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Dan Ferreira de Mendonça é médico 
otorrinolaringologista. Nascido em 
Vitória, ES, em 27 de fevereiro de 1957, 
formou-se em medicina pela Universidade 
Federal do Espírito Santo (Ufes) 
em 1981 e fez residência médica em 
Otorrinolaringologia pelo Instituto 
de Otorrinolaringologia de Minas Gerais. 
Realizou várias exposições individuais 
e coletivas entre 1974 e 1996, e ganhou 
prêmios na categoria pintura e desenho 
em salões universitários da Ufes. 
Em 2009, lançou o livro Pés no chão e
 a cabeça nas nuvens, o qual conta a sua 
trajetória de artista plástico e construtor 
de instrumentos musicais (corda 
e percussão) e cirúrgicos para laringe. 
Hoje, mantém atividades de pintura 
e escultura, além de desenvolver e elaborar 
instrumentos cirúrgicos e musicais.

boa leitura

Trazemos, além de precioso material cultural, algumas boas 
notícias nesta edição do Jamb Cultura. A primeira é que 
foi prorrogado para o dia 30 de agosto o prazo das inscrições 
para o II Concurso Nacional de Contos e Crônicas da AMB. 
Os trabalhos, a exemplo dos concursos anteriores, concor-
rerão a diplomas, além de os mais bem colocados terem sua 
publicação garantida no Jamb Cultura.

Outra boa notícia é que definimos a data e o roteiro da 3ª 
Viagem Cultural da AMB: será em novembro deste ano, ten-
do como destino lugares sagrados da Terra Santa, em Israel, e 
Petra, na Jordânia. Informações mais detalhadas sobre os lo-
cais a serem visitados encontram-se na página 167. Será uma 
viagem imperdível e também de incontestável riqueza cultural.

E, como sempre, o Jamb Cultura  ainda traz nesta edição 
um valioso acervo cultural: o trabalho do artista plástico e 
otorrinolaringologista capixaba Dan Ferreira de Mendon-

ça. Na seção Homenagem, o espaço destina-se para “O prof. 
Giovanni Guido Cerri e a Academia Nacional de Medicina”, 
escrito pelo radiologista baiano Gerson de Azevedo. Em sua 
série sobre a história da medicina nacional, o ginecologista  
pernambucano Mário Guimarães nos brinda com “As pio-
neiras da medicina no Brasil e em Pernambuco”. A crônica 

“Nossa raça brasileira” é de autoria do paraense Sérgio Pan-
dolfo. E, no Espaço Poético, deleitamo-nos com o “Diálogo 
entre o ateu moribundo e o profeta”, do paranaense Clovis 
do Valle, e com “Simplesmente mãe”, de autoria do minei-
ro Arnóbio Moreira Félix. Por fim, nossas dicas culturais. 

Boa Leitura!

Hélio Barroso dos Reis
Diretor Cultural da AMB

Ortopedia e Traumatologia
Vitória, ES

Autor: Dan Ferreira de Mendonça
Título: Percussão 1
Dimensões: 50 x 30 x 25 cm
Técnica: madeira e aço inoxidável, 
captador piezoelétrico e circuito passivo
Ano: 2009
Acervo: Arquivo pessoal
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História da medicina brasileira

As pioneiras da Medicina 
no Brasil e em Pernambuco
Foi no fim do século XIX que a mulher brasileira resolveu de-
safiar os rígidos princípios da época, enfrentar a sua intangi-
bilidade, ir de encontro a tudo o que a cercava e estudar Me-
dicina. Era uma época em que até ir a um médico para uma 
consulta que se impunha constituía um desafio, pois a mo-
ralidade reinante não admitia que o corpo de uma mulher, 
solteira ou casada, fosse tocado ou vislumbrado por um es-
tranho. Óbitos foram inclusive registrados em face da recusa 
formal da própria paciente ou de seus familiares em permitir 
o exame médico. Predominavam as parteiras e as chamadas 

“curiosas”. Entre as primeiras, algumas estrangeiras, devida-
mente qualificadas, que aqui vinham por saberem dos cos-
tumes vigentes. Foi só em 1879 que um ato do imperador D. 
Pedro II abriu as escolas médicas brasileiras para as mulheres.

Surgiu então a primeira desafiante: Maria Augusta Ge-
neroso Estrela, nascida no Rio de Janeiro em 1860, filha de 
um rico comerciante português, bem-criada, e que aos 14 
anos resolveu estudar Medicina. Foi em 1875 para os Es-
tados Unidos, enfrentado alguns percalços decorrentes da 
idade. Só no ano seguinte conseguiu matricular-se na New 
York College and Hospital for Women, terminando o curso 
em 1879, mas tendo de esperar por março de 1881, quando 
completou a maioridade e foi diplomada solenemente. Rece-
beu uma medalha de ouro pela melhor dissertação de tema 
clínico e foi ainda a oradora da turma. 

Naquele ano, graduaram-se apenas quatro médicas: duas 
norte-americanas, uma alemã e uma brasileira. Detalhe: du-
rante o curso, o pai perdeu a fortuna, e ela foi ajudada pelo 
imperador e mecenas D. Pedro II, que lhe concedeu uma 
pensão anual de 1.500$000 réis para os estudos. Maria Au-
gusta faleceu em 1946.

A primeira médica brasileira a formar-se em uma facul-
dade nacional foi a gaúcha Rita Lobato Velho Lopes. Gra-
duou-se na Bahia em 1887, 79 anos após a criação do cur-
so de Medicina no país. Recebeu o diploma após defender a 
tese “Métodos preconizados nas operações cesarianas”. Nas-
ceu em 1867 e faleceu em 1954.

A segunda médica a colar grau em uma escola brasilei-
ra também era gaúcha. Ermelinda Lopes de Vasconcelos, 
que nasceu cega por uma infecção e depois foi curada, re-
presentou a primeira mulher formada no Rio de Janeiro, em 
1888. Defendeu a tese intitulada “Formas clínicas da menin-

gite na criança, diagnóstico diferencial”. Nasceu em 1866 e 
faleceu na década de 1950.

Quanto a Pernambuco, a nossa primeira médica foi Maria 
Amélia Cavalcanti de Albuquerque, que teria sido a pio-
neira na tocoginecologia, por ter exercido vitoriosamente a 
especialidade. Também chamada de Dra. Amélia Cavalcan-
ti, ou ainda Amélia Doutora, como era conhecida. Filha de 
João Florentino Cavalcanti de Albuquerque e Herundina de 
Siqueira Cavalcanti de Albuquerque, nasceu em 8 de agos-
to de 1854, na casa-grande do engenho Dromedário, Siri-
nhaém, Zona da Mata. Formou-se no Rio de Janeiro em 16 
de janeiro de 1892, defendendo a tese “Do eritema nodoso 
palustre”. Foi também a primeira médica a clinicar no Reci-
fe, com consultório na rua Formosa, 1224, atual Conde da 
Boa Vista. Faleceu cega em 27 de outubro de 1934, mas com 
grande apoio de familiares e amizades que soube conquistar. 
Coincidência: em 1934, formaram-se as primeiras médicas 
pela Faculdade de Medicina do Recife (FMR).

As primeiras médicas formadas pela FMR foram as pa-
raibanas Eudesia de Carvalho Vieira, de Livramento, e 
Neusa Vinagre de Andrade, de João Pessoa, antiga Paraíba 
do Norte, em 21 de dezembro de 1934. A terceira médica 
da FMR foi a também paraibana Aracilda Benthemmuller 
Medeiros, com cerimônia realizada no então Teatro Mo-
derno, em 6 de dezembro de 1935. Nesse mesmo ano, ocor-
reu a formatura da primeira pernambucana: Isaura Lemos 
Mesquita, nascida em 7 de fevereiro de 1910 e diploma-
da em cerimônia simples na secretaria da Faculdade em 
26 de março de 1936.

Como vemos, esse cenário difere bastante dos dias atuais, 
em que há uma predominância absoluta do elemento fe-
minino, enriquecendo, estimulando e embelezando as nos-
sas faculdades.

Agradeço o Dr. Cláudio Renato Pina Moreira (Unicordis), pela 
sua valiosa colaboração para este trabalho, e a autora Fabíola 
Rhoden, pelos dados apresentados no livro Uma ciência da 
diferença: sexo e gênero na medicina da mulher (Ed. Fiocruz).

Mário V. Guimarães
Ginecologia

Recife,  PE
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Homenagem

Quando presidente do Colégio Brasileiro de Radiologia e 
Diagnóstico por Imagem, alertou a todos a importância de ser-
mos reconhecidos lá fora (no exterior). A repercussão foi satis-
fatória, a ponto de alguns admiradores, incluindo eu, entende-
rem que o Prof. Giovanni tem o ponto de Arquimedes, o que 
equivale a dizer: a alavanca da Radiologia no Brasil está nas 
mãos do Prof. Giovanni Guido Cerri.

Todas as grandes descobertas conceituais do intelecto pare-
cem óbvias e inevitáveis, uma vez que foram reveladas; porém, 
requer isso um gênio especial para formulá-las pela primeira vez.

O Prof. Giovanni tem esse dom tanto divino como humano 
da santidade da vida e da dignidade da pessoa; da consciência 
individual e, assim, da redenção pessoal; da consciência co-
letiva e, assim, da responsabilidade social; da paz como um 
ideal abstrato e, assim, como o alicerce da justiça; e muitos 
outros pontos que constituem os acessórios morais básicos 
do espírito humano. Sem o Prof. Giovanni Guido Cerri, po-
deria tudo ter sido um lugar mais vazio.

Giovanni não é apenas inovador, é também exemplo – um 
epíteto da Radiologia no Brasil e no mundo pela sua vida aca-
dêmica. Por seus livros e trabalhos publicados, pode-se dizer 
que ele foi mais elevado do que outros de seu tempo.

Cabe-lhe bem, portanto, o verso do poeta norte-america-
no Walt Whitman: “Quero saber quem foi bem longe, porque 
quero ir mais longe ainda”.

A imensa nação radiológica sonha vê-lo na Academia Na-
cional de Medicina. Será um coroamento! “A moda dos acadê-
micos é um novo amanhecer”, mais refeitos quando chegar o 
dia e o instante dessa aventura tão singular, que o espera. Daí, 
poder-se-á pronunciar uma frase significativa: “A imortalidade 
não começa agora para ele, ela continua”. Será mais um radiolo-
gista a ter este raro prazer: assistir ao mundo entronizá-lo (ele-
vá-lo) à Academia Nacional de Medicina. Touché!

O Prof. Giovanni Guido 
Cerri e a Academia 
Nacional de Medicina 
Ao observar atentamente a citação acima: “o Prof. Dr. Giovan-
ni Guido Cerri e a Academia Nacional de Medicina”, vejo nis-
so um casamento, o que equivale a dizer em uma linguagem 
machadiana: como se esta mão (Giovanni Guido Cerri) fosse 
para aquela luva (Academia Nacional de Medicina).

Apenas três radiologistas conseguiram realizar esse fei-
to maior de pertencer como membros efetivos à Academia 
Nacional de Medicina, sediada no Rio de Janeiro. Pela or-
dem cronológica: o Prof. Dr. Manoel de Abreu, que se no-
tabilizou, fundamentado na pesquisa experimental, com 
a criação da abreugrafia, e os outros dois agraciados, os  
Profs. Drs. Nicola Casal Caminha e Waldir Maymone, pe-
los trabalhos e livros publicados e pelo ensino do diagnósti-
co por imagem a partir dos raios X.  

E para completar com chave de ouro, falta o D’Artagnan, ou 
melhor, o Giovanni! Sim, porque ao fazer uma alusão à obra 
imortal do escritor francês Alexandre Dumas, Os três mosque-
teiros, na ficção do romance contribuíram para o sucesso da 
obra (já que os seus heróis são, ao todo, quatro).

Este autor (médico-escritor), que se considera um estudio-
so do Professor Dr. Giovanni Guido Cerri (além de ter sido seu 
aluno no ultrassom, é também um grande admirador do insig-
ne mestre), acredita ser ele a soma dos seus adeptos! Por isso, 
posso até dizer que Giovanni, hoje, vem em primeiro lugar. O 
Prof. Dr. Giovanni Guido Cerri tem a Radiologia e o Diagnós-
tico por Imagem como instrumentos de suas realizações. Ele 
tem primado pela verdade. Daí a sua aceitação.

Um homem pode ser temido e reverenciado, mas quando 
ele é estimado? Persiste em Giovanni sempre a busca pela ver-
dade, não importa aonde ela conduz. Giovanni é forte e cora-
joso, não tem medo e nunca desanima. É um homem que tem 
noção de virtudes elevadas. Ele decidiu, portanto, mudar com-
pletamente os pontos de vista do seu tempo.

Prof. Dr. Giovanni Guido Cerri, diretor-geral do Icesp.
Foto: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

É melhor sonhar a vida que vivê-la, ainda 
que vivê-la seja também sonhá-la

“
”

Marcel Proust
Autor francês de Em busca do tempo perdido
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ta ao público, o que faz a Academia Nacional de Medicina ser 
a mais antiga e a única entidade cultural e científica a reunir-

-se regular e ininterruptamente por tanto tempo. A Academia 
também promove congressos nacionais e internacionais, cur-
sos de extensão e atualização e, anualmente, durante a sessão 
de aniversário, distribui prêmios para médicos e pesquisado-
res não pertencentes aos seus quadros. 

Gerson Augusto Paes de Azevedo
Radiologia

Salvador, BA

Homenagem

Fernando Henrique Cardoso
Sociólogo renomado, Prof. da USP (aposentado) e Ex-presidente da República Federativa do Brasil

Vaidade só de intelectual“ ”

A Radiologia tem seus líderes transformadores. 
Entre outros, Manoel de Abreu, Nicola Casal 

Caminha, Waldir Maymone e, mais 
recentemente, Giovanni Guido Cerri.                                                       

“
”O autor

Em um dia de sábado 
(a surpresa do que tem de 
particular o sábado), saí para 
a minha caminhada num céu 
inteiramente azul sem nuvens, 
vislumbrando o Farol da Barra, 
o Porto da Barra em Salvador, 
que tornavam aquele dia 
excepcionalmente propício para 
um passeio por aquelas bandas, 
e exclamei, muito antes, sem ter 
avistado: o mar! Isto, segundo 
Stendhal (pseudônimo), escritor 
francês, dá-se naqueles que 
falam constantemente da beleza 
de sua terra e segundo o 
princípio de que seus habitantes 
são sensíveis ao belo. Daí, parei 
e pensei: São Paulo não tem isso, 
não! Depois, voltei a minha 
morada, afastei-me dessas 
obras-primas – que a gente 
pensa melhor depois que deixou 
de contemplá-las –, foi quando 
senti outra alegria ao dizer: 
São Paulo tem Giovanni!

“

”

As Academias – por imposição da maneira mesmo 
como se dá a sucessão nos quadros ilustres – 
realizam o encontro de homens destemidos no tempo. 
Vale dizer: promovem uma vitória sobre este, 
declaram-se em superioridade sobre o tempo. 
Efetivamente, cumprindo-se em momentos iguais a 
este, indispensavelmente hoje, cumpre-se esse 
encontro de gerações; acabam elas, as Academias, 
suprimindo valores temporais. Alguns determinantes 
sobressaem como capazes de mudar as 
dessemelhanças condicionadas por esse 
distanciamento, que leva os homens a se perderem 
uns dos outros. São as afinidades espirituais 
e intelectuais entre eles existentes, na realidade, 
as responsáveis por esse encontro significativo.

“

Trecho do discurso de posse do Prof. Dr. Itazil 
Benicio dos Santos na Academia de Letras da Bahia

”

O autor

A história da Academia Nacional de Medicina confunde-se com 
a história do Brasil e é parte integrante e atuante da evolução 
da prática da medicina no país. Fundada sob o reinado do im-
perador D. Pedro I, em 30 de junho de 1829, mudou de nome 
duas vezes, mas seu objetivo mantém-se inalterado: o de con-
tribuir para o estudo, a discussão e o desenvolvimento das prá-
ticas de medicina, cirurgia, saúde pública e ciências afins, além 
de servir como órgão de consulta do governo brasileiro sobre 
questões de saúde e de educação médica. Desde a sua funda-
ção, seus membros se encontram toda quinta-feira, às 18h, para 
discutir assuntos médicos da atualidade, em uma sessão aber-

Histórico da academia Nacional de medicina
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Nossa raça brasileira 
Estão o Governo e o Parlamento brasileiro, nestes conturba-
dos tempos, a braços com a discussão de um polêmico projeto 
que visa ao estabelecimento de quotas para negros nas univer-
sidades e reserva de cargos para eles na administração pública, 
projeto que leva o já por si questionado rótulo de Estatuto da 
Igualdade Racial. Espera-se que esse debate se processe sob o 
manto da moderação e da discussão desapaixonada, a fim de que 
medidas racistas e discriminatórias não venham a ser adotadas.

Como tão bem cantou Wilson Simonal, somos “um país 
tropical/abençoado por Deus/e bonito por natureza”. E todo 
este imenso território, com nada menos que 8.547.403 km², 
que recebe insolação intensa e ininterrupta o ano inteiro, 
conta, por isso, com um potencial agricultável e de energia 
solar imponderável. Riquezas minerais são fartas e multifor-
mes, e nosso manancial hídrico, coisa preciosa hoje, é o mais 
avolumado do mundo. Temos o maior e mais caudaloso rio 

– água doce, bebível! – do planeta, com reserva piscosa in-
superável. Mas o que temos de melhor, de mais precioso, o 
acervo mais valioso deste prodigioso País, é o nosso povo.

Os médicos, sabemos bem, das leis da genética, que quando 
se deseja melhorar as qualidades de uma determinada espécie 
(animal ou vegetal), há mister introduzir um ou mais elemen-
tos rácicos compatíveis, a fim de vigorizar aquela que, restrita 
a cruzamentos subsecutivos homorraciais por longo tempo, 
se vai gradativamente enfraquecendo, degradando, estiolando. 
Tais conhecimentos científicos têm sido utilizados, por exemplo, 
na melhoria ou aprimoramento de rebanhos bovinos, plantel 
cavalar, produtos agrícolas (frutíferas, leguminosas, gramíneas) 
e até na obtenção de raças animais planejadas para este ou 
aquele fim, como é exemplar a canina Dobermann.

Nosso povo já foi original e naturalmente privilegiado e vem 
sendo progressivamente aprimorado há, ao menos, 500 anos, 
pelo caldeamento de três raças excepcionalmente bem dota-
das, com características próprias salientes, que se aglutinaram 
e consolidaram. A raça branca, representada pelos europeus – 
portugueses, mormente, que para cá vieram à época do desco-
brimento e da colonização, mas também franceses, holande-
ses, ingleses, italianos, alemães –, e que era, na oportunidade, o 
que havia de mais avançado em termos de civilização. A negra 
que, bem o sabemos, apresenta nítida superioridade na estru-
turação físico-corpórea e energética, com maior resistência às 
inclemências naturais e a muitas enfermidades, sendo mesmo 
imune a algumas delas. Uma superior resistência f ísica e apti-
dão para tarefas mais árduas, que nos têm garantido sucesso 
e até mesmo hegemonia em várias modalidades desportivas.

Demais disso, a dor do negro desterrado, a gerar o banzo 
e a espicaçar a “malemolência” – de que nos fala o grande Ari 
Barroso, em sua Aquarela do Brasil –, explica a musicalidade 
que impregna nossas canções e o decantado “jogo de cintu-

crônica

ra” do povo brasileiro. Muitos dos negros escravos que para cá 
vieram já constituíam, é bom de ver, produto de miscigenação 
com os árabes do norte da África, como os Fulas e os Hauçás. 

A amarela, ou mongólica, representada pelos aborígines ame-
ríndios, que habitavam todas as latitudes das Américas, sen-
do, assim, da mesma origem dos japoneses, chineses e outros 
povos asiáticos, por isso eram intelectualmente a eles equipa-
ráveis, constituindo as diversas tribos indígenas que aqui exis-
tiam. Bravura, altivez e resolutividade, rusticidade e destemor, 
mesclados, paradoxalmente, à acessibilidade natural e grande 
habilidade manual são características reconhecidas em nossos 
ancestrais silvícolas. O caldeamento com o branco processou-

-se farto e consentido, diria melhor, amparado, incentivado, in-
duzido, fazendo-a integrar a raça nacional. Mais proximamente, 
uma nova onda amarela inundou nossas propícias e recepti-
vas terras, representada, notadamente, pelos japoneses, mas 
também por chineses, coreanos e outros em menor proporção.

Estudos levados a efeito nas regiões brasileiras por pesquisa-
dores da UFMG e da UFRGS, usando técnicas de genética mole- 
cular e genética populacional, trouxeram à evidência do rigor  
científico que é muito pequena a parcela de população isenta da 
contribuição negra. Aqui no Pará, geneticistas da UFPA, usando 
técnicas semelhantes de identificação genética, constataram ser 
maior que 75% a participação indígena (amarela) no contingente 
regional; se levarmos em conta o sabidamente expressivo  
elemento japonês que para cá se deslocou há quase um século, far- 
tamente miscigenado aos locais, fica fácil aquilatar o contributo 
fornecido pela raça amarela. Por isso que costumamos dizer, 
sem temer impropriedades, serem os brasileiros, mercê dessa pro- 
fícua miscigenação rácica, um povo multiétnico, mas unirracial.

Do entrecruzamento intenso e continuado, resultou esta 
que é uma gente excepcionalmente bem-conformada, privi-
legiadamente dotada em todos os aspectos: intelectual, f ísi-
co-corpóreo e psicológico, potencialidades que deram por re-
sultado um povo trabalhador, criativo, pacifista, conquanto 
altaneiro, amistoso, solidário, produtivo, ufano de seus valores 
e de seu porvir, sobremaneira irmanado, sem os laivos de pre-
conceitos e racismos polimorfos, como observável na maio-
ria dos países em que as etnias que lá convivem quando mui-
to se aturam – mas não se misturam –, às vezes trituram-se.

Provavelmente, somos o único país do mundo em que o 
cruzamento do branco com o negro e o índio foi intenso, con-
sentido e permanente, resultando na formação de uma verda-
deira raça, que dia a dia evolui, aprimora-se, consolida-se. Daí 
porque já se disse – e é de fato incontestável: “O mestiço bra-
sileiro é o puro-sangue nacional”.

Sérgio Pandolfo
Cirurgia e Tocoginecologia

Belém, PA
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Espaço poético

Diálogo 
entre o 

ateu 
moribundo 

e o 
profeta

Simplesmente  

Mestre, me ensinas entender
Porque sempre só vi esse fim
Se devo ou não aceitar
Que a luta termine assim
Sem chance de continuar.
Cansado da vida ou da luta 
Da luta ou da vida vivida
Não importa a origem de tudo
Não importa a razão da descida
Da descida do topo da vida
Ou do cimo da luta travada
O que importa é que o topo se foi
Essa é a gangorra da vida
Que leva do tudo ao nada.

Tu és pessimista, menino,
Achando que desces pro nada
Se findas a vida terrena
Inicias uma nova jornada
Ou não sabes que este preparo
Ao qual fostes submetido
Não passa de mero momento
Na estrada infinita de tudo!

Somente elas conhecem...
Indizível sentimento.
Mudanças que acontecem,
Prenhez que as enaltecem,
Luz pro nosso nascimento.

Embalam choros e risos,
Sempre prontas pra cuidar.
Mãos, carinhos ou quizos,
Escolhas e gestos precisos,
Na nobre arte de amar.

Trago aqui esta homenagem.
Elevo a Deus minha prece.
Mãe, sublime imagem,
Amor, ternura e coragem,
Espelho que me enobrece!!!

Arnóbio Moreira Félix
Ortopedia

Belo Horizonte, MG  

Clovis do Valle
Gastroenterologia e 

Endoscopia Digestiva
São Mateus do Sul, PR

Quero que ora me digas
Não é este o fim do caminho?
Eu que cresci, fiquei forte, 
Agora nem ando sozinho. 
Não entendo porque me dizes
Que foi um momento fugaz
Se adiante não vejo mais nada
Só vejo se olho pra trás.

Se quiseres ver adiante
Além do fim que projetas
Desapega da matéria
E descubras novas metas
Quando fores pro oriente eterno
Despojado de metais
Terás no espírito a luz
Que não se apaga jamais.

Mãe
Acróstico, com versos em 

redondilho maior.
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Terceira 
viagem será 
para Israel 
e Jordânia 
Está definido o roteiro da 3ª Viagem Cultural da AMB, a ser  
realizada este ano sob a coordenação da diretoria cultural: será 
para Israel e Jordânia, de 29 de novembro a 10 de dezembro.

Além dos lugares considerados sagrados em Israel para as 
três principais religiões monoteístas – judaísmo, islamismo e 
cristianismo –, o roteiro inclui também visita à cidade de Pe-
tra, na Jordânia, capital da civilização dos nabateus, incluindo 
Al-Khazneh, considerada uma das sete maravilhas do mun-
do moderno e cenário para vários filmes, como Indiana Jones. 

“Este roteiro foi escolhido pelos integrantes da 1ª Viagem,  
realizada à Grécia, em 2011, e ratificado pelos participantes do 
cruzeiro marítimo, durante a 2ª Viagem Cultural à América do 
Sul, no final do ano passado. Ou seja, é um roteiro desejado por 
todos e esperamos proporcionar um agradável passeio a esses 
lugares de incontestável riqueza cultural e fé religiosa”, diz Hé-
lio Barroso dos Reis, diretor cultural da AMB.

Em Israel, a viagem prevê visitas aos principais lugares reli-
giosos, como Nazaré, na região da Galileia, onde Jesus passou a 
maior parte de sua vida. Bem próximos, em Tiberíades, no vale 
de Jezreel e ao redor do Mar da Galileia, encontram-se muitos 
outros locais de visitas: Canaã, local do primeiro milagre, onde 
Jesus transformou água em vinho; Tabgha, onde ocorreu o mi-
lagre da multiplicação dos pães e peixes; Cafarnaum, local em 
que viveu o apóstolo Pedro; os Montes Tabor, da Tentação e 
das Bem-aventuranças, sítios bíblicos onde ocorreram, respec-
tivamente, a transfiguração, a tentação a Jesus e o sermão da 
montanha. Jericó, a cidade mais antiga do mundo, com acha-

dos que remontam a 9 mil anos, também faz parte do roteiro, 
assim como o Mar Morto, o ponto mais baixo da Terra, 416 
metros abaixo do nível do mar. Na região, também estão in-
cluídas visitas às belezas arqueológicas de Qumran, onde fo-
ram encontrados os manuscritos do Mar Morto, e à fortale-
za de Massada, lugar de resistência judaica, seguida de morte 
coletiva, na luta contra os romanos em 73 a.C.

A região seguinte inclui Jerusalém e visita aos principais lo-
cais sagrados para judeus, cristãos e muçulmanos: a Via Dolo-
rosa, considerada o caminho de Jesus para a morte, e suas 14 
estações, sendo que, nas últimas cinco, se encontram a Igre-
ja do Santo Sepulcro e os locais da crucificação e ressurreição. 
E, ainda, os lugares santos para judeus e muçulmanos: o Muro 
das Lamentações; o Monte do Templo e a mesquita de Al Aqsa. 
Também estão previstas visitas ao Museu de Israel, que abriga os 
manuscritos do Mar Morto encontrados em Qumran, e ao Yad 
Vashem, museu em memória às vítimas do holocausto nazista, 
além de visitas aos bairros muçulmano, judeu e ao mercado árabe. 

O roteiro inclui ainda Belém e a Igreja da Natividade, cons-
truída no local da manjedoura onde Jesus nasceu. Informações 
mais detalhadas sobre roteiro, preços e formas de pagamento 
podem ser obtidas com a Mark Travel Turismo, empresa res-
ponsável pela sua comercialização: (11) 3111-1852 ou pelo e-

-mail grupos1@marktravel.com.br, com Solange.

César Teixeira
Editor Executivo

Viagem cultural

A mesquita Domo da Rocha, com 
sua cúpula dourada, se destaca 

na paisagem de Jerusalém
Foto: Cássia F. Quinlan

Al-Khazneh, 
em Petra
Foto: Giåm

Igreja da 
Natividade, 
em Belém
Foto: Krebsmaus

Muro das Lamentações, 
local sagrado 
para os judeus
Foto: Cássia F. Quinlan
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concurso

Foram prorrogadas até o dia 30 de agosto as inscrições para o 
II Concurso Nacional de Contos e Crônicas. Os interessados 
devem enviar os trabalhos até essa data para a sede da AMB, na 
rua São Carlos do Pinhal, 324, São Paulo – SP, CEP 01333-903, 
aos cuidados do Departamento Cultural. 

A participação é gratuita, restrita aos associados da Asso-
ciação Médica Brasileira, que podem inscrever somente um 

Prorrogadas as inscrições para o II concurso 
Nacional de contos e crônicas da amb 

Preencha a ficha de inscrição, recorte-a e envie em envelope lacrado.

ColABoRAção
O Jamb Cultura é um espaço aberto que estimula a produção li-
terária e valoriza as manifestações culturais do Brasil. Para isso, 
convidamos os médicos a enviar artigos, crônicas, poesias, textos 
sobre cultura e história da Medicina para o Conselho Editorial.
A/C Hélio Barroso dos Reis (Diretor Cultural)
Rua São Carlos do Pinhal, 324, Bela Vista – São Paulo, SP
CEP 01333-903
Ou pelo e-mail: cultural@amb.org.br
Participe e colecione!

Normas para publicação de artigo no Jamb Cultura
1. Ser médico(a) associado(a) à Associação Médica Brasileira pela 
Federada de sua região.
2. Enviar texto de aproximadamente uma lauda (2.100 caracte-
res com espaço), na fonte Arial 12.
3. Se houver fotografias, favor identificá-las, colocar o crédito e en-
viar em 300 dpi, à parte (anexada ao e-mail ou em CD, ou pen drive).
4. O material será apreciado pelos membros do Conselho Edito-
rial antes de sua publicação.
5. Ao enviar ao Conselho, informar autorização de publicação.
6. Assinar o artigo com: nome, especialidade, cidade, estado e en-
dereço para correspondência.
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