
 O ano de 2021 começou a 
todo vapor para a AGL e, para 
registrarmos e compartilharmos 
ainda mais nossas ações literárias, 
estamos lançando o Boletim AGL, 

um informativo trimestral com o 
resumo das homenagens, 
participações, lançamentos, 
eventos, prêmios e publicações 
com a presença dos acadêmicos da 
AGL. 
 
 Confira, a seguir, a primeira 
edição! 

  APRESENTAÇÃO 

   JANEIRO DE EMOÇÕES E HOMENAGENS 

04/01 – Memória pelos 10 anos de falecimento de Pe. Leon Gregório, 
Patrono-mor da Academia Gloriense de Letras. Em uma live repleta 
de homenagens, os acadêmicos da AGL recitaram os textos em 
homenagem ao Patrono-mor que foram compartilhados nas redes 
sociais durante todo o dia.  
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20/01 - O acadêmico Lucas Lamonier foi eleito como 
Membro Benemérito da Academia de Letras de Aracaju.  
 
21/01 - Os acadêmicos Euvaldo Lima, Ancelmo Aragão, 
André Luis, Leosmar Simplício e Lucas Lamonier, 
receberam em sessão solene, o certificado de Premiação 
da Lei Aldir Blanc em N. Sra. da Glória. O membros do 
MVL, Lizzy Fernanda, Danilo Aragão, Fernanda Sousa e 
Cláudia Emilly também foram agraciados com a 
premiação.  
 
30/01 – Primeira edição do ano do Sarau do Coreto, com o 
tema “Caminhos da escrita: a voz de escritores(as)”. 

10/02 – Participação do acadêmico Kelber Rodrigues na live “Vamos falar de poesia?”, 
do canal Entortando com Arte. (disponível no canal) 

... ainda em janeiro 

FEVEREIRO E SUA EFERVESCÊNCIA LITERÁRIA 

O acadêmico Carlos Alexandre recebeu o certificado Amigo da ASCLEA, em 
reconhecimento às boas relações entre o referido acadêmico e a Academia 
Sancristovense de Letras e Artes. 
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24/02 – Lançamento da Antologia “Vidas sem preconceito”; posse de novos membros do 
Movimento Via Láctea. 



25/02 – Posse dos acadêmicos Iasmin Ferreira e 
André Luís no Conselho Municipal de Educação de 
Nossa Senhora da Glória, representando a AGL e 
sociedade civil no referido conselho. 
 
26/02 – Primeira live da Sociedade Gloriense de 

Estudos em Literatura Fantástica (SGELF). 
 
27/02 – Segunda edição do Sarau do Coreto, com o 
tema “Vidas negras importam: rascismo, não!” 

... ainda em fevereiro 

MARÇO E SUAS ÁGUAS LITERÁRIAS E CULTURAIS 

*A AGL lança chamada para publicação na 
Revista AGL.  
 
*Participação do acadêmico André Luis da 
antologia de contos, poesias e poemas 
LGBTQIA+ “Ventos no Arco-íris” 
 
08/03 – Manifestações pelo Dia Internacional 
da Mulher. 
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28/02 – Participação dos acadêmicos André Luis e Carlos Alexandre na X Feira Científica 
de Sergipe (CIENART), com a apresentação dos trabalhos “Escrevendo 
MatematicaMENTE”(autoria André Luis), e “Cabo Verde: um olhar à luz das crônicas de 
Vera Duarte” e “Fé e Devoção no Chão Monte-Alegrense” (ambos de autoria de Carlos 
Alexandre) 

19/03 - O acadêmico Luiz Alves concede 
entrevista na Xodó FM no quadro 
"Histórias que inspiram" 
 
20/03 - Lançamento do e-book "Sem 
mordaça/Sin Mordanza" organizado pela 
acadêmica Christina Ramalho e pela 
cubana Caridad Atencio. 

21 a 25/03 – Semana 
de homenagens ao 
Patrono-mor da 
AGL, Pe. Leon 
Gregório pelos 50 
anos de sua chegada 
a N. Sra. da Glória 
(21/03) e pelos seu 
96° aniversário 
natalício (25/03) 
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27/03 – Participação do Presidente da AGL, Carlos Alexandre, no I 

Encontro Virtual da Academia Literária do Amplo Sertão 
Sergipano, proferindo a palestra “A importância da leitura e da 
escrita para o desenvolvimento intelectual do homem”. 
 
27/03 – O acadêmico Jorge Henrique recebeu o certificado Amigo 

da ASCLEA, em reconhecimento às boas relações entre o referido 
acadêmico e a Academia Sancristovense de Letras e Artes. 
 
30/03 – A acadêmica Iasmim Ferreira palestra na Jornada 

Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação (SEMEC) de N. 
Sra. da Glória. 

 

   ... ainda em março 

Todas as quartas-

feiras, às 20h , no 

Canal da Academia 

Gloriense de Letras 

no Youtube.  

   AGENDA 

Todas as sextas-

feiras, às 19h , no 

Canal da AGL no 

Youtube.  


