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Perdemos José Rafael, Walter e Waldemir
Walter Dimenstein

José Rafael de
Menezes
No dia 2 de outubro deste
ano, o acadêmico José Rafael
de Menezes despediu-se deste
mundo e de nós, mortais, mostrando, a partir de então, a sua
característica de imortal, que
adquiriu, eleito que foi em 8 de
abril de 1985 para a cadeira número 5 da Academia Pernambucana de
Letras.
A partir de 1992 passou a fazer parte do quadro de sócios honorários da Sobrames-PE, pelas suas
qualidades literárias, já então cultuadas
por toda a comunidade literária pernambucana.
Nascido em Monteiro - PB,
em 23 de agosto de 1924, fez Licenciatura e Bacharelado em História e Geografia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras "Manuel da Nóbrega",
da Universidade Católica de Pernambuco, e Licenciatura em Ciências Jurídicas pela Faculdade
de Direito do Recife, da Universidade Federal de
Pernambuco.
Entre suas atuações profissionais, foi Promotor público da Comarca de Monteiro, Auditor da
Justiça Militar, Professor de Didática, Estudos de
Problemas Brasileiros, Filosofia da Educação,
Sociologia do Desenvolvimento, Psicologia Social etc.
Foi também redator do Jornal do Commercio, Diario de Pernambuco, O Diário (Belo Horizonte), O Estado de São Paulo e Correio da Paraíba. Nesse Estado foi Deputado Estadual.
Pela sua atuação literária em Pernambuco,
recebeu da Assembleia Legislativa do Estado o
título de Cidadão Pernambucano.
Sociedade Brasileira de Médicos Escritores
Regional de Pernambuco
Fundada em 24 de fevereiro de 1972

Em 26 de outubro, mais uma perda para a Literatura, mais uma vez atingindo a família sobramista. Deixou-nos o poeta Walter Dimenstein.
Anestesiologista, fundou, juntamente com o
saudoso Paulo Bittencourt, também sobramista, o
Banco de Sangue do Recife.
Poeta, adepto de poemas de estrofes em redondilha a que denominava “Heptafim”.

Waldemir Miranda
Waldemir Soares Miranda, médico centenário membro da Academia Pernambucana de Letras e sócio honorário da Sobrames-PE, faleceu
nesta madrugada de 1 de novembro, quando o
Boletim Sobrames já estava com edição pronta,
aguardando apenas as últimas notícias do FLIC
(matéria na última página).
Até poucos anos antes de seu falecimento, já
centenário, era tido como o médico mais idoso
ainda em atividade no Brasil.
Paraibano de Caiçara, nasceu em 24 de abril
de 1903, era médico, professor e ensaísta.
Fundou o Instituto de Radioterapia Waldemir
Miranda em 1940.
Fundo a Faculdade de Ciências Médicas de
Pernambuco (hoje pertencente à UPE) em 1950,
tendo sido seu primeiro diretor.
Criou, também, a Casa de Saúde São Marcos,
onde exerceu sua atividade, mesmo após seu centenário.
Ocupou a cadeira nº 11 da Academia Pernambucana de Letras, tendo sido seu presidente.
Em 24 de abril de 2002 recebeu da Assembleia Legislativa de Pernambuco o título de “Cidadão Pernambucano”.
Recebeu, em vida, homenagem da Academia
Pernambucana de Letras em 10 de março de 2008,
em comemoração aos seus 105 anos.
Paulo Camelo
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Rua Amaury de Medeiros, 206, Derby, 52010-120 - Recife - PE
Fone (81) 3423-0961
e-mail: sobrames.pe@gmail.com

Eni faz palestra
Durante as festividades de
aniversário de 59 anos da Escola de Enfermagem do Recife, e
dando início às comemorações
dos 60 anos, nossa confreira Eni
Teixeira fez uma palestra sobre
D. Cecília Sanioto Di Lascio.

Foto do acervo de Eni Teixeira

Cyl Gallindo é novo imortal
O sociólogo, jornalista, poeta, contista e cronista Cyl
Gallindo tomou posse, na noite
de 22 de outubro, da cadeira 6
da Academia Pernambucana de
Letras, eleito que foi em 27 de
julho passado, na vaga deixada
pelo falecimento do acadêmico
Luiz Pinto Ferreira.
Pernambucano de Buíque,
Cyl lembrou e honrou sua origem, convidando os conterrâneos, inclusive o seu prefeito, Jonas Camelo.
Além dos seus conterrâneos, estiveram presentes também
personalidades da Cultura e Li-

teratura pernambucanas e autoridades políticas, como o governador Eduardo Campos e o senador Marco Maciel, este também acadêmico.
Cyl Gallindo discursou sobre suas origens buiquenses,
além do histórico de praxe sobre o patrono e os antecessores
da cadeira ora ocupada por ele.
Para saudar o novo acadêmico, o poeta Marcus Acioly
honrou a plateia com bela peça
de oratória.
Ao final, um coquetel estava a esperar os convidados, na
saudação ao novo imortal.

Resumo da reunião
de outubro
A reunião literária de outubro foi bem movimentada, com
apresentação de bons trabalhos,
mas com um traço triste que a
iniciou.
Paulo Camelo solicitou um
minuto de silêncio pelo falecimento do sócio honorário da Sobrames, o escritor José Rafael de
Menezes.
O presidente encerrou o processo de candidatura e, como
não foi apresentada qualquer
outra inscrição, o plenário foi
informado sobre a candidatura
de Cláudio Renato Pina Moreira para presidente, sendo o mesmo eleito por aclamação para o
biênio 2010-2011.
A Revista Oficina de Letras
número 26 teve o seu lançamento nessa reunião, trabalho com a
participação de 20 escritores. O
presidente relatou ainda que durante a reunião de São Paulo, em
Assembléia, foi feita a revisão e
aprovação nos Estatutos da So-

Foto: A Voz do Escritor

brames. Em seguida, a confreira
Vilma Clóris apresentou o médico, seu colega de turma, Janduhy Finizola, para integrar a
Sobrames-PE.
Sônia Carneiro Leão fez o
lançamento do seu livro “Psicanálise: Ensaios e Crônicas” leu
o trabalho “Vivendo e aprendendo – psicanálise e pedagogia da
infância e adolescência” e o poema “As dádivas do Amante”.
Paulo Paiva apresentou “Lembranças têm Cor Sérpia”. Cícero Costa, o trabalho “Maria Aparecida” e Flávio Alencar fez o
lançamento do seu livro “Contos para sempre”, fazendo a lei-

tura do tema “A moça louca” de
Patrícia Alencar.
Carlos Cavalcanti fez a leitura de dois poemas seus: “Alvorada Sertaneja” e “Cidade dos
Meus Amores”.
Perseu Lemos leu seu trabalho intitulado “Para sempre é
muito tempo”, introdução do seu
novo livro. Rubem Franca recitou o poema de Olavo Bilac:
Ouvindo Estrelas.
Paulo Camelo leu um poema e um conto: “A parada”.
Luiz Barreto fez comentário
elogioso com descrição e análise de todos os trabalhos apresentados naquela reunião.

Cloves Marques na
Cultura

Perseu Lemos
lança livro

O acadêmico Cloves Marques teve seus trabalhos literários analisados e foi homenageado, dentro do âmbito do programa “A Cultura e a Arte em Pernambuco”, promovido prla
UBE-PE.
Para a homenagem prestada
pela comunidade tiveram a palavra os escritores Lucilo Varejão Neto, Ana Maria César e
Lourdes Sarmento.

O confrade Perseu Lemos
fará o lançamento do seu livro
“Para sempre é muito tempo”, às
20 horas do dia 26 de novembro.
A solenidade acontecerá na
sua antiga residência, hoje, casa
de eventos “Antúrios”, situada
na Avenida Apipucos n° 1031,
Recife. Todos os confrades e
confreiras estão convidados para
este lançamento.

Foto: Eduardo Peixoto Marques

Luiz Barreto homenageado
pela Universidade
A Universidade Federal de Pernambuco
homenageou seu funcionário, o confrade
Luiz de Gonzaga Braga Barreto, outourgando-lhe a "Medalha Reitor Joaquim Amazonas", no Dia do Servidor - 2009, em solenidade realizada em 30 de outubro, às 15 horas, no Centro de Convenções da UFPE. Essa
Medalha é outorgada ao servidor da Universidade que durante toda a sua jornada de trabalho tenha se destacado pelo zelo na prestação dos serviços, com eficiência e lisura,
nunca se afastando das suas atividades na
Universidade.

Posse na Academia
Pernambucana de Medicina

Foto: Paulo Camelo

Cícero Costa faz
conferência
Na reunião da Academia Pernambucana
de Medicina, de 27 de outubro, o acadêmico
e sobramista Cícero Ferreira Costa, em conferência, abordou o tema Medicina Nazista.
Mostrou, em detalhes, as horrorosas experiências realizadas em seres humanos pela Alemanha nazista, com a participação de médicos, em população, principalmente de origem
judia. Igualmento demonstrou como houve
uma grande adesão dos médicos alemães as
Foto do acervo de Luiz Barreto teorias e a idelogias nazistas.

Luiz Barreto tomará posse
na Academia Pernambucana de
Medicina no dia 2 de dezembro, às 20 horas, no Memorial
da Medicina de Pernambuco.
Ocupará a Cadeira n° 10, cujo
ocupante anterior, o Prof. Dr.
Waldemir Miranda, passou à
condição de Emérito, e cujo patrono é o Dr. Manoel Gouveia
de Barros. O novo acadêmico
será saudado pelo Acadêmico
Dr. Gentil Porto.

Gilda Kelner toma
posse na Academia
Tomou posse na Academia
Pernambucana de Medicina a
médica, profa. Gilda Kelner, na
Cadeira n° 39, antes ocupada
pelo Prof. Salomão Kelner, seu
pai, e cujo patrono era o Dr. João
Alves de Lima. A solenidade foi
realizada no dia 22 de outubro,
no Memorial da Medicina de
Pernambuco, e foi saudada pelo
Acadêmico Gentil Porto.

Festival Literário de Caruaru
Entre os dias 30 de outubro
e 1 de novembro, como marco
dentro das comemorações do
sesquicentenário de Caruaru,
ocorreu o I Festival Literário de
Caruaru (FLIC), no Polo CultuAcadêmico Waldenio Porto.
Foto: Carmen Camelo

atividades, com uma palestra de
Waldenio Porto sobre a importância das academias.
As atividades do I FLIC se
estenderam pelodia 31 de outubro, com palestras de lideranças
locais, encerrando-se em 1 de
novembro ao meio-dia.

da Academia Caruaruense
de Cultura, Ciências e Letras, Walter Andrade, do presidente da Academia Pernambucana de Letras, WalMesa de abertura do FLIC. José Pereira, denio Porto, do presidente da
Humberto França, Paulo Camelo,
UBE-PE e da Academia de
Anastácio Rodrigues, Waldenio Porto, José Letras e Artes do Nordeste,
Queiroz, Rogério Menezes, Walter Andrade,
Alexandre Santos, do presiAlexandre Santos.
dente da Sobrames-PE, Pau- Padre Everaldo Fernandes, em sua
Foto: Carmen Camelo
ral, local onde funcionou a Estação Ferroviária, uma iniciativa da Fundação de Cultura e
Turismo de Caruaru.
Na noite de 30 de outubro,
com a presença do prefeito de
Caruaru José Queiroz, do presiAlexandre Santos (UBE, ALANE),
dente da Câmara Municipal, poWaldenio
Porto (APL) e Paulo Camelo
eta Rogério Menezes, do Dire(SOBRAMES).
tor da Fundação de Cultura e
Foto: Keila Porto
Turismo de Caruaru, José Pereira Souza, do Diteror do Institu- lo Camelo, e outras autoridades
to Histórico de Caruaru, Anas- e lideranças literárias e culturais
tácio Rodrigues, do presidente da região, o I FLIC iniciou suas

EXPEDIENTE

palestra: “Desmistificando a leitura”.
Foto: Paulo Camelo

Participe do
nosso tradicional
almoço de
confraternização.
Recife Monte
Hotel, 5 de
dezembro de
2009, a partir das
11 horas.
Aniversariante

DIRETORIA

No dia 7 de novembro comemora aniversário a nossa secretária Fátima Calife.
EdtioraçãoParabéns!

Presidente:
Paulo Camelo de Andrade Almeida
Vice-presidente:
Luiz de Gonzaga Braga Barreto
Secretária:
Maria de Fátima Barros Calife Batista
Tesoureira:
Zília de Aguiar Codeceira
Diretor Cultural:
Cláudio Renato Pina Moreira
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