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Ninguém duvida do grande avanço trazido
pela Internet, facilitando a comunicação, agilizando as pesquisas e estimulando o conhecimento.
Recentemente tenho recebido através dos
meus e-mails significativa quantidade de velhas
fotografias, principalmente do Recife. Sem dúvida era o material que se achava no fundo de
algum baú ou de alguma gaveta, provavelmente sem valor para aqueles que dele tinham posse, mas que, com o auxílio da rede internacional de computadores, foi colocado à disposição
dos interessados. Não ficou esquecido dentro
de um álbum ou em um envelope ou nos arquivos, muitas vezes empoeirados de alguma associação, onde muitas vezes não se tem o inventário do que possuem. Felizmente, algumas
pessoas trazem estes documentos e fotos para
publicidade. Memorialista, saudosista, mas com os pés no presente, passo
vários minutos apreciando as
paisagens em preto e branco
que recebo, procurando algum
detalhe ou reconhecendo algum dos prédios ali expostos.
E, desta forma, as velhas
fotos deixam de ser apenas fotos e passam a traduzir, de uma
maneira silenciosa, o panorama
gravado ali fixado. Modos, modas,
costumes, paisagens renascem nas
mãos daqueles que apreciam.
Há poucos dias recebi cerca
de dez fotografias aéreas da praia e
do bairro da Boa Viagem obtidas no
início da década de 60. E voltei no
tempo apreciando-as e verificando as grandes mudanças ali realizadas.
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A praia da Boa Viagem possuía poucos prédios, salientando-se o Califórnia, no 2º Jardim, e o
Holiday, nas proximidades do Corta Jaca. As casas de residência ou de veraneio eram as que predominavam à beira mar. Entre elas, reconheci a
Casa do Navio, de Adelmar da Costa Carvalho,
um dos conhecidos pontos de referência para encontros de turma. Um pouco além, sobressaindose, o Acaiaca, que, com aqueles, são marcos da
moderna arquitetura pernambucana.
O trânsito na Avenida Boa Viagem era em
dupla mão, e os ônibus que seguiam para o terminal ou para Piedade se desviavam à altura do
2º Jardim para a Avenida Conselheiro Aguiar,
onde prosseguiam viagem. Não existia a Avenida Domingos Ferreira, sendo sua área ocupada por pequenos casebres ou pelo mangue.
Onde hoje existe o Shopping Center era apenas um grande descampado com os alagados
predominando. Muitas ruas conhecidíssimas pelos jovens e pelos que ali moram não passavam
de caminhos estreitos de barro, com casas dispersas e grandes terrenos baldios.
Pode-se perceber o pouco trânsito na área,
reconhecendo-se as Rurais e os Aero Willys. A
praia nos parece maior que hoje. (Será mesmo,
ou são apenas os olhos e a memória que querem pregar uma peça, já que, quando jovens,
tudo nos parece maior, mais bonito e os avós
bem mais velhos?)
As fotografias não são materiais sem vida e
sem alma. Elas falam por si mesmas. Não são
detalhes pendurados em uma parede ou dentro
de um livro. Elas transmitem muito mais que
um sentimento saudosista. Elas falam por nós
e, mesmo que por um breve momento, levantam do lodo da memória velhas lembranças e
amizades que um dia nos foram tão caras.
Claudio Renato Pina Moreira
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Paulo Camelo na Academia
de Letras e Artes do Nordeste

Flávio Alencar publica mais
dois livros de contos

No dia 30 de outubro, em reunião realizada
na sede da UBE-PE e presidida pela acadêmica
Ana Maria César, a ALANE - Academia de Letras e Artes do Nordeste procedeu a eleição para
ocupação da cadeira 12, vaga com o falecimento
do acadêmico Waldemir Maia Leite.
O médico sobramista
Paulo Camelo foi eleito com
39 votos sufragados em seu
favor.
Convidado pela presidente da ALANE, o acadêmico eleito compareceu e
agradeceu os votos dados a
seu nome.

O médico sobramista Flávio Alencar publicou em outubro dois novos
livros de contos. Não houve lançamento formal dos
mesmos.
O livro “Contos infantis nunca contados” participou
do Prêmio Elita
Ferreira, promovido pela Academia Pernambucana de Letras,
edição 2009, e
recebeu Menção
Honrosa.
O outro livro
de contos recentemente publicado é “Dez encontrados
contos”, que mantém o estilo do autor,
de contos com enredo profundo e envolvente e linguagem escorreita, estilo que
já o marcou como ganhador de prêmios entre os
autores de ficção em Pernambuco.
Como vem ocorrendo com seus livros, a capa
é um trabalho de Giuliano Bianchi e sua equipe e
a editoração eletrônica e impressão ficam por conta
de Paulo Camelo.

Nova diretoria
na Academia
Pernambucana
de Medicina
A Academia Pernambucana de Medicina realiza eleição para Diretoria e Conselho Fiscal
neste 24 de novembro.
O processo acontece de acordo com os Estatutos e o Regimento Interno da Academia. Os eleitos ocuparão os cargos até 2012.

Resumo da reunião de outubro
No dia 4 de outubro passado a Sobrames-PE realizou a reunião número
462. Na parte literária, Djanira Silva apresentou um ensaio histórico sobre
Trancoso – Gonçalo Fernandes Trancoso; Zélia Bezerra leu o ensaio
“Curiosidades sobre a cerveja”; Cícero Costa apresentou o texto “A
persistência da memória”, um trabalho biográfico sobre Salvador Dali;
Fátima Calife entregou o diploma de membro honorário da SOPEAM a
Waldenio Porto; Paulo Paiva apresentou o conto “Questão de honra”;
Flávio Alencar declamou o poema “Tempestade sobre-humana – o
homem e sua frágil escuna”; Sônia Carneiro Leão apresentou dois
poemas panegíricos sobre Ulisses Pernambucano e Tereza Rego Barros
e um poema em homenagem a sua mãe; Janduhy Finizola leu 5 poemas:
Revelação, Figurativo, Vida, A canção, O absurdo; José Arlindo leu “A
cidade, a noite, minha vida”; Elvite da Assunção declamou os poemas
“Português” e “O amigo”; Eni Teixeira leu a crônica “Diante do vagão
vermelho”.

Oficina de Letras
27 quase pronta

Geraldo Ferraz toma posse na ALANE
Na noite de 8 de outubro, em cerimônia no Clube da Polícia Militar, o vicepresidente da UBE-PE, historiador Geraldo Ferraz, tomou posse na cadeira 29 da
Academia de Letras e Artes
do Nordeste - ALANE. Foi
saudado pelo acadêmico
Melchiades Montenegro.
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Confraternização
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Será no dia 4 de dezembro, no
Salão Atlantis do Recife Monte
Hotel, o nosso almoço de confraternização.
Como ocorre todos os anos, a
partir das 11 horas será servido um
pequeno coquetel, havendo, depois,
uma reunião para entrega dos prêmios anuais da Sobrames-PE, seguida de almoço, por adesão.
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Geraldo Pereira eleito para a Academia
Pernambucana de Letras
Nosso confrade, o médico Geraldo José Marques Pereira, foi
eleito para fazer parte da Academia Pernambucana de Letras no dia
18 de outubro, dia de São Lucas e também dia do Médico.
Geraldo Pereira é membro da Sociedade Brasileira de Médicos
Escritores, é presidente da Academia Pernambucana de Medicina e
faz parte do Conselho Estadual de Cultura.
Sua eleição foi também, por extensão, um grande presente ofertado aos médicos pernambucanos.
Foto: Paulo Camelo
Considerado por ele próprio o primeiro acadêmico com blog,
pode ser acessado em http://blogdegeraldopereira.blogspot.com para a leitura de suas crônicas.

II Encontro de
Dobrados
A Academia Pernambucana
de Música, comemorando seus
25 anos de fundação, está promovendo, com apoio do Memorial da Medicina de Pernambuco, o II Encontro Nacional de
Dobrados, que será realizado no
dia 22 de novembro, às 17 horas, no pátio externo do Memorial. Estão inscritas partituras de
dobrados de várias regiões do
país.
A presidente Leny Amorim
também convida para a Solenidade Comemorativa, às 20 horas, no Teatro de Santa Isabel, e
para uma exposição no Gabinete Português de Leitura, no dia
11 de novembro, às 19 horas.

Entrega da Medalha de São Lucas
Criada em 1969, a Medalha
A condecoração, que leva o
de São Lucas, a mais alta honra- nome do patrono dos médicos,
ria dos médicos pernambucanos, é entregue anualmente a médiuma promoção conjunta do Conselho
Regional de Medicina, do Sindicato dos
Médicos de Pernambuco e da Associação
Médica de Pernambuco, foi entregue no dia
19 de outubro a três
médicos, dois dos
quais fazem parte do
Foto: Boletim CREMEPE
quadro da SobramesPE: José Nivaldo Barbosa e Gustavo Trindade Henri- cos que têm sua trajetória proques. O trio é complementado fissional reconhecida, e faz parpela médica Maria Ângela Wan- te das comemorações do Dia do
derley Rocha.
Médico.

O preço da solidão,
de Antonio Antunes
O preço da solidão é o título de mais um dos livros do confrade médico Antonio Antunes
que será lançado nesta segundafeira, 8 de novembro, durante a
reunião da Sobrames-PE.
Trata-se de um livro em que
seus escritos, em sua maioria,
são crônicas que têm como nicho o cotidiano da nossa cidade
e das suas observações jornalísticas.
O livro é prefaciado pelo
professor de literatura Manoel
Cardoso, seu amigo de muitas
datas, que vive em São Paulo.

Palestra de
Claudio Pina
No dia 27 de outubro a Academia Pernambucana de Medicina homenageou o professor
Antônio Figueira pela passagem
do centenário de seu nascimento, que ocorreu em 1º de maio.
A sessão foi presidida pelo dr.
Geraldo Pereira. O acadêmico
Claudio Renato fez uma palestra alusiva à data, ressaltando a
figura do homenageado.

XV Congresso Brasileiro de
História da Medicina
to da clínica quanto da cirurgia
foram amplamente explicadas,
deixando a plateia de congressistas encantada com os avanços
da medicina moderna.
Referência se faz à excelência da organização do evento,
tanto no que se refere às apresentações dos trabalhos técnicos
quanto à complementação com
atividades sócio-culturais, que
contemplaram momentos de
congraçamento, tão significativos num encontro desse porte.
Entre os filiados a
diversas associações médicas, destacam-se os
trabalhos de: Daniel Pinheiro Hernandes (RJ),
que falou sobre a História da Academia Brasileira de Médicos Escritores;
Manoel Soares (PA), sobre os documentários dirigidos por Evandro Chagas e Humberto Mauro
Foto do acervo de Fátima Calife
no Instituto Nacional de
árabes, entre outros povos, da Cinema Educativo; e Maria de
idade média, até a contempora- Fátima Calife (PE - SP): Tamarineira - Morada da Loucura ou
neidade.
Todas as especialidades tan- da Lucidez?
Ocorrido entre 6 e 9 de outubro de 2010, o XV Congresso
Brasileiro de História da Medicina teve como palco a Academia Nacional de Medicina, situada na cidade do Rio de Janeiro.
O nível dos trabalhos foi
muito bom, mostrando o progresso da medicina visto desde
os primórdios no Egito, quando
não havia método científico e
imperava a intuição, em acordo
com os rituais e mitos religiosos,
passando pelos gregos, romanos,

Não esqueça nosso almoço de confraternização dia 4 de dezembro!
EXPEDIENTE

Aniversariante

DIRETORIA
Presidente:
Cláudio Renato Pina Moreira
Vice-presidente:
Luiz de Gonzaga Braga Barreto
Secretário:
Paulo Camelo de Andrade Almeida
Tesoureiro:
Mário Vasconcelos Guimarães
Diretora Cultural:
Eni Maria Ribeiro Teixeira

A aniversariante de novembro é Maria de Fátima Barros
Calife Batista, que completa
anos no dia 7. Parabéns.
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