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* “Devaneios Escolares” foi uma obra publicada, possivelmente, no ano de 1884. A publicação tratava-se de uma 

coletânea de poesias escritas por Fernandes Lima, quando ainda contava 16 anos de idade e era aluno do Colégio 

Bom Jesus. Ainda não foi possível localizar a obra integral, portanto, as poesias aqui transcritas foram encontradas 

em jornais que circulavam a época.  



O PORVIR 

(Aos meus collegas do Bom Jesus) 

______ 

 

Collegas, vós, que sois os Protheus das lettras, 

Os Titans athléticos da nova geração; 

Vós, que abraçais o livro com fé no coração 

E que brilhais, qual lucidos comêtas 

 

Vinde ver alli... no horizonte, athlétas 

Por traz de umas nuvens, cheias de clarão 

Uma estrella, que assemelha mão, 

Apontando álem, a vós, as vossas metas. 

 

Lançai os vossos olhos, fitai aquelle sol, 

O templo da Gloria, que indica a mão dos céus, 

Que aponta aquella mão, igual a mão de Deus 

 

Segui, ó genios d' amanhã:| sabeis?... esse arrebol 

E' a columna de fodo, que quer vos conduzir 

A Promissão do futuro; a mão é do Porvir 

 

Maio - 1884. 

 

Fernandes Lima 

 

 

 

<Devaneios Escolares. O Porvir, Maceió, 20 de maio de 1884, ano I, nº 1, p. 4.> 

 

 



O ANNO NOVO 

AO DISTINCTO MEDICO CAMARAGIBANO, O 
MEU AMIGO DR. PEDRO DA CUNHA C. 

D'ALBUQUERQUE 

 

Desponta alegre a aurora fria e marchetada 

Dos espaços ethercos e sem fim; 

As aves, em seu canto, entoao uma alvorada, 

Parece vir surgindo dos céos um cherubin; 

 

Accorda a natureza, em cantos festivaes, 

Coberta com a neve, dourada pelo sol; 

A luz derrama-se em passos marciaes, 

Cobrindo o firmamento um manto de crisol; 

 

Itasgão-se os ares; velhos sinos soão, 

Canções e hymnos para elém reboão, 

Chamando, assim, a attenção do povo. 

 

Vai marcar o tempo um novo itinerario; 

O passado envolve-se em lethal sudario; 

Tudo sorri, festejando o—anno novo! 

 

     Camaragibe —1—1—1881 

 

                                                   J. F. B. L. 

 

 

<Gazetilha. O Orbe, Maceió, 20 de fevereiro de 1884, ano VI, nº 17, p. 1.> 

 

 

 



OH! EU TE AMO! 

A''' 
 

 
Qul amat enl odio ipsus  est,  
His  facere   stulte  duco:  La 
torem inquem ipsus capit, et 
illl molestlam adfert. 
                       (TERENCIO.) 

    

 

Oh! eu te amo, como ama á flor 

      O colibri dourado, 

E sinto no peito arder-me a pyra 

      De teu amor sagrado. 

 

Oh! eu te amo e negar não posso 

      O meu amor 

E nas azas da paixão q' me devora 

      Elevo-me ao Thabor. 

 

Oh! eu te amor como Dante altivo 

      Amou a Beatriz; 

Amo a innocencia tua e abomino 

      As illusões vis. 

 

Oh! eu te amo, gentil donzella, 

      Linda vestal! 

E nos sorrisos dos teus labios puros 

      Eu vejo um ideal. 

 

Oh! eu te amo com ardor sincero 

      Do imo do coração; 

Mas não quero os affectos de Dalila, 

      Que não sou Sansão. 

 



Oh! eu te amo; mas da traição 

      Temo o punhal, 

O punhal das levianas, que d'Aspasia 

      Seguem o phanal. 

 

Oh! eu te amo e se o amor é emblema 

      Dos sorrisos teus, 

Eu juro amar-te, ó virgem pura 

      Perante os céos. 

 

28—fevereiro de 1884 

 

                                                FERNANDES LIMA.  

 

<Gazetilha. O Orbe, Maceió, 9 de março de 1884, ano VI, nº 25, p. 1.> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O ARTISTA 

 

O artista é o athleta viajor da eternidade, 

Que tem a imprensa-como tenda, o malho- 

                                                  (como cruz, 

Que pinta a natureza, o céo, a imensidade, 

Deixando em cada traço um turbilhão de luz. 

 

E' elle o filho abandonado da nação, 

O proletario sem guarida e esfarrapado; 

 

Mas que busca co'a arte a Instrucção 

P'ra seu espirito, dos labores já cauçado. 

 

Sua fronte é um oceado de clarões; 

Qual poeta elle imagina um ideal, 

Tendo por amor - o trabalho e calos por festões. 

 

A officiona do artista é o Pantheon da Gloria 

E quando elle esculpe no marmore collosal 

Foge do mundo e vôa aos céos da História! 

 

    Camaragibe    janeiro-1883. 

 

                                                FERNANDES LIMA 

 

<Gazetilha. O Orbe, Maceió, 23 de abril de 1884, ano VI, nº 44, p. 1.> 

 

 

 

 

 


