
 
 

 
 

 

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

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

 

Acadêmicos aniversariantes 
………………………………… 
 
FEVEREIRO 
 
03 |  Antenor Pimenta 
04 |  Ricardo Arnaldo Malheiros Fiúza 
09 | Oiliam José 
10 | Elizabeth Rennó 
 
MARÇO 
 
13 | Manoel Hygino dos Santos 
 
 
 
Acadêmico Manoel Hygino é 
porta-voz dos acadêmicos 
…………………………………… 
 
Por sugestão de vários acadêmicos, o      
confrade Manoel Hygino receberá, dos     
acadêmicos da Casa, notícias que     
desejem compartilhar no Informativo    
da AML 
 
O intuito é facilitar a comunicação e       
estimular o contato entre os membros      
da Casa e compartilhar suas atividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O Autor na Academia: Antônio Carlos Secchin 
e nova parceria para o projeto 
…………………………………………………………… 

O recital poético com a obra de Carlos Drummond de          
Andrade, produzido e interpretado pelo ensaísta Antônio       
Carlos Secchin, membro da Academia Brasileira de Letras,        
lotou o Auditório Vivaldi Moreira, no dia 25 de fevereiro. A           
presença de Secchin marcou o reinício do projeto O Autor na           
Academia e sua apresentação foi entusiasticamente      
aplaudida. 

A vitoriosa iniciativa conta com o apoio da Fiat automóveis e           
tem convidado à AML nomes expressivos da literatura        
brasileira, está com uma nova parceria para 2015: em todas          
as edições, a coordenadora do curso de Graduação em         
Letras da PUC Minas, Márcia Marques de Morais, convidará         
duas turmas de estudantes da Universidade. Cerca de 50         
alunos assistirão aos debates para produzir artigos       
abordando assuntos discutidos em cada evento. A AML        
agradece e confia no sucesso desta participação. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Universidade Livre: a força e a 
voz da mulher na Academia 
…………………………………… 
 
No mês de março, as palestras do       
projeto Universidade Livre abordarão    
temas relativos à presença feminina no      
mundo da arte, educação e literatura. 
 
No dia 12 de março, a AML recebe a         
professora e pedagoga Elza de Moura,      
para discutir a participação da mulher      
na educação em Minas Gerais. Já no dia        
26 de março, a palestra é da doutora        
em Letras pela UFJF, Ângela Vieira      
Campos, autora do livro “Sendas no      
Silêncio”. 
 
O Universidade Livre acontece    
quinzenalmente, sempre em uma    
quinta-feira, às 17h, com entrada     
gratuita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
AML e Livro de Graça na Praça abrem inscrições         
para 9º Concurso Nacional de Contos 
…………………………………………………………… 

 
Estão abertas, até o dia 30 de abril, as inscrições para o 9º             
Concurso Nacional de Contos, realizado pela AML e o         
projeto Livro de Graça na Praça. Para esta edição do          
concurso, os textos devem ser inspirados em algum ditado,         
provérbio ou locução popular à escolha de cada autor.  
 
Os três contos vencedores integrarão o volume que será         
distribuído gratuitamente durante o Livro de Graça na Praça,         
a acontecer no mês de setembro, em Belo Horizonte. Cada          
candidato pode concorrer com até dois textos originais, que         
não tenham sido publicados em qualquer tipo de mídia. As          
informações sobre inscrição constam no edital disponível no        
site da AML:  www. academiamineiradeletras.org.br  
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………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Posse do poeta Márcio Sampaio  
……………………………………… 

 
O poeta Márcio Sampaio tomará     
posse, no próximo dia 19, da cadeira       
número 28 em sucessão ao saudoso      
memorialista José Bento Teixeira de     
Salles. O acadêmico Angelo Oswaldo     
receberá o novo imortal. 
 
Na ocasião, será aberta uma     
retrospectiva dos seus principais    
trabalhos experimentais na poesia    
desde os anos 60, muitos destes      
exibidos na exposição “A Poesia além      
do Verso”. A mostra poderá ser vista       
até o dia 18 de abril de 2015 na galeria          
do Edifício Vivaldi Moreira, ao lado da       
sede da Academia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Projetos da AML inseridos na Lei de Incentivo à         
Cultura e no Fundo Municipal 
…………………………………………………………… 

 
A AML está com dois projetos na Lei de Incentivo à Cultura            
e do Fundo Municipal de Cultura que ainda dependem da          
aprovação e captação de recursos.  
 
O primeiro projeto, orçado em R$ 120 mil, prevê a          
manutenção da sede da AML. A verba será usada para          
cobrir custos anuais de limpeza, água e luz, portaria e taxas           
de licenciamento.  
 
O segundo projeto, orçado em R$ 100 mil, prevê duas ações:           
a criação do Dia da Visita cujo objetivo é divulgar a           
produção literária dos escritores da AML em formato de         
vídeo. As gravações serão feitas em sessão aberta ao público          
e depois disponibilizadas nas redes sociais e blog da AML. Ao           
todo serão 40 vídeos / 40 textos. Outra ação do projeto que            
está em análise é a abertura do Palacete Borges da Costa           
para visitas guiadas e oficinas com foco em literatura,         
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………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Memória Cult entrevista 
Preseidente da AML 
…………………………………… 
 
O presidente da Academia Mineira de      
Letras, Olavo Romano, foi entrevistado     
pelo jornalista Petrônio Souza para a      
revista Memória Cult.  
 
A trajetória, a obra e os "casos e        
causos" da vida de Olavo Romano      
foram relembrados e o escritor     
compartilhou suas percepções sobre os     
rumos da literatura no país e em Minas        
Gerais.  
 
ERRATA: Informativo dos meses    
de novembro/dezembro de 2014 
…………………………………… 
 
Retificamos que o nome da palestrante      
do evento Universidade Livre sobre a      
obra de Aleijadinho que aconteceu em      
13/11/2014 é Eleonora Fernandes    
Rennó. 

memória e patrimônio para professores e estudantes de        
escolas públicas. O público beneficiado será de 28        
professores e 1.120 alunos durante cerca de 11 meses. 

 
 
Ignácio de Loyola Brandão no Autor na Academia        
em março 
………………………………………………………… 
 
O escritor Ignácio de Loyola Brandão é o convidado para O           
Autor na Academia de março. Responsável por obras        
marcantes na literatura nacional (Zero, 1975; Não verás país         
nenhum, 1981; O menino que vendia palavras; 2008), lança         
seu mais recente trabalho na AML: "Os olhos cegos dos          
cavalos loucos", que conta a história do perdão de um neto           
para seu avô falecido. 
 
O romancista também irá discutir com o público durante o          
evento sobre o trabalho do escritor, o ofício de escrever          
ficção, o surgimento das tramas e desenvolvimento de        
narrativas. 
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