
Caros Confrades, estimadas Confreiras, 
leitores que nos estimulam com seu apoio,  

A jornada de 2014 se conclui, com muito esforço,
mas com resultados significativos no cumprimento 
da missão desta Casa centenária. 

Muitos ajustes foram necessários para vencer 
dificuldades, abrigar novidades e preparar nossa 
Academia para o futuro sustentável - objetivo que 
venho perseguindo incansavelmente. 

Apesar de todos os esforços, não foi possível enviar 
mensalmente o “Informativo”, como fazia o saudoso
e incansável José Bento, prática que retomaremos 
em 2015. 

Para fechar 2014, preparamos uma edição contendo 
os principais notícias do ano, nas versões  
impressa e virtual.

Com renovadas esperanças, agradecemos seu 
inestimável encorajamento, formulando calorosos 
votos de saúde, paz e felicidade a cada dia 
do Ano Novo. 

Cordialmente, 

Olavo Romano 
Presidente da 
Academia Minera de Letras
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Academia Mineira de Letras recebe 

direito permanente de indicações 

ao Nobel de Literatura !
A Academia Mineira de Letras recebeu, pela primeira vez, 
correspondência do Comitê Nobel da Academia Sueca 
solicitando à entidade a indicação de nomes para o 
Nobel de Literatura.  
 
Conforme orientação do Diretor do Comitê Nobel, Per 
Wästberg, o presidente, Olavo Romano designou cinco 
acadêmicos: Amílcar Martins, Ângelo Oswaldo, Fábio 
Lucas Pedro Rogério Couto Moreira e Yeda Prates Bernis. 
Foram votados o poeta Ferreira Gullar e o cientista 
político e escritor Moniz Bandeira. 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Benito Barreto 

Na noite de 12 de fevereiro, o 
escritor recebeu a visita de um 
grupo de acadêmicos da AML. 
Este é um tradicional ritual 
que objetiva comunicar, 
oficialmente, a eleição de um 
novo membro da Academia.  
 
O AUTOR NA 
ACADEMIA 

Na edição de março do 
projeto, foi assinado o termo 
de cooperação técnica entre a 
AML e a Rádio Inconfidência, 
firmado pelos Presidentes 
Olavo Romano e Valério 
Fabris. 

 
Terças Poéticas 

Ao lado do músico Celso 
Adolfo, o presidente da AML, 
Olavo Romano, foi o 
convidado especial do projeto 
Terças Poéticas, na Casa UNA 
de Cultura, em de 15 de abril. 
Darcy Ribeiro e Rolando 
Boldrin foram os 
homenageados no 
consagrado projeto que traz a 
direção e curadoria de Wilmar 
Silva de Andrade. 

AMLNOTÍCIAS 
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Medalha da 

Inconfidência 

O presidente da AML, Olavo 
Romano, recebeu, em 
solenidade oficial realizada no 
dia  21 de abril, a Grande 
Medalha da Inconfidência.  A 
maior comenda concedida 
pelo Estado foi entregue ao 
escritor pelas mãos do 
Governador de Minas Gerais, 
Alberto Pinto Coelho.  
  

Jagoara 

Aconteceu, no dia 18 de 
fevereiro, no Auditório Vivaldi 
Moreira, o lançamento do livro 
"Jagoara - Do pó do Ouro ao 
pó do Tempo", de Lêda Torres 
de Andrade, filha do 
advogado e humanista Niso 
Torres e da poetisa Alda 
Mendes Torres (Juana de 
Aragon).

concurso de contos 
A Academia Mineira de Letras e o projeto Livro de Graça 
na Praça realizaram o 8º Concurso Nacional de Contos 
Livro de Graça na Praça. Com o tema Mulheres, o 
concurso recebeu inscrições no período de 24 de março 
a 30 de maio de 2014.  
 
O prêmio foi a publicação dos contos vencedores junto 
com textos de outros autores, em livro distribuído 
gratuitamente durante o “Livro de Graça na Praça” que 
aconteceu no dia 14 de setembro. !
A classificação das obras premiadas e o nome dos 
respectivos autores foram divulgados no dia 6 de junho:  
1º lugar: Jair da Silva Araújo, de Salvador (BA), com o 
conto "Libertação de Maria Clara”; 
2º lugar: Maria Beatriz del Peloso Ramos, de Maricá (RJ), 
com o conto "Vozes Sertanejas”; 
3º lugar: Jorge Sebastião dos Santos, de Belo Horizonte, 
com o conto “Memorial".

arte e prosa 

Com o apoio da AML, a 16ª edição do projeto Arte e 
Prosa apresentou a oficina O centenário de Guerra Peixe 
e sua importância para a música brasileira com o 
compositor Jônatas de Souza Reis. Houve Sarau Literário 
com a participação do colunista César Vanucci, 
exposições fotográficas e artes plásticas, poesias, 
literatura entre outras ações. Aberto ao público, o evento 
aconteceu no sábado, 26 de abril, no Auditório Vivaldi 
Moreira. 

12ª semana dos museus 

No dia 15 de maio, o Auditório Vivaldi Moreira abriu suas 
portas para o 1º Meeting Internacional, evento realizado 
em parceria com o MUNAP - Museu Nacional da Poesia. 
Sob a  curadoria Regina Mello, foram apresentados o 
livro de carne de Domingos Mazzilli, gravuras em 
cerâmica de Ely Felber, vídeos de Regina Mello e Gabi 
Alonso e poemas de Sandra Fonseca, Leo Lobos e Mário 
Chagas. 
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Sarau 

Um sarau em homenagem a 
Gabriel García Márquez foi 
realizado na noite do dia 19 de 
maio no Auditório Vivaldi 
Moreira. O evento foi 
organizado pela AML e 
coordenado por Milton 
Nogueira. Com entrada 
gratuita, o sarau iniciou com a 
leitura do livro de memórias 
"Viver para Contar" e 
prosseguiu com "Cem Anos de 
Solidão".   !
Pedro Aleixo 

O documentário "Parto para 
Liberdade – Uma breve história 
de Pedro Aleixo” (ex-
acadêmico da AML, 2º 
sucessor da cadeira 29 
(1901-1975), teve estreia 
nacional, no dia 7 de junho, no 
Cine Humberto Mauro, no 
Palácio das Artes. O filme traz 
revelações inéditas  sobre os 
bastidores do AI5 e tem como 
fio condutor a figura forte e 
atuante de Pedro Aleixo.

o sucesso de “o autor na academia” 
 
As edições do projeto O autor na Academia, realizado 
pela AML com o valoroso apoio da Fiat, continuam 
reunindo precioso público interessado nas Letras. São 
estudantes, educadores e profissionais de diversas áreas 
em fecundo intercâmbio com os conferencistas 
convidados, cuja abordagem de variados temas tem 
estimulado troca de experiências e pontos de vista. !
No dia 12 de março, o projeto recebeu  Mary del Priore, 
doutora em História pela FFLCH/USP e duas vezes pós-
doutora pela École des Hautes Études en Sciences 
Sociales de Paris. Mary – premiada autora de mais de 40 
livros sobre história do Brasil - abordou o tema "A 
importância das biografias históricas" para um auditório 
lotado. 
 
Por questões de saúde, o jornalista, escritor e membro da 
Academia Brasileira de Letras,  Cícero Sandroni, que 
abordaria o tema "Joaquim Nabuco - correspondente 
internacional", adiou sua vinda prevista para abril.  
 
O poeta, tradutor, ensaísta, contista e atual presidente da 
Academia Brasileira de Letras, Geraldo Holanda 
Cavalcanti, foi o convidado do mês de maio. O tema "A 
ética da tradução” proporcionou um bate-papo produtivo 
entre a plateia e o escritor.  
 
Já em 11 de junho, o Auditório Vivaldi Moreira contou 
com a presença do Presidente do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro, Arno Wehling, que falou sobre 
"Poder e justiça no Brasil Colonial".  
!
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UNIVERSIDADE LIVRE 

 
Sob a coordenação competente e incansável de 
Elizabeth Rennó, a Universidade Livre da Academia 
Mineira de Letras prossegue suas atividades em 2014. A 
primeira edição do ano aconteceu com palestra de 
Anna Palma, professora de Língua e Literatura Italiana 
da Faculdade de Letras da UFMG, intitulada “Leopardi 
nas obras de Machado de Assis”. 
 
No dia 27, a Universidade Livre recebeu a renomada  
professora, escritora e poeta Lina Tâmega Peixoto, em 
palestra  intitulada “Língua e Linguagem em Marques 
Rebelo”.  !
Em 10 de abril, Elizabeth Rennó, Presidente da 
Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais e 
Secretária-Geral da Academia Mineira de Letras, falou  
sobre “Joseph de Anchieta, o beato do Brasil”.  
 
No dia 24, foi a vez da palestra proferida pela escritora e 
jornalista Laura Medioli com o tema “A magia da 
Escrita”.  
 
No dia 29, a Academia Mineira de Letras e a 
Universidade Livre convidaram a designer Lorena 
Marinho e o jornalista Vinícius Magalhães para a palestra 
“Literatura e Design: a construção de um livro”. A dupla 
compartilhou com o público o processo de criação do 
livro “Verve para Passarinho” e suas experiências 
individuais na produção, a quatro mãos, de um livro 
objeto. A palestra será convertida em um artigo para a 
Revista da Academia Mineira de Letras em parceria com 
a professora universitária e Mestre em Estudos Literários 
pela UFMG Lilian Soier Nascimento.  !
No dia 26 de junho foi realizada palestra “Aldravismo  - 
Movimento Mineiro do Século XX” proferida pela Dra. 
Andreia Donadon-Leal,  acadêmica, escritora, poeta, 
artista plástica. !
As reuniões da Universidade Livre acontecem com 
entrada gratuita no Auditório Vivaldi Moreira. Participe e 
recomende! 

festival de corais 

Três apresentações do 
Festival Internacional de 
Corais aconteceram em 22 
de maio: Coral Comunicanto, 
Coral do MDC-MG, Vocal 
Nonino da Universidade 
Nacional de Villa María. Um 
momento artístico de rara 
beleza, com organização e 
regência do Maestro 
Lindomar Gomes.  !
 
momento poÉtico 

Com participação de 
acadêmicos das Academias 
Mineira, Municipalista e 
Feminina aconteceu, no dia 
05 de junho, o “Momento 
Poético”.
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exposição “Dalí – A Divina Comédia” 

na academia mineira de letras 

Entre 18 de julho e 17 de agosto, a Academia Mineira de 
Letras recebeu a exposição Dalí – A Divina Comédia. 
Foram expostas 100 gravuras e ilustrações feitas pelo 
mestre surrealista Salvador Dalí entre 1950 e 1960 para 
ilustrar uma das principais obras da literatura universal: A 
Divina Comédia, de Dante Alighieri.  

As   aquarelas, uma para cada poema, foram 
encomendadas pelo governo italiano para celebrar os 
700 anos de nascimento do autor catalão. Mais de 
20.000 visitantes passaram pela AML no período de 
visitação. O programa educativo contemplou 15 escolas 
e 604 estudantes. 
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Prêmio 

Internacional 

Terras sem Sombra 

Realizado pelo Departamento 
do Patrimônio Histórico e 
Artístico da Diocese de Beja, o 
Festival Terras sem Sombra de 
Música Sacra do Alentejo 
concedeu ao acadêmico 
Ângelo Oswaldo de Araújo 
Santos, presidente da IBRAM 
e ex-prefeito de Ouro Preto, o 
Prêmio de Patrimônio Cultural. 
A cerimônia de entrega do 
Prêmio aconteceu no dia 5 de 
julho na cidade de Sienes.  

 
VIRADA CULTURAL 

Nos dias 30 e 31 de agosto, a 
AML participou da 2ª Virada 
Cultural de BH com atividades 
gratui tas re lac ionadas à 
literatura. A programação 
contou com performances, 
poesia, contação de histórias, 
debate, entre outras ações. O 
evento tem por objetivo 
proporcionar espaço para as 
diversas expressões artísticas 
e talentos locais. 

AMLNOTÍCIAS 
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Conversas na 
Academia 

Dalí, Dante e Jung dedicaram 
grande parte de suas vidas ao 
c o n t a t o p i o n e i r o c o m a 
i m a g i n a ç ã o , d e i x a n d o 
riquíssimo legado de obras 
a t e m p o r a i s . D i s c u t i r a s 
representações alegóricas 
p r e s e n t e s e m “A D i v i n a 
Comédia” de Dante Alighieri e 
o pensamento de Carl Gustav 
Jung foi a proposta do evento 
realizado no dia 4 de agosto, 
com a participação de Inácio 
Cunha e Adelaide Pimenta. No 
dia 05/08, Maria do Céu Diel de 
Oliveira falou sobre o universo 
literário e imaginal da Itália do 
século XIII.  

Seminário 
Junguiano 

N o s d i a s 1 5 / 0 8 e 1 6 / 0 8 
aconteceu na AML o Seminário 
Internacional Jung: Uma forma 
de ver o mundo. O encontro 
ofereceu aos profissionais da 
Psicologia e ao público leigo 
uma oportunidade de conhecer 
o trabalho do psiquiatra suíço 
Carl Gustav Jung. Participam do 
evento Inácio Cunha, Andrea 
Fiuza Hunt, Sherry Salman, 
Sônia M. Marchi Carvalho; e o 
e s c r i t o r O l a v o R o m a n o 
(presidente da AML).

AML no Livro de Graça na Praça 

Com a finalidade de democratizar o acesso ao livro e o 
gosto pela leitura, em 12 anos de existência o projeto 
Livro de Graça na Praça, criado pelo professor José 
Mauro Costa, distribuiu mais de 300 mil livros em vários 
lugares do Brasil e do exterior, atingindo cerca de 900 
mil leitores. Este ano o projeto aconteceu na Praça 
Duque de Caxias, em Santa Tereza no dia 14 de 
setembro.  

Foram distribuídos 20 mil exemplares de duas obras: o 
livro de contos “Mulheres” e o infantil “É cor de luar”, 
com prefácio do presidente Olavo Romano. A Academia 
Mineira de Letras participou do evento distribuindo 
livros coletados durante a exposição Dalí – A Divina 
Comédia. Além da presença de autores consagrados, o 
projeto realiza um Concurso Nacional de Contos em 
parceria com a AML para a revelação de novos 
escritores. 
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Academia 

Itajubense de 

Letras 

No dia 3 de setembro, no 
Hotel Amantykir, em Itajubá, a 
Câmara Municipal e a Escola 
do Legislativo Professora 
Eraídes Rabelo realizaram uma 
sessão solene para celebrar os 
5 0 a n o s d a A c a d e m i a 
Itajubense de Letras.  

Na oportunidade a poetisa e 
escritora Elizabeth Rennó, 
pres idente da Academia 
Municipalista de Letras de 
Minas Gerais e ocupante da 
cadeira Nº 21 da Academia 
Mineira de Letras, também 
prestou sua homenagem aos 
acadêmicos de Itajubá.

UNIVERSIDADE LIVRE 

Em agosto a Academia Feminina de Letras comemorou 
31 anos com eventos da Universidade Livre na AML. No 
dia 14, a pesquisadora de literaturas de língua 
portuguesa da Universidade de São Paulo (USP) Nádia 
Batella Gotlib falou sobre a vida e obra de Clarice 
Lispector. No dia 28, participaram da sessão conjunta 
Entre versos e prosa sobre o livro Um Ano Bom, de Ana 
Carolina Viana Faria, a presidente da AFEMIL, Maria Inês 
Marreco, a Presidente Emérita da AFEMIL e da Academia 
Municipalista de Minas Gerais, Elizabeth Rennó, e a 
professora Lílian Soier Nascimento. 
 
No dia 09 de outubro, a Universidade Livre recebeu o 
professor Fernando César Rocha de Santana, que 
ministrou a palestra Enigma do Olhar sobre o conto Missa 
do Galo, de Machado de Assis. Desde 2004 Fernando é 
professor de Literatura Brasileira no Colégio Bernoulli e 
também leciona no Santo Agostinho nas segundas séries 
do ensino médio. 
 
A AML e a Universidade Livre reuniram-se no dia 25 de 
setembro para comemorar o centenário de nascimento 
da acadêmica Lacyr Schettino. Na ocasião, Elizabeth 
Rennó falou sobre a vida e a obra da saudosa poetisa 
com a participação de membros das Academias Mineira, 
Municipalista, Feminina e do Instituto Geográfico de 
Minas Gerais, instituições de que a homenageada 
participava. 
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O AUTOR NA ACADEMIA 

Em agosto, participaram do projeto o professor, crítico 
literário e membro da Academia Brasileira de Letras 
Domício Proença Filho, e o romancista, ensaísta e 
dramaturgo Cláudio Aguiar. No dia 13, Domício, autor 
de O Risco do Jogo abordou o tema “Poetas 
Inconfidentes de Minas Gerais” e, no dia 21, Cláudio 
lançou na AML o livro Francisco Julião: Uma biografia, 
seguido de animado bate-papo com o público. No dia 
10 de setembro, o projeto recebeu Geraldo Amâncio 
Pereira, poeta, escritor e um dos maiores cantores-
repentistas da atualidade. O convidado falou sobre o 
tema O Repente na Cultura Nordestina e comentou o 
livro De Repente Cantoria - Uma coletânea de versos e 
repentes dos maiores cantadores do Brasil, seu mais 
recente trabalho. 

8ª PRIMAVERA DOS MUSEUS 

A Academia Mineira de Letras, em parceria com o 
Museu Nacional da Poesia, participou da 8ª Primavera 
dos Museus com atividades gratuitas. No dia 23 de 
setembro houve o lançamento do livro Dez Violinos 
Marinhos e uma Guitarra de Sal, de Sandra Fonseca. No 
dia 25/09, no Palacete Borges da Costa, foi feita uma 
palestra em homenagem ao centenário do poeta, 
ensaísta, crítico e escritor Octavio Paz..

Márcio Sampaio 

eleito para a 

cadeira 28 na 

AML 

O artista plástico, crítico de 
a r t e , p o e t a , c u r a d o r , 
professor e escritor Márcio 
Sampaio fo i e le i to por 
unanimidade para a cadeira 
28 da Academia Mineira de 
Letras como sucessor do 
saudoso jornalista e escritor 
José Bento Teixeira de Salles. 
 
Entre seus livros, destacam-
se Rubro apocalíptico, O 
ciclo do barro, O tempo de 
M i n a s , R i s c o d e v i d a 
(Submissão de Narciso), 
M á q u i n a d e g e r m i n a r 
g a r d ê n i a , E s p l e n d o r e 
sombras e Dr. Clorofila contra 
Rei Poluidor. Como artista 
plástico, Márcio participou 
de diversas exposições, 
entre elas IX Bienal de São 
Paulo (1967), Expoética 
(Poesia de Vanguarda no 
Brasil) em 1979, no Palácio 
das Artes, Pintura & Pintura, 
com suas obras e de sua 
esposa, Eliana Rangel (1997) 
e re t ro s p e c t i v a M á rc i o 
Sampaio – Declaração de 
bens, no Palácio das Artes. 
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O enigma do 
olhar 

O conto Missa do galo, de 
Machado de Assis foi tema da 
palestra O Enigma do Olhar 
que o professor Fernando 
Cé s a r Ro c h a d e S a n t a n a 
ministrou no dia 09 de outubro 
na Academia Mineira de Letras 
na programação do projeto 
Universidade Livre.  

Guardados de 
Maria Lúcia 
Godoy 

No dia 14 de outubro, a AML 
recebeu o lançamento do livro  
Guardados de Maria Lúcia 
G o d o y . A o b r a t r a z 
correspondências, textos de 
e n c a r t e s d e d i s c o s , 
testemunhos de personagens 
de nossa história, como Carlos 
Drummond de Andrade e 
Tancredo Neves, além de uma 
seleção das crônicas semanais 
que a autora publicou no jornal 
Estado de Minas. 

A dimensão da poesia foi tema da 
conferência com o poeta antônio 
cícero 

O poeta Antônio Cícero foi o convidado da edição de 
outubro do projeto O Autor na Academia. Antônio 
Cícero fez uma conferência seguida de debate sobre o 
tema A dimensão da poesia. Nela, o escritor falou sobre 
a concepção da poesia como uma dimensão do ser 
inteiramente diferente da dimensão cotidiana.  
 
Na ocasião, o livro Porventura, publicado pela editora 
Record, foi vendido pelo valor simbólico de R$5. A 
conferência aconteceu no dia 08 de outubro para o 
auditório lotado.

Universidade Livre | Uma 
abordagem sobre Distopia 

Uma abordagem sobre Distopia – Tabloide Cultural foi o 
tema da palestra de Davi Pereira do Lago, dia 23 de 
outubro, na Academia Mineira de Letras. A Distopia é um 
projeto-insurreição cultural proposto por jovens artistas, 
acadêmicos e ativistas belo-horizontinos que têm por 
objetivo dinamizar a paisagem cultural na capital mineira, 
unindo pensadores/realizadores culturais para discutir, 
articular e expor novas ideias. 
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Benito Barreto: novo membro da 

academia mineira de letras 

 

No dia 11 de dezembro, o escritor mineiro Benito 
Barreto tomou posse como o novo ocupante da cadeira 
2 da Academia Mineira de Letras, que pertencia ao 
poeta Oswaldo Soares da Cunha. Benito foi saudado 
pelo presidente da AML, Olavo Romano. 

Para o autor da tetralogia "Os Guaianãs", a eleição foi 
uma surpresa e uma honra. “O meu ingresso na 
Academia Mineira de Letras é um marco, certamente, em 
minha vida de escritor. Eu não estava preparado para 
isto. O lançamento do meu nome e minha subsequente 
eleição se originaram na generosidade de amigos da 
Casa.“ 
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Comemoração da 
arquitetura na AML 

O arquiteto mineiro Gustavo 
Penna, autor do projeto do 
edifício Vivaldi Moreira, anexo à 
A M L , l a n ç o u o l i v r o d e 
comemoração dos 40 anos de 
seu trabalho, contando histórias 
por trás de grandes projetos 
como o Memorial da Imigração 
J a p o n e s a d o B r a s i l , o 
Monumento à Liberdade de 
Imprensa, em Brasília, e a 
Escola Guignard.  

 
Música na AML 

O público aproveitou dois 
e s p e t á c u l o s m u s i c a i s n a 
Academia Mineira de Letras nos 
últimos dois meses do ano. Um 
cortejo com o Movimento 
Brasilidade, grupo de música 
popular, que terminou com um 
show na AML, animou a região 
na tarde do dia 4 de novembro. 

Já no dia 7 de dezembro, a 
Ca s a a b r i u a s p o r t a s a o 
compositor carioca Pedro 
Carneiro e a banda Barata Voa 
para apresentação de um 
repertório inédito, composto 
com o produtor Chico Neves.

AMLNOTÍCIAS 
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O autor na 

academia com Ana 

Maria Machado 

Uma expressiva participação na 
Academia Mineira de Letras foi 
a da consagrada escritora Ana 
Maria Machado, autora de 
obras consagradas da literatura 
infantil brasileira.  

Ela foi a convidada do projeto 
O Autor na Academia em 
novembro e apresentou, no dia 
1 2 d e n o v e m b r o , u m a 
conferência seguida de debate 
com o tema “Os mistérios e 
segredos da escrita”. 

AML no Circuito Literário da 

Praça da Liberdade 
A Academia Mineira de Letras foi palco para duas mesas 
de discussão durante os eventos do Circuito Literário da 
Praça da Liberdade. 

"O feijão e o sonho: o desafio de viver do livro no Brasil" 
aconteceu no dia 13 de novembro, com a participação 
da editora da Aletria, Rosana Mont'Alverne, também 
presidente da Câmara Mineira do Livro, do editor da 
Livraria Quixote, Alencar Perdigão, e da editora do grupo 
LÊ, Lourdinha Mendes. 

Na tarde do mesmo dia 13, no Teatro da Biblioteca 
Pública Estadual Luiz de Bessa, o presidente Olavo 
Romano e o escritor e pesquisador Ricardo Azevedo 
abordaram “Literatura e Cultura Popular”, com a 
mediação de Cleide Fernandes. 

No dia seguinte, a mesa "Movimento por um Brasil 
literário: a biblioteca que queremos" reuniu Christine 
Fontelles, Reni Adriano e Rafael Mussolini, três nomes da 
educação em Minas Gerais, para discutir alternativas 
viáveis para se ampliar o acesso ao livro no país.

Presidente da AML e Ronaldo 

Costa Couto relembram o passado  

"Causos e Causídicos" foi um evento marcante do ano, 
reunindo o presidente da Academia, Olavo Romano, e o 
acadêmico, historiador, jornalista e ex-ministro Ronaldo 
Costa Couto. No dia 24 de novembro, os dois 
relembraram momentos do início de suas carreiras e 
compartilharam lembranças com o público presente.  

O encontro foi realizado pelo Instituto dos Advogados 
de Minas Gerais, cujo presidente, Luis Ricardo Gomes 
Aranha, também contribuiu com relatos do seu 
repertório. 
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Universidade 

Livre: Aleijadinho 

e Tai Nunes 

A retratação da arte foi tema dos 
dois últimos eventos do projeto 
Universidade Livre deste ano. 
Para comemorar o bicentenário 
de Aleijadinho, a reitora e 
acadêmica Elizabeth Fernandes 
Rennó fez uma palestra, seguida 
de debate sobre a arte sacra do 
escultor e sua importância para 
a sociedade atual.  

No d ia 27 de novembro, 
focal izou-se o movimento 
a r t í s t i c o c o n t e m p o r â n e o , 
representado pela figura da 
mineira Tai Nunes, que esteve 
na Academia para discutir a 
memória e o esquecimento na 
expressão da arte, usando como 
exemplo mais recente projeto 
fotográfico "Eu fu i Lete" , 
referência ao rio homônimo da 
mitologia grega.

Viagem ao Grande Hotel de Araxá 

Um dos hotéis mais clássicos de Minas Gerais teve sua 
história registrada visualmente em um livro lançado na 
AML no dia 17 de novembro.  

“Grande Hotel de Araxá - Eterna fonte da beleza e da 
memória” foi criado pelo fotógrafo Marcelo Prates, junto 
com o escritor Gabriel Rocha e o artista gráfico Marcelo 
Xavier. O livro reúne imagens, poesias e fotografias da 
estrutura arquitetônica que completa 70 anos de 
existência. 

Associação dos Amigos da 

Academia Mineira de Letras 

Convocada pelo presidente Olavo Romano, realizou-se, 
no dia 4 de novembro, a Assembleia Geral convocada 
para a constituição da Associação dos Amigos da 
Academia Mineira de Letras – AMICAD, aprovação do 
estatuto, eleição e posse da diretoria, presidida pelo 
empresário Anastácio Mileno Freire Bandeira.  
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Lançamentos em 
ficção e não-ficção 

No dia 3 de novembro, foi 
lançado o livro ”Do Chão aos 
Sonhos" de Bernardo Fróes 
Bicalho, que conta a história 
de seu tio, Marcos Noronha, o 
primeiro bispo de Itabira. O 
livro traz prefácio do escritor e 
presidente da Academia 
Mineira de Letras, Olavo 
Romano. 

Outro lançamento foi do 
escritor Fernando Pires de 
Moraes que autografou no dia 
6 de novembro, em coquetel 
na Academia Mineira de 
Letras, o livro de contos "As 
mulheres" , que re lata a 
história de mulheres da vida 
real: comuns, amadas, que 
vivem entre a tr isteza e 
alegria.

Celebração dos centenários de 

Vitor Nunes Leal e Gérson Boson 

 
No dia 10 de dezembro, a AML comemorou o centenário 
de nascimento do acadêmico e antigo Ministro do STF, 
Victor Nunes Leal, com a participação de acadêmicos, 
juristas, amigos e parentes do homenageado.  

Falou pela Casa o acadêmico Carlos Velloso, ex-
presidente do STF, seguido do desembargador federal 
Carlos Olavo Pacheco de Medeiros, pelo Instituto Victor 
Nunes Leal, e o procurador José Maria Couto Moreira 
pelos companheiros de escritório em Belo Horizonte. 

Já no dia 20 de novembro, a Academia Mineira de Letras 
e a família do acadêmico Gérson Boson celebraram o 
centenário de vida do escritor, jusfilósofo e de uma das 
figuras mais importantes nos estudos do Direito 
Internacional no Brasil. 



Aniversários
Acadêmicos da AML

2015

Janeiro Fevereiro Março

Abril Maio Junho

Julho Agosto Setembro

Outubro DezembroNovembro

6  Márcio Sampaio
14  Fábio Doyle
19  Carlos Mário Velloso
26  Patrus Ananias

03  Antenor Pimenta
04  Ricardo Arnaldo Fiúza
09  Oiliam José
10  Elizabeth Rennó
 

13 Manoel Hygino dos Santos

18  Rui Mourão 
26  Dom Walmor 
de Azevedo
27  Aloísio Garcia

02  Francelino dos Santos
 
08  Paulo Tarso Flecha de Lima
08  Almir de Oliveira
27  Fábio Lucas
 

3  Ronaldo Costa Couto

1º  Milton Reis
14  Bonifácio Andrada
16  Hindemburgo Diniz
21  Carmen Schneider 
22  Ângelo Barbosa Machado
29  Maria José de Queiroz 

08  Márcio Garcia Vilela 
(Tesoureiro)
15  Yeda Prates Bernis
       
17  Afonso Guimaraens Neto
       
21  Amilcar Vianna Martins Filho

08  Eduardo Almeida Reis
09  Aluísio Pimenta
29  Orlando Vaz

06  Olavo Romano
14  José Crux Vieira
28  Padre José Carlos Aleixo

1º  Cônego José Geraldo Vidigal
7  Angelo Oswaldo 
de Araújo Santos
    
16  Pedro Rogério Couto Moreira
      
30  Danilo Gomes

11  Affonso Arinos 
de Mello Franco
29  José Henrique Santos


