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Acadêmicos aniversariantes 
………………………………… 
 
JULHO 
 
02 | Francelino Pereira 
08 | Paulo Tarso Flecha de Lima 
27 | Fábio Lucas 
 
AGOSTO 
 
08 | Eduardo Almeida Reis 
09 | Aluísio Pimenta 
29 | Orlando Vaz 
 
 
Rede Minas é a nova parceira da 
Academia Mineira de Letras 
…………………………………… 
 
Em junho, o programa Opinião Minas,      
da Rede Minas, começou a ser gravado       
na sede da AML, trazendo entrevistas      
mensais com convidados do projeto O      
Autor na Academia. De acordo com o       
presidente Olavo Romano, “hoje a     
Academia Mineira de Letras vai ao      
encontro da renovação e é muito      
promissora a parceria com a Rede      
Minas, porque representa esse    
movimento. Queremos abrir espaço    
para as pessoas, acolher novas     
propostas e compartilhar o    
conhecimento”. Para marcar o início da      
parceria, Romano foi entrevistado no     
dia 9 de junho. Dia 10, foi a vez de          
Marina Colasanti e em agosto Adriano      
Espínola. Os programas já foram ao ar       
e serão disponibilizados no blog. 
 
 

 
A literatura e os contos de fadas de Marina 
Colasanti no Autor na Academia 
…………………………………………………………… 

A Academia Mineira de Letras recebeu a escritora e jornalista          
ítalo-brasileira Marina Colasanti no dia 10 de junho para         
ministrar uma conferência sobre a importância da literatura        
de contos de fadas. Na ocasião, a escritora também lançou          
seu mais recente trabalho, o livro com a coletânea Mais de           
100 Histórias Maravilhosas. 

Conhecida por sua vasta obra no campo da literatura         
infanto-juvenil, Marina é vencedora de sete prêmios Jabuti. 

O Autor na Academia acontece em edições mensais e traz          
grandes nomes da literatura nacional para discutir sobre        
assuntos relativos ao universo das letras e da arte. O projeto           
é uma realização da Academia Mineira de Letras e conta com           
o apoio da Fiat para sua realização.  
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Meu Brasil português, de ontem     
e de hoje 
……………………………………… 
 
No dia 11 de junho, em homenagem ao        
Dia de Portugal, de Camões e das       
Comunidades Portuguesas, a   
Universidade Livre, da AML, convidou o      
Desembargador Francisco Assis de    
Figueiredo para falar sobre o tema      
“Meu Brasil português, de ontem e de       
hoje”. Dr. Figueiredo é neto do      
fundador do Centro da Comunidade     
Luso-Brasileira em Belo Horizonte, e     
entre seus diversos títulos é     
Comendador pelo governo português.    
O evento foi uma parceria da Academia       
com o Elos Clube de Belo Horizonte,       
filiado ao Elos Internacional da     
Comunidade Lusíada.  
 
Cinquentenário da Academia   
Araxaense de Letras 
…………………………………… 
 
Em sessão solene presidida pelo     
acadêmico Márcio Duarte, a Academia     
Araxaense de Letras celebrou seu     
cinquentenário no dia 19 de junho.      
Estiveram presentes os presidentes    
Olavo Romano e José Otávio Lemos, da       
Academia de Letras do Triângulo     
Mineiro. Na ocasião Aracely de Paula,      
prefeito de Araxá, foi empossado como      
presidente de honra da AAL.  
 
 

 

 
 
Lançamento do livro O Amor no terceiro milênio 
…………………………………………………………… 
 
Com apoio da Academia Mineira de Letras, Wilmar Silva de          
Andrade lançou, no dia 18 de junho, a antologia O Amor no            
terceiro milênio, uma publicação Anome Livros. No Auditório        
da AML, Olavo Romano, Presidente da Academia; Wilmar        
Silva de Andrade, antólogo; Bianka de Andrade Silva, Mestre         
em Teoria da Literatura – FALE/UFMG e Simone Von Rondon,          
Mestre em Literaturas de Língua Portuguesa –       
Sorbonne/Paris. 
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“Conversas” sobre a obra de     
Celso Furtado 
…………………………………… 
 
A AML recebeu na última quinta-feira      
de junho, dia 25, a jornalista Rosa       
Freire d’Aguiar para mais uma edição      
de Conversas na Academia. Em um      
trabalho de singular importância sobre     
a obra monumental de Celso Furtado,      
Rosa apresentou um painel sobre a      
história e a cultura do Brasil a partir da         
produção de um dos mais importantes      
economistas e intelectuais do país. 

 
 
Vapor Benjamim Guimarães - 
Patrimônio dos Ribeirinhos do 
São Francisco 
…………………………………… 
 
Também no dia 25 de junho, o       
historiador Zanoni Neves, do Instituto     
Histórico e Geográfico de Minas Gerais,      
ministrou a palestra Vapor Benjamim     
Guimarães - Patrimônio dos Ribeirinhos     
do São Francisco no Universidade     
Livre da AML. Para além da função       
turística do vapor, Zanoni abordou os      
mitos locais e o “Benjamim” na      
literatura, nas artes plásticas e no      
artesanato” foram pontos abordados    
pelo historiador. 

 
 

 
 
Sarau de junho trouxe Drummond à Academia 
………………………………………………………… 
 
Em parceria com o Festival Literário Internacional de Belo         
Horizonte – FLI-BH, realizou-se a segunda edição do Sarau         
na Academia no dia 23 de junho. Ana Amélia Lage Martins,           
Rodrigo Teixeira e Sérgio Fantini estiveram à frente desta         
edição com um sarau a partir de O amor natural, livro           
publicado em 1992, cinco anos depois da morte de Carlos          
Drummond de Andrade. 
 
O amor natural é aclamado como um grande acontecimento         
cultural, por trazer a público a lírica erótica de um dos           
maiores poetas da literatura brasileira. A ocupação fez parte         
das atividades Pré-FLI, ampliando o leque de programação        
do 1º Festival Literário Internacional de Belo Horizonte e         
promovendo uma ação real de incentivo à leitura. 
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Poetas russos contemporâneos 
…………………………………… 
 
Teresinka Pereira, presidente da IWA     
(Associação Internacional de Escritores    
e Artistas) também foi uma das      
convidadas para o Universidade Livre     
de junho. A escritora veio dos Estados       
Unidos para ministrar, no dia 26 de       
junho, uma palestra na qual falou dos       
poetas russos contemporâneos.  
 
 
Em agosto na AML  

……………………………………… 
 
No próximo dia 12, O Autor na       
Academia recebeu o escritor Adriano     
Espínola. Em setembro, será a vez de       
Cícero Sandroni, jornalista e membro     
da Academia Brasileira de Letras.  
 
 
 
 

 
Ciclo de Conferências sobre a História da Mídia 
em Minas Gerais 
…………………………………………………………… 
 
Proposto pelo jornalista Rogério Tavares, realizou-se o II        
Ciclo de Conferências sobre a História da Mídia em Minas          
Gerais, fruto de uma parceria entre a Academia Mineira de          
Letras e o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais.          
Nas três primeiras palestras, realizadas na AML, os        
jornalistas Manoel Hygino dos Santos, J.D. Vital e Dídimo         
Paiva, de larga e importante trajetória na mídia do estado,          
deram preciosos depoimentos sobre sua experiência. 
 
No dia 11 de julho, na sede do Instituto Histórico e           
Geográfico de Minas Gerais, a professora Nair Prata, da         
Universidade Federal de Ouro Preto, e uma das principais         
pesquisadoras da história da mídia no Brasil, encerrou o         
Ciclo e encantou os presentes com o tema “A História do           
Rádio em Minas”.  
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