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Viagem ao X Congresso da UMEAL
Os fiéis que iam a Roma eram denominados de romeiros. Daí, romaria,
o ato de ir a Roma. Os que tomavam o
rumo de Jerusalém eram os palmeiros
por levarem uma folha de palmeira, símbolo da caminhada. Os que se dirigiam
a Santiago de Compostela eram chamados peregrinos, ou seja, os que atravessam o campo. Compostela vem de campos de estrelas, visão de um chuva de
estrelas que deu origem à peregrinação
do Caminho de Santiago.
Já estamos vivendo os últimos preparativos para a viagem ao X Congresso
da UMEAL em Viana do Castelo, Portugal. E, desde já, sonhamos com a travessia do Atlântico nos versos de Portugal, meu avozinho, de Manuel Bandeira:
“Tu de um lado, e do outro lado
Nós... No meio o mar profundo...
Mas, por mais fundo que seja,
Somos os dois um só mundo”.
Toda viagem é precedida de muitas dúvidas ao longo dos dias que a antecedem. O poeta Mauro Mota confessa sua ideia de viagem:
“Esse vaivem, essa
viagem sem pousada,
que, apenas começa,
tem de ser terminada”.
Temos tempo para planejar o percurso, estipular nossas prioridades, esticar o pescoço para aquela espiada generosa no trajeto, fazer muitas paradas,
dar o tempo necessário para apreender
os dias, os sentimentos, as revelações
que a vida nos proporcionará com sensibilidade para novas descobertas e um
pouco de solidão voluntária.
Emily Dickinson, no poema
Nunca vi um campo de urzes, na tradução de Bandeira, é quem diz o que se
passa pela minha cabeça:
“Nunca estive no Céu

Nem vi Deus. Todavia
Conheço o sítio como se
Tivesse em mãos um guia”.
E o sentimento que me toma conta
nos dias que antecedem a viagem está
expresso neste poema de Garcia Lorca:
“Por que vais tão longe
da pracinha quieta?
Vou em busca de magos
e de princesas.
Quem te ensinou o caminho
dos poetas? A fonte e o arroio
da cantiga velha.
E vais muito longe
do mar e de terra?
Irei para bem longe,
além daquelas serras,
irei além dos mares
próximo das estrelas,
para pedir a Cristo
que me devolva aquela
minha alma de menino
impregnada de lendas”.
Muitos escritores sofreram mudanças radicais de comportamento pelo
que observaram em viagens, muitas delas forçadas pelas circunstâncias e que
transformaram definitivamente suas carreiras literárias. O escritor inglês Edward
Morgan Forster, por exemplo, foi profundamente influenciado por uma viagem que fez à Índia, país que inspirou
sua obra de maior sucesso: Uma passagem para a Índia. Nela, está presente a
relação império-colônia-OcidenteOriente, abordada a partir da diversidade de perspectivas originais de tradições, crenças e princípios opostos.
Os autonautas da cosmopista é o
relato de uma viagem que Julio Cortázar e sua esposa Carol Dunlop fizeram
de kombi entre Paris e Marselha em
1982. Pressa não era a palavra que definiria essa viagem. O objetivo era justamente não chegar e, sim, permanecer
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na estrada, pois descobriram que na autopista havia mais de setenta parkings e áreas de repouso. Dormindo dentro do veículo, alimentando-se em piqueniques
improvisados e escrevendo
muito, eles fizeram da estrada o verdadeiro destino
da viagem. Registrando
tudo o que viram e sentiram: o hábito dos caminhoneiros, as plantas exóticas, as
paisagens bucólicas, a poesia e a brutalidade da freeway. Registraram, principalmente, a si mesmos, um ao outro, comovidos pela intimidade de um acostamento.
Antes de viajar, estou
relendo Viagem e Vaga
Música de Cecília Meireles, recomendada pela crítica literária Marisa Lajolo:
“Os poemas desses livros respondem
questões fundamentais como as que se
voltam para perdas, buscas, encontros
e identidades”, pois na volta de toda
viagem ela canta assim:
“Viajei pelas estrelas,
dentro da rosa-dos-ventos.
Trouxe prata em meus cabelos,
pólen da noite sombria...
Mirei no meu coração,
vi os outros, vi meu sonho,
encontrei o que queria”.
Imaginamos que ao voltar do X
Congresso da UMEAL, a delegação da
Sobrames-PE, certamente, regressará
com o mesmo sentimento, inspirada
nos versos de Manuel Bandeira:
“Como foi que temperaste,
Portugal, meu avozinho,
Esse gosto misturado
De saudade e de carinho?”.
José Arlindo Gomes de Sá
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Em Tubarão: VIII
Jornada Nacional

Sobrames do Pará com nova
administração

Nosso colega Dr. José WarA Sobrames do Pará deu posse ao novo presidente, Dr. Amaury
muth nos convida a participar da Braga Dantas, no dia 6 de agosto do corrente ano juntamente com a
VIII Jornada Nacional de Médi- seguinte equipe: Alípio Augusto Barbosa Bordalo, vice-presidente; Alcos Escritores na cidade de Tuba- fredo Pereira da Costa, secretário geral; Mário de Souza Rosas Filho,
rão, SC, de 15 a 18 de outubro primeiro secretário; Heloisa Marceliano Nunes, tesoureira; Cléa Nazadeste ano.
ré Carneiro Bichara, comunicação e divulgação; Ivanete Abraçado do
O valor da inscrição é de Amaral, publicações; Conselho fiscal: José Rufino da Costa Santos HaR$480,00, podendo ser enviado bib Frahia Neto e Sonia Maria Barros de Paula; Vogais: Manoel de
em cheque pelo correio ou por Almeida Moreira e Newton Bellesi.
depósito bancário na Conta do
Nosso colega Manoel do Carmo Pereira Soares é o vice-presiBanco Itau (341) Agencia 0643, dente Sobrames para a Região Norte.
Receba os nossos cumprimentos por você e sua equipe terem asc/c 06001-5 – Academia Tubarosumido a Diretoria da nossa querida Sobrames Regional do Pará.
nense de Letras.
Haverá um Concurso literário
Tem sido para nós sobramistas sempre um motivo de grande satisnas modalidades de Conto, Crô- fação ter amigos e exemplares escritores nesse importante Estado da
nica e Poesia, devendo os traba- Federação. Sempre estivemos lado a lado com os colegas de Belém
lhos ser enviados até o dia 10 de do Pará, a exemplo de Sergio Pandolfo, já falecido, de Manoel do Carmo
setembro pelo e-mail
Soares, de Alípio Bordalo e de tantos outros e do nosso grande e tranquilo poeta Alfredo Pedreira da Costa, que fez um brilhante trabalho na
ateliepacorrea@gmail.com em
nome do Prof. Pedro Antônio presidência dessa regional.
Assim, presidente, você tem um maravilhoso referencial de granCorrêa.
A hospedagem dos partici- des escritores de escol e amigos da arte. Parabéns para você e para
pantes será no excelente Hotel toda a sua equipe.
Termas da Guarda através do email: hotel@hoteltermasdaguarda.com.br
ou pelo telefone (48) 36223773.
Saíram a revista e o livro
Da Sobrames-PE estão se
A Revista Oficina de Letras número 30, que estava atrasada em
programando para a viagem, até
sua publicação, pegou um bigu
agora, os sobramistas Luiz Barreno livro do cinquentenário da
to e Mariluce, Fátima Almeida e
Sobrames e ambos saem agora.
Eni Ribeiro. Outros, sem dúvida,
A edição da Revista Oficiprestigiarão esse encontro literána de Letras é especial, trazenrio.
do conferências proferidas no
43º aniversário da SobramesPE. Fato semelhante ocorre com
o “Jubileu de Ouro” em âmbito
nacional.

Rostand Paraíso lançou, em
29 de agosto, pela Edições Bagaço, seu livro “Toque de Recolher”,
na Fenelivro – Feira Nordestina
do Livro, no Centro de Convenções de Pernambuco.

Foto do acervo de Luiz
Barreto, via Facebook

Toque de recolher

X Congresso da UMEAL

Luiz Coutinho premiado

Será realizado em Viana do Castelo, Portugal,
nas dependências do Hotel Axis, entre 24 e 27 de
setembro, o X Congresso Internacional da UMEAL, promovido pela SOPEAM – Sociedade Portuguesa de Escritores e Artistas Médicos.
O tema central do Congresso é: “Identidade e
despersonalização – de como a criatividade transforma o cérebro”. O tema não é vinculante, podendo
cada congressista apresentar trabalhos com tema livre.
O primeiro congresso da UMEAL ocorreu no
Recife, em 1994, seguindo-se Curia (Portugal), Salvador (Brasil), Leiria (Portugal), Recife, Recife, Lisboa, Curitiba e Recife.
Sempre que possível, houve alternância de países para a sede do congresso.
A periodicidade não foi definida inicialmente,
ocorrendo períodos maiores e menores entre os congressos.
O VII congresso, em Lisboa, seria realizado em
2009 mas, por motivos econômicos mundiais, foi
suspenso, sendo realizado no mesmo local em 2010.
Os dois últimos congressos ocorreram em cidades brasileiras por circunstâncias especiais.
O VIII congresso seria realizado em São Tomé
e Príncipe, a convite de Carlos Graça, que, por motivos de doença (veio a falecer depois), abdicou da
coordenação, migrando para Curitiba, que organizava o XXIV Congresso da Sobrames.
O IX congresso seria realizado em Maputo, Moçambique, mas, por motivos políticos daquele país,
não pôde ser ali realizado, migrando, por sua vez,
para o Recife, onde também seria realizado o congresso da Sobrames.
Até o momento, de nosso conhecimento, a Sobrames será representada por José Arlindo e Tânia;
Luiz Barreto e Mariluce; Paulo Camelo e Carmen
Lucia (Pernambuco); José Maria Chaves (Ceará);
Josemar Alvarenga e Helena; Renato Passos e Ângela, Rosana e Raquel (Minas Gerais).

O médico escritor
Luiz Coutinho, sobramista, secretário nacional e da regional de
Pernambuco, foi um
dos vencedores do 3º
Prêmio Pernambuco
de Literatura, de 2015.
Luiz Coutinho concorreu pela Zona da
Mata (ele reside em
Paudalho) com o livro
de contos “Nós, os bichos”. O livro reúne
Foto: Costa Neto/Secult-PE
doze contos.
Os vencedores foram os seguintes:
êxodo – de Carlos Gomes (Poesia, grande vencedor do 3º Prêmio)
Nós, Os Bichos – de Luiz Coutinho Dias Filho (Conto)
Manuscritos em Grafite – de Rejane Paschoal
(Conto)
Watsu – de José Juva (Poesia)
Caninos Amarelados – de Mário Felipe Cavalcanti
(Conto)
Luiz Coutinho compareceu ao anúncio e foi surpreendido com a notícia de que o seu livro havia sido
premiado. No momento, ele comentou: “Não esperava esta premiação, faz pouco tempo que me dedico a escrever mais, algo de que sempre gostei”.

Anuidade da Sobrames
Lembramos aos colegas sobramistas a necessidade do pagamento da anuidade da Sobrames Pernambuco no valor de R$400,00.
É importante ressaltar que a inadimplência por
dois anos sucessivos implica no afastamento do associado, conforme está estabelecido no Estatuto da
Sobrames de Pernambuco.

Paulo Fatal.
Foto: Paulo Camelo

Sobrames do Rio de Janeiro com nova Diretoria
Nosso colega Paulo Silva de Oliveira (Paulo Fatal) assumiu a presidência da Sobrames
do Rio de Janeiro, para o período de 2015/2017, no dia 27 de agosto, juntamente com a
seguinte equipe: Vice Presidente: Antonio Carlos Ferrari Ribas; Secretária Geral: Rosiclelia
Matuk Fuentes Torrelio; Tesoureiro: Augusto Xavier de Brito; Vogal: Jeannine Sester; Vogais: Jane Dias Freitas de Carvalho Pinto; Carlos Francisco de Almada Rocha e Lucia Elena
Ferreira Leite. Parabéns a esta nova equipe e a Sobrames se coloca a sua disposição.

Concursos da APL

EXPEDIENTE
DIRETORIA
Presidente:
José Arlindo Gomes de Sá
Vice-presidente:
Luiz de Gonzaga Braga Barreto
Secretário:
Luiz Coutinho Dias Filho
Tesoureiro:
Mário Vasconcelos Guimarães
Diretor Cultural:
Cláudio Renato Pina Moreira
CORPO REDATORIAL
Paulo Camelo de Andrade Almeida
Luiz de Gonzaga Braga Barreto
José Arlindo Gomes de Sá
Cláudio Renato Pina Moreira
Luiz Coutinho Dias Filho

Banco ITAÚ, Agência 1247, Conta Corrente 07321-4.
Os prêmios do Concurso literário de 2015 são:
1. Prêmio ANTÔNIO DE BRITO ALVES – Ensaio ( número mínimo: 50 páginas)
2. Prêmio EDMIR DOMINGUES – Poesia (número mínimo: 30 páginas)
3. Prêmio ELITA FERREIRA –
Literatura Infantil (livre quanto ao número de páginas)
4. Prêmio VÂNIA SOUTO

CARVALHO – Ficção (número mínimo: 50 páginas)
5. Prêmio LEONOR CAROLINA CORRÊA DE OLIVEIRA – Municípios Pernambucanos (número mínimo: 50 páginas)
6. Prêmio WALDEMAR LOPES – Soneto (conjunto de
10 sonetos)
7. Prêmio AMARO SOARES
QUINTAS - História do Estado de Pernambuco (número mínimo: 50 páginas)

Aniversariantes
2

3
7
8
9
10
12
13
14
15
17
18
20

A Sobrames-PE parabeniza os aniversariantes de setembro:
- Melchiades Montenegro
- José Carlos Serufo
- Paulo Fatal
- Márcia Azevedo
- Amaro Poeta
- Tânia Griz Gomes de Sá
- Maria Frederica Kriek
- Helena Ribemboim
- Flerts Nebó
- Dilosa Carvalho
- Cloves Marques
- Delasnieve Daspet
- Lygia Souza Leão
- Ricardo Mainieri
- Alitta Costa Reis
- Marcos Gimenes Salun
- Alcione Aparecida Sato
- Patrícia Alencar
- Ebert Vêncio
22 - Sonia Freyre
23 - Leny Amorim
- Manuel Oliveira Batista
24 - Lucilo Varejão Neto
- Leony Muniz
25 - Laudemiro Telino
- Carlos Alberto Fiore
27 - Meraldo Zisman
29 - Joaquim Moncks.
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A Academia Pernambucana
de Letras abiu inscrições para os
prêmios Literários promovidos
pela entidade, edição 2015.
Este ano os trabalhos deverão ser inéditos, conforme informação em cada prêmio.
As inscrições poderão ser feitas até o dia 30 de outubro deste
ano.
Será necessário cumprir as
seguintes instruções:
I- Três copias – usar pseudônimo – encadernadas em espiral do trabalho a ser inscrito;
II- Xerox do documento de identidade;
III- Ficha de inscrição (nome
completo, endereço, telefone,
nome do prêmio, título do trabalho)
IV- Oficio encaminhado à Presidente da APL, Acadêmica
Fátima Quintas, solicitando a
inscrição;
V- Pagamento de taxa de inscrição:
a) R$ 50,00 para profissionais;
b) R$ 30,00 para estudantes
O pagamento deverá ser efetuado na secretaria; e, para os que
residem fora, fazer depósito no

