SAUDAÇÃO AO NEOACADÊMICO
JOSÉ TAVARES DE LIMA

Particularmente para mim, é um prazer e uma honra expressar o quanto
sinto-me alegre em saudar o jornalista e escritor José TAVARES DE LIMA.
Essa figura impar que consegue com a maior naturalidade, se destacar nos
quadros das entidades que ele abrilhanta com sua presença. Na União
Brasileira de Escritores - UBE é querido até pelas cigarras que silenciam
quando usa da palavra no Programa “Quarta às Quatro”. Na Sociedade dos
Poetas Vivos de Olinda, sua verve poética é aplaudida e reconhecida, na
Associação Nordestina de Trovadores, consegue superar até Dorinha sua
esposa que também é poetisa. No Grêmio Literário "Celina de Holanda" é
pedra fundamental.
Meu irmão Antônio de Albuquerque Montenegro, já falecido, foi seu
colega e amigo quando trabalharam juntos na mesma sala no antigo IAPC, na
Avenida Guararapes. Hoje Tavares conta-me com saudade as brincadeiras que
ele fazia com ele e Dorinha. Meu irmão me deixou de herança a amizade e o
respeito que tenho pelo novo confrade.
Na literatura seu destaque maior encontra-se no Romance: o gênero
literário mais difundido no ocidente. “O Menino de Nagasaki”, “ A Suástica
Entre Nós”, “ A Lenda da Pedra Furada”, “O Segredo da Lenda de Jundiá”, são
exemplos disso.
Prestei uma homenagem a Tavares de Lima no meu livro CONTOS DE
CANÇÕES, transcrevendo algumas cartas contidas na obra “Cartas de Um
Soldado Desconhecido”, e prefaciei com grande satisfação o seu excelente
livro “Condomínio X”.
Já com a obra “Vozes do Asfalto” aconteceu algo que jamais esquecerei.
O lançamento dele foi marcado para ocorrer na Bienal Internacional do Livro,
aqui no Recife, e eu lá, todo lampeiro, esperando junto ao público o início da
cerimônia. Nisso, Rogério Generoso aproxima-se e diz: - Você vai fazer a
apresentação! Levantei-me de um pulo e o segui para a plataforma onde havia
duas poltronas e uma mesinha de centro. Cochichei então para Rogério: Como é mesmo o nome do livro? Ele respondeu “VOZES DO ASFALTO”.
Desesperado sem saber o que falar, vi com alegria um exemplar sobre a
mesinha. Sentamos os dois nas poltronas e eu peguei o livro e comecei a fazer
uma entrevista com Tavares, iniciando com a pergunta – O que levou a

escrever sobre esse assunto? Enquanto ele respondia foliei a obra em minha
mão e fui pescando o que podia, engatilhando perguntas sobre perguntas.
Resultado: ele falou o que quis. O publicou gostou e eu me safei de uma
sinuca de bico.
Mas, saudar Tavares e não elogiar o prestígio de sua Revista Literária
seria uma lacuna que não pode ocorrer. “JARDIM NEWS, EM REVISTA", é a
publicação mais democrática do mundo literário brasileiro. Escritores e poetas
consagrados têm seus textos publicados em pé de igualdade na mesma página
com iniciantes no mágico mundo da escrita.
É com satisfação e orgulho que dou as boas vindas ao grande homem,
cuja virtude maior, além de grande jornalista, poeta e escritor, é saber fazer
amigos irmãos. A Academia de Letras e Artes do Nordeste Brasileiro hoje está
mais rica e seus membros orgulhosos de terem como confrade JOSÉ
TAVARES DE LIMA.
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