Amagis comemora 55 anos inaugurando memorial

Como parte das comemorações dos seus 55 anos, a Associação dos Magistrados Mineiros inaugurou o
“Memorial Amagis” em sua sede, em Belo Horizonte. O projeto foi concebido e executado pelo Escritório
de Histórias com a colaboração de uma comissão presidida pelo desembargador Tibagy Salles Oliveira.

Idealizado na segunda metade de 2008, o projeto ganhou corpo a partir de fevereiro de 2009, com a
realização da pesquisa histórica e o delineamento do projeto - que incluiu a escolha do espaço, sua
reforma e adequação para receber o Memorial, além da realização de entrevistas que compõem o Banco
de Depoimentos. Os 55 anos de lutas e conquistas da Amagis foram contados juntamente com a história
da Constituição Brasileira, afinal, os magistrados são, em última instância, os guardiões da Lei. Formado
por três narrativas distintas - documental, fotográfica e oral, que se complementam e dialogam entre si - o
Memorial Amagis destaca os momentos mais marcantes da instituição desde sua fundação, em 1954.
Além de quatro painéis expográficos, incluindo um com a história da Amagis narrada através de
fotografias, o Memorial traz também uma exposição permanente de documentos e publicações de
relevância para a Associação.Idealizado na segunda metade de 2008, o projeto ganhou corpo a partir de
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O “Memorial Amagis” foi inaugurado no último dia 14 de outubro, em uma cerimônia que teve a
participação de desembargadores, juízes, familiares e convidados. Após os discursos do presidente da
Comissão do Memorial, desembargador Tibagy Salles Oliveira, e do presidente da Amagis, juiz Nelson
Missias de Morais, foi descerrada a placa de inauguração, abrindo o Memorial à visitação. “Foi um dia
histórico para a magistratura mineira. Resgatamos a história da Amagis, que participou da construção
efetiva de um Judiciário forte e respeitado em todo o país”, finalizou o juiz Nelson Missias.

Detalhes sobre a concepção do projeto, incluindo um vídeo com alguns dos painéis desenvolvidos, estão
disponíveis aqui no site do Escritório de Histórias. O Memorial pode ser visitado na sede da Amagis, à
Rua Albita, nº 194, Cruzeiro. Para mais informações, acesse o site da Amagis ou ligue para (31) 30793499.O “Memorial Amagis” foi inaugurado no último dia 14 de outubro, em uma cerimônia que teve a
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