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40 anos da Sobrames-PE: um balanço
Claudio Renato Pina Moreira

Durante este mês de fevereiro estaremos encerrando as
festividades comemorativas pelos quarenta anos de fundação
da SOBRAMES-PE. 40 anos de atividades literárias contínuas,
com reuniões mensais (já estamos nos aproximando da de número 500!) e com apresentações de diversos trabalhos em várias categorias.
A diretoria da regional pernambucana sente-se muito satisfeita e recompensada com o resultado e com a receptividade
que obteve dos seus sócios e das diversas entidades locais ou
não. Com as diversas correspondências trocadas de incentivo.
A programação estabelecida foi do agrado de todos, tanto dos
membros da nossa regional como dos de outros Estados. Pudemos perceber o alto grau de prestígio que a SOBRAMES-PE
fez jus ao longo destes anos, graças à competência daqueles
que a dirigiram e que a engrandeceram.
Aqui recebemos durante o ano de 2012: José Maria Chaves (CE), José Medeiros (AL), Sérgio Pitaki (PR), José Carlos
Serufo (MG), Hélio Begliomini (SP), além dos pernambucanos
AntônioAguiar e Dilosa Carvalho, que, atendendo espontaneamente ao nosso convite, nos proporcionaram horas
agradáveis com suas conferências marcantes, conferências estas que estarão,
brevemente, fazendo parte do nosso próximo número da Revista Oficina de Letras e que poderão ser prazerosamente desfrutadas pelos amantes da boa
leitura.
Vários foram os livros lançados
pelos sobramistas de Pernambuco durante o ano de 2012, conforme se pode acompanhar nas edições do nosso boletim, entre
eles o de AntônioAntunes, Luiz Barreto, Paulo Camelo, Cícero Ferreira, Bertoldo Kruse,
Sônia Carneiro Leão, Pedro Fernandes. Merecidamente, prestamos homenagem a todos
os ex-presidentes da nossa regional e que fazem
parte da nossa história.
Estivemos maciçamente representados
no XXIV Congresso Nacional da SOBRAMES, que ocorreu em Curitiba, sob a presidência no nosso confrade Sergio Pitaki, senSociedade Brasileira de Médicos Escritores
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do, seguramente, a maior delegação entre os Estados brasileiros. E conseguimos, por unanimidade, que a sede do próximo
congresso, que deverá ocorrer em 2014, fosse o Recife, sob a
presidência de Luiz Barreto. Grande número de trabalhos nossos foram apresentados e aplaudidos durante as reuniões literárias e fazem parte dos anais.
Aqui em Pernambuco a SOBRAMES-PE foi homenageada em sessões especiais pela União Brasileira de Escritores,
pela Academia de Artes, Letras e Ciências de Olinda, e pela
Academia Pernambucana de Música, com entrega de diplomas representativos que já fazem parte do nosso acervo, carinhosamente guardados em nossos arquivos.
Um dos pontos marcantes das comemorações foi a plantação de uma muda de baobá (a arvore citada no livro “O pequeno príncipe” escrito por Antoine Saint-Exupéry) no jardim
em frente ao Memorial da Medicina, iniciativa de Luiz Barreto.
A muda está crescendo a cada dia e logo seu tronco estará largo
o suficiente para que possamos apreciar a beleza desta árvore
originária da África, mas que encontrou em Pernambuco um
campo propício para o seu crescimento – nosso Estado é o local
onde mais baobás existem no mundo, fora do continente africano. Não estaremos vivos daqui a um século, mas aqueles que
nos sucederem se lembrarão com carinho da SOBRAMES e
dos médicos que ali plantaram esta muda, simbolizando os 40
anos da instituição.
O ponto alto das comemorações foi, sem dúvida, o concurso literário para estudantes de medicina e para médicos não
sobramistas, em três categorias, e cujos prêmios foram entregues na sessão festiva de encerramento de 2012, durante o
almoço no Monte Hotel. A quantidade dos trabalhos, que superou as expectativas iniciais, e a excelente qualidade da maioria
dos textos nos surpreenderam. É o modo de atrair novos sócios,
trazer os alunos das faculdades para nossas reuniões, fazendo
com que eles se tornem novos escritores.
Nada teria sido possível sem a ajuda e a colaboração de
todos, principalmente a de Luiz Barreto e de Paulo Camelo,
além daqueles que fizeram parte da comissão julgadora do concurso. A todos eles, a diretoria agradece do fundo do coração.
Que venham outras datas para serem comemoradas. No momento, nossos olhos e pensamentos já estão voltados para o
congresso de 2014.
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Dilosa Carvalho toma posse
A professora Dilosa Carvalho
toma posse como sócio colaboradora da Sobrames na reunião de 4 de
fevereiro deste ano, e será apresentada pela confreira Eni Ribeiro.
Dilosa foi professora adjunta do
Departamento de Botânica da
UFPE, sendo membro fundadora do
Instituto do Xingó.

Foto: Luiz Barreto

Posse de Agenor Mendes Filho

Foto: Paulo Camelo

Na última reunião da Sobrames tomou
posse como sócio titular o médico Agenor
Mendes Filho, com especialidade em dermatologia e poeta como escritor. Fez a sua apresentação o confrade Luiz Barreto, sendo a sua
posse presidida pelo médico Claudio Renato
Pina Moreira. Sua esposa Edna Mendes participou deste importante evento.

O Grito da Véia
O bloco carnavalesco Grito
da Véia, organizado pela ONG
Civitate, à frente o escritor Jacques
Ribemboim, sairá, como já está se
fazendo costume, na tarde do dia
2 de fevereiro (sábado que antecede o do Galo), da Rua Velha,
onde se encontra a
sede da Civitate.
O Grito da
Véia é um bloco
de carnaval fundado
em 2004 com o propósito de chamar a
atenção do público
para a necessidade de melhorar a
qualidade ambiental da Boa Vista
e bairros centrais do Recife.
A “Véia” que grita é a Rua Velha, hoje vítima do abandono.
É o único bloco do mundo
com certificação ambiental (TerraPass – Carbon compensated)
Pelo quarto ano consecutivo,
o sobramista Paulo Camelo será
o porta-estandarte.

Pintura da sala da
Sobrames
Entrando com o pé direito em
2013, a diretoria da Sobrames, no
mês de janeiro, providenciou a pintura geral de sua sede no Memorial da Medicina. Nisso, todos os
quadros de fotografias foram retirados e tiveram que ser recolocados. As fotos dos ex-presidentes
da nossa regional e da nacional
foram redistribuídas para
acrescentar
novos espaços
para os dirigentes futuros.
O trabalho não
foi totalmente
Foto: Luiz Barreto
concluído.

100 anos da fundação do Curso de
Odontologia em Pernambuco
Ocorreu no dia 13 de janeiro próximo passado o primeiro centenário da fundação da Escola de Odontologia de Pernambuco. Seu primeiro diretor foi o médico Ascânio Peixoto, eleito na mesma ocasião
em cerimônia realizada no salão da Sociedade de Medicina de Pernambuco, então localizada no prédio número 3 da Rua do Hospício. Hoje,
a Escola de Odontologia transformou-se, em razão das reformas universitárias, no Curso de Odontologia do Centro de Ciências da Saúde
da Universidade Federal de Pernambuco. Foi a segunda escola de nível
superior a ser criada na área de saúde em Pernambuco, precedida pela
Escola de Farmácia. Ambas, Farmácia e Odontologia, estiveram, durante muitos anos, até 1958, como cursos anexos da Faculdade de
Medicina, desligando-se, então, e transformando-se em faculdades autônomas. As duas primitivas escolas foram o batente para a fundação
da Faculdade de Medicina, que se deu no ano de 1914, sob a direção
de Octávio de Freitas, mas que, por problemas outros, só entrou em
funcionamento em 1920. Curioso comentar que durante alguns poucos
anos, ao final da década de 1920, por razões de divergências entre
Octávio de Freitas e Frederico Cúrio, existiram simultaneamente duas
faculdades de Odontologia: a de Pernambuco e a do Recife, cada uma
com seu diretor. Por fim, o bom senso prevaleceu, e as duas escolas se
fundiram. O centenário do Curso de Odontologia em Pernambuco é
uma data relevante e que não deve ser esquecida pelas entidades que
representam a área de saúde, e é um marco que a SOBRAMES-PE faz
questão de registrar.

Faleceu Sérgio Pandolfo
A Sociedade
Brasileira de Médicos Escritores
perdeu um de
seus membros.
Faleceu precocemente, em 9 de
janeiro, o nosso
confrade Sérgio
Martins PandolFoto: Paulo Camelo
fo. Ele integrava a
regional do Pará
da Sobrames e apresentava intensa participação nacional.
Médico atuante, com especialização em Cirurgia e Tocoginecologia, Livre-Docente Doutor da
UFPA.Titular da Academia de
Medicina do Pará, Sócio Honorário da Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará, Titular da Academia
Brasileira de Estudos e Pesquisas
Literárias e da Academia Paraense Literária Interiorana-APLI.
Honorário da Academia Brasileira de Medicina Militar. Perpétuo
da Academia de Imprensa de Be-

lém. Sócio titular do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, Correspondente da Academia de Letras Rio-Cidade Maravilhosa e da
Academia Maceioense de Letras.
Articulista com assídua colaboração na grande imprensa paraense
e na Internet. Frequente participação em diversas revistas literárias
e antologias nacionais, bem como
cerca de quatro dezenas de artigos científicos em revistas especializadas do país e internacionais.
Vice-Presidente da Sociedade
Brasileira de Médicos Escritores
– SOBRAMES, para a Região
Norte. Fundador e primeiro Presidente da Regional Paraense da
SOBRAMES. Escritor e jornalista diletante. Editor do Boletim Literário O Parauara, da SobramesPA, Consultor da Revista do Conselho de Cultura do Estado do
Pará. Seis livros publicados: Um
na área científica - Tese de Docência Livre - e quatro na artística: “Algumas Palavras”, “Portu-

Palestra de Luiz Guimarães
O médico e compositor Luiz Guimarães fará palestra na Sobrames
na reunião de 4 de fevereiro quando dissertará sobre sua obra musical e
fará a apresentação do seu livro. Ele graduou-se em medicina pela Universidade Federal de Pernambuco em 1972.
Em 1960, estudou teoria musical e piano no Conservatório Pernambucano de Música, com a professora Ercília Gondim Uchoa Cavalcanti, tendo estudado, também, com os Professores Manoel Augusto,
Waldemar de Almeida e Severino Revoredo, José Gomes, Nenéu Liberalquino e princípios de Orquestração, com o Maestro José Menezes.
É membro da Academia Pernambucana de Música na cadeira nº
27, que tem como patrono Luiz Gonzaga, sucedendo o compositor Luiz
Bandeira
Participou do Encontro Cultural Médico de Pernambuco, como
pianista, nos anos de 1996/1999. Concorreu em diversos festivais (Recifrevo), classificando-se em vários deles: com os frevos Guto no Frevo
(frevo de rua); Evocando Nelson Ferreira (frevo-de-bloco); Pegando
Fogo (frevo de rua); Lágrimas de Pierrô(frevo-de-bloco), respectivamente.

guês em Números”, “Metamorformas” e “10 de junho: Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. O translado da
corte portuguesa para o Brasil. Reflexos lá e cá”; "AnVersos d'alma".
Prêmios e Láureas em concursos
literários nacionais e internacionais.

Índice de Sócios
Será lançado na reunião de 4
de fevereiro o “Índice Geral de
Sócios – edição 2013”. Esta publicação traz o nome, endereço,
telefone, e-mail e outros dados de
cada um dos associados da nossa
instituição registrados no mês de
janeiro de 2013. É uma boa forma de manter
em dia nossos
relacionamentos
com os demais
sobramistas e
também uma
maneira de divulgar para as
outras entidades
literárias as referências dos nossos confrades.

Oficina de Letras
Todas as comemorações dos
40 anos da Sobrames estarão retratadas na próxima Revista Oficina de Letras que está sendo elaborada sob a coordenação do
confrade Luiz Barreto. Espera-se
que esta revista seja lançada no
mês de março.
Ela trará em sua edição todas
as palestras proferidas no ano de
2012 pelos nossos convidados de
outras regionais e dos escritores
locais, bem como a dissertação de
todos os eventos comemorativos.

35 anos da Alane
A Academia de Letras e Artes do Nordeste - ALANE completou 35 anos de existência neste
27 de janeiro e comemorou a data
no sábado, 26, às 16 horas, na
sede da UBE-PE.
Tendo à frente seu presidente
Melchiades Montenegro Filho, a
comemoração foi a mais informal

Acadêmicos presentes no 35º aniversário da Alane. Foto: Carmen Camelo

Melchiades Montenegro e Dulce
Albert em apresentação musical.
Foto: Paulo Camelo

possível, com a abertura pelo presidente e a apresentação dos acadêmicos que foram agraciados
com prêmios e menções honrosas
nos concursos literários da Academia Pernambucana de Letras.
Ao final, com bolo, salgadi-

nhos e refrigerantes, a festa continuou com apresentações de canto
dos presentes acompanhadas pelo
violonista Cleto.
Para registrar a data, foram
feitas fotografias com os acadêmicos que participaram do evento.

Academia Pernambucana de Letras divulga prêmios literários
Na noite de 25 de janeiro,
na sede da Avenida Rui Barbosa, a Academia Pernambucana
de Letras comemorou seu centésimo décimo primeiro aniversário, com a distribuição dos
prêmios literários.
Prêmio Leonor Corrêa de
Oliveira: Vencedor: Pedro Humberto Ferrer de Morais, com o
livro “República da Cachaça,
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Vitória de Santo Antão”.
Prêmio Edmir Domingues:
Vencedor: Ciro José Tavares da
Silva, com o livro “Anêmonas”.
Prêmio Amaro Quintas: Vencedor: George Félix Cabral de
Souza, com o livro “Trato & mofatras: o grupo mercantil do Recife colonial”.
Prêmio Vânia Souto Carvalho : Vencedor: Cícero Belmar,
com o livro ”Aqueles livros não
me iludem mais”.
Prêmio Antônio de Brito Alves: Vencedor: Pedro Nunes Filho, com o livro “Guerreiro togado”.

Prêmio Elita Ferreira: Vencedora: Gerusa Leal, com o livro “Carolina”.
Prêmio Dulce Chacon: Vencedora: Luciene Freitas, com o
livro “Liberdade amordaçada”.
A Sobrames-PE esteve representada entre os escritores
agraciados com Menção Honrosa no Prêmio Edmir Domingues,
de poesia: Lúcio Ferreira, com
o livro “O pássaro e o mapa”, e
Sônia Carneiro Leão, com o livro “Remendando trapos”.

Aniversariantes
Aniversariam em fevereiro:
5 - Nelson Saldanha;
15 -Antonio Antunes;
20 -Miguel Doherty;
26 -José Falcão;
Odile Cantinho;
Rostand Paraíso;
28 -Fátima Quintas.

