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O prazer de fotografar
A fotografia é uma arte.
Mas é também um entretenimento e, acima de tudo,
uma paixão.
O fotógrafo flagra, para a
posteridade, um momento às
vezes único, e para isso tem
que ter o dom e a perspicácia.
Mas também necessita de muita paciência, espírito de oportunismo e, até, perseverança.
Quando o ambiente não se torna - para um leigo - propício a um
registro fotográfico, o fotógrafo o

cria, ou simplesmente ignora a intempérie e faz a
sua arte.
Se assim não fosse, o que estaria fazendo um
Luiz Barreto às cinco horas da manhã de uma sexta-feira chuvosa, de prontidão na Ponte da Boa
Vista, a esperar um momento propício para o seu
já tradicional registro fotográfico do Galo da Madrugada, que já reinava sobre a Ponte Duarte Coelho, prenunciando mais um sábado e, com ele,
mais um carnaval pernambucano? O galo que, este
ano, reverencia a ausência entre nós de seu fundador, Eneas Freire, que se fez acompanhar na partida pelo Mestre Salustiano, pouco tempo depois.
Paulo Camelo
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Jornada Sobrames

Aniversariantes

São Paulo será a sede da X
No mês de março registramos
Jornada Médico-Literária Pau- os seguintes aniversariantes:
lista e da V Jornada da Sobra- 1 - Inácio Cavalcanti
mes Nacional, de 17 a 19 de se- 6 - Amaury Medeiros
tembro de 2009.
19 -Saulo Gorenstein
A programação, que inclui 22 -Damião Araújo
sessões de apresentação de te- 27 -José Arlindo
mas livres, concursos de prosa e 30 - Luís Lourenço (UMEAL).
Luís Lourenço. Foto: Paulo Camelo.
poesia, será divulgada posteriormente.
Resumo da nossa reunião de fevereiro
Enquanto isso...
Embora estivesse previsto
Ocorreu no dia 2 de feverei- Antônio Pessoa Antunes lançou
para este ano, possivelmente no ro nossa reunião ordinária men- o seu Introdução ao Judaismo.
mês de setembro, havendo, in- sal, com uma boa acorrência,
Durante a sessão literária,
clusive, sido veiculado verbal- como é tradicional.
destaque se deu ao jornalista
mente o período de 6 a 10 daNa reunião houve os lança- José Mário Austregésilo, conviquele mês, segundo informação mentos de dois livros de sobra- dado pelo vice-presidente Luiz
de Waldenio Porto, o VII Con- mistas: Fernando Pinto Pessoa Barreto, que nos brindou com
gresso da UMEAL, a ser reali- lançou A verdade sobre Esdras uma palestra sobre Luiz Gonzazado em Portugal, não teve ne- e Nehemias no Império Persa; ga e o lançamento do livro Luiz
nhuma confirmação, o
Gonzaga - O homem, sua terque nos leva a pensar talra e sua luta, citando fatos pouvez em seu cancelaco divulgados de sua história.
mento.
A sessão iniciou-se com a
Assim se expressou
apresentação de Maria do Céu de
Luís Lourenço em seu eAtaíde, com uma declamação de
mail de 26 passado: um
poema de sua lavra, no seu estimal-entendido (ou desenlo, breve e bem interpretado.
contro) o fez entender que
Walter Dimenstein apresenos brasileiros não poderitou outros poemas seus, em foram ir. E descontinuou a
ma pelo mesmo denominada
programação.
José Mário Austregésilo recebendo a revista Oficina Heptafim, discorrendo sobre o
de Letras. Foto: Luiz Barreto.
assunto de cada poema mostrado em retroprojetor.
Rubem Franca, em sua apresentação costumeira, declamou
Sobrames-PE comemora eventos
um soneto de Augusto dos Anjos e outro de Luís de Camões.
Durante este ano de 2009 a Sobrames-PE está proPaulo Afonso Paiva, ao seu
gramando a comemoração dos seguintes eventos imporestilo, apresentou-nos outro de
tantes na área cultural e histórica:
seus contos, que vêm marcando
* 100 anos do I Congresso de Medicina de Pernambuco
sua presença.
* Centenário de Nascimento do Prof. Nilo Pereira;
Ao final, após a palestra de
* Bicentenário de Nascimento de Charles Darwin;
José Mário Austregésilo, o pre* Centenário da descoberta da Doença de Chagas.
sidente Paulo Camelo ocupou a
As atividades serão divulgadas oportunamente.
tribuna para mostrar glosa sua
em ritmo diferente do comumente apresentado.

Dois lançamentos
de Flávio Alencar
Nosso confrade
Flávio Alencar está
lançando, nessa reunião de março, seu livro Contos e mais
contos, uma coletânea
de 25 contos selecionados pelo autor.
Com capa de Giuliano Bianchi, editoração e
impressão de Paulo Camelo, é mais um livro constante da grande produção literária de Flávio. Com
tiragem pequena, o livro não será comercializado
e destina-se a distribuição restrita do autor, que já

está programando
mais dois outros
para este e o próximo ano.
Juntamente
com o livro, Flávio
Alencar está apresentando o CD
Pontos de partida,
poema seu musicado e apresentado
por Osman Sollos, em voz e violão.

Instituto de História da Medicina recebe novos sócios
A campanha promovida pela administração do
Instituto Pernambucano de História da Medicina
para engajamento nos seus quadros de novos sócios tem sido plenamente vitoriosa e nas duas úlFoto do acervo de Luiz Barreto.
timas reuniões o

Instituto deu posse aos seguintes membros: Luiz
de Gonzaga Braga Barreto, Gilson Edmar Gonçalves e Silva, Cláudio Renato Pina, Geraldo José
Marques Pereira, Eni Maria Ribeiro Teixeira,
Mário Vasconcelos Guimarães, Zília de Aguiar
Codeceira, Benjamim Gomes, Carlos Alberto C.
Miranda, Edite Cordeiro, Moacir Novais Ferreira, Bento Bezerra Neto e Cícero Ferreira Costa.
No dia 25 de março Amaury Pereira da Silva
e Renato Dornelas Câmara Filho receberão seus
diplomas.

www.sobrames.com.br

Paulo Paiva lança livro

A página da Sobrames-PE está em fase final
de construção.
Neste mês de fevereiro já foi feito o registro
do domínio sobrames.com.br e o contrato de hospedagem da página.
O web-designerReginaldo Ferreira está finalizando a construção da página e a transferência
da mesma para o sítio de hospedagem.
Depois será iniciada a etapa de alimentação
de dados.
Ao lado
mostramos a
página como
foi idealizada.
Com pequenas
alterações,
será assim que
o sítio se apresentará.

Nosso confrade Paulo Afonso Paiva está lançando o livro de crônicas Ponte Giratória às 19
horas do dia 7 de março na Livraria Saraiva, no
Shopping Center Recife.

Waldemar Lopes homenageado
A aposição de uma fotografia do poeta Waldemar Lopes no salão do Instituto Histórico de Olinda é uma homenagem desse instituto, juntamente com a Academia de Artes, Letras e Ciências de Olinda, a Academia Olindense de Letras e os Rotary Clubs
Olinda, Olinda Norte e Recife Afogados,
ao poeta Waldemar Lopes.
A data, ainda a ser confirmada, será
no mês de março ou abril. Haverá coquetel e distribuição de livros do poeta.

Professora Cecília Museu da Medicina participa da Semana
Sanioto é lembrada
Nacional de Museus
A professora de enfermagem da UFPE Eni Maria Ribeiro Teixeira apresentou durante a
reunião mensal do Instituto Pernambucano de História da Medicina um excelente trabalho
biográfico sobre a professora
Cecília Domenica Sanioto Di
Lassio, uma das pioneiras na implantação do Curso de Enfermagem na Universidade Federal de
Pernambuco.

A reunião plenária do Instituto acontece uma vez no mês,
na 4ª. quarta-feira, no Memorial
da Medicina, às 16 horas, aberta ao público em geral. A próxima será no dia 25 de março.
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O Museu da Medicina de
Pernambuco, instalado no Memorial da Medicina desde 24 de
fevereiro de 1999, participará, já
estando inscrito, da 7ª. Semana
Nacional de Museus. O tema
deste ano é Museus e Turismo e

o Museu da Medicina abordara
em sua exposição o tema “100
Anos do I Congresso Médico de
Pernambuco”, ocorrido em 25 de
abril de 1909. A exposição funcionará de 13 de abril a 23 de
maio de 2009.

História da Medicina faz reunião
No dia 18 de fevereiro, próximo ao “Sábado de Zé Pereira” que
para nós é “Sábado do Galo da Madrugada”, o Instituto Pernambucano de História da Medicina abriu suas portas para receber o museólogo Adolfo Samyn Nobre de Oliveira. Ele é diretor substituto
do Museu da Abolição e, convidado, proferiu palestra muito ilustrativa sobre aquele museu e fez importantes considerações sobre
as novas legislações que
normatizam os museus no
Brasil. Entre as novas legislações estão o Estatuto de Museus e a instituição do IBRAM – Instituto Brasileiro de Museus.
O museólogo Adolfo
colocou-se à disposição
do Instituto para colaborar com suas atividades e
Fotos do acervo de Luiz Barreto.
orientações técnicas.

Museu Ana Neri
Será instalado em Salvador, Bahia, o 1° Museu de Enfermagem do Brasil. Desde 2004 essa idéia vem sendo desenvolvida pelo
COFEN-Conselho Nacional de Enfermagem com apoio dos COREN, que são os núcleos regionais. Um prédio foi alugado pelo
COFEN no centro histórico de
Salvador e já foi criada a Associação dos Amigos do Museu
Ana Néri como uma OSCIP que
irá
o Museu.
E
dtioraçãadministrar
o
ele- Todos podem colaborar com
trô- iniciativa doando bens culessa
nica
turais relacionados com a enfere
magem
e também com recursos
imfinanceiros.
pressão A inauguração do Museu
coloNacional da Enfermagem Ana
rida será em julho próximo.
Néri
por

laser

