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A história é longa e eternizou 
para aqueles que esta terra sempre 
amou,  

o Arraial que alcançou foros de Vila,  
em o8 de Dezembro de 1713,  
com o nome de São João del-Rei,  
em homenagem a D.João V, rei de Portugal. 
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De pedras fizeram os calçamentos, 
para embelezar a paisagem,  
mostrando a todo momento  
a rudeza dos tempos vividos outrora  
e de seus desbravadores, a coragem.  
Casarões antigos, igrejas monumentais,  
que transmitem até ao menos crente,  
pelas histórias encontradas nos anais,  
o ímpeto e a força de nossa gente. 
Sob as pontes esculturais, corre o Lenheiro,  
nosso velho córrego, embelezando a praia,  
como testemunha silenciosa, fiel companheiro...  
São João del-Rei, berço da História,  
comHomens ilustres neste Torrão varonil,  
sempre à frente da Justiça e da Liberdade,  
dando exemplos cívicos para o Brasil.  
São João del-Rei, a cidade das moças bonitas,  
cidade estudantil, do velho e do turista,  
que logo ao chegar, a todos conquista  
com o badalar dos seus sinos...  
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São João del-Rei, cidade pacata e hospitaleira,  
acata seus turistas com bondade  
e com mil facetas a mostrar...  
E cativando os que aportam nesta cidade  
São João del-Rei lhes deixa tanta saudade,  
que ao saírem, 
só pensam em voltar... 

 
 
 
 
Zélia Maria LeãoTerrell. Nascida em Santa Rita do Rio Abaixo, na época pertencente a São João del-Rei, 
MG e hoje cidade de Ritápolis, filha de Anésio José Leão e Benedicta de Oliveira Leão, falecidos. Desde os 
sete anos de idade reside em São João del-Rei. Concluiu o curso primário no Grupo Escolar Maria Teresa. 
Cursou Admissão no Curso de Dona Carmita Assis. Fez o ginasial e o Curso Normal de Professoras no Colégio 
Nossa Senhora das Dores, das Irmãs Vicentinas, em São João del-Rei. Entre as matérias prioritárias, o Curso 
Normal, naquela época, incluia: Filosofia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia, e outras matérias curriculares. 
O Curso foi concluído em três anos. Iniciou o Curso de Letras, na Faculdade Dom Bosco em São João del-Rei, 
mas não concluiu por motivo de mudança. Afeiçoada ao estudo de idiomas, estudou alguns anos, Inglês, 
Frances e atualmente Esperanto. Estudou até o sexto ano de Piano e sétimo de violão no Conservatório de 
Música Padre José Maria Xavier, em São João del-Rei. Artista Plástica, recebeu medalhas no Paraná e em 
Três Corações, em exposições óleo sobre tela, tendo feito vários cursos de pintura. Viúva, tem uma filha 
advogada, Milena. Pertence à Academia de Letras de São João del-Rei, como Acadêmica Efetiva, ocupando a 
cadeira nº 38, patronada por Antônio Caetano de Almeida Villas Boas Gama, tendo sido secretária em três 
administrações consecutivas e atualmente Vice Presidente desta entidade, triênio 2013 \ 2015. Acadêmica 
Correspondente da Academia de Ciências e Letras de Conselheiro Lafayette, ACLCL,MG, participou das 
Antologias em :2009, 2010, 2011,2012 e 2013, recebendo Diploma de Honra ao Mérito. Foi Presidente da 
Associação Luz da Vida, cuja organização trouxe o CVV- Centro de Valorização da Vida para São João del-Rei, 
hoje extinto. Pertenceu ao Rotary Club, tendo sido Presidente gestão 2007/2008, e tesoureira em outras 
gestões, participando de vários Seminários e Conferências Distritais. Foi Mestre Rosacruz do Pronaos de São 
João del-Rei, gestão 2012, tendo ocupado anteriormente o cargo de oficial secretário e tesoureiro. Recebeu 
certificado como Profissional Sanjoanense, Escritora, Pintora e Empresária Rural, nos anos de 1999, 2000, 
2001, 2003, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2013 pela Tribuna Sanjoanense e Homenagem Especial no ano de 
2011. Foi Agraciada com a Comenda da Liberdade e Cidadania, na Fazenda do Pombal, em novembro de 
2011, em comemoração ao aniversário de Tiradentes. Participou do Segundo Encontro de Pesquisadores do 
Caminho Novo de Minas Gerais em agosto de 2011 em São João del-Rei. Escreveu vários anos para o Jornal 
Tribuna Sanjoanense. Escritora e poetisa, lançou seu primeiro livro de poemas: “Flores do Limoeiro” em 
dezembro de 2007. Atualmente é empresária rural, no ramo da cafeicultura e está escrevendo seu segundo 
livro de poemas. Reside em São João del-Rei, Rua Prefeito Nascimento Teixeira nº 145- Bairro: Segredo. 
CEP: 36.307-404. E-mail: zlterrell@hotmail.com. 
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“Casarões antigos, igrejas 

monumentais,  
que transmitem até ao menos crente,  
pelas histórias encontradas nos anais,  
o ímpeto e a força de nossa gente.” 

Zélia Maria Leão Terrell 


