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:: :'Um dos mais completos acer~~o bibliogrMicos sobre a historia
luso-brasilelra encontra-se abri-
gada na Biblioteca Oliveira Lima,
na Catholic University of America,
em Washington D. C (EUA), mas
vem necessitando de investimen-
tos para preservagao e cataloga-
gao das 14.500 publica goes em a-
cervo. Em fins do ana passado, a
Funag (Fundagao Alexandre Gus-
mao), vinculada ao Ministerio de
Re1agoes Exteriores, firmou con-
venio com a universidade ameri-
daga para a destinagao de R$ 45
mil (R$ 36 mil atraves do Ministe-
rio-de Cultura e 0 restante da pro-
pria fundagao) para esse fim.
, I Alem do nucleo luso-brasileiro,
~'9iblioteca possui livros e docu-
mentos Gomo panfletos e cartas da
hlstoria de pafses da America Lati-
ria~ Espanha, Asia, Africa e fndia,
cdbrindoum perfodo que vai do se-
culo 16 a fins do seculo passado,
riui'n total de aproximadamente 46
mil itens. No acervo referente a
~r~sil e Portugal, h3 cerca de
1:500 obras raras, como 0 "Paesi
Nouaenti Retrouati", urn livro ita-
liano de 1507 que e a primeira nar-

rativa impressa da viagem de Pe-
dro Alvares Cabral ao. Brasil. So se

. sabe da existencia de cinco exem-
plares no mundo. Outra raridade e
o panfIeto "Preciso da Revolugao",
escrito POI' revoltosos pernambu-
canos em 1817, cujo unico exem-
plar conhecido e 0 do acervo.

Doa~o
Para cuidar das obras raras, a

biblioteca conta com uma espe-
cialista no assunto, a holandesa
Blanche Ebelling Koning. Mas a
responsavel POI' capitanear toda
a biblioteca e Maria Angela Lea!,
que, apesar do nome familiar, e
californiana, filha de pai cubano e
mae colombiana.

Mestre em estudos latino-a-
mericanos e economia nos EUA
pela universidade de Standford,
California, e dona de urn portu-
gues clarfssimo, Leal conta que 0
acervo foi doado pelo bibIiofilo
pernambucano Manoel de Olivei-
ra (1867-1928), embaixador e
historiador que lecionou na Ca-
tholic University of America. Ele
dool! cer' a de 16 mil Lftulos para
a univ r'sidade c 0 processo (Ie
doagao 'ontinuou com a villvn,
Flora Cavalc nti Albuqucr'qu \ 0-

liveira Lima, morta em 1940, e
com 0 primeiro curador, 0 agoria-
no Manoel Cardoso .

Cardoso ficou a frente do acer-
vo no perfodo de 1985 a 90, quan-
do assumiu a curadoria 0 norte-a-
mericano Thomas Cohen. Segundo
a bibliotecaria, Gohen vem tentan-
do levantar apoio para a cataloga-
gao e para tornar 0 acervo acessf-
vel a todo 0 mundo, inclusive pela
Internet (a biblioteca ainda nao
tern urn site). Foi ele que solicitoll
participagao· brasileira nesse tra-
balho, durante visita do ministro
da Cultura, Francisco Weffort, a u-
niversidade, no ana passado.

Riseos·
A bibliotecaria Maria Angela

Leal diz que a catalogagao do acer-
vo da Biblioteca Oliveira Lima esta
em estagio avangado e conta com a
participagao de cinco pessoas: a
brasileira Sflnia BurnieI', tamMm
bibliotecaria, a holandesa Blanche
Ebelling Koning, especialista ern 0-
bras raras, ambas com dedicagao
em perfodo integral, e mais tros
pcssoas (dois amer'icanos e um es-
pall!lOl) que t.r'ahalham no projeto
em (,()lllPO pfll'cial, dedicando-sc
Iwin 'ipalmcnLC Hconservagao. Pal"

te da verba para manutehgao desse
trabalho vem do governo norte-a-
mericano, que man tern urn convenio
com a universidade h3 dois anos.

Segundo ela, parte do acervo
corre serio risco de se perder.
"Os Iivros mais antjgos san mais
conservados. Os do seculo passa-
do e primeiras decadas do seculo
~o tern pessimo pape!, tern acido.
.E urn problema mundial a conser-
vagao de pubIicagoes do seculo
19", explica. Kia diz que alguns
documentos nem podem sel' COl)-
sultados, porque poderiam des-
manchar ao toque dos dedos. "Es- .

. tamos verificando os que preci-
sam de cuidados especiais. Usa-
mos envelopes proprios, sacos
plasticos", diz.

Leal afirma tamMm que h3
urn projeto de microfilmagem do
aterial mais· deteriorado, mas,
or exigir muitos recursos, e "pa-
a 0 futuro". Ja para a cataloga-
'0, tAm sido feitos contatos com·
~tras instituigoes, como a Bi-
iotccn do Congresso norte-ame-
cano, n Biblioteca Nacional do
Bsil (: II lJF'MG. "Fazemos pes-
isas IHII'II sflbcr a grafia corre-

t dos IIOllins (Ios auLores e dos Ii- I
V s", nWIIII'('('{l (WCF)


