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Favoritos
06/09/2013 - Lançam ento do Livro “Celebração Mem ória Poética

Legislação

O Memorial Minas Gerais Vale segue com sua intensa programação e conta, na primeira
semana de setembro, com uma programação especial, que envolve o lançamento do livro
“Celebração Memória Poética de Três Meninos”, o Festival Internacional de Corais 2013 e a
inauguração do Café do Memorial. Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público.

Links

O Café do Memorial será inaugurado o cardápio do espaço será assinado pelo Buffet
Gustare, que levará aos participantes um cardápio elaborado, voltado para as delícias de
Minas Gerais, como bolos, pães de queijo, broas, croasonho de goiabada com queijo, entre
outros quitutes. A proprietária do Buffet, Maristela da Fonseca Castello, conta que o
atendimento e a qualidade serão os diferenciais. “A ideia é levar as delícias mineiras com o
aconchego de poder estar em um local agradável, como o Memorial Vale, apreciando as
belezas de Minas”, declara.

Depoimentos

Promoções
Quem Somos

Wagner Tameirão, gerente do Memorial Minas Gerais Vale, afirma que o Café do Memorial
levará ao espaço um novo sentido. “O Memorial Vale é um museu de experiência, e com esse
novo espaço, será agregado um novo sentido, que é o paladar, para os visitantes”,
comemora.
Haverá o lançamento do livro “Celebração Memória Poética de Três Meninos”, Na publicação,
o olhar de um médico, Geraldo Felix Lima, de um músico compositor e escritor, Osias Ribeiro
Neves, e de um advogado, Danilo dos Santos Pereira, todos amigos há mais de 40 anos, que
se juntaram para contar histórias que permearam as suas vidas, cujo elo foi principalmente a
poesia. A experiência em contar as histórias de outras pessoas foi o motivador necessário
para que Osias convencesse Geraldo e Danilo a registrarem um pouco do que viveram, suas
memórias, transformando-as em textos poéticos.

“Celebração foi a forma que encontramos de selar nossa amizade e de, ao contar nossas
histórias, contar também um pouco da nossa Belo Horizonte”, explica Osias. “As pessoas
podem esperar algo subjetivo, porque cada pessoa tem uma visão de mundo diferente.
Porém, eu creio que à medida que a leitura for avançando, a pessoa poderá fazer uma
espécie de colagem de suas próprias memórias, pois elas se interligam. A vida das pessoas
de uma forma geral tem muita nuances que são semelhantes”, completa Danilo.
Lançado pela Editora Escritório de Histórias, Celebração foi escrito de maneira diferente. “O
livro tem uma unidade de textos dos três autores, muito embora não contemple uma unidade
de estilos. Pode ser lido na sequência ordenada pelo número das páginas mas pode também
ser lido por autor e, por isso tem dois sumários”, comenta Geraldo Felix. A decisão de
escrever um livro juntos obedeceu ao critério do sorteio de quem começaria quem seria o
segundo e o terceiro. “O livro é diferente também porque uma história continua a ideia da
anterior. Escrevemos continuando o que o primeiro escrevia. No final nos encontramos para
editar juntos o livro”, diz Osias.
“Minha expectativa é das melhores. Eu acredito que as pessoas vão gostar muito desse livro,
feito por três pessoas, contando histórias diferentes com o mesmo viés”, conta Geraldo.
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“Nós estamos com a expectativa muito boa, porque temos consciência que foi um trabalho
bem realizado, com profundidade, que trabalha sentimento e emoções”. Na oportunidade os
interessados poderão comprar o livro no valor de R$ 30.
O Festival Internacional de Corais 2013, que ocorre anualmente em diversos locais de Belo
Horizonte. O Festival tem o objetivo de proporcionar o intercâmbio cultural, a difusão, a
integração, o incentivo, o desenvolvimento e o fortalecimento de laços entre corais regionais,
nacionais e internacionais e o público. Serão 13 corais ao todo, de diversas partes do Brasil,
que se apresentarão nos três dias e homenagearão o músico, dramaturgo e escritor
brasileiro Chico Buarque. “Os corais vão entoar canções criando uma atmosfera de alegria e
encantamento, com a ajuda do ambiente acolhedor do Memorial Vale. O repertório contará
com músicas de Chico Buarque”, declara Lindomar Gomes, idealizador e curador do projeto.

Outra exposição se mantém em cartaz. Inaugurada no último dia 14 de agosto, a exposição
“Nos Trilhos com Paulo Arumaa” segue até o dia 31 de outubro no Café do Memorial. A
mostra traz 15 fotografias do fotógrafo mineiro Paulo Arumaa, especialista em fotografia
aérea e industrial.

Horário: 18h
Observações: Haverá venda de livros, no valor de R$30.
Endereço: Praça da Liberdade, s/n, esq. Gonçalves Dias
Local: Sala de Leitura
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