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E

m nome dos confrades e
confreiras
do
Instituto
Histórico e Geográfico de são
João del-Rei (IHG), coube-me a honra de
fazer uma das apresentações da Revista
Comemorativa dos 300
Anos de Elevação de São
João del-Rei à categoria de
Vila, redigida em conjunto
com nossa coirmã, a
Academia de Letras de São
João del-Rei.
Quando comemorávamos
250 anos de elevação à vil
– ano de 1963 -, nosso
saudoso mestre Sebastião
de Oliveira Cintra lançava
suas Efemérides de São João del-Rei, que
viria servir de obra de consulta no que se
refere às datas mais importantes de nossa
amada cidade. Neste ano da graça de
nosso Senhor Jesus Cristo de 2013,
entregamos aos leitores uma revista que
deve ser vista como um pequeno presente
daqueles que a amam.
Sou nascido, criado e não saído daqui,
costumo dizer; sou mineiro e sãojoanense, sim, e tenho muito do que me
honrar. Quando a bandeira do

taubateano Thomé Portes veio dar nos
costados das serras de São José e do
Lenheiro, talvez não tenha imaginado
que estaria fundando uma cidade de povo
nobre e hospitaleiro, que traria glórias
das lutas mais vis; que
escreveria com ouro suar e
sangue as letras de sua
nobre história na história
de Minas Gerais e do
Brasil.
Os textos e fotografias
que compõem este livro irão
deleitar os leitores. Farão,
caros amigos, uma viagem
no tempo e nas letras. Terão
uma visão parcial do que
nossa terra representou e deve continuar
a representar pelos quatro pontos
cardeais a Terra Brasilis. Passearão pelas
mentes brilhantes dos confrades que se
dispuseram a deixar marcado para a
história, nosso pequeno legado à
posteridade, não com o intuito de nos
exaltarmos, mas na elevação do nome de
São João del-Rei.
Externo aqui, nossos cumprimentos à
comissão editorial da revista, citando o
nome da Professora Mariluze Ferreira de
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A. e Silva, cujo empenho e denodo no que
tange às edições das Revista da AL são
notáveis e dignos de efusivos parabéns.
Também
registro,
aqui,
meus
cumprimentos a todos os sócios do IHG:
àqueles que o fundaram e aos que,
dignamente, o guiaram até a presente
data, bem como aos confrades da
Academia de Letras de São João del-Rei.
São João del-Rei, pela posição que
ocupa no tempo e no espaço, mercê muito
mais, sempre. Mário Werneck, que nos
honra com sua amizade, cunhou uma
frase lapidar e que, sempre que possível,
escrevemos em nossas comunicações ou
artigos: A história do Brasil passa por
Minas Gerais; a história de Minas Gerais
passa por São João del-Rei. Em vista
disso, sabemos que nossa amada cidade
merece muito, muito mais. Que nós, filhos
desta terra gentil que recebe bem os que
de fora vêm, gloriosa em sua história,
música, letras, teatro, folclore, melhor
diria na cultura como um todo e em
religiosidade, busquemos honrá-la nos
quatro rincões do belo planeta azul,
sendo brasileiros sentinelas da crença e
da lei.
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Boa leitura e boa viagem!
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