
 
 

 
 

 

AMLNOTÍCAS 
Informativo mensal da Academia Mineira de Letras | Março de 2015 

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Acadêmicos aniversariantes 
………………………………… 
 
MARÇO 
 
13 | Manoel Hygino dos Santos 
 
ABRIL 
 
17 | Benito Barreto 
18 | Rui Mourão 
26 | Dom Walmor Oliveira de Azevedo 
27 | Aloísio Garcia 
 
 
Universidade Livre: a mulher na     
Educação, com Elza de Moura 
……………………………………… 

 
No dia 12 de março, a AML teve a honra          
de receber uma das figuras mais      
importantes para a Educação e a      
Pedagogia em Minas Gerais. Prestes a      
completar 100 anos, a pedagoga Elza      
de Moura compartilhou sua rica     
experiência ao lado de Helena     
Antipoff, cujo legado marcou    
definitivamente a educação em nosso     
estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Festival Internacional de Literatura de BH é       
anunciado na Academia Mineira de Letras 
…………………………………………………………… 

 
A Fundação Municipal de Cultura lançou, no dia 4 de março,           
na AML, o 1º Festival Internacional de Literatura de Belo          
Horizonte, que será realizado entre os dias 25 e 28 de junho.            
A acadêmica Yeda Prates Bernis, representando o presidente        
Olavo Romano, ausente de Belo Horizonte, enfatizou a        
importância da iniciativa para manter vivas as atividades        
culturais na cidade. Na mesa diretora também estavam o         
prefeito Márcio Lacerda, com sua esposa, Regina Lacerda, o         
Secretário Adjunto de Estado de Cultura, Bernardo Novais da         
Mata Machado e o presidente da FMC, Leônidas José de          
Oliveira. 
 
A FLIBH será realizada entre os dias 25 e 28 de junho, no             
Parque Municipal Américo Renné Giannetti, com atividades       
gratuitas em praças e parques e também na AML. Grandes          
nomes da literatura nacional e internacional participarão de        
oficinas, palestras e discussões sobre escrita, leitura,       
dramaturgia e outros assuntos do universo das Letras. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Acadêmico Edgar de Godoi é 
celebrado em lançamento 
…………………………………… 
 
O livro “Edgar de Godoi da      
Mata-Machado”, que revisita a obra,     
vida e o pensamento de um dos       
maiores juristas e filósofos do estado,      
foi lançado na Academia Mineira de      
Letras no dia 12 de março. A produção        
foi coordenada pelo acadêmico que o      
sucedeu na cadeira 39, o ministro do       
Desenvolvimento Agrário, Patrus   
Ananias. 
 
Após o lançamento, os professores     
Alberico Alves da Silva Filho, Alexandre      
Travessoni e Guilherme Coelho Colen     
(Faculdade Mineira de Direito da PUC      
Minas), bem como Arnaldo Afonso     
Barbosa e Fernando Jayme (Faculdade     
de Direito da UFMG), prestaram seu      
tributo ao homenageado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Irreverência e franqueza de Ignácio de Loyola       
Brandão marcam lançamento do seu livro na AML 
…………………………………………………………… 

 
Como convidado do mês para o projeto O Autor na          
Academia, Ignácio de Loyola Brandão lançou sua mais        
recente obra de ficção “Os olhos cegos dos cavalos loucos”,          
que levou sessenta anos para escrever. Inspirado na sua         
própria vivência, o livro narra o processo de perdão que um           
garoto pede ao seu avô já falecido.  
 
Com o auditório lotado, Brandão conversou com o público         
sobre o surgimento e a criação de uma narrativa, além das           
motivações que levam um escritor a publicar uma história         
ficcional. 
 
Para sua realização, o projeto O Autor na Academia recebe o           
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………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Doutora em Letras pela UFJF 
discute a poesia como arte 
…………………………………… 
 
Mais uma edição do projeto     
Universidade Livre aconteceu no dia 26      
de março com a presença da doutora       
em Letras pela UFJF e mestre em       
Estudos Literários pela UFMG,    
Ângela Vieira Campos. A pesquisadora     
e escritora abordou a poesia como uma       
forma de arte, na leitura, escrita e na        
experiência do indivíduo.  
 
Ângela Vieira também compartilhou    
trechos da sua mais recente obra      
“Sendas no Silêncio”, que explora a      
insuficiência dos textos poéticos,    
exposta na superfície do silêncio. 
 
 
Carpinejar é convidado de abril     
para O Autor na Academia 
……………………………………… 

 
O escritor e poeta gaúcho Fabrício      
Carpinejar é o convidado de abril do       
projeto o Autor na Academia. No dia       
8 de abril, ele discutirá um dos temas        
mais frequentes da sua obra: os      
relacionamentos humanos, vistos de    
uma perspectiva poética. 
 
Para sua realização, o projeto O Autor       
na Academia recebe o valoroso apoio      
da Fiat. 
 
 
 
 
 

valoroso apoio da Fiat. 
 
 
 
 
 
 

 
 
“Poesia além do verso”: Márcio Sampaio 
empossado na Academia Mineira de Letras 
…………………………………………………………… 
 
No dia 19 de março, realizou-se no Auditório Vivaldi         
Moreira a cerimônia de posse do poeta e, agora,         
acadêmico Márcio Sampaio. Ele passou a ocupar a cadeira         
28, sucedendo o saudoso imortal José Bento Teixeira de         
Salles. O público convidado pôde apreciar a apresentação da         
Flutuar - Orquestra de Flauta, regida pelo músico Alberto         
Sampaio Neto, filho do novo acadêmico. 
 
Após a cerimônia, foi aberta a exposição "Poesia além do          
Verso", que reúne as principais obras em poesia        
experimental de Márcio Sampaio nos últimos 50 anos. No         
conjunto exposto, poemas-objeto brincam com o detalhe e o         
sentido, convidando os observadores a interagir com a        
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………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Em abril: Sarau na Academia     
abre espaço para novas vozes 
……………………………………… 

 
Um novo projeto está ganhando vida na       
AML: é o Sarau na Academia, que       
convidará escritores e poetas para     
uma discussão aberta na Casa. O      
primeiro evento será conduzido pelo     
grupo Lesma, de Conselheiro Lafaiete     
(MG). O segundo sarau também já tem       
tema definido: o livro “O amor natural”,       
que reúne poemas eróticos de Carlos      
Drummond de Andrade. 
 
 

poesia. A mostra está aberta à visitação até o dia 22 de abril. 
 
Saiba os horários da exposição: 
www.academiamineiradeletras.org.br 
 
 
 
Elizabeth Rennó reeleita presidente da 
Academia Municipalista de Letras 
…………………………………………………………… 
 
A acadêmica Elizabeth Rennó assume novamente, em 2015,        
a presidência da Academia Municipalista de Letras,       
oferecendo o seu trabalho, mais uma vez, para o         
fortalecimento da cultura e do apreço à produção e         
discussão intelectual no estado de Minas Gerais. A poeta e          
ensaísta é também presidente emérita da Academia       
Feminina Mineira de Letras e Secretária Geral da AML.  
 
Médicos cooperados ao Instituto Unimed 
visitam exposição de Márcio Sampaio na AML 
…………………………………………………………… 
 
A exposição “Poesia Além do Verso” recebeu, no dia 26 de           
março, uma visita de cooperados do Instituto Unimed,        
grande apoiador da Academia e da mostra de Márcio         
Sampaio. O evento teve a presença da gestora do Instituto          
em Belo Horizonte, Cíntia Campos, além do público que         
assistia à palestra de Ângela Viera Campos, no Universidade         
Livre. O próprio autor dos poemas-objeto e o presidente da          
AML, Olavo Romano, acompanharam a visita, concluída com        
uma palestra ministrada por Sampaio.  
 
Ações educativas e visitas guiadas para alunos de diversas         
escolas e instituições de ensino estão previstas para a         
exposição. 
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