OCUPA NTE ATUAL
LUfS Cavalcante SU CUPIRA.

Filho de Carolino Cavalcante

Sucupira e Edwiges Cavalcante Sucupira, nasceu em Fortaleza
a 11 de maio de 1901.

do Sagrado

Primeiros estudos no Colégio Cearense

Coração, de Fortaleza, concluindo no Liceu do

Ceará o chamado curso de madureza. Funcionário da Fazenda
Federal, foi lnspetor da Alfândega de Fortaleza,

Deputado Fe

deral, Secretário de Estado, tendo exercido, interinamente, o
carg"O de Interventor Federal do Ceará.

Sobretudo professor e

jornalista, destes que não perdem tempo e
horas.

Lecionou no Instituto

C?

são a todas as

Católico de Estudos Superiores,

no Instituto Social, no Rio de Janeiro, no Colégio da Imaculada
Conceição, no das Irmãs Dorotéias e na Faculdade de Filosofia
àe Fortaleza.

Palavra fácil, senhor das matérias que ensina, é

na verdade o professor que transmite.

Um agitado e espon

tâneo, liberto das exigências da roupa e rebelde aos precon
ceitos.

Como homem de jornal, ninguém teria sido mais que

ele no Ceará, pela continuidade e pelo valor de seus artigos
e crônicas.

No dizer de Mário Linhares, "é espírito voltado

para os fatos com atração irresistível dos temas sociológicos".
Estreou em 1910 n' O Perfí/ e, desde 1922 até o desaparecimento
de O Nordeste, deu tudo em benefício da folha e da causa ca
tólica que intransigentemente defendia.

L. S. na seção Pontos

de Vista, desde 1924, e em Fatos do Dia, a partir de 1940, assi

nando-se OBS, era um bom salgadinho que todos saboreavam.
Escreveu, também, n'A Ordem, do Rio de Janeiro, em O Estado,
do Recife, e em A União e n'A Cruz da antiga Capital Federal.
Faz parte do Instituto do Ceará. A vida exaustiva de professor
e do periodismo não o permitiu legar, até agora, à posteridade,
obra cultural ao nível do seu saber e inteligência. Aos dezesseis
anos de idade, publicou Equatoriais, pequeno livro de poesias.
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