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Estudantes de medicina no XXV Congresso da SOBRAMES
Alexandre, O Grande, teria procurado a Fonte da Juventude. Morreu de uma febre
desconhecida, pouco tempo depois,
aos 33 anos de idade. Se o conquistador macedônio tivesse procurado a longevidade, provavelmente teria vivido mais.
Bastava evitar o excesso de vinho, a vida dissoluta que levava e adotar hábitos saudáveis
de contemplação poética como recomendavam seus conselheiros.
Carlos Drumond de Andrade dizia:
“Chega mais perto e contempla as palavras.
Cada uma delas tem mil faces secretas sob
a face neutra”. Pensar na arte da palavra
faz a gente viajar por ideias e mundos inimagináveis, arte capaz de gerar sonhos e
revoluções, surpresas e prazeres, pensamentos nunca antes concebidos. “O futuro a Deus
pertence”, afirmava a sabedoria popular num
misto de fé, desígnio divino e resignação ante
a impossibilidade de se determinar o amanhã.
Nos dias atuais, a realidade que nos afronta,
vincula-se ao forte declínio cultural, moral, intelectual e espiritual. George Carlin, em 2008, já afirmava: “Nós bebemos demais, gastamos sem critérios, dirigimos com mais rapidez, ficamos acordados até muito tarde, acordamos muito cansados, rezamos raramente e lemos muito pouco”.
Multiplicamos nossos bens, mas reduzimos nossos valores. Aprendemos a sobreviver, mas não a
viver, adicionamos tempo às nossas vidas e não
vida aos nossos anos.
Haveremos de chegar ao discernimento, tirando de dentro as nossas verdadeiras razões existenciais e não esperando que venha de fora a nossa quietude como inquilinos do tempo? Se a gente
escolhe, logo se define onde deve se encontrar.
Ou então, vai estar sempre submisso crônico aos
efêmeros desejos que o mundo oferece. E assim a
insensibilidade vai cada vez mais aumentando na
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busca incontrolável de emoções impactantes. Em
contraposição a essa tendência, Michel
Lacroix recomenda, dentro do turbilhão
que a vida moderna nos impõe que “não
precisamos de emoções fortes”, pois esses abalos afetivos nos tornam insensíveis
e por isso devemos ir ao encontro do lirismo verdadeiro. Esta é a tendência que
eleva o espírito, privilegia a subjetividade
e a revelação artística do nosso estado de
alma.
E este é um dos motivos pelos quais existe
a Sobrames-PE desde os idos de 1972: alegria e extensão da atividade médica, nobreza de sentimentos e amplidão de vida espiritual que cultivamos na convivência das reuniões, congressos e jornadas literárias, como a lembrar Fernando Figueira: “O médico que só sabe
medicina sabe muito pouco”.
E no final de cada ano, o almoço de confraternização é a culminância desses momentos vividos nas primeiras segundas-feiras de
cada mês.
Para Teilhard de Chardin, “o futuro é melhor
do que qualquer passado”, interpretando um otimismo típico do século 20. A participação de estudantes de medicina no último congresso da
Sobrames, sem que lhes fosse cobradas taxas de
inscrição, tem como um dos objetivos atraí-los
para este universo que defendemos e assim buscar a renovação do quadro social, inspirados neste belo e instigante texto de Fernando Pessoa, na
certeza de que irá aflorar no coração de cada um
seu espírito poético e participativo, porque
“Outros haverão de ter
o que houvermos de perder.
Outros poderão achar
o que, no nosso encontrar,
foi achado, ou não achado,
segundo o destino dado...”
José Arlindo Gomes de Sá
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Repercussões dos Congressos
Transcrevemos abaixo alguns dos muitos pronunciamentos dos nossos colegas sobre os Congressos da
Sobrames e da Umeal.
Querido Presidente
Eu ainda estou sob o impacto da beleza dos
Congressos realizados no Recife. Mesmo tendo
participado de outros dois, me deliciei com este
XXV. Os colegas do Rio de Janeiro comprovaram
que eu não exagerava ao dizer que seria sensacional. Tive a chance única de, além da palestra
magistral ver o grande ator Reinaldo de Oliveira
atuando numa peça, em seu teatro. Por favor,
transmita a ele o eterno agradecimento pelo convite, que permitiu que eu e quatro colegas, três do
Rio e uma de Cascavel, PR, fôssemos ver a peça
“Um Sábado em 30”. Reinaldo ganhou novas fãs.
E parabéns a todos os colegas. Os trabalhos estão
ótimos, editados com maestria nos Anais do Congresso. E a Regional RJ, como foi visto, festejou
os prêmios de Jane Dias, primeiro lugar em crônicas e de Beth Oliveira, menção honrosa em conto. Eu disse que seria difícil ganhar prêmio, sabendo do valor do trabalho literários dos colegas, principalmente de Pernambuco. Abraço a todos. Paulo Fatal, Sobrames RJ.
Prezado Barreto,
Nós é que agradecemos a acolhida e o maravilhoso Congresso! Estou colocando nossos Anais
nas bibliotecas da Universidade Estácio de Sá para
disponibilizar aos alunos e no CPDOC do Cremerj
para arquivo e documentação. Grande Abraço
Rose Matuk

Barreto,
aproveito e venho agradecer a oportunidade
que tive de relançar meu livro, DR. FORMOL, e
falar alguns poemas de Leminski.
Obrigado e parabéns pela organização do congresso.
abçs Antonio Gutman
Querido Paulo,
Mais uma vez parabéns pelo excelente Congresso. Na Interrnet não se fala de outra coisa....
Adorei as fotos e o seu album.
Um abraço carinhoso,
Márcia
Paulo,
Fiquei muito agradecida pelas fotos que você
enviou, vi também no face. Foi um prazer participar da Comissão Julgadora. Vocês estão de parabéns pela organização do Congresso, tenho escutado muitos elogios.
Disponha sempre, amigo.
Abraço, Telma.

Barreto amigo, Parabéns. Congresso impecável. Abraços Meraldo

Prezado colega Luiz Barreto,
Reservo este momento para lhe agradecer os
agradáveis momentos que todos vocês nos proporcionaram por ocasião do congresso em Recife. Nada a reclamar! Apenas a agradecer!
Atenciosamente e com carinho extensivo a
toda equipe.
Celina Côrte Pinheiro
Presidente da Sobrames-CE

Hélio Begliomini membro do
Instituto Histórico

Contando Histórias é o livro
de Juracy Nunes

O médico Juracy Nunes recebeu da Editora
Nosso confrade Hélio Begliomini, da Sobrames-SP, tomou posse como membro do Instituto His- Universitária o seu livro “Contando Histórias”, cujo
lançamento será na sua cidade natal,
tórico e Geográfico de São Paulo
Paraíba. São histórias para
no dia 19 de novembro deste ano.
Matéria Prima Monteiro,
serem contadas aos netos. O prefácio
Na última reunião do InstituRegistramos
também
o
redo livro é do confrade Luiz Barreto.
to Arqueológico, Histórico e GeDr. Juracy foi professor de ortoográfico Pernambucano, o confra- cebimento do livro “Matéria Prima”,
de
autoria
de
Hélio
enviapedia do Centro de Ciências da Saúde
de Luiz Barreto, que também é
dos
para
a
biblioteca
da
Sobrada UFPE e diretor do Hospital das
membro daquele sodalício, fez o
registro da posse do confrade mes-PE e para o confrade Luiz Clínicas. Hoje reside e trabalha em
Barreto.
Monteiro.
Hélio Begliomini.

Eleição na Academia
Pernambucana de Medicina

Último porto de
Henrique Galvão

A Academia Pernambucana de Medicina realiO livro "Último porto de Henrique Galvão", da
zou no dia 12 de novembro a eleição para a compor escritora Ana Maria César, foi lançado na Academia
a diretoria para o mandato de 2015/2016. Foi ree- Pernambucana de Letras no dia 24/11 em prestigialeita a mesma diretoria que tem como presidente o do evento que contou com a presença de amigos e
acadêmico Edmundo Machado Ferraz.
confrades de várias entidaDesta diretoria fazem parte os confrades
des literárias. Na ocasião Ana
associados da Sobrames Gentil Porto
proferiu emocionadas palacomo vice-presidente, Luiz Barreto na
vras sobre o trabalho de pescondição de secretário geral, Gustavo
quisa e dedicação para a elaTrindade Henriques, como tesoureiro e
boração da obra.
Claudio Renato Pina Moreira e Bertoldo
Diz Ana na quarta capa
Kruse como membros do Conselho Fisdo livro: "Nesses 53 anos
cal.
que nos separam daquele
Foto: Dalva de Oliveira
A posse da nova diretoria será no
verão de 1961, quando a
dia 17 de de- pacata cidade do Recife se
zembro, às viu transformada no centro
20h, na sua das atenções, de onde parsede, quando tiam notícias para os quaa Academia tro cantos da terra, muito
Pernambuca- já se escreveu sobre o
na de Medici- transatlântico luso e os hona estará co- mens que se aventuraram Foto do acervo de Fátima Almeida
memorando em empreitada heroica na
44 anos de perseguição de seus sonhos de libertar a Península
instalação.
Ibérica das ditaduras de Salazar e Franco".
Foto do acervo de Luiz Barreto

X Congresso da Umeal
já tem data e local

Melchiades Montenegro
lança “Feliciana”

Em decorrência de determinação da assembleia
geral da Umeal realizada durante seu IX Congresso,
no Recife, em concomitância com o XXv Congresso
da Sobrames, a presidência da Umeal passará a ser
exercida a partir de 2015 pela médica portuguesa
Maria José Leal, que ficou com a incumbência de
programar o X Congresso da entidade, já no ano de
2015, em Portugal.
E já temos
data e local para
o mesmo: ocorrerá em Viana do
Castelo entre 24 e
27 de setembro
de 2015, com organização local de
responsabilidade
Foto: Paulo Camelo
de Luísa Quintela.

Baseado em um fato ocorrido há mais 150 anos,
mais precisamente no dia 28 de fevereiro de 1846,
narrado em pequena nota pelo Diario de Pernambuco, o escritor Melchiades Montenegro, presidente da
Academia de
Letras e Artes
do Nordeste,
concebeu um
romance e, em
poucos meses
de profícua inspiração, pesquisa e produção,
fez um livro de
quase 500 págiFotomontagem: Paulo Camelo
nas, que intitulou
“Feliciana - um olhar no infinito” e o lançou na tardenoite deste 21 de novembro, na sede da UBE-PE.

Página extra
Alguns aspectos fotográficos da confraternização
Neste 29 de novembro fizemos nosso almoço
de confraternização, no Recife Praia Hotel.
O Boletim Sobrames foi antecipado em seu formato papel, para ser distribuído durante a nossa última reunião do ano, uma vez que em
dezembro não teremos reunião
literária, sempre substituída pela
nossa confraternização.
Após a abertura, feita por
Paulo Camelo, que atuou como
mestre de cerimônias e leu uma
mensagem de natal de sua autoria, houve as palavras de José
Arlindo e Luiz Barreto.
O presidente José Arlindo instituiu o Prêmio de
Assiduidade Casaca-de-Couro, que foi entregue aos
sobramistas Luiz Barreto e sua esposa Mariluce Barreto, Cláudio Pina, Fátima Almeida, Maria do
Céu, Luiz Coutinho,
Mário Guimarães, Gustavo Trindade Henriques, Paulo Paiva e
Paulo Camelo.
Algums poemas sobre as festas de fim-deano foram declamados.
Após encerramento, foi servido um almoço, ao som de voz e violão de Paulo Lira.

Fotos: Paulo Camelo

Fotos: Carmen Camelo

Aguarde, em janeiro:

CASACA-DE-COURO

Efemérides de dezembro
1 - Dia do imigrante
Dia do numismata
2 - Dia da astronomia
3 - Dia do portador de deficiência
4 - Dia da propaganda
Dia do pedicuro
5 - São Nicolau
6 - Dia da extensão rural
7 - Dia do oficial de justiça
8 - Nossa Senhora da Conceição
Dia da família
9 - Dia do fonoaudiólogo
10 - Dia do palhaço
11 - Dia do engenheiro
Dia do arquiteto
13 - Santa Luzia
Dia do cego
Dia do ótico
14 - Dia do ministério público
15 - Dia do jardineiro
Dia da advogada
16 - Dia do reservista
17 - Dia do pastor presbiteriano
18 - Dia do museólogo
20 - Dia do mecânico
21 - Dia do atleta
22 - Início do verão
23 - Dia do vizinho
24 - Dia do órfão
25 - Natal
26 - Dia da lembrança
28 - Dia do salva vidas
Dia da marinha mercante
29 - Dia da biodiversidade
31 - São Silvestre
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Jornada Cultural UBE
A Jornada Cultural UBE, coordenada por Fátima Almeida, visitou a cidade de Gravatá no dia 8 de
novembro e contou com a participação dos sobramistas José Arlindo e Paulo Paiva.
Na ocasião, os escritores visitantes foram recebidos no Círculo Operário pelos membros da Academia de Letras e Artes de Gravatá e demais convidados. Na abertura do evento foram executados o
Hino de Pernambuco e o hino de Gravatá por Galeguinho de Gravatá e seu grupo de forró pé de serra.
Na sequência, as Meninas Ciganas declamaram poemas e alunos de escolas locais também fizeram apresentações.
Foi prestada homenagem ao escritor
Geraldo Ferraz pela sua contribuição à literatura com a realização do programa Quarta às Quatro e pela participação ativa às
ações da academia de Gravatá. À tarde os
participantes visitaram a
Estação do Artesão, a fazendinha do hotel Portal de
Gravatá e o polo moveleiro, conhecendo melhor a
cultura e vocação turística
Fotos do acervo de
da cidade.
Fátima Almeida

Aniversariantes
A Sobrames-PE reverencia os
seus associados que aniversariam
no mês de dezembro:
1 - José Ribeiro Neto
4 - Valêncio Vasconcelos Coelho
5 - Luiz Guimarães
Mariluce Barreto
15 - Mário Guimarães
22 - Paulo C amelo
23 - Ageu Magalhães Filho
25 - Selma Vasconcelos
28 - Antônio Aguiar.

Estende a reverência a outros
habitantes do mundo da literatura
e das artes.
6 - Maria Imaculada Gimenes
9 - Aluízio Furtado Menconça
16- Fernanda Guimarães
17 - Edna Alcântara
20 - Raimundo Carrero
21 - Cássio Cavalcante
23 - Dea Coirolo
25 - Antônio Arnaldo Camelo
29 - Vital Correa de Araujo
Jair Martins
30 - Tereza Tenório
Geraldo Ferraz.

