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A figura de Samuel Pessoa ligou-se ao Ceará no ano de 1949,logo no início da fundação de nossa Faculdade de Medicina que começou

a

funcionar no ano anterior. Naquele ano o inesquecível mestre visitou

-

nos. Nessa ocasião eu ainda não o conhecia pessoalmente, se hem que

há

tempos tivesse o propósito de procurá-lo. Durante a referida visita

o

notável mestre, afirmando como sempre a sua capacidade de aliciar e estimular trabalhadores para ajudar a construir o edifício da PARASITOIOGIA nacional,

se nao para o estudo das endemias parasitárias de um

mo-

do mais restrito e sabedor do meu interesse voltado para esse campo

e

informado pelo trabalho de Joao Alves Meira, do meu interes
se pela esquistossomose, resolveu que devia estimular a continuação
meus

de

trabalhos.
Samuel influiu assim em muitas ocasioes nas decisões que marca

ram a minha carreira profissional. Todas as vezes em que nos encontra —
mos sempre deu-me conselhos que foram proveitosos para as minhas deci soes, a partir de 1949, como por ocasião dessa sua primeira visita

ao

Ceará. Era eu então médico da Delegacia Federal de Saáde da 4a. Região,
do Ministério da Sadde,

delegado na ocasião o Dr. Armando Salgado

La-

ges, meu compadre e amigo. Num dia que não me recordo mais qual tenha*'
sido naquele ano,

fui chamado a aeu gabinete para atender ao desejo

Samuel de conhecer um jovem médico que no Ceará havia começado a

de
sua

carreira de pesquisador,investigando sobre esquistossomose no Vale

de

Acarape em 1940 e havia interrompido esses trabalhos. Não entendia

ele

que eu houvesse perdido o entusiasmo por essa atividade. Eu sabia

que

as condições locais não permitiam a continuação de tais atividades, mas
Samuel nao aceitava essas razoes e admoestou—me severamente. Agia
se me conhecesse há muito e prontificou-se de imediato

a conceder- me

uma bolsa de estudos em seu Departamento, com os recursos da
José Pinto Alves, um

como

Fundação

grande benfeitor que muito ajudou a Samuel e, por

seu intermédio, também a mim. Esse estágio foi de grande utilidade para

