrafo único – As deliberações da AEL serão tomadas 
sempre por um mínimo de sete (07) membros, número equi-
valente a 1/3 da maioria absoluta, e serão registradas em ata.

Art. 8.º - Às sessões mensais da Academia poderão compa-
recer convidados especiais dos Acadêmicos, sem direito a voto.

parágrafo único – As sessões solenes serão públicas.
Art. 9.º - são deveres dos associados:
i. concorrer, com atos e palavras, para o engrandecimento 

da AEL e de suas finalidades;
ii. desempenhar com zelo as atividades de que se encar-

reguem;
iii. cumprir as disposições estatutárias e regimentais;
iV. Acatar as decisões da diretoria;
V. Exercer com diligência os cargos e encargos com que 

forem distinguidos;
Vi. pagar, em duas semestralidades, as anuidades fixadas 

em um salário mínimo;
Vii. comparecer com assiduidade às reuniões e assem-

bléias da AEL.
Art. 10.º - são direitos dos associados:
i. Utilizar os benefícios auferidos pelo título de acadê-

mico da AEL;



101

ii. representar a AEL em concursos, eventos, comissões, 
quando indicado;

iii. participar, com direito de voz e voto, das assembléias, 
propor ações e rejeições;

iV. proferir palestras, cursos, oficinas, propor homena-
gens;

V. Votar e ser votado como membro da diretoria;
Vi. Utilizar a biblioteca da Academia para pesquisas, dis-

cursos e divulgá-los 
Vii. participar das publicações da AEL e sugerir publica-

ções de acadêmicos.

cApítULo iii: dA Admissão À AEL
Art. 11.º - na primeira sessão subseqüente ao conheci-

mento, que tiver, do falecimento de acadêmico, o presidente 
comunicará o fato ao plenário, que prestará, pela voz de todos 
os presentes, homenagem ao falecido, que será divulgada na 
publicação interna da AEL.

Art. 12.º - A vaga será declarada na mesma sessão em que 
for comunicado o falecimento acadêmico e o presidente publi-
cará, em jornal de grande circulação, o convite para inscrições, 
no prazo de 90 dias, para preenchimento da vaga.

§ 1.º - os candidatos enviarão à AEL pedido de inscrição 
à vaga, com firma reconhecida, curriculum vitae e um (01) 
exemplar de cada uma de suas obras publicadas.

§ 2.º - o presidente designará uma comissão de 3 mem-
bros para avaliar os trabalhos apresentados, a qual oferecerá 
relatório crítico, sem prerrogativa de rejeição de qualquer 
trabalho.

§ 3.º - o relatório a que se refere o § anterior é sigiloso, 
dele só conhecerão os acadêmicos e será incinerado tão logo 
realizada a eleição.
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§ 4.º - será considerado eleito o candidato que obtiver, 
em votação secreta, o maior número de sufrágios, nunca infe-
rior a dez (10).

§ 5.º - não será admitido voto por procuração.
§ 6.º - se nenhum dos candidatos alcançar o número 

mínimo de votos, disputarão a vaga, na sessão subseqüente 
os dois candidatos mais votados na votação anterior, sendo 
eleito o que obtiver o maior número de votos dos acadêmicos 
presentes.

§ 7.º - imediatamente, será feita a comunicação por escrito 
ao eleito que terá 180 (cento e oitenta) dias de prazo para a 
posse, após ter tido conhecimento da eleição.

§ 8.º - A posse realizar-se-á, perante a diretoria, em sessão 
solene, na qual o recipiendário será saudado por acadêmico 
previamente designado pelo presidente, devendo o novel 
acadêmico, em seu discurso, fazer o elogio de seu patrono e 
dos anteriores ocupantes da cadeira.

§ 9.º - o novel acadêmico pagará à AEL uma taxa de meio 
salário mínimo para cobrir despesas com diploma e medalha.

Art. 13.º - Aos ex-presidentes da AEL poderá ser conce-
dido o título honorífico de presidente de Honra.

cApítULo iV: dA AdministrAção dA EntidAdE
Art. 14.º - A AEL será administrada por uma Assembléia 

Geral, uma diretoria e um conselho Fiscal.
Art. 15.º - o mandato da diretoria e do conselho Fiscal 

é de três (03) anos e seus membros deverão ser eleitos, em 
escrutínio secreto, entre os acadêmicos residentes na sede da 
entidade, permitida uma reeleição.

§ 1.º - A posse da diretoria e do conselho Fiscal será 
feita, sempre que possível, no dia 04 de setembro de cada 
triênio, ou até o final do ano respectivo.
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§ 2.º - no caso de vacância dos cargos eletivos, por renún-
cia ou morte de seus ocupantes, a diretoria e o conselho 
Fiscal elegerão substituto pro tempore. Em caso de renúncia de 
toda diretoria ou de todo conselho Fiscal, nova eleição será 
realizada por AGE.

Art. 16.º - A diretoria será constituída dos seguintes mem-
bros: presidente, 1.º Vice-presidente, 2.º Vice-presidente, 3.º 
Vice-presidente, 1.º secretário, 2.º secretário, 1.º tesoureiro, 
2.º tesoureiro, diretor de publicidade.

parágrafo único – A instituição não remunera, sob qual-
quer forma, os cargos de sua diretoria e do conselho Fiscal, 
cujas atuações são inteiramente gratuitas.

Art. 17.º - A Academia será representada, judicial ou extra-
judicialmente, por seu presidente, e, na sua falta ou impedi-
mento, sucessivamente, pelo diretor que o substituir a partir 
do 1.º Vice-presidente.

Art. 18.º - os membros da AEL não respondem, nem 
mesmo subsidiariamente, pelas obrigações sociais assumidas 
pela AEL.

Art. 19.º - o conselho Fiscal será composto de três (03) 
membros e terá função de fiscalizar a execução orçamentária 
e controle financeiro, emitindo parecer sobre contas apresen-
tadas.

Art. 20.º - A Assembléia Geral é o conjunto de todos os 
membros e será realizada:

i. ordinariamente, em setembro de cada ano, para exame 
do relatório da diretoria e de sua prestação de contas, e, no 
ano em que se encerrar o mandato da diretoria, também para 
eleger a nova diretoria;

ii. Extraordinariamente, em qualquer época, desde que 
convocada pela diretoria ou por cinco membros Acadêmicos, 
com ordem do dia previamente conhecida.
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Art. 21.º - A Assembléia Geral é constituída por todos os 
associados da AEL e a ela compete:

i. Eleger os administradores;
ii. destituir os administradores;
iii. Aprovar ou rejeitar as contas após parecer do conselho 

Fiscal;
iV. Alterar o estatuto;
V. Funcionar como instância deliberativa máxima da AEL.
§ 1.º - para as deliberações a que se referem os incisos 

ii e iV, é exigido o voto concorde de 2/3 dos associados 
presentes à assembléia especialmente convocada para esse fim, 
não podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a 
maioria absoluta dos associados (21), ou com menos de 1/3 
nas convocações seguintes (7 votos).

§ 2.º - As deliberações da Assembléia Geral, quando não 
for exigido quorum específico, serão tomadas pela maioria 
dos votos presentes.

§ 3.º - A Assembléia Geral funcionará, em primeira convo-
cação, com a maioria absoluta dos associados e, em segunda 
convocação, meia hora após a primeira, com qualquer número 
de associados presentes.

Art. 22.º - À diretoria compete:
i. Administrar a AEL de acordo com os estatutos alme-

jando a consecução das finalidades que lhe são próprias;
ii. cumprir e fazer cumprir os estatutos e decisões da 

Assembléia Geral;
iii. promover a criação de comissões permanentes ou não, 

com a função de desenvolver atividades específicas;
iV. Apresentar à Assembléia Geral o relatório de sua gestão 

e prestar contas referentes ao exercício anterior.
parágrafo único - As decisões da diretoria serão tomadas 

por maioria de votos, presentes a maioria simples de seus 
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membros, cabendo ao presidente, em caso de empate, o voto 
de minerva.

Art. 23.º - compete ao presidente:
i. representar a AEL em juízo e fora dele, por si ou por 

mandatário, devidamente credenciado;
ii. convocar, presidir e adiar as sessões da AEL, de qual-

quer natureza, devidamente credenciada;
iii. designar, ouvida a diretoria, os membros das comis-

sões e sócios para substituírem ad-hoc os membros da dire-
toria em suas faltas e impedimentos;

iV. Autorizar todos os pagamentos de despesas efetuadas;
V. Apresentar relatório anual de atividade juntamente com 

o Balancete da tesouraria;
Vi. resolver os casos omissos nestes Estatutos, ouvida a 

diretoria;
Vii. Assinar, juntamente com o tesoureiro, cheques ou 

qualquer documento referente a transações financeiras, bancá-
rias, inclusive recebimento de verbas ou doações de qualquer 
natureza.

Art. 24.º - compete aos Vice-presidentes substituir o 
presidente em suas faltas e impedimentos.

Art. 25.º - compete ao 1.º secretário:
i. superintender os serviços de secretaria;
ii. organizar o inventário patrimonial da biblioteca;
iii. manter atualizado o cadastro de sócios;
iV. receber, expedir e arquivar a correspondência;
V. secretariar as reuniões.
Art. 26.º - compete ao 2.º secretário:
i. substituir o secretário-Geral em suas faltas e impedi-

mentos;
ii. Lavrar as atas das reuniões.
Art. 27.º - compete ao 1.º tesoureiro:
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i. Efetuar todos os pagamentos e recebimentos da AEL, 
previstos em seus programas e orçamentos ou devidamente 
autorizados pelo presidente;

ii. Abrir contas bancárias em comum acordo com o presi-
dente;

iii. Assinar, juntamente com o presidente, cheques e 
outros documentos referentes a transações financeiras e bancá-
rias inclusive para recebimento de verbas-federais, estaduais e 
municipais e de outras origens;

iV. Assinar, individualmente, os recibos de contribuição 
dos associados;

V. supervisionar a contabilidade da AEL a cargo de um 
profissional devidamente habilitado;

Vi. manter um livro caixa para lançamento de todos os 
pagamentos e recebimentos da AEL do qual extrairá balan-
cete mensal para apresentação à diretoria, juntamente com os 
documentos de caixa respectivos.

Art. 28.º - compete ao 2.º tesoureiro:
i. substituir o tesoureiro em suas faltas e impedimentos;
ii. manter atualizada a escrituração contábil da AEL;
Art. 29.º - compete ao diretor de publicidade:
i. divulgar, na imprensa, os atos da AEL;
ii. manter com outras Academias e instituições culturais 

intercâmbio, troca de informações e de publicações;
iii. sugerir à diretoria datas e nomes para efemérides e 

homenagens.
Art. 30.º - compete ao conselho Fiscal:
i. Examinar os livros de escrituração da instituição;
ii. opinar sobre os balanços e relatórios de desempenho 

financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais reali-
zadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da 
entidade;
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iii. requisitar ao tesoureiro, a qualquer tempo, documen-
tação comprobatória das operações econômico-financeiras 
realizadas pela instituição.

parágrafo único - o conselho Fiscal se reunirá ordinaria-
mente a cada seis meses e, extraordinariamente, sempre que 
necessário.

cApítULo V: do pAtrimÔnio E dAs FontEs dE 
rEcUrsos pArA A mAnUtEnção dA AEL

Artigo 31.º - o patrimônio da AEL é constituído por 
bens móveis, imóveis, veículos, semoventes, ações e títulos da 
dívida pública, em especial:

i. Acervo bibliográfico recebido em doação ou comprado;
ii. receitas obtidas de suas fontes de recursos;
Art. 32.º - As fontes de recursos para manutenção da AEL 

são:
i. contribuições mensais ou anuais;
ii. Aluguéis e taxas de ocupação de suas dependências;
iii. doações, legados e heranças;
iV. subvenções oficiais;
V. termos de parceria, convênios e contratos firmados 

com o poder público para financiamento de projetos na sua 
área de atuação;

Vi. contratos e outros ajustes firmados com entidades 
nacionais ou internacionais;

Vii. recebimento de direitos autorais.

cApítULo Vi: dA rEFormA dos EstAtUtos
Art. 33.º - os presentes Estatutos poderão ser reformados, 

no todo ou em parte, após proposta firmada pela diretoria ou 
por 21 (vinte e um) sócios e aprovada por 2/3 dos membros 
presentes à Assembléia Geral Extraordinária especialmente 
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para esse fim.
parágrafo único - Aprovada a proposta, a sua redação final 

será registrada imediatamente no cartório competente para 
fins de direito.

cApítULo Vii: dA EXtinção dA AEL E dEstino 
do sEU pAtrimÔnio

Art. 34.º - A AEL poderá ser extinta por determinação 
legal ou por proposta aprovada por 2/3 dos sócios efetivos em 
Assembléia Geral especialmente convocada para este fim.

parágrafo único - Em caso de dissolução, a própria Assem-
bléia deliberará sobre o destino do patrimônio da AEL, que 
será transferido a pessoa jurídica qualificada nos termos da 
Lei 9.790/99, preferencialmente que tenha o mesmo objeto 
social e que seja sediada no  município de Vitória - Es.

cApítULo Viii: disposiçÕEs GErAis E trAnsitÓriAs
Art. 35.º - os casos omissos nos presentes Estatutos serão 

resolvidos pela diretoria ou, se urgentes, pelo presidente, em 
qualquer caso ad referendum da 1.ª Assembléia Geral que se 
realizar.

Art. 36.º - A presente alteração consolidada entrará em 
vigor após aprovada e registrada em cartório, revogando a 
totalidade das disposições estatuárias vigentes.

Vitória, 02 de junho de 2004.
Aprovada na sessão de 14 de junho de 2004
registrado no cartório de registro civil de Vitória em 

13 de julho de 2004.
maria Helena teixeira de siqueira - presidente.
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sala n.º 5, do predio do Banco de crédito Agrícola 
do Espirito santo, sede da Academia Espírito-santense de 
Letras, às dezessete horas, presentes: Queiroz do Vale, nelson 
pimentel Almeida, Antonio pinheiro, Abilio de carvalho, 
Almir Gonçalves e Alvimar silva, tendo justificado a ausencia 
José paulino, monjardim Filho e Heráclito pereira. Aberta a 
reunião, o sr. presidente comunicou à casa haver o s. E. o sr. 
interventor Federal cedido à Academia, como sua séde defi-
nitiva, o salão em que se estava realizando a reunião e que os 
srs. secretarios de Estado e prefeito da capital, srs. dr. celso 
calmon nogueira da Gama, dr. moacir Ubirajara, dr. nelson 
Goulart monteiro, dr. Eurico Aurelio Hildebrando ruschi, e 
Americo poli monjardim se dignaram oferecer o respectivo 
mobiliário, que já tinha sido encomendado à casa Buzzato. 
tomando conhecimento da comunicação, resolveram os srs. 
Academicos presentes louvar a ação do sr. presidente por haver 
conseguido a cessão da séde e da mobilia, determinando-se 
constar o fato na respectiva ata da reunião e mais um voto de 
aplauso e satisfação às ss. Exs. srs. interventor, secretarios e 
prefeito, por terem correspondido, tão brilhante e cavalhei-
ramente, aos anseios do cenáculo. A seguir, Heráclito pereira 
ofereceu o livro “Uma, duas angólinhas...” de maria Lúcia e 
Leonor posada. Abilio de carvalho – uma fotografia, ao lado 
de Afonso celso, digo, uma fotografia sua ao lado de Afonso 
celso, e um livro “plumas e Espinhas”. E nada mais havendo a 
se tratar, foi encerrada a sessão, lavrando eu, Alvimar silva, 1.º 
secretario, a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos 

AtA dA sessão de 9 de Abril de 1942
doação da sala no edifício do Banco de

crédito Agrícola (1.ª sede própria)
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srs. Academicos presentes à sessão de 16 do corrente.
Vitoria, 9 de Abril de 1942.
Euripedes Queiroz do Valle.
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na sala de visitas da residência do ilustre casal prof. dr. 
Kosciuszko Barbosa Leão e exma. senhora, d.ª Laura madeira 
de Freitas Leão, à praça João clímaco, nesta capital, realizou 
a Academia Espírito-santense a 10.ª reunião do fluente ano, 
no dia vinte e quatro de dezembro, à qual compareceram 
os acadêmicos Kosciuszko Barbosa Leão, nelson Abel de 
Almeida, José paulino Alves, Guilherme santos neves, Adelfo 
monjardim, José Vieira coelho, cristiano Fraga, Augusto Lins, 
placidino passos e Aylton rocha Bermudes. Lida e aprovada a 
ata da reunião anterior, o nosso presidente, acadêmico nelson 
Abel de Almeida, disse que ia celebrar-se, naquele instante e 
local, um ato da mais alta e significativa importância para a 
Academia Espírito-santense de Letras, com reflexos na vida 
cultural do Estado, – a assinatura da escritura de doação, feita 
pelo nosso eminente confrade, Kosciuszko Barbosa Leão, com 
a outorga de sua exma. esposa, sra. Laura madeira de Freitas 
Leão, do imóvel de sua propriedade, sito à praça João clímaco, 
nesta capital, à nossa Academia. Após o discurso do presi-
dente nelson Abel de Almeida, que, além de enaltecer o gesto 
dos ilustres doadores, falou a respeito da personalidade do 
prof. Kosciuszko e de sua exma. esposa, procedeu-se à leitura 
da escritura pública de doação, lavrada pelo tabelião do 1.º 
ofício de notas, desta cidade, no Livro 294, fls. 133v./136, 
em 22/12/75. À cerimônia compareceram, além dos acadê-
micos antes citados, os doadores, prof. Kosciuszko Barbosa 
Leão e sua exma. esposa, sra. Laura madeira de Freitas Leão, 
o desembargador carlos de campos e senhora, o magní-

AtA dA sessão extrAordináriA de 24-12-75
Ata de doação da atual sede da Academia

Espírito-santense de Letras
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fico reitor da Universidade Federal do Espírito santo, prof. 
manoel ceciliano salles de Almeida, a digníssima esposa do 
presidente desta casa, sra. maria izabel salles de Almeida, o 
dr. sólon Leão e exma. esposa, os drs. José moysés e racine 
Leão castelo, a professora, srt.ª Lucila Lamego passos, filha do 
nosso dileto confrade, placidino passos. o dr. sólon Leão, que 
é sobrinho do professor e Acadêmico Kosciuszko, proferiu 
belo discurso, ressaltando as razões e o alcance da doação. o 
Acadêmico José paulino, falando em nome dos Acadêmicos, 
fez o elogio do gesto inédito, de suma e luminosa beneme-
rência, praticado pelos doadores, que dá à Academia a sede que 
ela, há tantos anos, procurava, com a singular e notável parti-
cularidade de o doador ser um dos mais conspícuos membros 
da entidade. de acordo com a cláusula 1.ª, letra B, da escritura, 
a donatária fica, desde logo, com “o direito de uso dos dois 
pavimentos superiores, que são o segundo e o mirante, com 
relação à praça João clímaco, a fim de que aí possa instalar-
se imediatamente”. Em seguida, o doador, prof. Kosciuszko 
Barbosa Leão, muito emocionado, proferiu belíssima oração, 
em que as idéias e os sentimentos se unem poéticamente, e 
que vai transcrito na íntegra: “– prezados confrades: Eu não 
sei como poderia, se o tentasse, descrever minha cena interior 
nesta solenidade. É que me domina um permanente estado 
emocional, agravado, necessariamente, pelas circunstâncias do 
momento. É, de um lado, o ato cuja celebração constitui o fim 
que ora aqui nos reúne – a doação à nossa excelsa Academia 
de Letras, desta casa, objeto de grande estima, particularmente 
na parte que, durante muitos anos, foi o meu lar espiritual, e 
meu santuário, onde tanto vivi em sentimento e pensamento, 
rezando as minhas comovidas orações de culto da beleza e 
das idéias. É, de outro lado, a situação psicológica inerente à 
minha idade e reavivada nesta celebração. A velhice é a última 
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estação que a alma faz na peregrinação para o seu destino na 
terra, estação sem horizonte, porque não há mais esperança, 
e sem esperança, porque não há mais futuro. E, por isso, ela 
vive apenas de passado, debruçada sobre o panorama dos dias 
idos, com as imagens das suas lutas e das suas dores, compa-
nheiras inseparáveis dos que não tiveram a companhia dos 
pais e, sem experiência, caminharam sozinhos e errantes por 
vias desconhecidas. nesta doação, feita nos últimos dias de 
minha vida, eu sinto que há um pouco de despedida. nela, 
todavia, existe, para mim, um contraste de sentimentos, a 
alegria de uma renascença. parece que vou viver de novo, 
pelo convívio, que nunca tive, com os meus doutos confrades, 
convívio propiciado pela circunstância da vizinhança, que a 
doação estabelece. desejo agora definir esta doação, como um 
símbolo material de uma doação moral. decidi doar minha 
casa à nossa Academia de Letras, porque já lhe havia doado o 
coração. E devo assinalar que não é maior em mim do que 
na minha santa companheira, o entusiasmo com que é pres-
tada esta homenagem. Quando meus problemas me fizeram, 
certa vez, adiar a celebração do ato, ela acorreu cuidadosa, para 
encarecer a sua prioridade. cumpre também registrar o meu 
contentamento pela coincidência da doação com o exercício 
da presidência da nossa Academia pelo eminente confrade dr. 
nelson Abel de Almeida, meu amigo e meu parente, que, no 
seu devotamento à entidade, acolheu a dádiva com grande 
mostra de satisfação, como se fosse prestado a ele, pessoal-
mente, esse tributo de solidariedade. mas, prezados confrades, 
há um coração maior que os de todos nós, a receber, nesta 
casa, a Academia de Letras como sua dona: é o coração de 
Jesus, exposto sobre o peito de sua imagem, que, em seu altar 
no pórtico desta sua nova morada, aí lhe extende os braços, 
abertos para estreitá-la com amor, abençoá-la com sua graça 
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e lhe garantir com segurança toda felicidade”. Ainda usou da 
palavra, atendendo a convite de presentes, o acadêmico Aylton 
Bermudes, que levantou um brinde aos distintos doadores, 
cujo amor à cultura e à nossa casa também ressaltou. nada 
mais havendo, o presidente encerrou a sessão, da qual, para 
que fique, eu, Aylton rocha Bermudes, lavrei esta ata, que, se 
aprovada, depois de lida, será assinada por todos. 

Em tempo: compareceram também os Acadêmicos paes 
Barreto Filho, ruy côrtes e ivo Amâncio oliveira.         
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JAnEiro
12-1-1924 – toma posse da cadeira n. 19 o acadêmico seze-
fredo Garcia de rezende.
15-1-1911 – nasce na cidade de Guarapary (Espírito santo) 
o acadêmico Antônio pinheiro, ocupante da cadeira n. 24.
15-1-1924 – É aprovado o novo regimento interno da 
Academia.
16-1-1894 – nasce na cidade de palmares (pernambuco) o 
acadêmico João dias colares Júnior, ocupante da cadeira n. 28.
17-1-1894 – nasce na cidade de Vitória (Espírito santo) o 
acadêmico Alarico de Freitas, ocupante da cadeira n. 3.
18-1-1941 – toma posse da cadeira n. 34, o acadêmico 
nelson Abel de Almeida, que foi recebido pelo acadêmico 
Heráclito Amâncio pereira.
20-1-1880 – nasce na cidade da serra (Espírito santo) o 
jornalista e tribuno orlando da rosa silva Bonfim, patrono 
da cadeira n. 31.
20-1-1833 – nasce na cidade de campos (Est. do rio) o 
político e administrador conselheiro dr. José Fernandes da 
costa pereira Junior, patrono da cadeira n. 7.
24-1-1933 – Falece na cidade da serra, (Espírito santo) o 
magistrado e jurista dez. cassiano cardoso castelo, primeiro 
ocupante da cadeira n. 11.
25-1-1873 – nasce na cidade de santos (s. paulo) o Bispo d. 
Benedito paulo Alves de souza, ocupante da cadeira n. 10 e 
primeiro presidente da Academia.
28-1-1902 – nasce na cidade de rio novo, (Espírito santo) o 
acadêmico paulo Athayde de Freitas, ocupante da cadeira n. 39.
28-1-1897 – nasce na cidade de Anchieta (Benevente), Espí-

efemérides AcAdêmicAs
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rito santo, o acadêmico Eurípedes Queiroz do Valle, ocupante 
da cadeira n. 27.
29-1-1942 – É eleito para a cadeira n. 35, vaga com o faleci-
mento do acadêmico carlos Gomes de sá o educador e filó-
sofo prof. dr. Almir dos santos Gonçalves.

FEVErEiro
2-2-1832 – nasce na cidade de Vitória, (Espírito santo) o 
educador, poeta e orador sacro padre Francisco Antunes de 
siqueira, patrono da cadeira n. 16.
4-2-1880 – nasce na cidade de cachoeiro de itapemirim, 
(Espírito santo) o escritor, médico e publicista dr. Arquimino 
martins de mattos, ocupante da cadeira n. 6.
5-2-1942 – toma posse, em sessão ordinária, da cadeira n. 36, 
o acadêmico Kosciuzcko Barbosa Leão.
6-2-1891 – nasce na cidade de prado (Bahia) o acadêmico 
manoel teixeira Leite, ocupante da cadeira n. 18.
6-2-1910 – nasce na cidade de Belém (pará) o educador 
e publicista dicamor pinheiro de morais, sócio correspon-
dente.
11-2-1919 – Falece na cidade do rio de Janeiro o publi-
cista e orador sacro mons. dr. Eurípedes calmon nogueira 
da Gama pedrinha, patrono da cadeira n. 18.
12-2-1931 – Falece na cidade de Belém (pará) o historiador e 
publicista candido Vieira costa, patrono da cadeira n. 39.
13-2-1941 – são reformados os primitivos Estatutos da 
Academia.
13-2-1941 – É eleito sócio correspondente da Academia o 
professor e historiador dicamor pinheiro de morais.
14-2-1914 – Falece em cachoeiro de itapemirim, (Espírito 
santo) o jornalista e poeta João motta, patrono da cadeira n. 19.
15-2-1882 – nasce na cidade de Alegre (Espírito santo) o 
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poeta moacir de morais, patrono da cadeira n. 24.
20-2-1862 – nasce na vila de itapemirim (Espírito santo) 
o jornalista e político Bernardo Horta de Araújo, patrono da 
cadeira n. 6.
20-2-1913 – Falece tragicamente no rio de Janeiro o jorna-
lista e político Bernardo Horta de Araújo, patrono da cadeira 
n. 6.
21-2-1718 – Falece em salvador (Bahia) o poeta e historiador 
padre Gonçalo soares da França s. J. patrono da cadeira n. 12.
22-2-1916 – nasce em Vitória, (Espírito santo) o acadêmico 
Abílio crisóstomo de carvalho, ocupante da cadeira n. 29.
24-2-1944 – É fundado o “centro Espírito-santense de 
Esperanto”, órgão anexo à Academia e destinado a cultivar e 
difundir o Esperanto.
26-2-1898 – nasce na cidade de Barra mansa (Est. do rio) o 
acadêmico José Antonio ruy côrtes, ocupante da cadeira n. 38.
27-2-1944 – Falece na cidade do rio de Janeiro o acadêmico 
José madeira de Freitas (mendes Fradique), 1.º ocupante da 
cadeira n. 15.

mArço
6-3-1939 – É elevado para 40 o número de poltronas da Aca-
demia.
6-3-1941 – são eleitos para as cadeiras de números 33, 35, 36, 
37, 38 e 39 os candidatos Fernando de Abreu, carlos Gomes 
de sá, Kosciuzcko Barbosa Leão, José monjardim Filho, José 
Antonio ruy côrtes e paulo Athayde de Freitas, respectiva-
mente.
8-3-1941 – toma posse da cadeira n. 32 o acadêmico José 
paulino Alves Junior que foi recebido pelo acadêmico Eurí-
pedes Queiroz do Valle.
10-3-1944 – É instalado na Academia o “curso de línguas 
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americanas”, (português, espanhol e inglês) como parte do 
programa literário de 1944.
12-3-1897 – nasce em niterói (Est. do rio) o acadêmico 
Ernesto da silva Guimarães, ocupante da cadeira n. 26.
13-3-1928 – Falece na cidade de s. pedro de itabapoana 
(Espírito santo) a poetisa e escritora maria Antonieta tata-
giba, patrona da cadeira n. 32.
13-3-1941 – É criada na Academia a “divisão de Escritores 
Espírito-santenses”, órgão anexo e destinado a incentivar, 
congregar e orientar os jovens escritores extranhos a ela.
14-3-1919 – Falece em Vitória (Espírito santo) o educador 
e jornalista dr. deocleciano nunes de oliveira, patrono da 
cadeira n. 11.
15-3-1941 – são publicados do “diário oficial” os Estatutos 
da Academia, depois de reformados.
15-3-1924 – toma posse da poltrona n. 20 o acadêmico Jair 
tovar.
18-3-1870 – nasce em Vitória, (Espírito santo) o educador 
e jornalista dr. deocleciano nunes de oliveira, patrono da 
cadeira n. 11.
19-3-1534 – nasce na cidade de Laguna, capital da ilha de 
tenerife, uma das canárias, (Espanha) o Venerável padre José 
de Anchieta, patrono da cadeira n. 10.
21-3-1910 – nasce em Vitória, (Espírito santo) o acadêmico 
serynes pereira Franco, ocupante da cadeira n. 30.
22-3-1941 – toma posse da cadeira n. 31 o acadêmico celso 
Elpídio da rosa Bonfim que foi recebido pelo acadêmico 
collares Junior.
23-3-1916 – Falece no rio de Janeiro o ilustre prelado d. 
Fernando de souza monteiro, 2.º Bispo do Espírito santo, 
patrono da cadeira n. 8.
23-3-1848 – nasce em minas Gerais o escritor e publicista 
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misael Ferreira penna (pai), patrono da cadeira n. 22.
26-3-1882 – nasce na cidade da serra, (Espírito santo) o 
jurista e magistrado dez. cassiano cardoso castelo, 1.º ocu-
pante da cadeira n. 11.
26-3-1943 – Falece tragicamente em Vitória (Esp. santo) o 
acadêmico Alvimar silva, ocupante da cadeira n. 21.
27-3-1934 – Falece em cachoeiro de itapemirim, (Esp. 
santo) o jornalista e poeta Antonio Vieira da motta, patrono 
da cadeira n. 25.
27-3-1944 – É eleito sócio correspondente da Academia 
a escritora e educadora goiana prof. d. ofélia sócrates do 
nascimento monteiro.
30-3-1799 – nasce na cidade de Vitória, (Esp. santo) o escritor, 
político e tribuno sacro, padre dr. João clímaco de Alvarenga 
rangel, patrono da cadeira n. 3.

ABriL
1-4-1939 – toma posse da cadeira n. 22 o acadêmico carlos 
nicoletti madeira que foi recebido pelo acadêmico Beresford 
moreira.
3-4-1893 – nasce na cidade de Alfredo chaves, (Esp. santo) 
o acadêmico José madeira de Freitas, primeiro ocupante da 
cadeira n. 15.
3-4-1851 – nasce em Viana, (Esp. santo) o poeta manoel da 
silva Borges, patrono da cadeira n. 21.
3-4-1918 – Falece em Vitória (Esp. santo) o publicista, jorna-
lista, político e administrador José de mello carvalho muniz 
Freire, patrono da cadeira n. 17.
7-4-1897 – nasce em Lage-de-muriaé, (Est. do rio) o acadê-
mico sezefredo Garcia de rezende, ocupante da cadeira n. 19.
8-4-1826 – nasce em Vitória, (Esp. santo) o educador, teatrólogo 
e historiador Amâncio pinto pereira, patrono da cadeira n. 5.
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9-4-1901 – nasce na cidade de Viana (hoje Jabaeté) Esp. santo, o 
acadêmico Alvimar silva, primeiro ocupante da cadeira n. 21.
15-4-1836 – nasce em são João da Barra, (Est. do rio) o 
jornalista, político e humanista José Joaquim pessanha póvoa, 
patrono da cadeira n. 36.
19-4-1942 – É inaugurada oficialmente a sede definitiva da 
Academia (Edifício do Banco de crédito Agrícola do Espí-
rito santo, 3.º andar, sala 5, praça 8 de setembro, Vitória.)
21-4-1922 – Falece no rio de Janeiro o sociólogo, político e 
cientista, Graciano dos santos neves, patrono da cadeira n. 2.
22-4-1909 – nasce na cidade do Espírito santo (Vila Velha) 
Esp. santo, o acadêmico carlos nicoletti madeira, ocupante 
da cadeira n. 22.
26-4-1822 – nasce em Vitória, (Esp. santo) o poeta e geógrafo 
comandante Antonio cláudio soído, da Armada brasileira, 
patrono da cadeira n. 37.
27-4-1903 – nasce no rio Grande do sul o major dr. Aristides 
mariano de Azevedo, sócio correspondente da Academia.
27-4-1891 – nasce em palmares (pernambuco) o acadêmico 
José de Barros Wanderley, ocupante da cadeira n. 14.

mAio
3-5-1944 – É eleito para a cadeira n. 15, vaga com o faleci-
mento do acadêmico José madeira de Freitas, o educador e 
historiador prof. Adolfo Fernandes ribeiro de oliveira.
4-5-1916 – É eleito membro efetivo da Academia paulista 
de Letras o acadêmico dom Benedito paulo Alves de souza, 
Bispo diocesano, ocupante da cadeira n. 10 e primeiro presi-
dente da Academia Espirito-santense de Letras.
5-5-1896 – nasce em Vitória, (Esp. santo) o acadêmico Jair 
tovar, ocupante da cadeira n. 20.
5-5-1923 – Falece em Vitória, (Esp. santo) o jurista e jorna-
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lista Jonas meira Bezerra montenegro, patrono da cadeira n. 30.
9-5-1781 – nasce na cidade de itapemirim, (Esp. santo) o poeta 
e patriota domingos José martins, patrono da cadeira n. 14.
11-5-1944 – toma posse, em sessão ordinária, da cadeira n. 15, 
como seu segundo ocupante, o acadêmico Adolfo Fernandes 
ribeiro de oliveira.
12-5-1889 – Falece em cuiabá (mato-Grosso) o poeta, geó-
grafo e militar Antonio cláudio soido, patrono da cadeira n. 37.
13-5-1892 – nasce em recife, (pernambuco) o acadêmico 
Augusto Emílio Estelita Lins, ocupante da cadeira n. 13.
14-5-1888 – nasce na cidade de Estância, (sergipe) o acadê-
mico carlos Gomes de sá, ocupante da cadeira n. 35.
17-5-1941 – É aprovado o “regulamento da divisão de 
Escritores Espírito-santenses”, órgão anexo à Academia.
24-5-1941 – toma posse da cadeira n. 37, o acadêmico 
José monjardim Filho que foi recebido pelo acadêmico José 
paulino Alves Junior.
27-5-1938 – Falece na cidade do Espírito santo (Vila Velha) 
Esp. santo o magistrado e jornalista dez. cristiano Vieira de 
Andrade, patrono da cadeira n. 26.
29-5-1863 – nasce em Vitória, (Esp. santo) o poeta e filólogo 
manoel Jorges rodrigues, patrono da cadeira n. 38.
30-5-1891 – nasce no maranhão o jurista e prosador dez. 
raymundo José Guterres Valle, patrono da cadeira n. 23.

JUnHo
1-6-1987 – nasce na cidade de s. paulo (s. paulo) o acadê-
mico cyro Vieira da cunha, ocupante da cadeira n. 25.
2-6-1870 – nasce na cidade de cachoeiro de itapemirim, 
(Esp. santo) o político e administrador Jerônimo de souza 
monteiro, patrono da cadeira n. 35.
6-6-1922 – Falece no rio de Janeiro o advogado e jornalista 
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José Horácio costa, patrono da cadeira n. 33.
6-6-1912 – nasce na Vila de regência (Esp. santo) o acadê-
mico Beresford martins moreira, ocupante da cadeira n. 23.
6-6-1895 – nasce na cidade da serra, (Esp. santo) o acadê-
mico Aristóbulo Barbosa Leão, ocupante da cadeira n. 10.
7-6-1860 – Falece em niterói, (Est. do rio) o escritor e 
tribuno sacro padre marcelino pinto ribeiro duarte, patrono 
da cadeira n. 1.
7-6-1941 – toma posse da cadeira n. 39 o acadêmico paulo 
Athayde de Freitas que foi recebido pelo acadêmico nelson 
Abel de Almeida.
9-6-1591 – Falece na aldeia de iriritiba (hoje cidade de 
Anchieta, antiga Benevente) o Venerável padre José de 
Anchieta, patrono da cadeira n. 10.
10-6-1928 – Falece em Vitória, (Esp. santo) o médico e polí-
tico Antonio Gomes Aguirre, patrono da cadeira n. 34.
12-6-1591 – sepulta-se em Vitória, (Esp. santo) na extinta 
igreja de são tiago, hoje dependência do palácio do Governo 
do Estado, o padre José de Anchieta, patrono da cadeira n. 10.
12-6-1868 – nasce na cidade de s. mateus, (Esp. santo) o 
sociólogo, político e humanista Graciano do santo neves, 
patrono da cadeira n. 2.
12-6-1817 – morre arcabusado na Bahia (campo da pólvora, 
salvador) o patriota espírito-santense domingos José martins, 
patrono da cadeira n. 14.
14-6-1872 – nasce na Bahia o jurista, escritor e jornalista 
Luiz Adolfo thiers Velloso, primeiro ocupante da cadeira n. 
16 e patrono da cadeira n. 28.
14-6-1933 – Falece no rio de Janeiro o jurisconsulto Antonio 
Ferreira coelho, patrono da cadeira n. 40.
15-6-1890 – nasce em montevidéu (Uruguai) o escritor e 
poeta dom carlos maria Vallejo sócio correspondente da 
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Academia.
15-6-1905 – nasce no distrito Federal o acadêmico nelson 
Abel de Almeida, ocupante da cadeira n. 34.
16-6-1934 – Falece no rio de Janeiro o jurisconsulto e 
historiador dez. Afonso cláudio de Freitas rosa, patrono da 
cadeira n. 27.
17-6-1943 – É eleito para a cadeira n. 21, vaga com o fale-
cimento do acadêmico Alvimar silva, o escritor, educador e 
higienista, prof. dr. cristiano Ferreira Fraga.
18-6-1788 – nasce na cidade da serra, (Esp. santo) o escritor e 
tribuno sacro padre marcelino pinto ribeiro duarte, patrono 
da cadeira n. 1.
21-6-1938 – são eleitos membros da Academia os escritores 
Alvimar silva, carlos nicoletti madeira, Beresford martins 
moreira, Antonio pinheiro, cyro Viera da cunha, Ernesto 
da silva Guimarães, Eurípedes Queiroz do Valle, João dias 
collares Junior e Abílio crisóstomo de carvalho, para as 
cadeiras de números 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29, respec-
tivamente.
24-6-1925 – toma posse da cadeira n. 4 o acadêmico álvaro 
Henrique moreira de souza (saul de navarro).
30-6-1867 – nasce na cidade de Vitória (Esp. santo) o poeta e 
militar Ulysses teixeira da silva sarmento, patrono da cadeira n. 4.

JULHo
4-7-1940 – É aprovado o “regimento dos concursos Literá-
rios” patrocinados pela Academia.
5-7-1941 – Falece em Vitória (Esp. santo) o médico e publi-
cista Arquimino martins de mattos, primeiro ocupante da 
cadeira n. 6.
13-7-1861 – nasce em Vitória (Esp. santo) o jurista e político 
José de mello carvalho muniz Freire, patrono da cadeira n. 7.
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15-7-1915 – Falece em Belém (pará) o poeta moacyr de 
morais, patrono da cadeira n. 24.
15-7-1943 – toma posse da cadeira n. 35, vaga com o faleci-
mento do acadêmico carlos Gomes de sá, o professor, publi-
cista e filólogo dr. Almir do santos Gonçalves, que foi rece-
bido pelo acadêmico Alberto stange Junior
17-7-1864 – nasce na cidade de riacho (Esp. santo) o escritor, 
publicista e orador sacro monsenhor Eurípedes calmon 
nogueira da Gama pedrinha, patrono da cadeira n. 18.
21-7-1921 – reúnem-se numa das salas do “clube dos Bohé-
mios” hoje instituto Histórico do Estado, a convite de Garcia 
de rezende, Alarico de Freitas e Elpídio pimentel, alguns 
intelectuais espírito-santenses para examinarem e discutirem 
a idéia da fundação de uma Academia de Letras nesta capital.
23-7-1866 – Falece no rio da Janeiro o orador sacro, poeta 
e político padre João clímaco de Alvarenga rangel, patrono 
da cadeira n. 3.
25-7-1905 – nasce no rio de Janeiro a jornalista e escri-
tora brasileira Elóra possolo chaoul, sócia correspondente da 
Academia.
25-7-1922 – Falece em Vitória (Esp. santo) o educador, 
escritor e teatrólogo Aristides Brasiliano de Barcellos Freire, 
patrono da cadeira n. 9.
31-7-1860 – nasce na cidade de rio-Branco (minas Gerais) 
o magistrado e jornalista dez. cristiano Vieira de Andrade, 
patrono da cadeira n. 26.

AGosto
2-8-1859 – nasce em Vitória, mangarahy, (Esp. santo) o juris-
consulto, historiador e publicista Afonso cláudio de Freitas 
rosa, patrono da cadeira n. 27 e primeiro ocupante da de n. 1.
4-8-1906 – nasce em cachoeiro de itapemirim (Esp. santo) 



145

o jornalista e poeta Antonio Vieira da motta, patrono da 
cadeira n. 25.
6-8-1941 – toma posse da cadeira n. 35 o acadêmico carlos 
Gomes de sá, que foi recebido pelo acadêmico collares 
Junior.
7-8-1892 – nasce em Limeira-campos (Est. do rio) o acadê-
mico cristiano Ferreira Fraga, 2.º ocupante da cadeira n. 21.
8-8-1942 – toma posse da cadeira n. 6 o educador e geógrafo 
dr. Alberto stange Junior, que foi recebido pelo acadêmico 
serynes pereira Franco.
13-8-1918 – Falece em Vitória (Esp. santo) educador, teatrólogo 
e historiador Amâncio pinto pereira, patrono da cadeira n. 5.
13-8-1941 – É eleita sócia correspondente da Academia a 
escritora e romancista brasileira dinah silveira de Queiroz.
16-8-1886 – Falece em Vitória (Esp. santo) o poeta manoel 
Jorge rodrigues, patrono da cadeira n. 38.
18-8-1893 – nasce na cidade de cachoeiro de itapemirim, 
(Esp. santo) o acadêmico Almir dos santos Gonçalves, 2.º 
ocupante da cadeira n. 35.
19-8-1921 – É eleito primeiro presidente da Academia, 
o acadêmico dom Benedito paulo Alves de souza, Bispo 
diocesano.
20-8-1890 – nasce na cidade de s. José do calçado (Esp. santo) 
o acadêmico Abner mourão, 2.º ocupante da cadeira n. 11.
20-8-1941 – toma posse da cadeira n. 30 o acadêmico serynes 
pereira Franco, que foi recebido pelo acadêmico Beresford 
martins moreira.
22-8-1922 – são eleitos membros da Academia os escritores 
e jornalistas Afonso correia Lyrio, manoel Lopes pimenta, 
Heráclito Amâncio pereira, Aristóbulo Barbosa Leão, José de 
Barros Wanderley, manoel teixeira Leite, álvaro Henrique 
moreira de souza, José madeira de Freitas, Jair tovar, Afonso 
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cláudio de Freitas rosa e Aurino Quintais que passaram a 
ocupar as cadeiras de números 2, 17, 5, 8, 14, 18, 4, 15, 20, 1 
e 9, respectivamente.
23-8-1895 – nasce na cidade de porciuncula (Est. do rio) o 
acadêmico José paulino Alves Junior, ocupante da cadeira n. 32.
25-8-1942 – são inaugurados na sede da Academia, na sala das 
sessões, os retratos de caxias e do presidente Getúlio Vargas.
27-8-1930 – Falece na cidade de Vitória, (Esp. santo) o médico 
e político Antonio Gomes Aguirre, patrono da cadeira n. 34.

sEtEmBro
2-9-1917 – nasce na cidade de santa teresa (Esp. santo) 
o acadêmico celso Elpídio da rosa Bonfim, ocupante da 
cadeira n. 31.
2-9-1938 – toma posse da cadeira n. 27 o acadêmico Eurí-
pedes Queiroz do Valle e da cadeira n. 23 o acadêmico Beres-
ford moreira, que foram recebidos pelo acadêmico Heráclito 
Amâncio pereira.
4-9-1886 – nasce na cidade de cachoeiro de itapemirim 
(Esp. santo) o poeta e escritor Virgílio rodrigues da costa 
Vidigal, patrono da cadeira n. 20.
4-9-1921 – Funda-se a Academia Espirito-santense de Letras.
4-9-1921 – são aprovados e postos em execução os primeiros 
Estatutos da Academia Espírito-santense de Letras.
6-9-1892 – nasce em Vitória (Esp. santo) o acadêmico Aurino 
Quintais, ocupante da cadeira n. 9.
10-9-1938 – toma posse da cadeira n. 28 o acadêmico João 
dias collares Junior que foi recebido pelo acadêmico Elpídio 
pimentel.
11-9-1887 – nasce em Vitória (Esp. santo) o acadêmico 
Afonso correia Lyrio, ocupante da cadeira n. 2.
12-9-1896 – nasce na cidade da serra (Esp. santo) o acadê-
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mico Kosciuzcko Barbosa Leão, ocupante da cadeira n. 36.
12-9-1941 – toma posse da cadeira n. 38 o acadêmico José 
Antonio ruy côrtes que foi recebido pelo acadêmico José 
paulino Alves Junior.
13-9-1938 – toma posse da cadeira n. 21 o acadêmico 
Alvimar silva e da cadeira n. 26 o acadêmico Ernesto da 
silva Guimarães que foram recebidos pelo acadêmico Aurino 
Quintais.
14-9-1894 – nasce na cidade da serra, (Esp. santo) o acadê-
mico Elpídio pimentel, ocupante da cadeira n. 12.
17-9-1895 – nasce na cidade de s. pedro de itabapoana (Esp. 
santo) a escritora e poetisa maria Antonieta tatagiba, patrono 
da cadeira n. 32.
17-9-1904 – Falece em Vitória, (Esp. santo) o educador, polí-
tico e publicista José Joaquim pessanha póvoa, patrono da 
cadeira n. 36.
18-9-1927 – são eleitos membros da Academia os escritores 
e publicistas dez. carlos Xavier paes Barreto, Abner mourão, 
Augusto Emílio Estelita Lins e José Antonio de Almeida 
cousin que ocuparam as cadeiras de números 1, 11, 13 e 16 
respectivamente.
21-9-1860 – nasce em recife (pernambuco) o jurisconsulto 
Antonio Ferreira coelho, primeiro ocupante da cadeira n. 13 
e depois patrono da de n. 40.
21-9-1942 – É eleito sócio correspondente da Academia o 
escritor e publicista, General de divisão dr. pedro de Alcan-
tara cavalcanti de Albuquerque.
22-9-1866 – nasce em cachoeiro de itapemirim, (Espírito 
santo) o ilustre prelado, dom Fernando de souza monteiro, 
2.º Bispo do Espírito santo e patrono da cadeira n. 8.
24-9-1855 – nasce na cidade de Vitória, (Espírito santo) 
o historiador, publicista e inventor candido Vieira costa, 
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patrono da cadeira n. 39.
26-9-1937 – É elevado de 20 para 30 o número de cadeiras 
da Academia.
30-9-1942 – Falece em Vitória, (Espírito santo) o jornalista e 
tribuno orlando da rosa silva Bonfim, patrono da cadeira n. 31.

oUtUBro
1-10-1821 – nasce em Vitória, (Espírito santo) o jurista e 
historiador José marcelino pereira de Vasconcellos, patrono da 
cadeira n. 13.
1-10-1891 – nasce em Belém (pará) o jornalista, educador e 
poeta Jonas meira Bezerra montenegro, patrono da cadeira n. 3.
3-10-1910 – nasce em santa Leopoldina (Espírito santo) o 
acadêmico Alberto stange Junior, 2.º ocupante da cadeira n. 6.
8-10-1823 – Elpídio pimentel reúne em livro os discursos 
proferidos no dia da instalação solene da Academia (28-9-
1923).
8-10-1894 – nasce em Vitória, (Espírito santo) o acadêmico 
Heráclito Amâncio pereira, ocupante da cadeira n. 5.
11-10-1869 – nasce na cidade de cachoeiro de itapemirim, 
(Espírito santo) o jornalista político e escritor Antero pinto 
de Almeida, patrono da cadeira n. 20.
11-10-1906 – nasce em petrolina (pernambuco) o acadêmico 
manoel Xavier paes Barreto Filho, ocupante da cadeira n. 40.
19-10-1881 – Falece tragicamente no rio de Janeiro o político 
e jornalista misael Ferreira penna, patrono da cadeira n. 22.
23-10-1933 – Falece no rio de Janeiro o político e adminis-
trador Jerônimo de souza monteiro, patrono da cadeira n. 35.
26-10-1941 – Falece no rio de Janeiro o acadêmico carlos 
Gomes de sá, ocupante da cadeira n. 35.
28-10-1937 – Falece em Vitória, (Esp. santo) o jurista e orador 
dez. raymundo José Guterres Valle, patrono da cadeira n. 23.
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30-10-1632 – nasce em Vitória (Esp. santo) o poeta e historiador 
padre Gonçalo soares da França s. J. patrono da cadeira n. 12.

noVEmBro
9-11-1890 – nasce em santa Leopoldina (Esp. santo) o acadê-
mico álvaro Henrique moreira de souza (saul de navarro) 
ocupante da cadeira n. 4.
9-11-1911 – nasce em santos (Est. s. paulo) a escritora e 
romancista dinah silveira de Queiroz, sócia correspondente 
da Academia.
10-11-1881 – nasce em recife (pernambuco) o acadêmico 
carlos Xavier paes Barreto, 2.º ocupante da cadeira n. 1.
12-11-1942 – É eleito sócio correspondente da Academia o 
advogado, militar e jornalista, capitão dr. Aristides mariano 
de Azevedo.
13-11-1941 – toma posse da cadeira n. 40 o acadêmico 
manoel Xavier paes Barreto Filho que foi recebido pelo 
acadêmico Abílio crisóstomo de carvalho.
18-11-1873 – nasce em Vitória (Esp.santo) o jornalista José 
colatino do couto Barroso, patrono da cadeira n. 15.
21-11-1940 – É aprovado o quadro definitivo de patronos da 
Academia.
26-11-1884 – nasce na Bahia o General de divisão dr. pedro 
de Alcântara cavalcanti de Albuquerque, membro correspon-
dente da Academia.
27-11-1874 – Falece no rio de Janeiro o jurista e historiador 
José marcelino pereira de Vasconcellos, patrono da cadeira n. 13.
28-11-1940 – são eleitos para a Academia os acadêmicos José 
paulino Alves Junior, manoel Xavier paes Barreto Filho, celso 
Elpídio da rosa Bonfim, nelson Abel de Almeida e serynes 
pereira Franco que passam a ocupar as cadeiras de números, 
32, 40, 31, 34 e 30, respectivamente.
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29-11-1943 – É inaugurada festivamente na sede da Academia, 
a Galeria geral dos patronos, composta de 40 fotografias.
29-11-1897 – Falece em Vila Velha (Esp. santo) o publicista, 
poeta e tribuno sacro, padre Francisco Antunes de siqueira, 
patrono da cadeira n. 16.
29-11-1924 – toma posse da cadeira n. 1 o jurisconsulto Afonso 
cláudio de Freitas rosa, depois patrono da cadeira n. 27.

dEzEmBro
3-12-1942 – É eleita sócia correspondente da Academia a 
educadora e escritora brasileira prof. Elóra passolo chaoul.
5-12-1884 – nasce na cidade Abre campo (minas Gerais) o 
acadêmico Fernando de Abreu, ocupante da cadeira n. 33.
10-12-1890 – nasce em Aracruz, antiga santa cruz (Esp. 
santo) o acadêmico manoel Lopes pimenta, ocupante da 
cadeira n. 17.
10-12-1889 – Falece no rio Janeiro o conselheiro José 
Fernandes da costa pereira, patrono da cadeira n. 7.
15-12-1889 – nasce na cidade de sacramento (minas Gerais) 
o acadêmico José coelho de Almeida cousin, ocupante da 
cadeira n. 16.
15-12-1907 – nasce em Vitória, (Esp. santo) o acadêmico 
José monjardim Filho, ocupante da cadeira n. 37.
16-12-1867 – nasce em Vitória (Esp. santo) o acadêmico 
Adolfo Fernandes ribeiro de oliveira, segundo ocupante da 
cadeira n. 15.
16-12-1869 – nasce em recife (pernambuco) o advogado, 
político e jornalista, dr. José Horácio costa, patrono da 
cadeira n. 33.
18-12-1849 – nasce em Vitória (Esp. santo) o educador, 
publicista e teatrólogo Aristides Brasiliano de Barcellos Freire, 
patrono da cadeira n. 9.
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19-12-1938 – toma posse da cadeira n. 29 o acadêmico 
Abílio crisóstomo de carvalho e da cadeira n. 24 o acadê-
mico Antonio pinheiro que foram recebidos pelo acadêmico 
Augusto Lins.
26-12-1907 – Falece no Alto-Amazonas o poeta e escritor 
Virgílio rodrigues da costa Vidigal, patrono da cadeira n. 29.
30-12-1896 – Falece na cidade da serra (Esp. santo) o jorna-
lista e poeta manoel da silva Borges, patrono da cadeira n. 21.
Vitória - Julho - 1944





Patronos e 
Acadêmicos

5





155

cAdEirA 1
Patrono:
marcelino pinto ribeiro duarte
Fundador:
Afonso cláudio de Freitas rosa
Outros Ocupantes:
carlos Xavier paes Barreto
carlos teixeira de campos
Ferdinand Berredo de menezes (Atual)

cAdEirA 2
Patrono:
Graciano dos santos neves
Fundador:
Afonso correia Lyrio
Outros Ocupantes:
Alonso Fernandes de oliveira
Hilário sigismundo soneghet
Athair cagnin (Atual)

cAdEirA 3
Patrono:
João clímaco de Alvarenga rangel
Fundador:
Alarico de Freitas
Outros Ocupantes:
Waldemar mendes de Andrade
osvaldo ovídio dos santos (Atual)

pAtronos e AcAdêmicos
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cAdEirA 4
Patrono:
Ulisses teixeira da silva sarmento
Fundador:
álvaro Henrique moreira de souza (saul de navarro)
Outros Ocupantes:
Geraldo costa Alves
Aylton rocha Bermudes (Atual)

cAdEirA 5
Patrono:
Amâncio pinto pereira
Fundador:
Heráclito Amâncio pereira
Outros Ocupantes:
Heribaldo Lopes Balestrero
Levy cúrccio rocha
samuel machado duarte (Atual)

cAdEirA 6
Patrono:
Bernardo Horta de Araújo
Fundador:
Arquimino martins de mattos
Outros Ocupantes:
Alberto stange Júnior
Francisco Aurélio ribeiro (Atual)
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cAdEirA 7
Patrono:
José Fernandes da costa pereira Júnior
Fundador:
Aristeu Borges de Aguiar
Outros Ocupantes:
placidino passos
Homero mafra
Waldir Vitral (Atual)

cAdEirA 8
Patrono:
d. Fernando de souza monteiro
Fundador:
Aristóbulo Barbosa Leão
Outros Ocupantes:
João Baptista Herkenhoff (Atual)

cAdEirA 9
Patrono:
Aristides Braziliano de Barcellos Freire
Fundador:
Aurino Quintais
Outros Ocupantes:
José Vieira coelho
Américo Barbosa de menezes Júnior (Atual)
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cAdEirA 10
Patrono:
padre José de Anchieta
Fundador:
d. Benedito paulo Alves de souza
Outros Ocupantes:
Guilherme santos neves
Anna Bernardes da silveira rocha (Atual)

cAdEirA 11
Patrono:
deocleciano nunes de oliveira
Fundador:
cassiano cardoso castello
Outros Ocupantes:
Abner mourão
Luiz serafim derenzi
Evandro moreira (Atual)

cAdEirA 12
Patrono:
Gonçalo soares da França
Fundador:
Elpídio pimentel
Outros Ocupantes:
clóvis rabello
Judith Leão castello ribeiro
Gabriel Augusto de mello Bittencourt (Atual)
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cAdEirA 13
Patrono:
José marcelino pereira de Vasconcellos
Fundador:
Antônio Ferreira coelho
Outros Ocupantes:
Augusto Emílio Estellita Lins
Elviro Athayde de Freitas
ivan Anacleto Lorenzoni Borgo (Atual)

cAdEirA 14
Patrono:
domingos José martins
Fundador:
José de Barros Wanderley
Outros Ocupantes:
crystallino de Abreu castro 
(Vaga)

cAdEirA 15
Patrono:
José colatino do couto Barroso
Fundador:
José madeira de Freitas (mendes Fradique)
Outros Ocupantes:
Adolpho Fernandes ribeiro de oliveira
ceciliano Abel de Almeida
cícero moraes
Virgínia Gasparini tamanini
José Hygino de oliveira (Atual)
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cAdEirA 16
Patrono:
Francisco Antunes de sequeira
Fundador:
Luiz Adolpho thiers Velloso
Outros Ocupantes:
José coelho de Almeida cousin
Luiz carlos Verzoni nejar (Atual)

cAdEirA 17
Patrono:
José mello carvalho moniz Freire
Fundador:
manoel Lopes pimenta
Outros Ocupantes:
Wilson Lopes rezende (Atual)

cAdEirA 18
Patrono:
Eurípedes calmon nogueira da Gama pedrinha
Fundador:
manoel teixeira Leite
Outros Ocupantes:
Eugênio Lindemberg sette
miguel Arcanjo marvilla de oliveira (Atual)
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cAdEirA 19
Patrono:
João motta
Fundador:
sezefredo Garcia de rezende
Outros Ocupantes:
Lourival de paula serrão
neida Lúcia moraes (Atual)

cAdEirA 20
Patrono:
Antero pinto de Almeida
Fundador:
Jair tovar
Outros Ocupantes:
José Luiz Holzmeister
Humberto del maestro (Atual)

cAdEirA 21
Patrono:
manoel da silva Borges
Fundador:
Alvimar silva
Outros Ocupantes:
christiano Ferreira Fraga
Waldemar Washington de oliveira
oscar de Almeida Gama Filho (Atual)



162

cAdEirA 22
Patrono:
misael Ferreira penna
Fundador:
carlos nicoletti madeira
Outros Ocupantes:
Adelpho poli monjardim
Leonardo passos monjardim (Atual)

cAdEirA 23
Patrono:
raymundo José Guterres Valle
Fundador:
Beresford martins moreira
Outros Ocupantes:
Hermógenes Lima Fonseca
maria das Graças silva neves (Atual)

cAdEirA 24
Patrono:
moacyr de moraes
Fundador:
Antônio pinheiro
Outros Ocupantes:
Luiz Busatto (Atual)
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cAdEirA 25
Patrono:
Antônio Vieira motta
Fundador:
ciro Vieira da cunha
Outros Ocupantes:
Augusto ruschi
Jayme santos neves
maria Beatriz Figueiredo Abaurre (Atual)

cAdEirA 26
Patrono:
christiano Vieira de Andrade
Fundador:
Ernesto da silva Guimarães
Outros Ocupantes:
norbertino dos santos Bahiense
marien calixte (Atual)

cAdEirA 27
Patrono:
Afonso cláudio de Freitas rosa
Fundador:
Eurípedes Queiroz do Valle
Outros Ocupantes:
Elmo Elton santos zamprogno
roberto Almada
Ester Abreu Vieira de oliveira (Atual)
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cAdEirA 28
Patrono:
Luiz Adolpho thiers Velloso
Fundador:
João dias collares Júnior
Outros Ocupantes:
ivo Amâncio de oliveira
sérgio Bizzoto pessoa de mendonça (Atual)

cAdEirA 29
Patrono:
Virgílio rodrigues da costa Vidigal
Fundador:
Abílio chrisóstomo de carvalho
Outros Ocupantes:
christiano dias Lopes Filho
João Gualberto Vasconcelos (Atual)

cAdEirA 30
Patrono:
Jonas meira Bezerra montenegro
Fundador:
serynes pereira Franco
Outros Ocupantes:
Antônio coelho sampaio (Atual)
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cAdEirA 31
Patrono:
orlando da silva rosa Bomfim
Fundador:
celso Elpídio rosa Bomfim
Outros Ocupantes:
ormando de moraes
ítalo Francisco campos (Atual)

cAdEirA 32
Patrono:
maria Antonieta tatagiba
Fundador:
José paulino Alves Júnior
Outros Ocupantes:
Antônio José miguel Feu rosa
Josina drumond (Atual)

cAdEirA 33
Patrono:
José Horácio costa
Fundador:
Fernando Abreu
Outros Ocupantes:
renato José costa pacheco
Getulio marcos pereira neves (Atual)
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cAdEirA 34
Patrono:
Antônio Gomes Aguirre
Fundador:
nelson Abel de Almeida
Outros Ocupantes:
miguel depes tallon
matusalém dias de moura (Atual)

cAdEirA 35
Patrono:
Jerônimo de souza monteiro
Fundador:
carlos Gomes de sá
Outros Ocupantes:
Almir do santos Gonçalves
rômulo salles de sá (Atual)

cAdEirA 36
Patrono:
José Joaquim pessanha póvoa
Fundador:
Kosciuszko Barbosa Leão
Outros Ocupantes:
José moysés
douglas puppim (Atual)
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cAdEirA 37
Patrono:
Antônio cláudio soído
Fundador:
José Francisco monjardim Filho
Outros Ocupantes:
José carlos da Fonseca
José carlos monjardim cavalcanti (Atual)

cAdEirA 38
Patrono:
manoel Jorge rodrigues
Fundador:
José Antônio ruy côrtes
Outros Ocupantes:
magda regina Lugon Arantes (Atual)

cAdEirA 39
Patrono:
cândido Vieira costa
Fundador:
paulo Athayde de Freitas
Outros Ocupantes:
José ignácio Ferreira (Atual)
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cAdEirA 40
Patrono:
Antônio Ferreira coelho
Fundador:
manoel Xavier paes Barreto Filho
Outros Ocupantes:
maria Helena teixeira de siqueira (Atual)
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Foto 2. Edifício sede do Banco de credito Agrícola do Espírito santo em 
cujo 3.º andar estava instalada a Academia Espírito-santense de Letras.
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Foto 8. sede atual da Academia Espírito-santense de Letras.



Símbolos

7
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medAlHA

outorgada ao acadêmico por ocasião da posse.

brAsão

Brasão da Academia Espírito-santense de Letras.
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diplomA

outorgado ao acadêmico por ocasião da posse.
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lei municipAl nº 2.321/74
declara a Academia Espírito-santense de Letras como utilidade pública.
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