
PALESTRA DO BH. 
Ontem, ás lõ horas, no sa-

lão de auditório da Associa-
ção Comercial e Industrial de 
Uberaba, reuniu-se a Acade-
mia de Letras do Triangulo 
Mineiro para ouvir a palestra 
de seu presidente, dr. José 
Hendonça, sobre aspectos da 
vida uberabense no século 
passado. 

Com grande poder evocativo 
e a sua admlravel capacidade 
de comunicação, o dr. José 
Mendonça reconstituiu a U-
beraba de outrora, quando por 
aqui passou, em 1865. a famo-
sa expedição militar que in-
vadiu o Paraguai e efetuou 
depois a heróica retirada da . 
Laguna. I 

O conferencista passou cm 
revista episodios interessantes 
daquela época remota, usos 
e oestumes da família ubera-
bense e como foram vistas 
pelo Visconde de Tnunay as 
mulheres de nossa terra. 

Foram focalizadas, também, 
várias ocorrências relevantes 
na vida do Triangulo Mineiro, 
inclusive uma sangrenta ma-
nifestação de fanatismo em 
Patrocínio e uma revolta con- | 
ira a convocação para a Guer- j 
ra do Paraguai, levada avan-
te pelas senhoras do Prata. 

JOSÉ MENDONÇA 
Tudo isso e muitos outros 

latos interessantes foram e-
vocados, ora com chiste, ora 
com emoção, pelo ilustrado 
presidente da Academia de 
Letras do Triangulo Mineiro, 
que se serviu, para o seu tra-
balho, de informações colhi-
das nos livros do Visconde de 
Taunay (especialmente "Re-
tirada da Laguna". "Dias de 
Guerra e de Sertão" e sua 
autobiografia I, em "Caiapo-
nia", de Camilo Chaves, e ar-
tigos de Borges de Sampaio, 
publicados em velhos alma-
naques uberabenses. 

REUNIÕES 
Picou decidido, na sessão 

I de ontem, que a Academia de 
Letras do Triangulo Mineiro 
se reunirá, mensalmente, no 
ultimo sabado de cada mês, 
além das reuniões extraordi-
nárias que promoverá, quando 
julgar oportuno. 

SESSÃO SOLENE 
INAUGURAL 

A sessão sclene inaugural 
está programada para o pró-
ximo sabado. dia 22. no saláo 
nobre da Associação Comercial 
e Industrial de Uberaba. 

O discurso inaugural será 
pronunciado pelo desembar-
gador Lauro Fontoura, mem-
bro da Academia. 


