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Aqueles que se dedicam à história em seus diversos ramos e que pesquisam nos diversos arquivos públicos e privados sentem, normalmente, a dificuldade na coleta dos dados. As variadas coleções
catalogadas cuidadosamente durante vários anos, em
sua grande maioria, não se acham guardadas em locais apropriados ou não se encontram, em sua totalidade, em condições de serem pesquisadas.
Muitos órgãos públicos não têm um catálogo dos
bens que possuem e não sabem o que está depositado nas suas estantes ou arquivos. Alguns dirigentes,
não sabendo o valor do material sob sua guarda, pensando tratar-se de simples papel velho, o encaminham para o depósito de lixo. Foi o que aconteceu
com todo o arquivo da antiga Sociedade dos Internos dos Hospitais do Recife.
Em outros casos, o cupim destrói todo ou parte
do acervo (esquecido, normalmente, nas últimas prateleiras de uma estante fechada).
Muitas famílias procuram se desvencilhar de imediato daqueles objetos que
passam a ocupar um espaço
“exagerado” na casa daquele que
faleceu. Muitos não lhe dão o
valor merecido e colocam tudo
que foi cuidadosamente recolhido durante anos no sebo ou no
leilão, ou os entregam ao primeiro que aparecer.
Desta forma, muito já se perdeu. Não é tão raro se descobrir, por
exemplo, antigos álbuns de fotografias em lixeiras. Alguns, felizmente, são
recolhidos e entregues a alguma instituição, recuperados e postos à disposição de quem se interessa. Grandes arquivos, como o da Faculdade de Medicina do Recife, acham-se à espera de
uma verba para que possam ser preservados e, se possível, digitalizados
e colocados na Internet.
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E quando algum pesquisador precisa deste material, muitas vezes nada mais encontra. E passa a
procurar, garimpando, outros arquivos, tentando reconstituir um passado.
Infelizmente poucas pessoas se preocupam na
preservação da história e na conservação de papéis,
jornais, fotografias, selos e pequenos objetos. Mas,
felizmente que existem estas poucas pessoas abnegadas, muitas trabalhando sem qualquer remuneração e sem reconhecimento por parte as autoridades
que deviam estar cuidando da história.
Alguns arquivos, como o da Faculdade de Direito do Recife, está em processo de tratamento e
preservação.
Neste interesse de guarda e recuperação da memória têm um papel importante as diversas sociedades, associações e academias. Seus membros se preocupam com a preservação do passado, não sem
olhar para o futuro. Nada podemos planejar sem conhecer o que se passou.
Neste particular é importante a figura daquele
que recolhe as diversas histórias contadas oralmente, como é o caso de Rostand Paraíso em seus livros, principalmente neste último, lançado há poucos dias, nos deixando, em forma de um romance,
sob o olhar de um vendedor de livros, aspectos peculiares da vida do Recife no século passado e de
seus personagens.
Também é importante a iniciativa da Academia
Pernambucana de Medicina em forma o Museu da
Imagem e do Som, recolhendo e gravando em fita e
vídeo os depoimentos de diversos médicos. O primeiro a ser entrevistado foi o dr Henrique Matos de
Oliveira, que nos trouxe valiosos dados sobre sua
vida profissional. Mais significativa do que uma
declaração escrita é, neste caso, podermos observar
o sorriso, o olhar, o modo de falar daquele que está
sendo entrevistado, para que as gerações que nos
seguirão percebam o valor daqueles que os antecederam.
Claudio Renato Pina Moreira
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Presidentes se candidatam à Academia
Pernambucana de Letras

ALANE oficializa
vacância

Carlos Cavalcanti
apresenta DVD

Em sua reunião mensal,
ocorrida na Academia Pernambucana de Letras, em 31 de julho, a presidenta da Academia de
Letras e Artes do Nordeste, Ana
Maria César, declarou vaga a
cadeira 12, que pertencera ao
escritor Waldemir Maia Leite,
abrindo período para registro de
candidatura.
Após conversas preliminarescom alguns membros da
ALANE, o poeta Paulo Camelo
oficializará sua candidatura.

Neste mês de agosto o poeta Carlos Severiano Cavalcanti
estará apresentando, a convite,
dois DVD de suas apresentações
e homenagens recebidas no Norte de Portugal, aonde foi lançar
seu livro Sertanidade em alfabeto braile.
As apresentações estão previstas para o Instituto Histórico
de Olinda e para o auditório da
Livraria Cultura do Shopping
Paço Alfândega. A data das apresentações está a ser confirmada.

Inauguração do Hospital Pedro II
A Diretoria do IMIP está convidando a comunidade do Recife
para a inauguração do Hospital Pedro II no dia 16 de agosto, às 19
horas.
Com a total restauração da arquitetura original do prédio, ele
será entregue para a população com modernas instalações, ocupando 22 mil m² de área.
O Hospital Pedro II foi inaugurado em 1861.
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Faleceu Amílcar
Dória Matos
A Sobrames-PE registra
com pesar o falecimento do escritor Amílcar Dória Matos, da
Academia Pernambucana de
Letras.
Amílcar trabalhou como copidesque, articulista e editorialista atuando nos jornais O Estado de São Paulo, Jornal do
Commercio e Diario de Pernambuco. Lançou mais de dez obras,
entre romances, novelas e livros
de contos.

Paulo Paiva
lançará livro
O livro do nosso confrade
Paulo Afonso de Paiva Cais da
Alfândega Blues será lançado
no dia 20 de agosto, às 19 h, na
Livraria Saraiva do Shopping
Recife.
Paulo Paiva tem se destacado um dos grandes contistas da
Sobrames, com um estilo próprio e bem humorado.

Contribua para a Oficina de Letras
A Revista Oficina de Letras está esperando
sua contribuição literária para a produção de seu
número 27, programado para este semestre.
Entregue seu trabalho literário em modo digital, em meio magnético (ou por e-mail) para Luiz
Barreto (lgbarreto@uol.com.br), Cláudio Pina

(crpinamoreira@bol.com.br), Paulo Camelo
(camelo.paulo@gmail.com) ou para o e-mail da
Sobrames-PE (sobrames.pe@gmail.com).
Caso não seja possível meio magnético, entregue o trabalho digitado na sede da Sobrames, a
Mariluce Barreto.

A Sobrames precisa de sua contribuição. Não esqueça.

Com o falecimento do escritor Waldemir
Maia Leite, no dia 30 de junho passado, ficarm
vagas cadeiras da Academia Pernambucana de
Letras e da Academia de Letras e Artes do Nordeste ocupadas por ele.
Para a vaga aberta na Academia Pernambucana de Letras, candidataram-se o presidente da Academia Pernambucana de Medicina, médico Geraldo José
Marques Pereira, e o presidente da União Brasileira de Escritores Seção Pernamb uco, engenheiro Alexandre Santos.
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Rostand lança seu
novo livro
Rostand Paraíso
lançou no dia 26 de
julho, no salão nobre
do Real Hospital
Português de Beneficência, seu último
livro intitulado “O
vendedor de livros”, editado pelas Edições Bagaço, um livro de
memórias, mas com um toque de
ficção.
Grande memorialista do Recife, o autor nos traz diversas
históricas curiosas passadas no
Hospital Pedro II e na Faculdade de Medicina que valem a
pena serem lidas.

AALCO com dez novos membros
A Academia de Artes, Letras
e Ciências de Olinda, presidida
pelo poeta Carlos Severiano Cavalcanti, também membro da
SOBRAMES, deu posse a dez
novos membros em cerimônia
realizada na igreja do Mosteiro
de São Bento, em Olinda, no dia
23 de julho, em ato bastante
prestigiado e com a presença de
diversas autoridades.
Entre as autoridades, o prefeito de Olinda, Renildo Calheiros, e os presidentes da Sobra-

mes-PE, Cláudio Pina, e da Academia Pernambucana de Medicina, Geraldo Pereira.
Os novos acadêmicos são:
Adelmar Tavares de Lyra, Eglantine Arruda Caldas de Pinho Pessoa, Maria Lúcia de Pontes Galvão, Maria Ivoneide Calado de
Arruda, Melchiades Montenegro
Filho, Olimpio Bonald Neto,
Ricardo José Moreira Cavalcanti, Rosa Lia Dinelli, Valdecy
Cavalcanti Sodré da Mota e Veranilde Albuquerque da Silva.

UBE consagra Casa do Escritor
Durante o evento de comemoração do dia do escritor, no último
20 de julho, a UBE consagrou a
Casa Rosada da Rua de Santana, a
conhecida Casa do Escritor Pernambucano', omo parte integrante
do Patrimônio Literário de Pernambuco.
Após a leitura do parecer que
Foto: Paulo Camelo
recomenda a sede da UBE como
Local de Interesse Literário e Termo de Consagração pela escritora
Salete Rego Barros, secretária-geral da comissão certificadora, o
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presidente Alexandre Santos coordenou a cerimônia de descerramento da Placa de Reconhecimento.

Ordem do Mérito Literário Jorge de Albuquerque Coelho
No mesmo evento de comemoração do Dia Nacional do Escritor, no dia 20 de julho, na Casa
do Escritor Pernambucano, em
cerimônia presidida pelo escritor Alexandre Santos, os escritores Ariano Suassuna, Fátima
Quintas, Gilvan Lemos e Marcus Accioly foram admitidos na
Ordem do Mérito Literário Jorge de Albuquerque Coelho.
Na ocasião, após firmar o
Livro de Admissão, os comen-

dadores receberam as
insígnias da Ordem: diploma e colar.
A cerimônia foi
aberta com o escritor
Ariano Suassuna cantando o Hino Nacional,
acompanhado da plateia.
O escritor Melchiades Montenegro Filho, presidente da Ordem do Mérito Jorge de Albuquerque Coelho, dis-
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cursou sobre a biografia do mentor da Ordem e sobre os novos
agraciados.

Tertúlia Literária do MMCL
O Movimento Médico Paulista do Cafezinho
Literário - MMCL (Núcleo da
Baixada Santista) realiza sua
Tertúlia Literária Periódica
neste 7 de agosto na Associação dos Médicos de Santos, Santos - SP.
O MMCL é coordenado
pelos médicos sobramistas William Harris (sobramista de nossa
regional) e Alitta Reis (de Minas Gerais).

Academia de Medicina
promove conferência
O Dr. Carlos Vital, da Academia Pernambucana de Medicina e atual vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, discorreu sobre o
“Novo Código de Ética Médica - Ortotanásia” em
conferência realizada no dia 26 de julho na sede
da instituição, no Memorial da Medicina de Pernambuco.
Foi uma didática e instrutiva conferência que
deu motivo a diversas indagações e comentários.

Entrevista com Mattos de Oliveira
A Academia Pernambucana de Medicina, em seu projeto “Museu da Imagem e do Som”, em que registra a memória dos vultos da
medicina Pernambucana, entrevistou o Médico Henrique Mattos
de Oliveira. A equipe foi liderada pelo presidente Geraldo Pereira e
mais os confrades Gustavo Trindade Henriques, Luiz Barreto e Cláudio Pina. A entrevista aconteceu na residência do Dr. Mattos no dia
19 de julho. Toda a entrevista foi filmada e fotografada para compor os arquivos da Academia Pernambucana de Medicina.

Lançada a antologia Paisagens da
Memória
Na noite de 30 de julho, na Biblioteca Pública de Pernambuco, foi lançada a antologia
Paisagens da Memória.
Organizada por Carlos Severiano Cavalcanti, Telma de Figueiredo Brilhante e Lourdes Nicácio e Silva e editada pela Novo Horizonte, a antologia reúne trabalhos de 73 escritores, incluindo 7 sobramistas.
O lançamento se deu dentro da sessão do
Jardim das Letras fora do amEXPEDIENTE
biente da UBE, com a coordeDIRETORIA
nação da escritora Jair Martins.
A mesa foi presidida pelo
Presidente:
Cláudio Renato Pina Moreira
vice-presidente da UBE GeralVice-presidente:
do Ferraz.
Luiz de Gonzaga Braga Barreto
Secretário:
Paulo Camelo de Andrade Almeida
Tesoureiro:
Mário Vasconcelos Guimarães
Diretora Cultural:
Eni Maria Ribeiro Teixeira
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Aniversariantes
Aniversariantes de agosto:
12 -Arimá Maranhão;
13 -Perseu Lemos;
14 -Luiz Carlos Lira Lins;
15 -Alcedo Gomes;
Moisés Wolfenson;
17 -Maria do Céu de Ataíde;
20 -Rubem Franca;
22 -Mário Márcio;
23 -Sara Erlich.

Maria do Céu
Nossa confreira e amiga
Maria do Céu de Ataíde Vasconcelos está adoentada e internada
no Hospital Santa Joana. Esperamos o seu pronto restabelecimento. Maria do Céu é sócia colaboradora da nossa sociedade
tendo ingressado desde 1997.
Como ela está aniversariando no dia 17 de agosto, aproveitamos para transmitir-lhe os nossos parabéns.

