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EDIÇÃO ESPECIAL
Turismo e literatura

Depois de duas tentativas frustradas de realização de congresso
no continente africano e, em
consequência, dois congressos
seguidos no Brasil (notadamente em Curitiba e no Recife), novamente o Congresso da UMEAL é realizado em continente
europeu, desta vez na aprazível
cidade de Viana do Castelo, no
litoral norte de Portugal.
Os brasileiros pertencentes à
Sobrames começaram a se movimentar desde o encerramento do
último congresso, no intuito de
comparecer ao evento que se realizaria este ano.
Em Pernambuco, saíram três grupos, com passeios
e datas diferentes, mas com o
fim único de participar, entre 24 e 27 de
setembro, do X Congresso de Médicos Escritores
e Artistas Lusófonos.
Meraldo Zisman e
Graça fizeram sua programação. O mesmo
ocorreu com Luiz Barreto e Mariluce. Ocorreria
fato semelhante, o casal
Paulo Camelo e Carmen
Lucia em outro passeio,
se a este casal não se juntasse outro: José Arlindo
e Tânia, e José Maria
Chaves não viesse do Ceará e se juntasse a nós.
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bro com destino a Lisboa, onde passamos
6 dias. Depois, 4 dias na cidade do Porto,
antes de nos dirigirmos à cidade de Viana
do Castelo.
Tudo programado: Voo pela TAP Recife-Lisboa, onde ficaríamos 6 dias e faríamos passeios programados pela Celina
Tours. Depois, o trem-bala nos levaria ao
Porto, onde faríamos mais passeios. Dali
iríamos a Viana do Castelo, para o cumprimento da parte literária, atividade-fim da
viagem. Então, voltaríamos ao Recife em
voo da TAP. O Trem-bala ficou para outra
vez, mas não nos frustrou. Já o voo da TAP...
O congresso ultrapassou nossas expectativas, com a presidência de Luísa Quintela, a capitanear um grupo simpático e eficiente, que nos deixou sempre e cada vez
mais satisfeitos.
Os passeios turístico-culturais complementaram nossa atividade turística anterior ao evento. Assim, depois
de conhecermos (ou revermos) Sintra, Cascais, Cabo
da Roca, Arrábida, Castelo
Palmela, Quinta da Bacalhoa,
Fátima, Alcobaça, Batalha,
Nazaré, Óbidos, Évora, Santiago de Compostela, Braga,
Alto do Bom Jesus, Guimarães, com paradas em vários
pontos belíssimos e refeições
regionais, fomos visitar também Viana do Castelo, Alto
de Santa Luzia e Ponte de
Lima.
Que agora finalmente venha Moçambique e seus safáris.
Paulo Camelo de Andrade Almeida
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Um sonho lusófono
Mais uma vez os médicos escritores lusófonos reúnem-se sob
o manto da linguagem literária.
Desta vez a reunião aconteceu na cidade de Viana do Castelo, em Portugal.
Que bom, depois de cruzar os
mares por sete horas e poucos minutos, aportar em terras de irmãos,
receber os mesmos carinhos, juntar-se sob a mesma língua com
sotaques diferentes e graciosos!
Estamos em Lisboa, Porto ou Viana do Castelo.
Pouco a pouco fomos nos reunindo. Cá estávamos agora 17 brasileiros, 9 de Pernambuco, um do
Ceará, uma do Maranhão e 6 de
Minas Gerais. Juntamo-nos a mais
6 de Moçambique, 2 de Macau e
mais umas 5 dezenas de portugueses.
Belas reuniões foram realizadas nesses quatro dias em que estivemos em Viana do Castelo, à
beira do Rio Lima, com o Oceano
Atlântico a nos acercar, o mesmo
aceano que toca as costas do Brasil, principalmente no Recife, que
beija afetuosamente os rios Capibaribe e Beberibe.
Participamos ainda de vários
outros eventos:
* Recepção na Ordem dos
Médicos, em abertura da exposição de pintura e exposição fotográfica;
* Visita à Santa Casa de Misericórdia e sua igreja barroca;
* Almoços no hotel e na Pousada Santa Luzia e no Hotel
Museu do Chocolate;
* Subida ao Monte de Santa
Luzia e à Citânia de Santa
Luzia, povoação de estrutura
em pedra com cerca de 2000
anos, construída por celtas,
romanos e portugueses.

Registro

Não foram poucas as apresentações literárias feitas pelos
participantes médicos e colaboradores das diversas nacionalidade
citadas. Uma riqueza literária
transcrita – quase todas – nos
Anais deste X Congresso da
UMEAL.
Com que alegria, c ompetência e gentileza foram realizados
todos esses eventos, apresentados
quer por Maria José Leal, presidente da UMEAL, quer por Luísa
Quintela, presidente do Congresso, quer por toda a equipe. Uma
riqueza de eventos que não deixamos de respirar.
Não poderia deixar de referir
o desfile de modas, promovido
pela jovem estilista Isabel Lima,
com a beleza de juventude dos
seus modelos, e atma´bem a apresentação do tenor João Terleira e
Joana Resende.
E, finalmente, participamos da
reunião de encerramento do nosso X Congresso e a promessa de
que o próximo será realizado em
Moçambique, na cidade de Maputo.
Registre-se que todos os sobramietas presentes a esse evento
tiveram a oportunidade de presidir reuniões literárias e apresentar
seus trabalhos literários.
Adeus, Viana do Castelo, ou
melhor, um até breve,
Viana do Castelo, cidade que: “Quem
gosta vem. Quem
ama fica.” Acrescente-se: quem ama e
não pode ficar leva
Viana do Castelo no
Coração.
Luiz de Gonzaga
Braga Barreto
(presidente da
Sobrames)

Assembleia Extraordinária da UMEAL
Selfie de Paulo Camelo

fotográfico

Pinceladas
(Num belo quadro de viagem)
“Paulotur”, como jocosamente (mas de forma bem
apropriada) eu me referia,
definindo a organização do
caríssimo amigo / irmão
Paulo Camelo de Andrade
Almeida, no tocante à programação. Foi Paulo que,
com sua “habilidade internetiana”, tudo fez, desde as
Foto: Paulo Camelo
passagens aéreas (TAP)
Nossa viagem a Viana do
Castelo, Portugal, ao encontro /
congresso da UMEAL foi partilhada de incrível alegria e semeada só
de momentos inesquecíveis, demarcada por pinceladas artísticas
num belo quadro representativo de
muita amizade, pura e sincera, com
Foto: Paulo Camelo
característica fraterna.
Já os encotnrei no Recife (dos até a parte turística de Lisboa (com
rios portados de pontes). Refiro- Sintra e Cascais; Fátima, Nazaré,
me aos casais Carmen / Paulo e Óbidos, Batalha e Alcobaça; ArTânia / José Arlindo que, junta- rábida e Évora) e, ainda, às cidamente com minha caçula, Thiciane des: Porto, Braga, Guimarães e
(vinculada à Sobrames-RR), pro- Santiago de Compostela. Organização nota 10, com louvor!
De minha parte, somente muito a agradecer:
Obrigado, Paulo, pela supina demonstração de amizade e altruismo, além de modelar tolerância com aqueles (como eu) que não têm
– até mesmo por força da
Selfie: Jaime Afra (Celina Tours)
idade – a sua resistência e
cedente de Aracaju, onde reside destreza.
Também ainda os nossos
atualmente, objetivando prestigiar
a nossa saída, precisamente ao agradecimentos à Celina Tours, até
meio dia de 13 de setembro, está- então ilustre desconhecida, que se
vamos no aprazível restaurante mostrou eficiente.
Finalmente, obrigado, meu
Squilus, para um almoço conjunto, com o fito de acertarmos os bom Deus, por mais essa beleza
últimos detalhes do planejamento de uma vida – em viagem – cultuda viagem, vetorizando uma exe- ral e recreativa.
José Maria Chaves
cução impecável, tal como (por
(Sobrames - CE)
fim) aconteceu. Fazíamos parte da
Fotos: Paulo Camelo

Triste fim de tão belo passeio
Extenuados, mas felizes, estávamos fazendo nosso retorno ao
lar brasileiro. Seis pernambucanos
e um cearense.
Ali pelas nove e meia, Antonio Quintela, amabilíssimo e eficiente colaborador do Congresso,
nos transportou em uma perua até
o aeroporto Francisco Sá Carneiro, na cidade do Porto.
Pequeno atraso, que não nos
deixou preocupados. Luiz Barreto e Mariluce ficariam em Lisboa
para continuidade de seu passeio,
entremeado pelo congresso.
Chegando em Lisboa, ainda
com boa margem de segurança,
dirigimo-nos ao portão marcado
para embarque, que deveria ocorrer às 16h45. Primeiro impacto:
atraso de uma hora. Previsão para
17h45. Tudo bem, tudo legal, não
fossem as informações desencontradas e em alguns momentos imbecis. Ao chegar o segundo horário, e não havendo avião no pártio, a resposta para a pergunta sobre o atraso era: “porque ainda
não chegou”. Informações sobre
problema de
saúde de passageiro, e até
morte, depois
desmentida
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pelos próprios funcionários, desvio de rota que depois foi negado,
e por aí foi, sendo remarcada nova
partida para as 19 horas. Antes do
decurso do prazo, nova informação dizia que às 19 horas seriam
dadas mais informações a respeito, e naquela hora foi remarcada a
partida para 22h15.
Para iludir os
angustiados passageiros, a cada
nova informação
era dado um “voucher” de 6 euros,
para refeição.
Finalmente, às 21h15, chamamento para embarque imediato em
outro portão. Fomos transferidos
para um portão que nos levava a
enorme escadaria, descendo, para
tomar ônibus que nos conduzisse
ao tão esperado avião.
Depois de grande espera, fizeram-nos descer e entrar nos ônibus. Mas os ônibus não saíram.
Parados que estavam, ali ficaram
por longos minutos, até que um
funcionário veio mandar que saíssemos do ônibus e subíssemos a escada de volta,
porque, lá em cima, um
supervisor expliacaria o
transtorno.
Estávamos sendo
tratados feito gado, tangidos para
um lado e para outro.
Sublevamo-nos, até que o supervisor resolveu descer, para dizer que o avião já estava no pátio

havia muito
tempo,
mas precisava de ser
limpo.
Em momento algum, depois
de 6 horas de angustiante espera,
nos foi dada informação aceitável.
Finalmente, fomos postos novamente nos ônibus, que
nos levaram bem longe, no
pátio do aeroporto, e ali ficamos, por mais outras dezenas de minutos, até que
fosse dada a ordem para se
abrirem as portas e pudéssemos acessar
a aeronave,
que ali estava
parada havia
horas.
Às 23h05,
Fotos: Paulo Camelo
finalmente, saímos em voo para o Recife.
Registre-se, como contraste,
a cortesia e atenção da tripulação.
Paulo Camelo de Andrade Almeida

Aniversariantes
Em outubro parabenizamos
os seguintes aniversariantes:
3 - Cláudio Aguiar
8 - Elizabeth Brandt Feijó
12 - Luiz Barreto
Rosa Pena
16 - Alaíde Correia Lima Santos
17 - Zélia Monte Bezerra
Flávio Chaves
Olimpio Bonald Neto
Telma Brilhante
22 - Bernadete Serpa Lopes
23 - José Maria Chaves
Mauro Barbosa Arruda
Walter Wh itton Harris
24 - Fernando Aguiar
27 - Sérgio Barbosa Bruscky
28 - Alfredo Pereira da Costa
29 - Rommel Werneck

