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Palestra do dr. M n H í i i r i p e — Eleição do dr. E d e l w s i s Teixei ía 
Sob a presidência do sr. dr. 

Icvé Mendonça, no dia 15 do 
•orronte. na sala da Diretoria 
da Associação Comercial, reu-
niu-se a Academia de Letras 
Ho Triangulo Mineiro. 

O ilustre acadêmico dr. João 
Henrique Sampaio Vieira da •' 
Silva pronunciou magnifica I 
oalestrn. que a todos encan- • 
t-u sobre o patrono de sua ' 
Cadeira, c erande estadista, 
Dolit>cò, jurista, literato e his-
toriador maranhense Visconde 
Vi "ira da Silva. 

Foi v ivamente aplaudido, ao 
terminar. 

Em seeuida. veri f icou-se, 
por unanimidade de votos, a 
eleição do distinto médico e 
historiador dr. Edekvciss To i -
xp : m. um d"s m".i< ilustres í o l -
çlori«tas brasileiros D a r a 
membro e fe t i vo da Academia. 

Tomará posso em sessão so-
lene, a ser designada. 

Deliberou a Academia fazer 
a proclamação, dentro de POU-
COS dias, do vencedor do "Con-
curso de Contos", pois a pre-
clara Comissão encarregada de 
dar parecer sóbre os trabalhos 
anrec-ntados, entregará, ain-
da esta semana, seu relatório. 
Ficcu estabelecido o secuinte 
plano de ação, para os próx i -
mos mêses : 

1.°) Uma conferência em 
marco. VIo emérito1 professor 
Haroldo Valadão, um dos 
maiores juristas brasileiros da 
atualidade ; 

2.°) Uma conferência do dis-
tinto acadêmico dr. João Cu-
nha sobre Goncalves Dias, no 
centenário de seu falecimento: 

3.°) Uma conferência do 
preclaro acadêmico dr. Jcão 
Alamy Filho sòbro Coelho Ne -
to, no centenário de seu nas-
cimento ; 

4.°) A instituição ele novos 
concursos de contcs e de poe-
sias ; 

5.°) A publicação mensal 
dos -Cadernos da Academia. O 
primeiro circulará ainda este 
mês, com uni trabalho Oo sr. 
.ar. Jose Mendonça ; 

Ü.°) A publicação da " R e -
vista da Academia", logo Que 
se receba a verba que lhe foi 
concedida pela Camara Muni-
cipal de Uberaba ; 

7.°) A escolha do diploma, 
du insígnia e do uniforme dos 
acadêmicos, que estão sendo 
desenhados pelo académico elr. 
José Pereira Brasil ; 

A publicação semanal Georges de Chirée Jardim < 
de uma "página l iterária", no dr. Cesar Vanucci. 
'Correio Católico", sob a ori- I 

entae.-ão do académico dr. Ce-
sar Vanucci ; 

9 ° ) Colaboração com os 
Grémios estudantis de Uberaba 
e de tedo o Tr iangulo Mineiro; 

10.°) Colaboração dos - se.-, 
nhores acadêmicos no "Corre io 
de Uberlaandia" ; 

11.°) A. participação efet iva 
dos senhcies acadêmicos na 
"TV-Rádio-Escc la " . da qual é 
encarregado o acadêmico elr. 
Cesar Vanucc i ; 

12.°) A inscrição dos senho-
res acadêmicos, para a reali-
zação de conferências em ses-
sões publicas. Já se inscreve-
ram os nobres - académicos dr. 

Fcram tomadas outras deli-
berações de caráter adminis 
tral ivo. 


