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Academia de

/

Letras do
Triângulo
ou leni fundada
em Uberaba
Foi fundada
ontem
em Uberaba,
durante
reuniã 0 realizada na seco da SRTM, a Academia cie Letras Jo Triangulo Mineiro. Os trabalhos, presididos pelo
di, José Mendonça, coordenador do movimento, acusaram resultados
bem satisfatórios.
Durante os mesmos
foram estudados os dispositivos contido.s no
ante-projeto dos estatuto>; da iasíituição.
O ante-projeto foi aprovaJo quase em sua
integra, depois d e animados debates.
A Academia de Letras do Triângulo Mineiro será
constituída
;!:? 40 membros efetivos
e 40 sócios correspondentes. Terá sua sede
em Uberaba. Integramna como sócios fundador-s vinte intelectuais libe rabenses. O s demais
|K)ktos (Ia instituição serão preenchidos futuramente.
(Conclu; na última p á g )

Academia de Letras d>
Triangulo Mineiro
Q N T E M uni grupo de intelectuais, eui agradável reunião, fundou ;; Academia de Letras do Triângulo Mineiro.
E u achei a idéia danada de gostosa. Por
isso mesmo, uni atendendo 110 convite (como diria uni imortal qü ese preze) lá estive, parlicipando dos trabalhos.
O í)r. José Mendonça presidiu a reunião.
Os estatuto.; fôram aprovados e, no próximo dia
25, iremos eleger a primeira Diretoria.
Quando se falava na fundação da Academia Araguarino de Letras, aqui do meu cantinho, bati as palmas, aprovando a idéia. E havia motivos, para meu procedimento. Nã> me
ponho de ioic-etual No entanto gosto do negócio. Desde muito nôvo que eu escrevo em jornais. Aliás, dentro .da Escola Apostólica eu tinha
meu .jornalzinho nue era manuscrito e saía duas
vezes por mês. E olhem mie o bichinho tinha
n-estí"io. Pois se até era lido no refeitório...
Quer dizer que o gosto é velho. Uma das coisas
méis entuba» nue já me ncontcceram na vida,
foi ver um livro meu em letra de fôrma. Que
foi medonho de gostoso lá Isso foi
Agora, aí está a Academia de Letras do
THânocuty» Mineiro.
"m. <odo cmpavonituq. caminhando «ad imortalitateni».
M w o que é bom, é a oportunidade qne se
nop antnih" nr»lr» f-oM*« de e"'--com m intelectuais desta vasta região das Minas O r a i s .
Meus sete leitores verão que a novel Academia produzirá ótimos frutos.
Ora se. . .

