SB?

4
dentro e fora do Brasil* Esses laços de afeto e admiração que

nos

prendia foram tornando-se mais firmes à proporção que me dedicava'
mais e mais à pesquisa e ao ensino de assuntos de parasitologia em
nossa terra*
Essa influência culminou quando em I960 era Diretor

da

nossa Faculdade de Medicina Valdemar de Alcântara, o antigo colega
e amigo dos tralíalhos de sailde pdlilica, quando sucedi, na direção*
do Departamento Estadual de Sadde do Ceará a Barca Pellon, Otávio*
lolio, Virgílio de Uzeda e Hyder Correia Lima* Vendo ele que era ’*
chegado o momento de passarmos para uma etapa mais avançada no desenvolvimento de nossa Faculdade e vendo que aqueles que poderiam*
ajudar nessa passagem,

fazendo concursos para Livre-Docência ou pa

ra preenchimento de cargos,

estavam a liuscar inscrição em

outros

centros para oTster esse título acadêmico, resolveu ahrir concursos
com esse oTíjetivo* Já então eu me havia inscrito na Faculdade

de

Medicina do Pará, inscrição que cancelei posteriormente para poder
contriTouir com uma parcela do meu esforço para ajudar a desenvolver
o programa de Valdemar de Alcântara e, portanto, da Faculdade. Por
essa época Gilmário Mourão Deixeira, por não ter tido tempo de can
celar a inscrição, fez concurso em Pernamliuco* No Ceará, na mesma*
época, além de mim,

fizeram concurso Murilo Martins, Célio Girão ,

Cleson Aquino e Antero Coelho Neto e algum tempo depois Raymundo**
Vieira Cunha* Para a laanca que havia de me examinar foram convidados professores de grande valor como Amilcar Viana Martins,de Belo
Horizonte, Orlando Costa, de Belém e Samuel Pessoa, de são Paulo**
Como elementos da casa completaram o quorum Fernando Leite, Profes
sor Catedrático de Parasitologia e Walter Cantídio, Professor Cate
drático de Dermatologia*
Agradeço e continuarei agradecendo por toda a vida o estímulo que esses homens me proporcionaram,aacedendo

a vir julgar-

me e trazendo a crítica a meu trahalho, a oportunidade para que eu
pudesse Tiuscar novos rumos e seguir nova orientação* Samuel

mais

uma vez demonstrou a sua capacidade de estimular pesquisadores, le
vando a eles o seu entusiasmo e mostrando-lhes o caminho mais acer
tado e a escolha dos olsjetivos de trahalho*
Não terminou aí no entanto a sua contrilwaição para o nos

