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O quadro social
Quando li em Fernando Pessoa que “existem momentos inesquecíveis, coisas
inexplicáveis e pessoas incomparáveis” é que pude avaliar o quanto o
pensamento dele se aplica a nós pelo
tempo que temos vivido nesta sociedade. No meu caso, desde que o saudoso poeta e contista Airton Bayma me trouxe pela
mão.
Tenho a Sobrames, onde recebi influências literárias de várias tendências,
como uma sociedade que veio para dignificar e realçar o valor e o saber dos sócios.
Voltando a vista para o tempo em que
as reuniões aconteciam no primeiro andar do Memorial da Medicina de Pernambuco, no auditório da Liga Pernambucana
Contra a Tuberculose e no atual auditório,
me vejo nessa trajetória acompanhado de
sentimentos emanados pelo clima que se
instalava ali durante a apresentação dos
trabalhos, quase todos pincelados de cores nas
manhãs daquelas segundas-feiras, preenchendo
a alma para seguir com disposição de espírito
no cotidiano de todo mês.
Ao longo desse trajeto fomos envolvidos e
navegados por inúmeros médicos escritores de
importância sentimental e literária, realçados de
forma emblemática e metafórica. Olhos e mente contemplam os sobramistas que nos deixaram a imaginar para entrar num estado de paz,
pureza de pensamentos e elevação espiritual
para continuar pelos tempos que hão de vir, pois
que houve tempos vividos que nos tornamos
fragmentos de uma vivência, nos tornamos cúmplices de uma mesma história.
Foi aqui que amanhecemos todos os meses
e é aqui que todos se conhecem, todos se confraternizam, todos veem o desenrolar do tempo
literário da vida, todos mostram talentos e é essa
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a essência da vida na Sobrames: mantermos
contato e assim enriquecer o nosso dia
a dia e a história da Sobrames. “Não
há presente sem passado”, costumava
falar Ferreyra dos Santos.
“De tempo somos. Somos seus
pés e suas bocas”, no dizer do escritor
uruguaio Eduardo Galeano.
O ano começa devagar, com ares
nostálgicos, quando o tempo vai dissipando pouco a pouco os resquícios das
festividades natalinas.
“O tempo é um fio \ que vale muito. \ O
tempo é um fio \ por entre os dedos. \
Escapa o fio \ perdeu-se o tempo. \ ...
Mas ainda é tempo”, no desvelo de Henriqueta Lisboa, ao construir O Menino Poeta.
Para não perder a linha do tempo há necessidade de manter a frequência média das
reuniões que gira em torno de trinta associados. Ao contrário do Princípio da Parcimônia, conhecido como a Navalha de
Occam, que diz “não se devem multiplicar as
coisas sem necessidade”, ou “Entia non sunt
multiplicanda praeter necessitatem”, como costumava recitar o Prof. Bezerra Coutinho.
Eis, portanto, um dos motivos pelos quais
os confrades Geraldo Pereira, Pedro Fernandes, Agenor Mendes e Arimá Maranhão vão
conduzir a Comissão do Quadro Social da Sobrames para atrair novos médicos escritores
com o objetivo de garantir um quadro social
renovado e mais atuante, tendo em vista as palavras de Vitor Hugo: “O futuro tem muitos nomes: para os fracos, é o inatingível; para os temerosos, o desconhecido; e, para os valentes,
a oportunidade”.
Pois que “os pés do tempo caminham em
nossos pés. As bocas do tempo contam a viagem”, conclui Galeano.
José Arlindo Gomes de Sá
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XXV Congresso da Sobrames
IX Congresso da UMEAL
As comissões organizadoras
do XXV Congresso Brasileiro da
Sobrames e do IX da UMEAL
reuniram-se no dia 8, com o objetivo de revisar as atividades já realizadas e deliberar sobre a escolha do hotel onde serão realizados
os Congressos.
Nesse sentido ficou acertada
uma nova visita ao Recife Praia
Hotel, no dia 10, na praia do Pina,
para deliberar sobre este assunto.
Foi abordado também o assunto
pendente para a elaboração do
novo site da Sobrames-PE e outros assuntos correlatos.

Já foi elaborado um modelo de programação para as
atividades literárias para a discussão do grupo de trabalho.
Nessa reunião estiveram
presentes dos seguintes sobramistas: Luiz Barreto, Waldênio Porto, Luiz Coutinho,
Claudio Pina, Geraldo Pereira, Paulo Camelo, Paulo
Paiva, José Arlindo, Mário Auto-foto do acervo de Luiz Barreto
Pina, Luiz Coutinho, Mário GuiGuimarães e Fátima Almeida.
No dia 29 de janeiro a comis- marães e Eni Ribeiro.
Outros pontos do planejasão voltou a se reunir, estando presentes: Luiz Barreto, Waldenio mento foram abordados, nos itens
Porto, Paulo Camelo, Cláudio programa e parcerias.

Programação do Congresso conjunto
XXV Sobrames e IX Umeal
Para iniciarmos a divulgação
do XXV Congresso Brasileiro de
Médicos Escritores e do IX Congresso da UMEAL, estamos apresentando um sumário da distribuição das atividades desses eventos,
que depois serão detalhadamente
informadas, não estando aqui explicitadas as atividades de entretenimentos.

Anuidade
Na última reunião da diretoria
da Sobrames-PE, além de outros
assuntos, ficou resolvido o valor da
anuidade.
Após três anos sem alteração,
a anuidade da Sobrames-PE sofreu um reajuste e passou a R$
400,00, podendo ser paga em
duas parcelasde R$ 200,00.
Lembramos aos associados
que não pagaram sua anuidade de
2013 para que procurem a secretaria e atualizem suas contribuições.

I – Dia 8 de outubro às 19 horas Abertura do Congresso – será
realizada no Recife Praia Hotel, na praia do Pina, no Recife, que disponibilizará apartamentos para os congressistas;
II – Dia 9 de outubro, das 8h às
18h30, início das atividades
com a apresentação dos trabalhos em prosa e em versos
em duas salas, concomitantemente, e de palestras em uma
única sala.
III – Dia 10 de outubro, das 8h às
18h30, apresentação de trabalhos literários, palestras e
Assembleia da UMEAL.
IV – Dia 11 de outubro, das 8h às
17h, apresentação de trabalhos literários, palestras e Assembleia da Sobrames.
A noite, às 19 horas, jantar de
encerramento e premiações.
Espera-se a chegada de todos
os participantes no dia 8 de outubro, com tempo para a participação da abertura dos eventos.

43º aniversário
da APM
A Academia Pernambucana
de Medicina, ao completar seus
43 anos de funcionamento,
promoveu um
grande evento na
noite de 18 de
dezembro.
O presidente Edmundo
Ferraz, em pronunciamento, teceu considerações
sobre a dinâmica da evolução das
ciências e o papel das Academias.
Promoveu a outorga da Medalha do Mérito Fernando Figueira ao prof. Antonio Soares Aguiar, o título de Acadêmico do Ano
ao prof. Luiz Maurício da Silva e
a entrega da importância de 2 mil
reais às estudantes Maria Eduarda Zamoro Silva e Juliana Albuquerque, vencedoras do Prêmio
Salomão Kelner de literatura, promovido pela Academia.
Após a solenidade foi oferecido um coquetel aos convidados.

Mais dois sócios titulares
A nossa primeira reunião do ano foi promissora critora Elaine Lima de Souza, que foi aceita por aclamação pela assembleia, e em fevereiro tomará posse
para o nosso quadro associativo.
O Dr. Luiz Moreira da Silva tomou posse como também, como titular.
Elaine Souza é médica das UPAs Engenho Vemembro titular, inlho e Barra de Jangada, pretendendo fazer residicado que foi por
dência para infectologia no HC. Lançou em dezemLuiz Barreto, na
bro seu primeiro livro, “Churumela e o amuleto de
reunião de noBelizar”.
vembro passado.
Luiz Moreira
é médico urologista, aposentado
pelo Hospital das
Clínicas da Universidade Federal
de Pernambuco.
Lançou recentemente o livro
“Cartas”.
Paulo CameLuiz Moreira, empossado em janeiro. Elaine Souza tomará posse em fevereiro.
lo apresentou a
Fotos: Paulo Camelo
jovem médica es-

Alane completa 36 anos

APL outorga prêmios

Neste 15 de janeiro, às 17 horas, na Rua Santana 206, Santana, Recife, a Academia de Letras e
Artes do Nordeste realizou sua
cerimônia festiva em comemoração aos 36 anos de sua fundação, completados no dia 27.
A cerimônia foi presidida
pela escritora Maria Auxiliadora Leal, convidada pelo presidente Melchiades Montenegro
Filho para essa finalidade.
Na oportunidade ocorreu
o lançamento do número 20 da
Foto: Paulo Camelo
Revista Letras e Artes.

A Academia Pernambucana de Letras, em sessão comemorativa de 113 anos de fundação no dia
28 de janeiro, outorgou os prêmios literários:
Prêmio Antônio de Brito Alves: Juarez Caesar Malta Sobreira; Prêmio Edmir Domingues:
Ciro José Tavares da Silva; menções honrosas: Albuquerque Pereira, Rômulo César Lapenda Rodrigues de Melo e Valdeci da Silva Ferraz; Prêmio
Elita Ferreira: Cecília de Morais Dantas; menção
honrosa: Raphaela Nicácio da Silva Lopes; Prêmio Vânia Souto Carvalho: Melchiades Montenegro Filho; menções honrosas: Ricardo Japiassu
Simões e João Gratuliano Glasner de Lima; Prêmio Waldemar Lopes: Hugo Siqueira de Souza.

Manhã de carnaval
O nosso confrade, médico escritor, romancista Waldenio Porto,
da Rede de Integração das Academias de Letras do Nordeste, estará lançando, no dia 19 de fevereiro às 20 horas, na Academia Pernambucana de Letras, seu mais
novo livro, que tem como título
“Manhã de carnaval.”

O Grito da Véia
Já é tradição. O Grito da
Véia sairá nesse 22 de fevereiro
às 15 horas, da Rua Velha, sob
a liderança do escritor Jacques
Ribemboim, acompanhado de
escritores e outros foliões.
Como ocorreu nos anos
anteriores, o porta-estandarte será o sobramista Paulo
Camelo.

Caminhos da Natureza
Nosso confrade José Warmuth Teixeira, de Santa Catarina,
nos brinda com uma obra prima
da fotografia de Natureza.
Seu livro "Caminhos da Natureza" (Tubarão: Edição do autor,
2013), de 285 x 225
mm, com capa dura e
104 páginas em papel
couché fosco 110 g/
m², com texto bilingüe
português/inglês, fotografias coloridas com
moldura preta, é, sem
nenhuma dúvida, um
primor.
Nós, amantes da

Raízes do rádio
Durante nossa reunião de janeiro, o jornalista e radialista Luiz Maranhão Filho, presidente
do Instituto Histórico de
Olinda, proferiu palestra
sobre a era de ouro do
rádio, com destaque para a Rádio
Clube de Pernambuco, pioneira na
radiodifusão brasileira. Após a palestra nos brindou com alguns
exemplares de seu livro “Raízes do
rádio”, um documentário histórico
e analítico a respeito da radiodifusão em Pernambuco.
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fotografia, já conhecemos a arte
de José Warmuth, mas ele nos surpreende a cada vez que apresenta
alguma coleção de sua lavra.
Vale a pena ver e saborear
este livro.

Pegadas do tempo
Outro livro digno de nota,
cujo lançamento já foi noticiado
por este Boletim, é “Pegadas do
tempo”, do médico escritor português Luís Lourenço (membro
honorário da Sobrames-PE).
Com dimensões de 13 x 19
cm, capa em cartão triplex 250 g/
m², plastificada, impresso em papel couché fosco 90 g/m², 87 páginas, é composto
exclusivamente de
haicais, individualmente ilustrados
com fotografias coloridas, também realizadas pelo autor.

Odile Cantinho nos deixa
Quase centenária (completaria 99 anos nesse 26 de
fevereiro), a escritora Odile
Cantinho, membro honorário
da Sobrames-PE, deixou
nosso convívio.
A poetisa Odile Vital
César Cantinho era sócia honorária desde abril de 1997, na gestão
de Guilherme Montenegro Abath.
Odile tinha assento em entidades literárias pernambucanas,
como a União Brasileira de Escritores, a Academia Recifense de

Foto recuperada da internet.

Letras e a Academia de Letras e
Artes do Nordeste.
Oremos para que seja bem
recebida no outro lado da vida,
onde dará novos passos, à espera
de que um dia nos encontremos.

sobrames-pe.webnode.com
Este é o nosso novo endereço eletrônico, após alguns meses
de desativação do anterior, por
dificuldades técnicas.

Aniversariantes
Em fevereiro nós nos congratulamos com os seguintes sobramistas pelos seus aniversários:
5 - Nelson Saldanha;
13 - Pedro Fernandes Neto;
15 - Antonio Pessoa Antunes;
20 - Miguel Doherty;
26 - José Falcão;
Rostand Paraíso;
28 - Fátima Quintas.

