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POUSADA  “ CONTOS DE MINAS ”
RUA ZIZINHA CAMELLO, 15 - CENTRO = MARIANA / MG / //  FONE: 0(xx)(31) 3558-5400

reservas@pousadacontosdeminas.com.br
www.pousadacontosdeminas.com.br
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             CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO
Rua André Corsino, 142- Centro - Mariana/MG. Fon e/Fax:  0XX31 - 3557-3550
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Escritores Mineiros marcaram presença no lan çamento do livro  “Écrivains
Contemp orains D u Minas Gerais” Zaíra Melilo Martins, Goretti de Freitas,
Douglas de Carvalho Henriques, Gabriel Bicalho,  Marília Siqueira, Andreia
Donadon Leal, Gilberto Mad eira, Cecy Barbosa Campos, J.S. Ferreira, Vilma
Cunha D uarte e J. B. Do nadon-Leal.

Visão panorâmica do  Stand da Yvelin Édition

Jornais Aldrava Cultural e Linguagem Viva em balcões
da 32º Salão do Livro de Paris.

J. B. D onado n-Leal, Vilma Duarte, Andreia Donadon Leal, Diva Pavesi,
Marília Siqueira, Goretti de Freitas, J.S. Ferreira e Gabriel Bicalho

Stand da Yvelin /Divine Édition - Salão do Livro de Paris - 13/03/2012.

Escritores mineiros, com Diva Pavesi, mostram orgulhos o livro
“Écrivains Contemporains Du Minas Gerais”.














afestaemfotos
APOIO:

APOIO:






Pizzaria e Lanchonete Dom Silvério  Forno à Lenha
RUA SALOMÃO IBRAHIM DA SILVA, 78. CENTRO–MARIANA-MG / Fone: (031 ]- 3557-2475

Livro “Rien que des aldravias”, d e Elvandro B urity, primeiro l ivro de
editado em Língua Francesa, é dedicado aos poetas aldravistas,

inventores dessa nova forma poética.

Andreia Donadon Leal recebe, de Jean-Paul de B ernis (Presidente)
e Diva Pavesi (Delegada Brasileira).  Diploma e Med alha de Ouro  da

Académie du Mérite et Dévouemente Français.

[ F oto Luis Pavesi  /  by D ivine Productions ]

[ F oto Luis Pavesi  /  by D ivine Productions ]

J. B. Donadon-Leal recebe de Jean-Paul de Bernis (Presidente) e
Diva Pavesi (Delegada Brasileira) Diploma e Med alha de Ouro

da Académie du Mérite et Dévouemente Français

[ F oto Luis Pavesi  /  by D ivine Productions ]

Gabriel Bicalho receb e de Jean-Paul d e Bernis (Presid ente)
e Diva Pavesi (Delegada Brasileira) Diploma e Medalha de Ouro

da Académie du Mérite et Dévouemente Français
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TRANSAMÉRICA FM 92,5
(031) 3832-2300  ou  (31) 3832-1082

SANTA BÁRBARA / MINAS GERAIS

    NO. 96 MARIANA - Minas GeraisANO XII

Computadores, acessórios, manutenção e rede.
 Av. Castelo Branco,180-A - Centro - Santa Bárbara/MG.

Fone: 0--31 - 3832-1462

CRISTAIS E COMPANHIA FÁBRICA  DE JÓIAS E SEMI-JÓIAS   EM PEDRAS PRECIOS AS

RUA D IREITA , 85 - CE NTRO -  MARI ANA / MG
criscompanhia@bol.com.br FONE:  (31)  3557-1471

























   

























       













     






     






Andreia Donadon Leal, palestrante, ladeada pelo Dr. António Pinto F erreira
e Dr. Joaquim B araona na Academia d e Letras e Artes do Estoril - Portugal.

J. B. Donadon-Leal faz  palestra, na Academia d e Letras e Artes do Esto ril

J. B. Donadon-Leal entrega tela de Andreia Donadon Leal à Academia
Anfitriã: Sagração das Luzes - acrílica sobre tela. [Foto do acervo da ALA]

Dr. Armando Rebordão, Acadêmico da ALA-ESTORIL / PORTUGAL,
apresentando aos visitantes brasileiros o Convento dos Jerónimos.

Dr. Victo r Escudero, Acadêmico da ALA-ESTORIL / PORTUGAL,
apresen tando aos visitantes brasileiros o Convento dos Jerónimos.

afestaemfotos

Reunidos os Acadêmicos da ALA para jantar de confraternização. // 14/03/2012 //
Hotel Cidadela - Cascais / PORTUGAL [ Foto do acervo da ALA ].
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          UAI, ZÉ - Restaurante e Pizzaria           [  Anexo ao Hotel Müller ]
                               AVENIDA GETÚLIO VARGAS,  34 - Centro - MARIANA/MG        FONE: (31)-3558-5109

Telelef on e:
(31) 3557-1415

Dra. ANA MÁRCIA  M. S. ARAÚJO
CROMG 33939

Rua Frei Durão, n° 176 - Centro/Mariana-MG  

Março/Abril / 2012    NO. 96 MARIANA - Minas GeraisANO XII
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3557-1883
8841-1883MC festas & eventos FONES:

 /MARIANA/MG. 8757-1883












































 



  

 










































































 



















































 Email:agencia.marianaturismo@gmail.com

MARIANA TURISMO
Rua Frei Durão, n° 114  - Centro/Mariana-MG. //                                                   //

FONES: ( 31 )-3557-2233 // [ 31 ]-3557-3899
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Rua Dom Viçoso, 53 - Centro - Mariana-MG / CEP 35.420-000     ///     Fone:   (31) 3557- 3232
RESTAURANTE LUA CHEIA Comida a quilo, com churrasco

Março/Abril / 2012    NO. 96 MARIANA - Minas Gerais ANO XII

Rua 16 de julho, 334 - Centro - Mariana/MG

e
Fone: (31) 3557-2787

olly Ltda.Eletrop ATELIER CACÁ DRUMMOND
FONES: ( 31 ) 3558-6767 OU 9967-6767

Rua Dom Silvério, 303-Centro-MARIANA - MG
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CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO FONE: 3557-1130     
 Dras. ELIANE e REJANE BRANDÃO /// RUA  ZIZINHA CAMELO, 06 // Sala - 04  = MARIANA/MG.

PAULINO CONTABILIDADE Téc. Cont. :  JÉSU PAULINO
RUA MANOEL DA COSTA ATHAYDE,  56 - CENTRO - MARIANA/MG ///  FONE 0(xx)(31) 3557-1815

Março/Abril / 2012
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NOVOS  POSTOS  SHELL  MARIANA


   




Leia:

Ponto de Distribuição do
Jornal Aldrava Cultural:

Escritório de Advocacia
Roque Camêllo
Rua Guajajaras, 43

Conjunto 104 – Centro
Belo Horizonte – MG

Fone: 3273-9080
(Das 12 horas às 18 horas)

Jornal Aldrava Cultural
                          [ Contatos ]

GABRIEL BICALHO
gabicalho@terra.com.br

ANDREIA DONADON LEAL
deiadonadon@yahoo.com.br

J. B. DONADON-LEAL
jbdonadon@hotmail.com

J.S.FERREIRA
jsferreira@bol.com.br

 CULTURAL

ISSN 1519-9665

Expediente:

h h h h h
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GAB RIEL BICALHO
Vice-Presidente:
J.S.FERREIRA
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HEBE RÔLA
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CAMALEÃO
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ANDREIA DONADON LEAL
GAB RIEL BICALHO
GERALDO REIS
HEBE RÔLA
J.S.FERREIRA
JOSÉ LUIZ FOUREAUX DE SOUZA JR.
Tesoureiro:
J.S.FERREIRA
Jornalista Responsável:
THIAGO CALDEIRA DA SILVA
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GERALDO REIS
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TORNEAMENTOS MARIANA LTDA
     NO. 96 MARIANA - Minas Gerais   ANO XII

Rod ovia  d os I nconf iden te s, KM 108 -  Bair ro Sã o José -  MAR IANA- MG
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