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L PARA OS MEMBROS
NOTA
O Prof. Dr. Ney Artiles recebeu
no dia 10 de novembro de
2005 da Diretoria do Colégio
Interamericano de Radiologia
(CIR), através de uma carta
assinada pelo Dr. Francisco
Quiroz y Ferrari, Secretário Geral da entidade, a nomeação
de Professor do CIR por reunir
os princípios e os méritos acadêmicos reconhecidos pela
corporação.
Prof. Dr. Ney Artiles

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 .
Espanha
“Resonancia Magnética en
Patología Biliopancreática”
Autor: Dr. Luis Ros Mendonza
Editora: Luis Ros Mendoza –
lros@wanadoo.es

Zaragoza e o Dom Quixote Parte II
Nessa região aragonesa transcorreram vários capítulos interessantes da obra Dom Quixote, entre eles o da Barca (de
fato o elemento representativo
do escudo de Boquiñeni é a
barca, que restaurada é utilizada hoje em dia para unir esta
localidade ribeirinha com a
cidade de Pradilla), o dos
Bêbados de Vinho, o desencantamento de Dulcinéia, o do
vôo sobre Clavileño.
Dom Quixote não chegou a
disputar os famosos torneios de
Zaragoza, pois Miguel de
Cervantes ofendeu-se com o
autor de um Quixote falso, o
Quixote de Avellaneda, que se
supunha aragonês (não se
sabe com certeza se realmente
BOLETIM CBR - DEZEMBRO / 2005

37

era Jerônimo de Pasamonte,
soldado, natural de Ibdes, que
coincidiu com “o maneta de
Lepanto” em várias batalhas,
outros estudiosos afirmam que
poderia ser o próprio Lope de
Vega, movido por sua inimizade a Cervantes), por isso fez o
famoso nobre mudar sua rota
até Barcelona, dando uma volta para evitar passar por
Zaragoza.
Ainda que todas as localidades
anteriormente comentadas, próximas à Zaragoza, podem ser
visitadas, incluindo também o
Palácio dos Duques de Villahermosa onde parece que Cervantes ao ser convidado pelos
Duques, inspirou-se para escrever
os capítulos de sua obra que
tratam desta região.
A partir de Zaragoza, o caminho
até os outros locais de La Mancha em que são narrados no
livro são acessíveis, estruturados
com vários passeios turísticos
muito atrativos.
Uma das possibilidades oferecidas aos participantes do
Congresso de Radiologia da
SERAM-CIR é reviver este acontecimento histórico e cultural.
Dr. Luis Ros Mendoza
Coordenador da Comissão
Internacional do CIR

