úmer o 12

A L PARA OS MEMBROS
Congresso Nacional Boliviano
de Radiologia
De 17 a 19 de novembro de
2005. La Paz, na Bolívia. Organizado pela Sociedade Boliviana de Radiologia. Presidente: Dra. Miriam Lopez. Informações: ana_miriam_lopez@
bolivia.com.
Cursos e Congressos em países
do CIR
XXXIV Congresso Brasileiro de
Radiologia, 12 a 14 de novembro de 2005, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em
Brasília, no Brasil. Organizado
pelo Colégio Brasileiro de
Radiologia e Diagnóstico por
Imagem. Informações e Inscrições: www.cbr.org.br . (10 inscrições internacionais de cortesia para os membros do CIR).
Autores do CIR
Você publicou alguma obra de
Radiologia recentemente?
Envie a informação e a capa
para nosso escritório que com
prazer iremos divulgar. E-mail:
cir.admin@servimed.com.mx .
Livro do Mês
Chile
“Diagnóstico por
imágenes del tórax pediátrico”
Autor: Dra. Karla

Moënne B. Ximena Ortega
Editora: Ediciones Journal –
www.journal.com.ar .
Nota de Falecimento
Causou um profundo pesar na
comunidade radiológica saber
que Luis Romero, nosso companheiro querido, colaborador e
amigo não está mais conosco.
O Dr. Romero foi o 12º Presidente do Colégio Interamericano
de Radiologia nos anos de
1992-1994 e Presidente do Congresso Interamericano de
Radiologia celebrado em
Buenos Aires em 1994.
Um homem empreendedor,
valente e bondoso que fez a
sua parte para o desenvolvimento da especialidade e nos
momentos difíceis soube apoiar o Colégio. A quem tive o privilégio de conhecer e jamais
esquecerei.
Dr. Miguel E. Stoopen
Presidente do CIR
Zaragoza e o Dom Quixote
Este ano completa-se o 400º aniversário da primeira edição do
livro Dom Quixote, obra-prima
de Miguel de Cervantes. Ainda
que bem conhecido o seu protagonista era originário da cidade de La Mancha e que grande
parte da obra transcorre-se nes-
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sa região geográfica, mas vários
capítulos descrevem a vida em
Aragon, enquanto o famoso
fidalgo dirigia-se para Zaragoza
para tomar parte em umas famosas discussões que aconteciam por lá. Dom Quixote não
chegaria nunca à cidade por
razões que logo explicaremos,
mas ele tomou contato com
Aragon.
Procedente de La Mancha,
através de Cuenca, o primeiro
contato com a região aragonesa foi a zona ribeirinha situada entre Boquiñeni e Pedrola,
locais que ficam a 30 quilômetros de Zaragoza. Não esqueçam que em Pedrola está o
Palácio dos Duques de Villahermosa, segundo diz a tradição, Cervantes esteve hospedado e a onde se encontra
conservada até hoje o assento onde ele escreveu parte de
sua obra-prima. Tampouco devemos esquecer que existe uma
distância pequena entre
Pedrola e a cidade de Alcalá
de Ebro de onde a tradição diz
que está a Insula Barataria que
governou Sancho Pança. Nessa região transcorrem vários
dos capítulos de Quixote...
(continua na próxima edição).
Dr. Luis Ros Mendoza
Coordenador da Comissão
Internacional do CIR

