
    
 
 
 
 
   Aracaju, 06 de março de 2018 
 

   Prezado confrade e amigo. 
 

   Estamos a 60 dias do nosso SARAU em Lisboa, Portugal. O primeiro sarau internacional da SOBRAMES 

Sergipe. Parece um sonho, mas não é! Mas somos sonhadores permanentes e incorrigíveis e é isso que nos 
une e assemelha.   Mas também não é essa a natureza dos poetas, dos escritores, dos compositores, dos 

músicos, dos artistas...?  É o que valida a existência frágil de nossas almas imperfeitamente humanas.  
  O SARAU “Espelho D’Água”, que vai acontecer em 10 de maio de 2018 será um acontecimento histórico 
e você não poderá ficar de fora. E tudo está perfeitamente encaminhado. Um espaço maravilhoso reservado 

nos aguarda. Um pacote de viagem de 7 dias ( 5 a 12 de maio) já está pronto, pra você não se preocupar 
com nada e com possibilidade de mais tempo para quem quiser esticar a viagem ao norte de Portugal ou 

Espanha. Dúvidas? Ligue pra Silvina Aquino ( 79 99949-5610 / 79 3214-7602 ).  
   Os bilhetes já estão em venda antecipadamente. Não haverá venda de bilhete na porta do Restaurante 

que sediará o Sarau.  Os bilhetes poderão ser adquiridos diretamente na SOBRAMES, ao  preço de  R$  

350,00 ( tudo “all inclusive” ), até 31 de março. (Depois dessa data, esse valor poderá ser majorado em 
função do cambio ). Poderá ainda fazer depósito ou transferência bancária. Para os médicos portugueses e 

convidados residentes na Europa a aquisição do bilhete somente será feita por transferência bancária ou 
depósito em Lisboa, ao preço de 85 euros. Veja como proceder abaixo. 

 

Aquisição de bilhete por transferência bancária ou depósito identificado no BRASIL: 
BANCO SICREDI ARACAJU Ag. 2012  Conta: 24403-1 (Lúcio Antônio Prado Dias, João Alberto Cardoso 

Silveira / SOBRAMES).  
Aquisição de bilhete por transferência bancária ou depósito identificado na EUROPA: 

Banco: ActivoBank - NIB: 002300004547205556794 - Conta: 45472055567  Nome: João Alberto de Melo 

Silveira 
 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:  em qualquer situação o depósito ou transferência deverá ser  identificado 
com o nome do depositante e com a finalidade: “compra de 01 ingresso para o Sarau Espelho D’Água 

- SOBRAMES/SE - 10/05/2018” 
   

Enviamos ofício através da SOBRAMES nacional, sob a presidência da Dra. Josyanne Arruda Franco, de 

Jundiaí, São Paulo, ( ela estará presente no nosso SARAU e será um dos cantores da noite!) para diversas 
entidades que congregam médicos escritores e artistas portugueses, e países lusófonos, convidando-os para 

o Sarau e já temos confirmação de algumas participações.  
Temos absoluta certeza que a nossa permanência em Lisboa será das mais agradáveis possíveis. Mas não 

poderemos perder mais tempo. Adquira logo o seu bilhete, acerte o seu pacote de viagem e boa viagem! 

 

 
  Lúcio Antônio Prado Dias 
  Presidente da SOBRAMES SERGIPE 


