Eleita a diretoria da Academl
de Letras do 7 rianqulo Minem
Reuniram-se ontem, ás 15
horas, na sede da Sociedade
Rural, os socios fundadores da
Academia de Letras do Triangulo Mineiro, para eleição de
sua primeira diretoria e discussão de vários assuntos.
OS PRESENTES
Assinalamos a presença dos
seguintes socios fundadores,
que participaram dos trabalhos: — srs. dr. José Mendonça, dr. Edson Gonçalves P r a -

I)r. José Mendonça
ta, dr. João. Henrique, desembargador Lauro Fontoura, dr.
Antonio Edson Deroma, professor Raimundo Rodrigues de
Albuquerque, dr. Cerar Vanucci, dr. João Cunha, dr. Vi] tor de Carvalho Ramos, dr.
Ari Rocha, dr. Lucio Mendonça de Azevedo, professor Santlno Gomes de Matos, dr. Augusto Afonso Neto c jornalista Rui Novais.
Fizeram-se representar os
srs. cónego Juvenal Arduiní.
Quintiliano Jardim e dr. Georges de Chlrée Jardim.
DIRETORIA ELEITA
Aberta a sessão, lida c aprovada a ata da reunião anterior, o dr. José Mendonça,
que presidia aos trabalhos, declarou que ia se proceder a
eleição para escolha da primeira diretoria.
Realizado o pleito e feita a
sua apuração constatou-se que
foram os seguintes os diretores escolhidos: — Presidente
— dr. José Mendonça; VicePresidente — Cónego Juvenal
Ardulni; 1.° Secretario — dr.
Edson Gonçalves Prata; 2.° j
Secretario — Professor Raimundo Rodrigues de Albu- I
querquer; I,° Tesoureiro — dr. i
João Cunha; 2.° Tesoureiro — '
dr. Augusto Afonso Neto.

Ficou decidido, outrossim,
que a posse da primeira diretoria da Academia de Letras
do Triangulo Mineiro será feita em sessão solene, no salão
nobre da Sociedade Rural.
DESEMBARGADOR LAURO
PONTO URA PROFERIR A'O DISCURSO INAUGURAL
Foi decidido por unanimidade de votos e no meio de
prolongadas palmas que o socio fundador, desembargador
Lauro Fontoura, proferirá o
discurso inaugural na sessão
solene de 22 de Dezembro.
SESSÃO PREPARATÓRIA
No dia 16 de Dezembro, ás
15 horas, no mesmo local, realizar-se-á uma sessão preparatória. durante a qual o dr.
José Mendonça proferirá uma
palestra sobre tema de sua
escolha.

DISCURSOS
Cem a palavra, o dr. João
Henrique justificou, plenamente, a fundação da nova
sociedade, mostrando que "a
formação de uma Academia d t
Letras, aqui , exprime uma
constante de nossa vida cultural", que Uberaba e toda a
região tém Os recursos humanos necessários para uma iniciativa dessa natureza.
Elogiou, em seguida, a decisão adotada de que a escolha dos patronos das diversas
cadeiras deve ser feita de preferencia, porém não exclusi-J

vãmente, com vultos da litera
tura desta zona e de Minr
Gerais, uma vez que o Tri
angulo Mineiro tem bem vivai
as características imigratórias
das correntes que povoaram
São Paulo e encerra o seu património cultural a experiencia de todo o Brasil, e não
apenas de determinada região
ou Estado. A liberdade concedida aos socios da Academia
de Letras reflete, portanto, essa realidade cultural.
Falou, ainda, o dr. José
Mendonça agradecendo a escolha do seu nome para preisdente, considerando a sua eleição a maior homenagem que
já recebeu na sua existência.
Agradecendo a escolha de
seu nome para sócio fundador,
discursou o desembargador
Lauro Fontoura, que elogiou
a escolha do dr. José Mendonça para presidente e dos demais diretores eleitos. O dr.
José Mendonça agradeceu, enalteccndo. na ocasião, a personalidade brilhante dos homens de letras e do jurisconsulto que há no desembargador Lauro Fontoura.
E' manifesto o vigor da nova Academia de Letras, revelado, principalmente, na decisão de todos os seus componentes de levar avante, vitoriosamente, a sua realização de
tão alto sentido cultural.

