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MINISTRO EDGARD COST A 
A cidade de Vassouras, no Estado do Rio de Janeiro, pres

tou, no dia 19 de dezembro último, significativa homenagem ao 
seu ilustre filho , Ministro Edgard Costa, Presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral. 

Por uma lei municipal. sancionada pelo Prefeito local. pro
fessor Cornélio José Fernandes, foi dado o nome daquêle ínte
gro magistrado a uma das ruas principais daquela próspera 
cidade fluminense. 

o ato de inauguração da respectiva placa contou com a 
presença do Governador Amaral Peixoto, secretários de Estado, 
altas autoridades estaduais e municipais, além de vários mem
bros do Poder Judiciário e do Poder Legislativo . Falou, em 
nome da cidade de Vassouras, o dr. Luciano Alves Pereira, 
Juiz de Direito, que enalteceu os méritos do homenageado co
mo cidadão e como magistrado. 

Em agradecimento, o Ministro Edgard Costa pronunciou o 
seguinte discurso: 

«Sobrexcede a quaisquer outras, esta homenagem que, 
com tanta bondade, quizeram prestar-me os Poderes Muni
cipais desta minha muito querida cidade natal. t que ela 
vai direta ao meu coração, envolvendo-o num halo de 
recordação e de saudade. 

Inda ha pouco, - assistindo a inauguração dêsse mag
nífico Grupo Escolar com que o Govêrno do Estado enri
quece o 'patrimônio de Vassouras, - em pensamento trans
portei-me á solenidade idêntica que, nesta mesma cidade, 
assisti ha 58 anos passados, e da qual a lembrança jámais 

( 

se apagou da minha memória - a inauguração do Asilo 
Furquim. Tive a sensação de que se tocavam então a au
rora com o acaso da minha vida . . . 
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Com essa invocação da minha meninice que pertence 
a um passado já longinquo, - outras, nesta oportunidade, 

acodem também ao meu pensamento: - do meu Pai, -

qUE.' dorme o seu derradeiro sono nesta terra: que tanto 
estremeceu; - da minha Mãi, que aqui viveu os dias tal

vez mais tranquilos e mais felizes da sua existência; - dos 

meus irmãos que já não pertencem mais à esta vida, - to
dos os quais, estou certo, em espírito me assistem nesta hora. 

Perdoai-me, senhores, que em momento tão festivo, eu 
venha pôr um laivo de melancolía, filha da minha saudade; 
ela, porém, explica, como disse, porque esta homenagem, 
mais que qualquer outra, me toca ao coração. 

Se me honro de ser fluminense, orgulho-me de ser vas
sourense; de Deus mereci essa fortuna. E se a minha 
vida, depois daquela meninice, quizeram os fados transcor
resse longe dêste meu torrão natal, nem por isso, um só 

instante, - acreditai, - dêle me olvidei. - E sempre que 

a ventura me é dada de revês êste céu, - de sentir o con
fôrto da serenidade que aqui se respira, - de impregnar
me da suavidade desta paisagem, - embalado em doces 

recordações de um passado feliz e descuidado, eu me sin

to como quem se agasalha num regaço materno. 

Ausente embora, jamais deixou de me interessar o que 

quer que á Vassouras dissesse respeito, e sempre me alegrei 

com tudo quanto contribuisse por que se não deslustrasse a 
tradição do seu passado glorioso. 

Têm, assim, a minha admiração as administrações que, 

- como a vossa, Sr. Prefeito, - não se afadigaram em en

grandecer este rincão da terra fluminense. 

E é-me grato vêr que alguem, - a quem quero como se 

um dos meus filhos fosse, - ha que põe ao seu serviço aquêle 
amor e aquela dedicação que eu poria se o destino a êle 

me tivesse prendido mais diretamente: esse alguem é Romeiro 

Neto, com justiça já agalardoado com o título de «cidadão 

vassourense» . 

10 -



i= ti , 
f 

o 
u 
Cf] 

f.r-l 

o 
Q.. 

o 

'" 

Q) ..., 
.:: 
có 

ª '-< 
,!:1 

éiÍ 
<fJ 

o 

'" .5 
S .... 
o 
'-< 
Q.. 

~ 
-' 
Cf) 

o 
U 

'Ü 

~ 
CJJ 

~ 
o 
'" -' :n 
c 

~ 
O 

o 
<fJ 
;.. 
:; 
u 
.'2 

'" 



o 
C\l 



--'~ N.oS 1 e 2 - JANEIRO E FEVEREIRO DE 1954 --

Senhor Prefeito: a recordação deste dia e desta soleni
dade guardarei como das mais gratas da minha vida. Rei
tero-vos, e aos ilustres vereadores da Câmara Municipal, os 
meus comovidos agradecimentos. Esta placa, que quizestes 
aqui se ostentasse, mais não atestará, além da vbssa bondade 
para comigo, senão a presença do homenageado em comunhão 
de sentimento com os que, sob êste céu, vivem e trabalham 
pelo crescente progresso de Vassouras 

A V. Ex . , - Sr. Governador do Estado, - fico a dever 
a honra da sua presença a este ato; queira V . Ex. aceitar, 
portanto, com as minhas homenagens, os meus agradeci
mento. 

Ao presado colega, o dr. Tuiz de Direito, - agradeço 
cOldialmente as bondosas palavras com que buscou dar 
realce aos meus escassos méritos. 

A todos vós, amigos e conterâneos, que me ouvis, 
-e, em especiaL aos colegas que quizeram me propor

cionar a alegria da sua companhia, - a todos o meu 
- «muito obrigado». 

* • • 

Coube ao Ministro Edgard Costa inaugurar o Grupo Es
colar "Barão de Vassouras», cujo edificio, há pouco construido, 
em estilo moderno, tem capacidade para 1.400 alunos . 

Em seguida, o deputado Romeiro Neto ofereceu, em sua 
residência, um churrasco aos visitantes, que transcorreu na 
maior cordialidade, tendo fala do, nessa ocasião, o deputado 
fluminense e o Governador Amaral Peixoto. 

Grande parte da população da cidade de Vassouras as
sistiu, com entusiasmo, a solenidade da inauguração da placa 
da «Rua Ministro Edgard Costa», que começa na praça Barão 

de Campo Belo e termina na rua Visconde de Cananéa. 
Entre os pessoas presentes anotamos as seguintes: Governador 
Amaral Peixoto, Senhora- Edgard Costa, Ministros: Luiz Galotti, 
Nelson Hungria, Henrique D'Avila e Senhora, Pena e Costa e 
Plínio Pinheiro Guimarães e Senhora; embaixador Raul Fernan
des, Desembargadores: Ari Franco, Presidente do Tribunal Regio-
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nal Eleitoral e de Justiça do Distrito Federal; Milton Barcelos e 
Senhora e Ferreira Pinto, membro do Tribunal Regional Eleitoral 
do Estado do Rio e representando os presidentes do Tribunal de 
Justiça e Eleitoral; · dr. Franciscd' Baldassarini, Curador do Dis
trito Federal; deputados Romeiro Neto, Celso Peçanha, José Ee
droso, José Bento e Taques Horta, presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Rio; senador Alfredo Neves, primeiro 

- secretário do Senado Federal; Prefeito professor Camélia José Fer
nandes, Secretários da Educação e da Agricultura do Estado do 
Rio de Janeiro, respectivamente; dr . Alvaro Bernardineli, pre
feito municipal de Mendes; dr . Luciano Alves Ferreira, Juiz de 
Direito de Vassouras; dr. Alix Mexias, presidente da Legião 
Brasileira de Assistência, em Vassouras;dr. Octavio Gomes, 
provedor da Santa Casa de Misericordia de Vassouras; sr. 
Alberto Henrique, secretário da Prefeitura Municipal de Vas
souras; dr. Jayme de Assis Almeida, Diretor Geral da Secre
tmia do Tribunal Superior Eleitoral; comandante Alves Branco, 
dT. Helio Pinto e viúva Henrique Borges . 

• • 
FELICITAÇõES RECEBIDAS PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

SUPERIOR ELEITORAL 

Por motivo das festas de Natal e Ano Novo, o Ministro Edgard 
Costa, Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, recebeu numero
sas mensagens de felicitaçõ~s de altas autoridades civis e milita
res, destacando-se, entre outras, as seguintes: 

General A. Somoza, presidente da Nicaragua; Df. João Café 
Filho, Vice-Presidente da República; Ministros de Estado: Dr. An
tonio Balbino, da Educação; General Cyro do Espirito Santo Car
doso, da Guerra; Brigadeiro Nero Moura, da Aeronautica; Dr. João 
Cleophas, da Agricultura; Governadores: Almirante Amaral Pei
xoto, do Estado do Rio; General Zacarias de Assumpção, do Pará 
e dr. Eugenio de Barros, do Maranhão. Dr. Plinio de Freitas Tra
vassos, Procurador Geral da República; General Armando de Mo
rais Ancora, Chefe de Policia do Distrito Federal; General Caiado 
de Castro, Chefe da Casa Militar da Presidência da República; Dr. 
Sá Freire Alvim, sub-chefe da Casa Civil da Presidência da Repú
blica, Embaixador Raul Fernandes; Ministro Amando Sampaio 
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Costa, Presidente do Tribunal Federal de Recursos; Ministro Fran
cisco Gil Castelo Branco, Presidente do Superior Tribunal Militar; 

I 
Dr. Manoel Celdeira Netto, Presidente doTribunal Superior do Tra-
balho: Desembargador, Armando C. Peres, Presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral do Amazonas; Desembargador Cu:rsino Loureiro 

. da Silva, do Pará; Desembargador Acrisio Rebelo, do Maranhão; 
Desembargador Manoel Castelo Branco, do Piauí; Desembarga
dor Olivio Dornelles Câmara, do Ceará; Desembargador José 
Aureo Lins Bahia, do Rio Grande do Norte; Desembargador Flo
doardo da Silveira, da Paraíba; Desembargador Orlando An
selmo de Aguiar, de Pernambuco; Desembargador Domingos 
P . Barreto Cardoso, de Alagôas; Desembargador Enock San
tiago, de Sergipe; Desembargador Adalicio Coelho Nogueira, 

da Bahia; Desembargador Gilson Vieira de Mendonça, do Espirito 
Santo; Desembargador Eduardo de Meneses Filho, de Minas Ge
rais ; Desembargador Agenor Ferreira Rabelo, do Estado do Rio; , 
Desembargador Ary de Azevedo Franco, do Distrito Federal; de
sembargador Alcides de Almeida Ferrari, de S . Paulo; Desembar

gador Francisco Cunha Pereira, do Paraná; desembargador Flavio 
Tavares da Cunha Mello, de S. Catarina; Desembargador Homero 
Martins Baptista, do R . Grande do Sul; desembargador Clovis Ro
berto Esselin, de Goiás e Mario Corrêa da Costa, de Mato Grosso . 
Tribunal de Justiça - Desembargador J. A. Lirls Bahia, do Rio 
3-rande do Norte; Desembargador Virgilio d~ Brittot Firmeza, do 
Ceará e o Desembargador Presidente do Estado do Espirito Santo . 
Sena dores - Ivo d 'Aquino e Marcondes Filho. Deputados - Nereu 

Ramos, Luthero Vargas, Nelson Carneiro, Ruy Alme ida, Paulo 
Sarasate , Paulo Couto, Deodoro Mendonça , Benjamim Farah e 
Hugo Carne iro. Procurador Geral do Estado de Minas Gerais, Ca
pitão dos Portos da Bahia, Procurador da República, e m Fortaleza, 
Custodio Toscano. Partido de Representação Popular, Parttido 
Social Trabalhista, Pa rtido Republica no Trabalista, Associação 
Brasileira de Radio, Sociedade Brasileira de Autores, Compositores 
e editores de Musicas, Centro Academico Evaristo da Veiga, Di
retor Conf. Nac . Trab. lndustria União Brasileira de composito
res, Associação dos Empregados no Comercio e Companhia Naci
onal de Navegação Costeira. 
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