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MISSA EM HOMENAGEM A LEODEGÁRIO A. DE AZEVEDO 
FILHO

O Jornal A Folha Dirigida, de  3 a 9/2/2011, assim noticiou a missa em ho-
menagem ao Prof. Leodegário:

Neste sábado, dia 5, será realizada uma missa em homenagem ao professor 
Leodegário Amarante de Azevedo Filho, que faleceu no último domingo dia 30. A 
cerimônia religiosa será realizada às 12 horas, no Colégio Notre Dame, em Ipanema.

Presidente de Honra da Academia Brasileira de Filologia (ABRAFIL) e com 
mais de 60 anos de magistério, o educador era considerado um dos maiores especia-
listas em História da Língua Portuguesa do país e o maior especialista da lírica de Luís 
de Camões do mundo. Inclusive, vinha publicando a lírica completa do escritor, pela 
editora Imprensa Nacional da Casa da Moeda, do governo de Portugal. 

Formado em Direito, Filosofia e Letras, especializado em Línguas Neola-
tinas, Leodegário era professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

Além disso, também era membro da Academia Luso-Brasileira de Letras e 
da Academia Carioca de Letras.

Desde 1947, quando iniciou sua carreira de educador como professor da rede 
estadual do Rio de Janeiro, Leodegário Azevedo já ocupou cargos de diretor do curso 
ginasial do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (ISERJ), diretor do Insti-
tuto Estadual do Livro e membro do Conselho Estadual de Cultura do Rio. No final da 
década de 70, assumiu a vice-presidência do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência 
e Cultura.

Autor de mais de 70 livros já publicados, o professor Leodegário Azevedo já 
foi vencedor de três prêmios da Academia Brasileira de Letras (ABL): o prêmio Silvio 
Romero, de crítica literária; José Veríssimo, de ensaio e erudição; e Machado de Assis 
pelo conjunto da obra.

Em 2007, foi eleito pela FOLHA DIRIGIDA como uma das personalidades 
educacionais do ano. Entretanto, sua atuação não ficou restrita apenas ao Brasil. Ele 
foi professor catedrático da Universidade de Coimbra, em Portugal, e ministrou con-
ferências nas universidades de Granada e Cárceres, ambas na Espanha.

Rev ABRAFIL N8.indd   189 25/07/2011   09:20:51


