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Pedro João Senra Melo destaca-se
em Medicina no Reino Unido
Pedro Melo é um jovem
médico micaelense e com
apenas 27 anos de idade, já
é reconhecido o seu mérito e o seu notável trabalho.
Vive em Oxford, Reino Unido, mas não esquece as suas
raízes e o seu berço que visita sempre que pode.
O seu Projecto de Investigação: “Estudo da expansão do cumulus num modelo animal com fertilidade
aumentada”,
apresentado
na Universidade de Oxford,
foi o melhor Projecto de
Investigação 2012, daquela
importante academia da Grã
Bretanha, tenho naquele ano
concluído o Mestrado em
Embriologia Clínica com
Distinção. É de enaltecer
o facto de um português,
oriundo dos Açores, ter obtido aquele brilhante prémio
de melhor projecto da Universidade.
Já na Universidade
Nova de Lisboa, na Faculdade de Ciências Médicas, Pedro Estrela Melo concluiu o
Mestrado Integrado em Medicina, com a média final de 18
valores, tendo sido designado o Melhor aluno do curso de
2005-2011 e recebido o Prémio nacional Manuel Machado
Macedo.
Entretanto, este talentoso médico obteve na Université
Paris Sud XI, Faculté de Médecine, em França entre 20092010, no Programa Erasmus – 5º ano do curso de Medicina Estágios em Medicina Interna, Pediatria, Cardiologia
e Neurocirurgia, o Prémio de Melhor aluno do estágio de
Pediatria, com a média de 18 valores, o que constitui uma
honra para os Açores e para Portugal, por um jovem do
nosso país ter tido a capacidade de se distinguir no seu
curso.
É de recordar o facto de Pedro Melo, enquanto estudante da Escola Secundária Antero de Quental, entre os anos
2003 e 2005, no seu percurso do ensino secundário, na área
das Ciências Naturais, ele obteve a elevadíssima média final 19.75 valores, tendo por isso, alcançado o prémio de
melhor aluno da Escola Secundária Antero de Quental,

Pedro Almeida
Maia arrecada
prémios de poesia
Pedro Filipe Almeida Maia nasceu em 1979 em Ponta Delgada e é autor dos romances de ficção policial Bom Tempo no
Canal – A Conspiração da Energia, vencedor do prémio Letras em
Movimento 2010, e Capítulo 41 – A Redescoberta da Atlântida,
que inspirou o espectáculo de dança Atlântida. Na poesia, venceu
o prémio Discover Azores 2014, com Vinhas e Epigeus. Pedro
Almeida Maia participa como co-autor na série de livros infantis “Vamos Sentir com o Necas” e assina as crónicas “Pavilhão
Auricular” e “Cronicista”. No género novela, escreveu o drama “Nove Estações”, recentemente seleccionado para a Mostra
LabJovem 2014. Este escritor micaelense participa ainda como
co-autor na série de livros infantis da psicologia ‘Vamos Sentir
com o Necas’, que integra o Panorama Editorial de 2015 do Boletim do Núcleo Cultural da Horta e o Plano Regional de Leitura
2014/2015 dos Açores. Assina as crónicas Pavilhão Auricular e
Cronicista, além de já ter contribuído para os jornais Terra Nostra,
Fazendo, Diário Insular, Correio dos Açores, Açoriano Oriental,
Mundo Lusíada (Brasil) e Portuguese Times (EUA).

Presentemente,
Pedro Melo ensina
Obstetrícia e Ginecologia a alunos da
Faculdade de Medicina da Universidade de Oxford.
Foi Monitor de
Farmacologia, Faculdade de Ciências
Médicas de Lisboa
e Monitor de Fisiologia, na Faculdade
de Ciências Médicas de Lisboa
através do Rotary Clube de Ponta Delgada.
Mas o talento deste jovem
açoriano não se fica pelas ciências, pois a sua paixão pela música levou-o até ao Conservatório
Regional de Ponta Delgada, onde entre as tarefas escolares
e os seus tempos livres ainda encontrava tempo para nos
anos de 1992 a 2005, se dedicar à música, tendo concluído
o 5º grau de Formação Musical, com 20 valores e o 6º grau
de Violino com 16 valores.
Da sua experiência profissional, de destacar a sua
actividade profissional como Assistente de Investigação
em Ecografia Fetal, incluído no Projecto INTERGROWTH-21ST, no Departamentos de Engenharia Biomédica
e Obstetrícia&Ginecologia, na Universidade de Oxford.
Trabalhou ainda no Serviço Nacional de Saúde (NHS) no
Reino Unido (2012-2014) e Médico Interno do “Foundation Programme”.
Presentemente, Pedro Melo ensina Obstetrícia e Ginecologia a alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de Oxford. Foi Monitor de Farmacologia, Faculdade de
Ciências Medicas de Lisboa entre 2008-2009 e Monitor de
Fisiologia, na Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa de
2007 a 2010. Tem participado com várias comunicações
científicas em colóquios e conferências internacionais.

Tiago Andrade
e os 50 poemas
Tiago Vieira de Andrade nasceu em 1984, em Ponta Delgada e licenciou-se
em Património Cultural pela
Universidade dos Açores.
Completou a Pós-graduação
do Mestrado em Património,
Museologia e Desenvolvimento. Em 2014 lançou o
seu primeiro livro intitulado
“Esvaziamento Precoce”.
Trata-se de um pequeno
livro de poesia, assinado por
Filipe Tiago, pseudónimo de
Tiago Vieira de Andrade e
com chancela da Pastelaria
Studios, com cerca de cinquenta poemas que se lêem
de forma escorreita, onde
se pode saborear e sentir
estados de alma ou mesmo
tomar contacto com o silêncio que de tão profundo enche a alma, num
bailado de tempos e lugares.
Para Tiago Vieira de Andrade a literatura sempre foi um mundo que
o encantou e os livros sempre o acompanharam, funcionando muitas das
vezes como um refúgio, como um mundo à parte, como um mundo só
seu, onde podia sonhar com outras vidas.
Na sua escola, em 2001, venceu o prémio, na categoria de melhor
poesia, tendo continuado desde então a escrever. A poesia tem sido a
forma de expressão mais habitual, somente porque tem de ser. Contudo
espera um dia poder aventurar-se noutros géneros literários como Ficção
e Romance”.
A escrita de Tiago Silva é de uma serenidade existencial que revela
muita força interior mas com tons de irreverência mordaz. Joga a rima
e a cadência do verso, com algumas imagens inesperadas, misturando
emoções e sentimentos, numa simbiose existencialista e realista.
De acordo com a promessa feita por este autor, o livro Esvaziamento
Precoce, que foi apresentado no passado dia 31 de Outubro, por outro jovem escritor, distinguido o ano passado pelo Correio dos Açores, Pedro
Paulo Câmara, na Biblioteca Pública de Ponta Delgada, este é um primeiro de muitos que ele quer escrever.
Trata-se de um poeta que promete e que faz jus ao esforço que fez
para o publicar, batendo à porta de quem o podia apoiar, através da net e
do próprio PPL, um Programa de Apoio para jovens Criadores intelectuais. Na opinião de Santos Narciso, são exemplos como este que nos
deixa Tiago Vieira Andrade que nos levam a ter fé no inconformismo de
muitos jovens que não se contentam com o mero ensino curricular universitário mas dão asas aos seus sonhos de libertação pela escrita, pela
arte ou pela música. No caso concreto, a melhor recompensa será mesmo
ler este livro de poemas – faz tanta falta ler poesia hoje.

Hugo Costa
doutorado em
psicologia clínica
Hugo Câmara Costa, embora nascido em Lisboa, em São
Sebastião da Pedreira, em 1981, é filho de pais micaelenses, vivendo com os pais em Ponta Delgada. Trata-se de um jovem com
um percurso académico fulgurante que acaba de concluir o seu
doutoramento em Psicologia Clínica numa das mais prestigiadas
Universidades da Europa, com uma classificação de excelência.
Desde 2014 que se encontra na Ecole Doctoral 261 Cognition,
da Universidade Paris Descartes, da Sorbone, e acaba de apresentar a sua tese sobre Comportements, Conduites Humaines (comportamentos humanos), tendo recebido uma menção honrosa pelo
trabalho apresentado que impressionou o júri exigente. De 1999 a
2004, Hugo Costa obteve a Licenciatura em Psicologia na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação na Universidade
do Porto e 2012 apresentou a tese de Mestrado em Psicologia na
mesma Faculdade da Universidade do Porto. Hugo Costa recebeu
o honroso convite para leccionar na Universidade Paris Descartes,
o que demonstra a capacidade deste brilhante aluno açoriano.

