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rica, não passaram despercebidos os dez anos do
ataque terrorista às torres gêmeas de Nova Iorque
em setembro.
Em Pernambuco, temos a lembrar, entre outros: os 380 anos do incêndio de Olinda provocado pelos holandeses; os 120 anos da deposição de
um governador, o Barão de Contendas, após um
conflito armado com tiros e mortos em frente ao
Palácio do Governo; os 100 anos da inauguração
da Avenida Rio Branco, no bairro do Recife, após
a destruição quase que completa da área, no intuito de modernizá-la; os 100 anos da queda da oligarquia Rosa e Silva, que comandava o Estado
desde 1895, e que mantinha no cargo de governador políticos que eram marionetes do conselheiro
Francisco da Rosa e Silva, trazendo atraso econômico e cultural para o Estado; o fim do período
rosista foi marcado por grandes lutas, quase uma
guerra civil, com jornais sendo rasgados nas ruas,
com tentativa de manipulação do pleito e com a
fuga do governador Estácio Coimbra para o interior; e com a posse com general Dantas Barreto
no cargo de governador em dezembro daquele ano;
os 100 anos da inauguração do prédio da Faculdade de Direito, localizado na Praça Adolfo Cirne; os 80 anos do levante do 21º Batalhão de Caçadores, no Recife, que provocou intenso tiroteio
nas ruas da capital, quando estava à frente do
Governo o Dr. Carlos de Lima Cavalcanti; os 80
anos da inauguração da Maternidade do Derby.
Certamente muitos outros não foram aqui citados; mas serão lembrados pelas diversas entidades e sociedades e pelas famílias dos homenageados.
Temos que ter os olhos voltados para o futuro; mas não devemos esquecer ou omitir fatos
passados, principalmente quando eles nos trazem
tão saudosa recordação, e quando seus personagens muito fizeram para a nossa história.
Claudio Renato Pina Moreira

Memorial da Medicina de Pernambuco
Rua Amaury de Medeiros, 206, Derby, 52010-120 - Recife - PE
Fone (81) 3423-0961
e-mail: sobrames.pe@gmail.com

2011 - Ano Literário Waldemar Lopes

www.sobrames.com.br

Em todos os anos sempre há uma data ou várias delas a comemorar, ou há um fato que deve
ser relembrado.
Existem aqueles que não dão importância às
festas em homenagem ao cinqüentenário, ao centenário, ao sesquicentenário de alguém ou a outra
data qualquer, e sugerem que os fatos passados
venham à memória pela sua importância e pela
sua influência nos dias atuais, independente do
calendário.
Mas, por que não lembrar o centenário do nascimento de um vulto da nossa história, ou algum
momento marcante?
É próprio de nossa tradição festejarmos os
jubileus, principalmente aqueles que ocorrem em
anos que coincidem com o final 5 ou 0 do ocorrido. As grandes festas pela passagem de mais um
ano de formatura ocorrem, por exemplo, após 25,
30, 35, 40 anos da solenidade e assim por diante.
E o ano de 2011 não é diferente dos
outros. Se olharmos para o passado, veremos que sempre há
uma data marcante que merece
fazer parte do nosso calendário
de lembranças.
A SOBRAMES-PE relembra a figura de Waldemar Lopes
no ano do seu centenário de nascimento.
E novos fatos vão surgindo
para serem mostrados: o centenário da concessão do Prêmio Nobel a
Madame Curie pelo seu trabalho incansável no campo da radioatividade e pela descoberta de novas substâncias na tabela periódica. No Brasil,
os 50 anos da posse na Presidência da
República (em janeiro) e da renúncia (em agosto) de Jânio Quadros.
No mundo, e muito especialmente nos Estados Unidos da Amé-

Waldemar Lopes, sonetista maior
O Ano Literário Waldemar Lopes, instituído pela Sobrames-PE
com o intuito de prestar homenagem ao sonetista que completaria
100 anos neste primeiro de fevereiro, teve início na sessão de 3 de
janeiro passado, com a palestra do
seu idealizador, o confrade Paulo
Camelo, intitulada “Waldemar
Fotos do acervo de Paulo Camelo
Lopes, sonetista maior”.
A reunião teve seu curso normal, com outras apresentações, e ao
seu final, por sugestão do vice-presidente Luiz Barreto, foi feita uma
fotografia para registrar o momento.

Resumo da reunião de janeiro

Médica portuguesa
lança livro de
poemas no Brasil
A médica poetisa portuguesa Maria do Sameiro Barroso
lançou seu livro “Poemas da noite incompleta” pela Editora Escrituras, de São Paulo, em 2010.
Maria do Sameiro pertence
à SOPEAM, ao Pen Club, ao
Grupo de Amigos do Museu Nacional de Arqueologia e ao Núcleo de História da Medicina da
Ordem dos Médicos de Portugal.

A reunião número 465, ocorrida em 3 de janeiro passado, inaugurou a comemoração do Ano Literário Waldemar Lopes. Nos trabalhos administrativos, foi apresentado, pela sobramista Tatiana
Bruscky, o escritor Ulisses Ferraz, proposto a membro colaborador, que nos declamou os poemas “A mente mente?”; “Um sonho
cachinado”; “O aroma da flor”.
Na sessão literária apresentaram-se: Paulo Camelo, com a
palestra “Waldemar Lopes, sonetista maior”; Sonia Carneiro
Leão, com três minicontos: “Indiferença”, “Misericórdia” e “O
cachorro que sabia”; Fátima Calife, com a crônica “Ele, o abisFoto: Paulo Camelo
mo e os outros”; Claudio Pina,
com a crônica “Perseguindo o nagem e lendo, de Paulo Camedia”; Luiz Barreto, comunican- lo, o soneto “Se essa loucura se
do os últimos livros publicados: soltar” e, de Verônica Nery, o pode Antonio Aguiar, citando fo- ema “Saudade branca”; Luiz
tografias contidas no mesmo, de Carlos Diniz, com o ensaio
Helio Begliomini, “Imortais da “Cruzes da estrada”; Milton
Abrames”, e os lançamentos fei- Lins, com o conto “Véspera de
tos pela Academia Pernambuca- Natal”; e Fátima Almeida, com
na de Medicina para comemo- o poema “Memória esfarrapada
rar seus 40 anos de fundação; demais privilegiada”, numa hoFlávio Alencar, prestando home- menagem a José Nivaldo.

Vou com você pular no Grito da Véia
Como já está se tornando tradição, o Grito da Véia sairá da sede da
Civitate, na Rua Velha, nesse 26 de fevereiro (sábado anterior ao carnaval), às 15 horas, sob a liderança do escritor Jacques Ribemboim, acompanhado de escritores e outros foliões.
Como ocorreu ano passado, o porta-estandarte será o sobramista Paulo
Camelo, que este ano estreia também como compositor de frevo.
Esperamos todos os foliões.

Sobramistas premiados pela Academia
Pernambucana de Letras
Neste 26 de janeiro, quando
a Academia Pernambucana de
Letras comemorou 110 anos de
sua fundação, com a inauguração da nova iluminação de seus
jardins e da restauração do Solar do Barão Rodrigues Mendes
e – como ocorre todos os anos –
a entrega dos prêmios dos concursos literários que promove, 4
sobramistas apareceram entre os
agraciados com dois prêmios e
duas menções honrosas.
O Prêmio Antônio de Brito
Alves foi dado a Selma Vasconcelos.

A Menção Honrosa do Prêmio Waldemar Lopes foi concedida a Paulo Camelo.

Foto: Paulo Camelo

Relação dos premiados da APL
Eis a lista dos agraciados em
todos os prêmios promovidos pela
Academia Pernambucana de Letras
na sua edição 2010.
1. Prêmio Antônio de Brito
Alves – Ensaio (Publicado):
Foto: Carmen Camelo
Vencedores: Selma Vasconcelos (Livro: “João Cabral de Melo
Neto – Retrato falado do poeta”); Manoel Neto Teixeira (Livro: “Pinto Ferreira – Vida e Obra (o pensador, filósofo, jurista, humanista e educador)”).
Menção Honrosa: Cássio Cavalcante (Livro: “Nara Leão – a
musa dos trópicos”).
2. Prêmio Edmir Domingues – Poesia (Publicado):
Vencedora: Bartyra Soares (Livro: “Ciclo das Oferendas”).
3. Prêmio Elita Ferreira – Literatura Infantil (Inédito):
Vencedora: Lygia Boudoux (Livro: “Com as mãos cheias de
O Prêmio Vânia Souto Carcéu”).
valho teve Djanira Silva como 4. Prêmio Vânia Souto Carvalho – Ficção (Publicado):
vencedora e Flávio Alencar reVencedora: Djanira Silva (Livro “A morte cega”);
cebendo Menção Honrosa.
Menção Honrosa: Flavio Alencar ( Livro: “Dez encontrados
contos”).
5. Prêmio Dulce Chacon – Escritora Nordestina (Publicado):
Vencedora: Luciene Freitas (Livro: “O espelho do tempo”).
6. Prêmio Leonor Carolina Corrêa de Oliveira – Municípios Pernambucanos (Publicado):
Vencedor: Ronaldo José Souto Maior (Livro: “Bezerros, seus fatos e sua gente”).
7. Prêmio Waldemar Lopes – Soneto (Inédito):
Vencedora: Rosa Lia Dinelli (Soneto: “Elegia a Waldemar Lopes”).
Menção Honrosa: Paulo Camelo (Soneto:
Fotos de Paulo Camelo
“Espelho do meu eu”).

Boletim da SOPEAM
Via e-mail, em versão eletrônica, chega-nos
às mãos o Boletim da
SOPEAM número 48, de
janeiro de 2011, cuja
composição tem a autoria do Dr. Luís Lourenço.
Vem com informações de
além-mar e de “aquémmar”.
O boletim, em formato .docx, traz, em sua
primeira página, informação sobre o Congresso da UMEAL, de setembro passado, ocorrido em
Lisboa, de tão gostosa
memória para nós, que lá
estivemos.
Traz fotografias,
também, dos sobramistas
José Maria Chaves, Fátima Calife, Vilma Clóris
Carvalho e Meraldo Zisman, este com alusão ao
seu livro “Jacó da Balalaica”.
Divulga, também, o
Hino da UMEAL, de
Luís Lourenço e Aureliano da Fonseca, que
transcrevemos, apresentado no Congresso da
UMEAL.

EXPEDIENTE

HINO DA UMEAL
Nossa Pátria é o Português,
Do povo excelso Voz Mãe,
Povo que à bruma se fez,
Na busca do “Mais além!”
Dobrado o Bojador,
Foi a Goa, a Timor,
Em feito que jamais
Houve igual.
No Brasil, na Guiné,
Em Macau, S. Tomé
Português
É voz universal.
Pena e pincel,
Cinzel na mão,
Eis o painel
Da UNIÃO!
Temos a verve
E fé também,
Buscando, assim,
Um outro Além.
O caldear nos tornou
No sentir e crer iguais
E a Grei se multiplicou,
Aportando a outros cais.
Em Angola, Em Mombaça,
O seu feito ultrapassa
O que o Luso
Um dia idealizou.
Foi ao mar Encontrar
Mil coisas de encantar
Nas ilhas que um cabo Batizou.
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Pena e pincel,
Cinzel na mão,
Eis o painel
Da UNIÃO!

Aniversariantes de
fevereiro
Registramos, no mês de fevereiro, os aniversários dos sobramistas:
5 - Nelson Saldanha
12 -João Germano de Almeida
15 - Antonio Antunes
20 - Miguel Doherty
26 - José Falcão
Odile Cantinho
Rostand Paraíso
28 - Fátima Quintas.

