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O Senador José Sarney, di
rigente nacional do PDS, for-
malizou ontem sua candida
tura a Academia Brasileira 
de Letras, entregando ao pre
sidente da entidade. Austre-
gésilo de Athayde, durante 
almoço no restaurante La 
Tour, a carta na qual comuni
ca que é pretendente a vaga 
deixada pelo escritor José 
Américo de Almeida. 

A disputa pela cadeira nu
mero 7, que era ocupada pelo 
jurista Pontes de Miranda, 
ganhou mais um concorrente, 
o ex-Senador Gustavo Capa-
nema, que também oficiali
zou ontem sua candidatura e 
disputará a eleição com os 
escritores Dinah Silveira d* 
Queiroz, José Sílvio Barreto e 
Geir Campos. 
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lo de Athayde e às 16h embar
cou para São Paulo, dizendo 
não ter feito qualquer conta-
to político. Depois de formali
zar a candidatura à Acade
mia Brasileira de Letras, co
mentou: "É uma eleição iné
dita em minha vida" Não 
quis Mar sobre suas chances 
e as de seus concorrentes, ale
gando imposição do proto
colo. 

No tradicional chá servido 
na Academia às quintas-
feiras, porém, o que se mais 
discutia eram as possibilida
des da candidatura do Sr Jo
sé Sarney, que diputará a ca
deira 38 com os Srs Rolando 
Monteiro, Orígenes Lessa, Al-
tamirando Eequião, Joaquim 
Inojosa, Diógenes Magalhães 
e Oscar Mendes. 

Para o escritor Adonias Fi
lho, será uma disputa difícil, 
porque o grande número de 
candidatos provoca a disper
são do eleitorado. O Sr Josué 
Montello antecipou com elo
quência que seu voto será pa
ra o presidente nacional do 
PDS, enquanto os Srs Fran
cisco de Assis Barbosa e Ge-
nolino Amado disseram que 
têm preferência pelo escritor 
prigenes Lessa. 

O General Aurélio de Lyra 
Tavares e D Marcos Barbosa, 
recém-eleito para a Acade
mia, não se manifestaram, 
embora seja quase certo que 
votarão no crítico literário 
Oscar Mendes, que também 
contaria com o do Sr Tristão 
de Athayede. Já o Sr Joa
quim Inojosa é o preferido do 
escritor Menotti Del Picchia. 

O romancista Jorge Amado 
elogiou o gabarito literário do 
candidato Orígenes Lessa, 
embora não desfaça da obra 
do Senador José Sarney, cuja 
candidatura é recebida com 
simpatia pelo Sr Pedro Cal-
mon. O filólogo António 
Houaiss declarou-se admira
dor do Sr Orígenes Lessa. 

Para o presidente da Aca
demia, Austregésilo de 
Athayde, a disputa e entre 
nomes ilustres e o aspecto 
político não terá "influência 
maior" No entanto, o que se 
filtra das conversas dos aca
démicos é que, ao lado do 
valor literário, é importante 
também,o circulo de amigos e 
admiradores do candidato. 

ALECRIM X MANGERONA 

"É briga entre alecrim e 
mangerona" — diz o Sr Aus
tregésilo de Athayde sobre a 
disputa pela vaga do jurista 
Pontes de Miranda. D. Mar
cos Barbosa, que participou 
ontem pela primeira vez da 
sessão, embora não possa 
opinar antes de tomar posse, 
é eleitor do ex-Senador Gus
tavo Capanema. O Sr Antó
nio Houaiss pergunta pelo li
vro que o candidato Gustavo 
Capanema ainda não escre
veu, embora saiba que basta 
uma simples reunião de seus 
discursos e conferências mais 
ilustres. 

Para o Sr Adonias Filho, a 
escritora Dinah Silveira de 
Queiroz já está eleita, pois 
conta já com os votos abertos 
dos romancistas Jorge Ama
do, José Cândido de Carvalho 
e Rachel de Queiroz. O histo
riador Viana Moog, que che
gou atrasado para a sessão, 
não quis se manifestar, mas 
lembrou a ordem alfabética: 
"o C vern antes do D." 


