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Uma casa não é nunca / só para ser contemplada; / melhor: somente por dentro /
é possível contemplá-la / seduz pelo que é dentro, / Ou será, quando se abra: /
pelo que pode ser dentro dessas paredes fechadas.

Estes versos do pernambucano João Cabral de Mello Neto sugerem bem
o que vem a ser a Academia Brasileira de Letras.

Indicam o que nela é o aconchego da sacralidade da tradição e a aragem dos
ventos da sua modernidade.

Dos quarenta fundadores, eram apenas dezesseis os nossos antecessores que
se reuniram no dia 20 de julho de 1897, em sala do Pedagogium, para realizar a
sessão inaugural da Academia Brasileira de Letras. Uma ata singela serve como
certidão de nascimento.

Lúcio de Mendonça, adoentado, mandou uma breve carta ao primeiro-secre-
tário, lamentando não poder comparecer. Mas sem declinar seu nome, o Presi-
dente Machado de Assis destacou-o como o “moço” iniciador da Casa. De fato,
naquela semeadura começava o respeitável percurso que hoje celebramos.
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Um olhar imaginoso para esta sala leva-nos a convidar os 197 Acadêmicos
aos quais nós, os quarenta de agora, nos somamos. E, claro, gentilmente, cede-
ríamos nossas Cadeiras aos patronos. Então, 277 escritores extrapolariam o
cadeiral dos Acadêmicos.

Desse pequeno grupamento, vindo de séculos passados e projetado no sécu-
lo XXI, fez-se a Academia, para atingir uma idade que já transcende a da exis-
tência humana. Feição e corpo cheios de energia, da juventude cada vez mais
renovada pelo empenho de ser quem foi, quem é e quem saberá perdurar como
um luzeiro da nossa cultura e da nossa sociedade. É o Brasil multifário – este
Brasil, brasis – o tônico de uma instituição venerável entre as venerandas, em
terra de recentes cinco séculos.

Trata-se de um tônico cujo princípio tem por nome Língua Portuguesa.
Disto quero que tome boa nota o querido confrade Eduardo Romano de
Arantes e Oliveira, Presidente da Academia das Ciências de Lisboa, presença
que nos honra.

Uma boa medida de como a língua faz a continuada união de brasileiros e
portugueses está em Chico Buarque de Holanda ao promover síntese e fusão,
cantando: “Avencas na caatinga, alecrins no canavial, / Licores na moringa, um vinho tropi-
cal / guitarras e sanfona / jasmins, coqueiros, fontes. / Sardinhas, mandiocas, / Num suave
azulejo. / E o rio Amazonas, que corre trás os montes / E numa pororoca, deságua no Tejo”.

Seria tentador citar aqui o que sobre a nossa Língua escreveram e falaram os
membros da Academia. Mas isso ocuparia muitas páginas, ou, como ordena a
contemporaneidade, inúmeros arquivos digitais.

Tenho por certo que a Língua Portuguesa é nosso melhor ativo. E se já
foi afirmado que mais de duzentos milhões de pessoas sonham em portu-
guês, a dimensão dos sonhos só pode ser conhecida por Aquele que “de an-
temão” conhece suas criaturas – como avisou o Apóstolo Paulo na Epísto-
la aos Romanos.

Mas o português concreto, fator de união e comunicação ao longo da nossa
História, é o próprio capital de uma cultura efervescente, e aí surge a Academia
Brasileira de Letras como guardiã confirmada pelos Estatutos que já fizeram
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110 anos, iniciados nos tempos fascinantes em que migramos de Monarquia
para República.

Não esquecemos a advertência, em forma de pergunta, que faz Gertrude
Stein: “A que distância tem que estar uma data para que nos preocupemos
com ela?”

A consciência dessa guarda permite-nos dar à Língua Portuguesa estatuto
de assunto de profunda identificação com o próprio ser nacional e transnacio-
nal. Tratar a língua de forma estratégica parece-nos um modelo conveniente
de buscar protagonismo internacional para construir diálogos. Diálogos não
se fazem com monólogos. Temos que dialogar, nomeadamente em português,
e não só no mundo luso-afro-brasileiro.

Temos a tarefa patriótica de defesa da língua, investida por Machado de
Assis naqueles começos. Obedientes a sua alocução, cultivamos a constância
no compromisso de que a obra de todos fosse e sempre seja “contada entre as
sólidas e brilhantes páginas da nossa vida brasileira”.

Agora, para mostrar o esforço de preservação, a guarda da língua é vigilante
atenção para tudo o que nos reserva o futuro, em representação do ponto má-
ximo de extensão e consciência humana, como sugere Bergson. E o elo entre
ele e o passado não seria suficientemente forte se não servisse de alicerce à Lín-
gua Portuguesa, o vasto chão das Humanidades.

A tarefa da Academia Brasileira de Letras não é apenas da rígida preserva-
ção, mas de preservar enriquecendo, fortalecendo, alongando, pelo tanto que o
passado nos dá no presente. Por esta razão, louvando o empenho do contribu-
to à tarefa nacional da Educação iremos entregar hoje a alta condecoração da
Medalha João Ribeiro à Fundação Roberto Marinho, à Fundação Bradesco e a
Antonio Oliveira Santos, exaltando-os pela relevância do patriótico serviço
que prestam aos brasileiros. Nosso louvor, nossa gratidão.
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SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA:

A Academia abriga e até estimula o contraditório. É esta a razão de termos
chegado até hoje a enfrentar mudanças e transformações. Aliás, Vossa Exce-
lência sabe que é mais ou menos fácil mudar, o difícil é transformar. Somos in-
dividualidades de um coletivo, tal como o governante há de entender o povo.
Prefiro sempre falar de povo, que é a representatividade político-social, em vez
do termo população, mais adequado à linguagem da geografia. Essa pluralida-
de é que dá mais relevo à nacionalidade. O Brasil não teme, em razão de sua vo-
lumetria, valorizar a diversidade. A identidade nacional respira em especial
pela sua língua e pela forma como a utilizamos para fazer cultura.

A ABL apóia governante que se empenhe no resgate da hipoteca da justiça
social e lute pela eqüidade. Não falo de equalitarismo, que isso é mera teoria.

De outra parte, o governo sempre terá da Academia a palavra de categóri-
co estímulo a tudo que vise à melhoria das condições de ensino. De ensino,
em particular, do português. De ensino, sobretudo, básico, onde tudo princi-
pia. Depois chega o momento adequado da valorização do convívio com a
Literatura.

Só poderemos proceder à necessária consolidação e ao conveniente desfrute
da democracia se zelarmos pelo aperfeiçoamento da educação e dos seus enla-
ces com diferentes contextos culturais – sem ideologizar, é claro, pois isto leva
ao risco de deslizar para totalitarismo.

Com testemunho de respeito ao Chefe de Estado, recebemo-lo hoje e agra-
decemos por ter vindo.

Acredite, esta não é uma Casa de brasilcéticos, porque não convive com ati-
tudes de ausência. É da nossa tradição respeitar princípios e buscar ideais com
uma noção realista das possibilidades. A Academia não é uma fábrica de ilu-
sões nem nunca será depositária de desilusões.

Seja bem-vindo.
Oferecemos-lhe os saudares do nosso sagrado. Já os segredos, permita, es-

ses, ficam conosco.
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SENHORAS, SENHORES

Nosso fazer diário pode ser modesto como convém à Academia e austero
como é do gosto dos Acadêmicos, mas isto não quer dizer ausência, repito, de
intimidade com o quotidiano do povo brasileiro, inclusive de suas aspirações
no plano do crescimento econômico e do desenvolvimento social. Temos ido
ao encontro do Brasil juntando-nos – como o fizemos pela primeira vez na
história – à Corte Suprema que nos acolheu ou, por exemplo, subindo aos
morros e chegando às veredas dos sertões para doar livros a meninos que vivem
em favelas e pontas de rua.

A Academia vive atenta aos versos de Gonzaguinha a nos ensinar: “Eu fico
com a pureza da resposta das crianças / É a vida! É bonita e é bonita! / Viver e não ter a vergo-
nha de ser feliz / Cantar, e cantar e cantar / A beleza de ser um eterno aprendiz.”

Somos, assim, fiéis à memória de Machado, menino pobre nascido no Mor-
ro do Livramento. Aliás, amanhã, 29 de setembro, assinalaremos os 99 anos
do seu falecimento.

EXCELÊNCIAS, SENHORAS, SENHORES:

Mestre Raymundo Faoro lembra que rebentamos com a suposta tradição
de absenteísmo, na noite solene de 1906, quando aqui ingressava Euclides da
Cunha, recebido por Silvio Romero. Naquela noite também ingressou no sa-
lão a emoção pública e o debate político.

José Sarney, nosso querido decano e orador oficial desta sessão, já observou,
com a sua reconhecida sabedoria, que se Machado de Assis foi o líder que nos
deu as normas, que insuflou a vida perdurável, a constituição da Academia foi
um ato político, realizado por um grande líder.

Teremos que dar constância a tudo isto.
Uma Academia nova, observava Nabuco, é como uma religião sem misté-

rios: falta-lhe solenidade. A Casa já tem solenidade. Há muitos mistérios, de-
certo, nos seus anos de vida. E convém não desvendá-los todos.

7

Pres idente da ABL Marcos Vinic ios Vilaça



O cuidado para que tudo isto fosse assim está desde o instante seminal,
quando se formatou sem facciosismos e sem preconceitos. Um olhar na nomi-
nata dos fundadores revela os grandes espíritos da época.

Muito tempo passou. Gerações se sucederam na parceria de relevantes ser-
viços à cultura. Houve dor na partida e sorriso na chegada de confrades. Há re-
gistros de poentes e alvoradas. Premiou-se iniciante e deu-se aval a consagra-
dos, em prêmios e concursos literários. Publicaram-se obras, realizaram-se
cursos. As bibliotecas implementadas por tecnologia de ponta são de uso pú-
blico. O trabalho corre para as ruas como pão da vida.

Indiscutível que a Literatura é a central das preocupações acadêmicas, mas
impossível desconhecê-la como o grande instrumento de interpretação das
formas de vida humana, de percepção da história. Poesia, narração, ensaio, tea-
tro, novela, transparecem a vida. Somos uma Casa para as humanidades e disso
tem dado provas as sessões do recentemente criado “Seminário Brasil, brasis”.

Mas somos voz, ouvidos e olhos. Queremos a fonética e também o plástico,
bem como as suas inter-relações. Daí não desatentarmos para Einstein, ao
achar que a Música era a Matemática; para Gauthier, ao escutar som nas cores;
para Valéry, ao encontrar na lógica a razão do poema.

A Academia possui de Letras o sentido de cultura estética.
As Letras para seus sócios são base de inteligibilidade e sabemos que a gló-

ria do povo brasileiro construíram-na também os seus intelectuais, padecendo
por ideais.

A Academia envaidece-se na constatação da transcendentalidade da ação
dos seus intelectuais que lhe deram memória histórica. Dela saíram estímulos
às trajetórias dos nossos homens públicos, impelindo-os a evitar a atonia e,
exatamente em razão disso, política e literatura se completam.

Sua manifestação totalizante, nesta hora, sob impulso algo juvenil e sob o
apergaminhado da experiência, é a de rejeitar a autoflagelação do pessimismo.

Acadêmicos, por necessidade e caminho cabe-nos valorizar e preservar a
memória nacional; ter a língua como instrumento do conhecimento e da con-
vivência; as letras como reveladoras/formadoras da identidade nacional; a cul-
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tura inserida em processo civilizatório, sem deixar de fora nada do que é hu-
mano; a Ciência, que reside no espírito, que observa e explica e a Poesia que ha-
bita a alma, que sente e compreende.

Acadêmicos, temos compromisso com uma política cultural que se contra-
ponha a pressões homogenizadoras mas sem os cacoetes do oposto tribalista;
atenta à valorização da memória e aos critérios da diversidade; compatibiliza-
da com o moderno, de que a Internet – hoje inserida em nossas ações – é em-
blema de nossa atitude futurante.

Como é fácil perceber nossos sonhos são ousados. Ousados porque são rea-
lizáveis. A cor dominante nesta Academia é o verde, tida como a cor da espe-
rança, mas como observou Lygia Fagundes Telles é o verde a única cor que
amadurece. Estamos amadurecidos para sonhar e ousar.

Se o acontecimento vivido é finito, como ensinou Walter Benjamin, e o
lembrado é infinito, estamos aqui para o infinito, para lembrar e relembrar.

Completados 110 anos a obra segue incompleta, o vento sopra e o tempo
não sobra.
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Acadêmico José Sarney

Senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; senhor presi-
dente da Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia; senhor Governa-

dor do Estado do Rio de Janeiro, Sergio Cabral; senhor presidente da Acade-
mia de Ciências de Lisboa, Eduardo Arantes de Oliveira; senhor Ministro Juca
Ferreira; senhor Ministro Luiz Dulci; senhor Ministro Marco Aurélio, do Su-
premo Tribunal Federal, que nos honra com sua presença; digníssimas autori-
dades que aqui se encontram. Desejo saudar a todas, as nossas queridas esposas
dos acadêmicos de ontem e de hoje; senhores acadêmicos; senhoras acadêmi-
cas; senhor presidente da nossa Casa, Marcos Vilaça.

Hoje é uma sessão de comemoração dos nossos 110 anos, e na história da
Academia esta data tem a marcar o prestígio da honrosa presença do presiden-
te Lula que conosco compartilha de nossa alegria, aponta e simboliza para o
País sua reverência aos valores do espírito representados por esta Casa, guardiã
da cultura brasileira, da língua portuguesa, expressão dela através dos que a
construíram no passado, mantém no presente e permanecem para a eternidade.

Senhor presidente, eu não resisto à sedução de contar-lhe sobre a definição
da Academia, o que é então a Academia? É uma história que todos aqui conhe-
cem, pois já a contei em meu discurso, quando há 27 anos aqui fui recebido.
Ao ser eleito para a Academia do Maranhão, ainda novo, fiz uma carta para
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meu avô, um velho nordestino do Ingá do Bacamarte e que tinha ido tangido
pelas secas para os vales úmidos do Maranhão. Nessa carta contava que tinha
sido eleito para a Academia. E o velho Assuero mandou comprar foguetes, sol-
tou na cidade inteira, foguetes à vontade, e foi procurado pela sua vizinha, D.
Tudinha. Seu Assuero, o que aconteceu? Meu neto José entrou para a Acade-
mia. E ela perguntou: E o que é a Academia, seu Assuero? Eu não sei. Eu sei
que é coisa grande.

Durante esses 110 anos, lembramos o dia 20 de julho reunidos sobre a in-
vocação de Machado de Assis, Joaquim Nabuco e Lúcio de Mendonça, que
foram nossos pais fundadores, e hoje prossegue nosso destino sob a presidên-
cia admirável e eficiente do Acadêmico Marcos Vilaça, que constrói uma obra
notável que marcará a Academia.

Senhor presidente, por aqui passaram ocupando essas Cadeiras, grandes no-
mes que fizeram a história da Literatura Brasileira. Mas, a soma de todos nós é
menor que a Academia pelo que ela representa no barro da palavra escrita, o
nosso tesouro da poesia, do conto, do ensaio, do romance, na arte da criação,
inspirados nas fontes da nossa cultura erudita e popular. Expressamos pela
Arte e pela Literatura a identidade nacional na obra dos nossos escritores que
criam mundos, cultivam a História, as Ciências, os saberes e mantêm vivos os
valores maiores do espírito.

Celebrar o aniversário de nossa Casa é um culto que nos ajuda a entender o
papel da Academia, culto que tem sido oficiado todo ano por nossos maiores,
à frente dos quais quero citar Josué Montello, o principal cronista da Casa e
que nos remete ao impossível desafio de dizer coisas originais. A Academia
tem dois padrões. Aquelas pedras de lós que navegadores colocavam como re-
ferência e ato de domínio das terras que descobriam. Os discursos de Macha-
do de Assis e de Joaquim Nabuco, presidente e secretário naquele 20 de julho
de 1897. Neles estão escritas, como dogmas as idéias que dominavam nossa
ação coletiva. Aquilo que eles chamavam a alma nova, a unidade literária, nas
palavras de Machado em seu curtíssimo discurso, ele nos dava o caminho, di-
retrizes muito concisas, conselhos a seguir, entre eles ter a Academia francesa
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como referência e modelo, e recomendava o lema de estabilidade e progresso
traçada pelo primeiro voto que era a tradição.

Já Nabuco dizia que não devíamos aspirar ser os 40, excluindo muitos
que iguais ou superiores a nós, por um motivo ou outro, aqui não estavam.
Advertia-nos que a Academia tinha lugar para as Ciências, falava como as
diferenças de temperamentos literários são superadas na tolerância e na
amizade. Afirmava a consciência dos deveres do escritor para com sua inte-
ligência e a nossa defesa da dignidade da profissão literária. A política tem
que desaparecer para que os textos políticos sejam considerados criação li-
terária, sustentava Nabuco, com a autoridade do orador que empolgara o
Brasil inteiro na luta pela Abolição. E finalizava com a convicção de que as
Literaturas Portuguesa e Brasileira são autônomas e independentes na uni-
dade da língua comum.

O que eram aqueles dias? Acabara a escravidão, acabara o Império e nascera a
República. Acabara a intervenção militar de Deodoro e Floriano, se implantara
o governo civil com Prudente de Moraes. As crises militares, a Revolta da Arma-
da, a Revolução Federalista haviam sido superadas. Canudos já era um grito do
passado, mas o novo século se anunciava como um tempo de transformação e de
infinitas possibilidades. Debruçada sobre o futuro, apoiada no passado, a vida li-
terária era o cerne da criação intelectual do Brasil. Os homens que se reuniam na
Revista Brasileira sonhavam com um tempo em que sua influência sairia do peque-
no círculo da Rua do Ouvidor e alcançaria toda a nossa sociedade. Sonhavam o
passado das Academias como templos de cultura e de saber.

Aqui no Brasil o desejo de fazer uma Academia surgiu no século XVIII. A
precursora foi na Bahia, a dos Esquecidos, com o historiador Rocha Pita, o pa-
dre Bartolomeu de Gusmão e seu irmão, o homem do Tratado de Madri, Ale-
xandre Gusmão. Morta, foi refeita na dos Renascidos de que participou Cláu-
dio Manuel da Costa.

No Rio de Janeiro surgiram a Academia dos Felizes, a dos Seletos, a Socie-
dade Literária. Manuel Bandeira, seguindo José Veríssimo, acreditava que
nunca existiu a Arcádia Ultramarina, que reunia os escritores da Inconfidên-
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cia. Que papel terá tido José Bonifácio sobre a idéia de uma Academia no
Brasil, Dr. Arantes? O nosso patriarca era membro desde 1789, e de 1812 a
1819 foi secretário-perpétuo da Academia que Vossa Excelência preside das
Ciências de Lisboa, fundada pelo Duque de Lafões e ainda hoje a grande
Instituição Cultural que nós conhecemos e a que não escondo a vaidade de
também pertencer.

Foi ainda com a imagem do Clube Literário que uma comissão do Insti-
tuto Histórico e Geográfico examinou, em 1847, a criação de um Instituto
Literário, a que chamaria Academia Brasileira. A idéia voltaria em 1878 e
1883 com a Associação dos Homens de Letras do Brasil. Em 1890, com
Aristides Lobo e Medeiros e Albuquerque, em 1895, com o grupo da Revis-
ta Brasileira.

Relata Machado de Assis:

“Chego ao hotel do Globo, subo ao segundo andar onde acho alguns ho-
mens. São convivas do primeiro jantar mensal da Revista Brasileira. O prin-
cipal de todos, José Veríssimo, chefe da revista e do Ginásio Nacional,
recebe-me, como a todos, com aquela afabilidade natural que os seus
amigos nunca viram desmentida um só minuto. Os demais convivas che-
garam um a um, a Literatura, a Política, a Medicina, a Jurisprudência, a
Armada, a Administração. Sabe-se já que alguns não podem vir, mas vi-
rão depois, nos outros meses”.

E continua:

“Ao fim de alguns instantes sentados à mesa, lembrou-me Platão. Vi que
o nosso chefe tratava não menos de criar também uma República com
fundamentos práticos e reais. O Carcelair era o nome do restaurante. Po-
dia ser comparado por uma hora ao Pireu”,

continua Machado
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“em vez de exposições, definições e demonstrações do filósofo, víamos
que os partidos podiam comer juntos (aquilo era na transição da Monar-
quia para a República) falar, pensar e rir, sem atributos, com iguais senti-
mentos de justiça”.

Homens vindos de todos os lados, desde o que mantém nos seus escritos a
confissão monárquica até o que apostolou em pleno império o advento repu-
blicano, estavam ali, plácidos e concordes como se nada os separasse. Unia a
Academia a amizade, amizade expressa solenemente por Nabuco ao falar da
concordância em discordar e da união do espírito de tolerância, ele que fora
alimentado com o gosto da conciliação.

É uma recomendação que até hoje nós devemos relembrar todos os anos.
Amizade que era a essência mesmo da personalidade de Machado, comedido,
reservado, mas dedicado ao culto de juntar pessoas, de plantar carreiras e de
alimentar idéias literárias. Amizade que uniu os 30, os 40, os 237 de que falou
Marcos Vilaça, tantos fomos nestes 110 anos. Esse jantar de 12 de dezembro
de 1896 antecede de pouco a Academia. É evidente que o pensamento já exis-
tia expresso ou difuso como os dois citados, Nabuco e Lúcio de Mendonça.
Mas se hesitava na forma. Nenhum tinha acesso a recursos que permitissem
bancar a iniciativa. A idéia de um possível e até mesmo provável patrocínio do
governo foi vetada pelos monarquistas, Joaquim Nabuco na frente (mas presi-
dente, esqueça isso, os subsídios para a cultura devem sempre ser bem-vindos).

Feitas as reuniões preparatórias, reuniu-se afinal a Academia no dia 20 de
julho de 1897. Presidiu-a Machado, como continuaria a fazer por 94 de 96
sessões, onde com aquele seu senso insuperável do dever, até poucos dias antes
de sua morte, secretariando Rodrigo Octavio e Joaquim Nabuco secretá-
rio-geral. Faltava à Academia, contudo, história. Nabuco sugeriu que fossem
escolhidos também os próprios antepassados. Falhou-se, como já então assi-
nalou Oliveira Lima, em não colocar em votação os nomes destes e de escolhas
infelizes (tem culpa até mesmo Machado e Nabuco) este escolheu o galante
ídolo de sua juventude, seu e de Castro Alves, que era Maciel Monteiro, aquele
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homem que fez do Rio de Janeiro um grande nome com uma figura social ex-
traordinária.

O presidente depois de assumir para si a escolha necessária de quem tinha
sido na vida real seu patrono, José de Alencar, por quem Machado tinha uma
amizade muito grande, e de cá sabemos, todos que procuravam seguir as
suas indicações. E ele quase que comandou essas indicações. Felinto de
Almeida, a escolha de Arthur de Oliveira. Ficaram de fora Alexandre Gus-
mão, Antônio José, Santa Rita Durão, José Bonifácio e muitos outros, mais
tarde lembrados e que foram incluídos como patronos das Cadeiras de só-
cios-correspondentes.

Pobre, a Academia ainda correu de porta em porta até encontrar a acolhida
do estado, presidente, no edifício do Cais da Lapa, depois chamado de Silogeu
Brasileiro, que dividia com o Instituto Histórico e Geográfico, com a Acade-
mia de Medicina e o Instituto dos Advogados. É a Afrânio Peixoto que deve-
mos a nossa sede própria, este Petit Trianon. Durante apenas um ano, em 1923,
mas sua passagem se estendeu por 37 anos na atenção que ele deu à Literatura e
na coleção que nós mantemos até hoje, que é a coleção Afrânio Peixoto.

Pouco depois que cheguei ao Rio de Janeiro ocupou a presidência o terceiro
responsável pelo nosso latifúndio urbano: Austregésilo de Athayde. Acompa-
nhei sua obra persistente, que se estendeu de 1959 até seu falecimento prema-
turo, aos 95 anos, em 1993. Primeiro, eu como freqüentador da Casa, depois
como seu eleitor, já acadêmico, submisso e devoto fanático. A minha metade
pernambucana nunca esquecerá a pernambucana hospitalidade que se estendia
do Cosme Velho até esta Casa, nem o pulso firme que nos comandou durante
tanto tempo. Athayde, a grande presença que amou a Academia com amor de
amante e de fogo.

Gabriel Garcia Márquez diz que todos os escritores da América Latina es-
crevem juntos e um transmite ao outro escrever um romance desse continen-
te de sortilégios e de mistérios. Nós escrevemos, senhor presidente, a alma, a
ambição, a beleza, os encantos, a imensidão dos sentimentos desses imensos
brasis das nossas diversidades e reencontros.
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Disse Nabuco que rejeitava a importância da idéia de Mitre de que as lite-
raturas latino-americanas não tinham o seu livro nacional. Assim como todo
espanhol fala do seu Dom Quixote. Afirmava Nabuco:

“Não tivemos ainda o nosso livro nacional, ainda que eu pense que a
alma brasileira está definida, expressa nas obras de seus escritores. So-
mente não está toda em um livro”.

Esse livro, um extrator hábil podia, porém, tirá-lo de nossa Literatura. O
que é essencial está na nossa poesia e no nosso romance, nos dizia Nabuco.

A Academia Brasileira continua a produzir obras-primas, como A Enxada e a
Lança, de Alberto da Costa e Silva, Dom Pedro II, de José Murilo de Carvalho,
mas a Literatura Brasileira é maior do que qualquer livro. Quando Nabuco fa-
lava do livro nacional, alguns dos grandes livros sobre a alma brasileira já esta-
vam escritos, como as Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, mas o mes-
mo Machado ainda nos daria, depois de nossa fundação, o Dom Casmurro, Esaú
e Jacó e a despedida que ele teve no Memorial de Aires. O mesmo Nabuco ainda es-
creveria dois livros extraordinários que é Minha Formação e um livro que é um
dos grandes da Literatura Brasileira, Um Estadista do Império.

Aqui eu quero recordar meu pai. Quando comecei a querer escrever per-
guntei a ele o que eu devia fazer. Ele me disse: leia Vieira. E eu, disse: e depo-
is? Ele disse: leia Vieira. E depois, meu pai? Ele disse: leia Vieira. Você
aprenderá a escrever. Eu disse: Mas eu vou passar a vida inteira lendo Vieira?
Ele disse: Quando você se formar e amadurecer mais, leia o melhor livro já
escrito de história do Segundo Império, que foi Um Estadista do Império, de Joa-
quim Nabuco.

Se como sabia os fundadores e sabemos nós, não é possível a pretensão de
que todos os grandes escritores brasileiros pertençam a essa Casa, e para citar
glórias grandes que aqui não estiveram, eu lembro Carlos Drummond de
Andrade, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freyre, Cecília Meireles. Esta
Casa sempre abrigou os autores dos grandes livros brasileiros. Lembro alguns
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para lembrar todos com a certeza de nossa obra coletiva que está definida, li-
mitada e expressa, maior que a soma das partes.

Podíamos falar em um livro nacional, como Os sertões, mas lembro apenas
que entre nós estiveram, além de Machado, Nabuco e de Euclides da Cunha,
nomes que são santos de altar em nossos quadros. Ainda do sertão mineiro,
Guimarães Rosa, e os dois Afonso Arinos, poetas como Manuel Bandeira,
João Cabral, Olavo Bilac, Cassiano Ricardo, Menoti del Picchia, Ribeiro Cou-
to, Mauro Mota e Odilo Costa Filho; historiadores como Francisco de Assis
Barbosa, o Barão do Rio Branco, José Honório Rodrigues, Oliveira Viana,
Luiz Viana, Pedro Calmon; pensadores como Alceu Amoroso Lima, Fernan-
do de Azevedo, Raimundo Faoro, Celso Furtado, Roquette-Pinto; romancis-
tas como Adonias Fiho, Rachel de Queiroz, José Américo de Almeida, Aloy-
sio de Azevedo, Jorge Amado, Graça Aranha, José Cândido de Carvalho, Josué
Montello, Mário Palmério, José Lins do Rego, Cyro dos Anjos, Orígenes Les-
sa; lingüistas como Antonio Houaiss, Aurélio Buarque de Holanda e Celso
Cunha; jornalistas como Barbosa Lima Sobrinho, Otto Lara Rezende, Rober-
to Marinho, Elmano Cardin, Carlos Castelo Branco, João do Rio, Humberto
de Campos e José do Patrocínio; cientistas como Carlos Chagas e Oswaldo
Cruz; dramaturgos como Raymundo Magalhães Júnior e Dias Gomes; juristas
como Clóvis Beviláqua, Evandro Lins e Silva, Miguel Realle, Gilberto Amado
e Rui Barbosa; críticos como José Guilherme Merquior, José Veríssimo e ain-
da mesmo sem tomar posse, também devemos citar que pertenceu a esta Casa,
Santos Dummont.

Evoco a todos na reverência do nosso passado. Há 110 anos falaram da du-
pla face de passado e futuro do nosso destino. O sonho ambicioso que era o
seu futuro se cumpriu com os anos que passaram. Como decano da Casa tenho
por dever relembrar a história da Academia, mas não posso fugir à nostalgia de
com meus olhos de ontem ver as cadeiras vazias da Academia que me acolheu.
Todos já desapareceram. E as palavras de chegada eu jamais esquecerei. Foi a
alegria mais pura da minha vida. Lembrar amigos e mestres. Mas Euclides da
Cunha dizia uma coisa: “É difícil lidar com a saudade! Cuidado com a sauda-
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de!.” Portanto, não é com saudade que concluo minhas palavras, é com alegria
dos 110 anos da Academia Brasileira de Letras.

A visão dessas cadeiras cheias, de meus eminentes confrades, grandes escri-
tores, expressão maior do pensamento brasileiro do nosso tempo, todos estão
aqui. E com os olhos do futuro, eu vejo a eternidade da Academia, e assinalar o
quanto essa solenidade, a homenagem que presta a Academia o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva com sua marcante e exemplar biografia, marco im-
portante da República, primeiro presidente operário, referência de maturidade
da democracia brasileira.

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil de hoje, sob seu governo, vive
um momento de paz social, de respeito mundial, de diminuição da miséria, de
queda do desemprego e, sobretudo, o orgulho de sua bela biografia, vindo dos
sertões tangidos pela seca com as mãos dilaceradas pelo trabalho nas fábricas e
criatura humana de alma boa e sensível. Vossa Excelência podia ter chegado
aqui, não como presidente, mas como personagem nas páginas de Rachel de
Queiroz, José Lins do Rego, Jorge Amado, Graciliano Ramos, aqueles que
Oswald de Andrade chamava de “Os búfalos do Norte” que invadiram a Se-
mana de Arte Moderna. Mas é o sentimento de chefe-de-estado que desejo
destacar em Vossa Excelência, que está homenageando a Academia Brasileira
de Letras, reconhecendo ser do seu dever, prestigiar as Letras e as Artes, aque-
les operários da palavra que aqui através dos tempos buscam a miragem daque-
la glória que Machado dizia ser que fica, eleva, honra e consola.

Agradeço em nome de todos os acadêmicos, da Academia, a participação e a
visita de Vossa Excelência nesta data comemorativa.

Muito obrigado.
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Presidente da República
Luiz Inácio Lula da Silva

Excelentíssimo senhor Sérgio Cabral, Governador do Estado do Rio de Ja-
neiro; Deputado Arlindo Chinaglia, Presidente da Câmara dos Deputa-

dos; Professor Marcos Vinicios Vilaça, Presidente da Academia Brasileira de Le-
tras; Senhor Juca Ferreira, Ministro interino da Cultura; Senhor Luiz Dulci, Mi-
nistro-chefe da Secretaria-geral da Presidência da República; meu querido compa-
nheiro e amigo ex-Presidente da república, Senador e Decano desta Academia,
nosso querido José Sarney; meu caro Ministro Marco Aurélio de Melo, Ministro
do Supremo Tribunal Federal; Engenheiro Eduardo Arantes Romano de Olivei-
ra, Presidente da Academia das Ciências de Lisboa; Dr. Cícero Sandroni, Secretá-
rio-geral da Academia Brasileira de Letras; Senhoras e Senhores Acadêmicos; Se-
nhores agraciados com a medalha João Ribeiro; Senhoras e Senhores.

Eu não vou dizer senhoras meninas, porque pode ter algum acadêmico ciu-
mento e isso tem um preço muito grande na política brasileira. Minhas primei-
ras palavras são de felicitações à Academia Brasileira de Letras pelos seus 110
anos de fecunda existência. É com muita alegria que visito a Casa de Machado
de Assis e participo ao lado dos nossos maiores escritores das comemorações
dessa data marcante para a instituição e para o nosso País.
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Em seu discurso de posse, o conterrâneo e Presidente Marcos Vilaça defi-
niu com elegância e clareza a elevada missão da Academia Brasileira de Letras.
Dizia ele:

“Preservar e valorizar a memória nacional, a língua como instrumento de
conhecimento e da convivência, as letras como reveladoras e formadoras
da identidade nacional, a cultura preservada e habilmente inserida em
processo civilizatório caracteristicamente brasileiro”.

Devemos, por dever de justiça acrescentar que a Academia, coerente com
tais desígnios, constitui um exemplo de convívio plural, democrático e tole-
rante. E mais do que isso. Criador entre espíritos singulares, doutrinas diferen-
ciadas e pensamentos não raros contrastantes. Constitui um exemplo precioso
nesse mundo contemporâneo de sectarismo e fundamentalismo, de um perma-
nente exercício da unidade na diversidade em prol da liberdade intelectual e ar-
tística. Foi assim que ao longo de sua história, a Academia Brasileira de Letras
prestou inestimáveis serviços à Língua Portuguesa e à Literatura Brasileira,
bem como ao diálogo aberto e instigante do Brasil com o mundo, sempre fiel
ao legado de seu primeiro presidente, profundamente brasileiro e universal a
um só tempo.

É impossível mencionar em breve discurso, senão genericamente, tudo que
a Academia Brasileira de Letras já fez pela língua, a literatura e a cultura brasi-
leiras com suas pesquisas, publicações, resgate e preservação de acervos, cursos,
seminários, conferências, prêmios, acordos internacionais e tantas outras inici-
ativas. Sei que temos a Academia Brasileira de Letras e o governo entre outras
preocupações convergentes, o importante objetivo comum: difundir cada vez
mais o livro e a literatura no País. Por isso, quero compartilhar com as senho-
ras e os senhores os esforços que estamos fazendo nessa perspectiva.

Nosso propósito é implantar uma política de estado para o livro e a leitura,
construído em diálogo com a sociedade que transcenda este ou aquele governo
e garanta programas permanentes e ações continuadas de fomento ao setor.
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Trata-se de superar a fase das medidas localizadas e fragmentárias. Somar es-
forços no setor público e privado e nos diferentes níveis de governo para per-
mitir o verdadeiro salto qualitativo no enfrentamento desse desafio. As nossas
ações e políticas foram baseadas em cinco critérios estabelecidos pela Unesco.
O livro deve ocupar destaque no imaginário nacional sendo dotado de forte
poder simbólico e valorizado por amplas faixas da população; devem existir
famílias leitoras cujos integrantes se interessem vivamente pelos livros e com-
partilhem práticas de leitura, de modo que as gerações já maduras e as novas
gerações se influenciem mutuamente e construam representações afetivas em
torno da leitura.

Deve haver escolas que saibam formar leitores valendo-se de mediadores
bem formados, professores, bibliotecários e de múltiplas estratégias e recursos
para alcançar essa finalidade. Deve ser garantido o acesso ao livro com a dispo-
nibilidade de um número suficiente de bibliotecas e livrarias.

Em 2003 tive a honra de sancionar a “Lei do Livro”, projeto de autoria do
Senador José Sarney, do nosso querido José Sarney, e ilustre integrante desta
Casa. Desde 2004 isentamos completamente de tributos federais a publicação
de livros. Essas medidas resultaram de debates com escritores, editores, distri-
buidores, livreiros e outros segmentos dessa cadeia produtiva, além da partici-
pação de variados setores da sociedade civil.

Outro passo importante foi a criação, em 2006, do Plano Nacional do Li-
vro e Leitura, que articula e sistematiza dezenas de ações, projetos e programas
de incentivo à leitura em todas as regiões do país. No dia 4 de outubro vamos
anunciar outras medidas referentes ao programa nacional do livro e leitura.
Destaco apenas uma, que me é particularmente cara: zerar o número de muni-
cípios brasileiros sem bibliotecas. E não estamos longe de obter essa conquista.

Em 2003 havia 1.173 municípios sem bibliotecas. Hoje este número caiu
para 613 e queremos chegar em 1008 com pelo menos uma biblioteca instala-
da em cada cidade brasileira. Por outro lado, já adotamos importantes medi-
das em relação ao livro didático. Em 2004 os alunos do ensino médio também
foram incluídos no programa nacional do livro didático. Só neste ano foram
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comprados mais de 18 milhões de exemplares de livros de Biologia, Química,
Português, Matemática e História. No próximo ano vamos adquirir também
os de Física e Geografia, completando a grade curricular.

Para os alunos do ensino fundamental compramos 110 milhões de exem-
plares para distribuição no ano que vem. Esses números coloca o Brasil como o
maior comprador mundial de livros didáticos. Pela primeira vez, distribuímos
livros também para os alunos deficientes. Compramos obras em libras, para
surdos-mudos, em braile, para cegos. Distribuímos também livros paradidáti-
cos. Também pela primeira vez, na nossa história, 5 milhões de crianças até 6
anos, matriculadas em 85 mil escolas públicas de ensino infantil terão acesso
gratuito a livros de literatura.

Além disso, para atender às exigências do plano de desenvolvimento da
educação, o Ministério da Educação ampliou o atendimento ao programa na-
cional de bibliotecas escolares. Com isso, 30 milhões de alunos brasileiros se-
rão beneficiados com a aquisição de novas obras literárias e de interesse geral.
Essas e outras iniciativas que temos adotado expressam o sonho de tantos ho-
mens e mulheres que vieram antes de nós e que dedicaram suas vidas a causa da
democratização, do acesso ao livro e à leitura. Tão importante quanto a justa
distribuição dos bens materiais é a partilha eqüitativa da riqueza cultural dos
povos. Que todos possam beneficiar-se das oportunidades de conhecimento e
prazer que as obras artísticas propiciam.

Quero aqui renovar meus agradecimentos ao presidente Marcos Vilaça e a
todos os acadêmicos pelo privilégio de estarmos juntos nessa ocasião tão espe-
cial e faço votos de que esta Casa prossiga em sua trajetória vitoriosa, alimen-
tando com talento e humanismo a nossa vida espiritual e civil.

Meus amigos e minhas amigas, eu queria terminar, meu caro Presidente
Marcos Vilaça, contando uma pequena história. Em 2004 eu tive contato pela
primeira vez com o Instituto de Matemática do Brasil e tive contato, então,
com os alunos que tinham participado das Olimpíadas da Matemática. Em
2004 nós tínhamos apenas 278 mil alunos, aproximadamente, quase todos de
escolas particulares que participavam dessas Olimpíadas. Eu então sugeri ao
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Ministro Tarso Genro, que naquele momento exercia o Ministério da Educa-
ção, de que era importante que estendêssemos a Olimpíada da Matemática
para a escola pública.

Vocês sabem que aqui no Brasil toda vez que a gente fala de coisa pública,
há muita gente que desdenha e que diz que não vale a pena. Não foram poucos
os que me disseram, que nós não deveríamos fazer porque criança pobre não ia
se interessar em participar das Olimpíadas da Matemática. Abrimos as inscri-
ções em 2004. Em 2005 se inscreveram 11 milhões de crianças. Dessas 11 mi-
lhões de crianças, 10,5 milhões participaram. E a criança que ganhou é um
adolescente de 16 anos, com deficiência visual e auditiva e vive numa cadeira
de rodas. Ganhou o primeiro lugar entre 10,5 milhões de alunos. 2006 era um
ano de eleições. A justiça eleitoral meu caro Ministro Marco Aurélio não per-
mitiu que nós fizéssemos propaganda das Olimpíadas da Matemática, sequer
que colocássemos um cartaz na escola convocando os alunos; então imagináva-
mos que ia ser um fracasso total. Abrimos as inscrições. Ao invés dos 11 milhões
que se inscreveram em 2005, se inscreveram 14,5 milhões de crianças em 2006
sem nenhuma propaganda, rádio, televisão, ou quem sabe nas escolas. A propa-
ganda era na geladeira, as mães colocando lá para que o filho se inscrevesse.

Pois bem, abrimos outra vez em 2007. Este ano se inscreveram 17.300 mi-
lhões de crianças para participar das Olimpíadas. O que quero dizer aqui, Pre-
sidente Marcos Vilaça, é que para o próximo ano, se Deus quiser, nós vamos
fazer a primeira Olimpíada de Português neste País, para despertar... Eu tenho
certeza que a Olimpíada de Português vai despertar na criança mais paixão do
que despertou a Olimpíada da Matemática, e quem sabe nós poderemos co-
lher, no futuro bem próximo, aquilo que é sonho de todos que freqüentam a
Academia ou de todos que freqüentam Universidade, ou de todos que apren-
deram a ler: fazer com que o povo brasileiro possa ler um pouco mais, possa
adquirir os livros.

Quando nós reduzimos, desoneramos os livros, nós imaginávamos que ia
cair o preço do livro e não caiu. Não caiu porque certamente aumentou o lucro
das editoras. Mas é uma questão Sarney, que a sua Lei ainda, precisa ser apri-
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morada para que nós possamos atingir os objetivos da própria lei que era redu-
zir o preço do livro. Uma coisa extremamente importante que está acontecen-
do no País, é que hoje já estamos vendo as pessoas ficarem convencidas disso, é
que já não se fala mais em gasto quando falamos em dinheiro para a educação.
Um dos grandes problemas do País sempre foi esse. Toda vez que se quer fa-
zer investimento em alguma coisa que não é o tradicional, as pessoas começam
a dizer que o governo está gastando demais e o governo, inibido, não faz aqui-
lo que precisa fazer.

Em 2010 o Brasil terá 10 universidades federais novas, o Brasil terá 48 ex-
tensões universitárias por todo o território nacional e o Brasil, que em 93 anos
construiu 140 escolas técnicas profissionais, em 8 anos vamos concluir 214
escolas técnicas profissionais. Além do PDE e além do Fundep. Vocês sabem
que nós aumentamos os anos de escolaridade das crianças no ensino básico de
8 para 9 anos, numa perspectiva de que não só se coloque mais crianças na es-
cola, porém mais gente no ensino técnico, mais gente na Universidade, para
mais gente poder comprar livros e para mais gente poder ter acesso à Literatura
neste País. E nós adotamos uma outra política, coordenada pelo Ministro
Dulci. Nós lançamos um programa para os adolescentes brasileiros de 15 a 29
anos que já estavam na beira da navalha, jovens que já estavam praticamente
entre uma vida social adequada e a criminalidade, a desesperança. São 4.200
milhões de jovens que juntamos em todos os programas ligados à juventude e
vamos trazê-los de volta para a escola, em diversas atividades, o governo vai
dar o incentivo em dinheiro para esses jovens; vamos ensinar para eles uma
profissão para que possam ter uma oportunidade, não entre o crime organiza-
do e o narcotráfico, ou entre sua morte e sua vida, mas para fazer uma opção
entre ser um cidadão, ter acesso a uma profissão, ter acesso ao salário e poder
conquistar aquela cidadania que todos nós aqui já conquistamos.

Sobretudo, Presidente Vilaça, pensando no nosso querido Nordeste. Eu
não consigo compreender como é que essa Academia que tem cinco nordes-
tinos aqui, dos quais cinco de Pernambuco e o Presidente Sarney com forte
dependência genética de Pernambuco, como é que pode, o nosso Nordeste
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ter ficado tão esquecido por cinco séculos em existência do nosso País. Re-
cuperar o Nordeste brasileiro e recuperar o Norte para deixá-lo mais equâni-
me do ponto de vista das possibilidades com o Sul e o Sudeste, quem faz po-
lítica nesse País sabe o que nós estamos enfrentando. Sabe que já é dado de
barato que o Nordeste nasceu para ser pobre, já é dado de barato que a Ama-
zônia nasceu para ser pobre. E nós precisamos revolucionar primeiro a nossa
cabeça, depois os nossos atos e depois revolucionar as nossas tomadas de de-
cisões em forma de políticas públicas para tornar o Brasil mais justo, mais
solidário e mais brasileiro.

Muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês.
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P A T R O N O S , F U N D A D O R E S E M E M B R O S E F E T I V O S
D A A C A D E M I A B R A S I L E I R A D E L E T R A S

(Fundada em 20 de julho de 1897)

As sessões preparatórias para a criação da Academia Brasileira de Letras realizaram-se na sala de redação da Revista Brasileira, fase III
(1895-1899), sob a direção de José Veríssimo. Na primeira sessão, em 15 de dezembro de 1896, foi aclamado presidente Machado de Assis.
Outras sessões realizaram-se na redação da Revista, na Travessa do Ouvidor, n. 31, Rio de Janeiro. A primeira sessão plenária da Instituição
realizou-se numa sala do Pedagogium, na Rua do Passeio, em 20 de julho de 1897.

Cadeira Patronos Fundadores Membros Efetivos
01 Adelino Fontoura Luís Murat Ana Maria Machado
02 Álvares de Azevedo Coelho Neto Tarcísio Padilha
03 Artur de Oliveira Filinto de Almeida Carlos Heitor Cony
04 Basílio da Gama Aluísio Azevedo Carlos Nejar
05 Bernardo Guimarães Raimundo Correia José Murilo de Carvalho
06 Casimiro de Abreu Teixeira de Melo Cícero Sandroni
07 Castro Alves Valentim Magalhães Nelson Pereira dos Santos
08 Cláudio Manuel da Costa Alberto de Oliveira Antonio Olinto
09 Domingos Gonçalves de Magalhães Magalhães de Azeredo Alberto da Costa e Silva
10 Evaristo da Veiga Rui Barbosa Lêdo Ivo
11 Fagundes Varela Lúcio de Mendonça Helio Jaguaribe
12 França Júnior Urbano Duarte Alfredo Bosi
13 Francisco Otaviano Visconde de Taunay Sergio Paulo Rouanet
14 Franklin Távora Clóvis Beviláqua Celso Lafer
15 Gonçalves Dias Olavo Bilac Pe. Fernando Bastos de Ávila
16 Gregório de Matos Araripe Júnior Lygia Fagundes Telles
17 Hipólito da Costa Sílvio Romero Affonso Arinos de Mello Franco
18 João Francisco Lisboa José Veríssimo Arnaldo Niskier
19 Joaquim Caetano Alcindo Guanabara Antonio Carlos Secchin
20 Joaquim Manuel de Macedo Salvador de Mendonça Murilo Melo Filho
21 Joaquim Serra José do Patrocínio Paulo Coelho
22 José Bonifácio, o Moço Medeiros e Albuquerque Ivo Pitanguy
23 José de Alencar Machado de Assis Zélia Gattai
24 Júlio Ribeiro Garcia Redondo Sábato Magaldi
25 Junqueira Freire Barão de Loreto Alberto Venancio Filho
26 Laurindo Rabelo Guimarães Passos Marcos Vinicios Vilaça
27 Maciel Monteiro Joaquim Nabuco Eduardo Portella
28 Manuel Antônio de Almeida Inglês de Sousa Domício Proença Filho
29 Martins Pena Artur Azevedo José Mindlin
30 Pardal Mallet Pedro Rabelo Nélida Piñon
31 Pedro Luís Luís Guimarães Júnior Moacyr Scliar
32 Araújo Porto-Alegre Carlos de Laet Ariano Suassuna
33 Raul Pompéia Domício da Gama Evanildo Bechara
34 Sousa Caldas J.M. Pereira da Silva João Ubaldo Ribeiro
35 Tavares Bastos Rodrigo Octavio Candido Mendes de Almeida
36 Teófilo Dias Afonso Celso João de Scantimburgo
37 Tomás Antônio Gonzaga Silva Ramos Ivan Junqueira
38 Tobias Barreto Graça Aranha José Sarney
39 F.A. de Varnhagen Oliveira Lima Marco Maciel
40 Visconde do Rio Branco Eduardo Prado Evaristo de Moraes Filho
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tura inserida em processo civilizatório, sem deixar de fora nada do que é hu-
mano; a Ciência, que reside no espírito, que observa e explica e a Poesia que ha-
bita a alma, que sente e compreende.

Acadêmicos, temos compromisso com uma política cultural que se contra-
ponha a pressões homogenizadoras mas sem os cacoetes do oposto tribalista;
atenta à valorização da memória e aos critérios da diversidade; compatibiliza-
da com o moderno, de que a Internet – hoje inserida em nossas ações – é em-
blema de nossa atitude futurante.

Como é fácil perceber nossos sonhos são ousados. Ousados porque são rea-
lizáveis. A cor dominante nesta Academia é o verde, tida como a cor da espe-
rança, mas como observou Lygia Fagundes Telles é o verde a única cor que
amadurece. Estamos amadurecidos para sonhar e ousar.

Se o acontecimento vivido é finito, como ensinou Walter Benjamin, e o
lembrado é infinito, estamos aqui para o infinito, para lembrar e relembrar.

Completados 110 anos a obra segue incompleta, o vento sopra e o tempo
não sobra.
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