
NOTÍCIA SOBRE A FUNDAÇÃO PRESIDENTE TANCREOO NEVES 

Esté sendo implantada em Belo Horizonte, uma nova instituição que pre
tende se transformar em importante centro de debates e pesquisas na área de 
cíências sociais e políticas: a Fundação Presidente Tancredo Neves; cujo Secre
tário Geral é o Professor Jota Dãngelo, da UFMG. 

Com sede administrativa situada à Avenida Brasi'l, 2079, 1 ~ andar, a nova 
Fundaçâ!o, de acordo com o anteprojeto de seus estatutos, pretende cumprir os 
seguintes objetivos: 

I - Publicar obras e textos, realizar reuniões comemorativas ou de estu
dos e debates, versando matérias compreendidas nos campos eco
nômico, social, cultural e político. 

11 - Criar e manter Cursos, Bibliotecas, Museus e Centros de Estudos, 
voltados para os problemas das comunidades e da sociedade. 

111 - Organizar concursos e ciclos de debates e participação, instituir prê
mios e outros meios de estímuloJ destinados a apoiar os estudiosos e 
pesquisadores das ciências socia is e políticas, principalmente os mais 
jovens. 

IV - Promover atividades ligadas ao civismo e ao patriotismo, ou destina
das a valorizar os símbo,os, datas e feitos da história pàtría; promo· 
ver eventos com o fim de despertar e enaltecer a consciência do valor 
da democracia como instrumento de promoção da justiça social, da 
dignidade do homem, e do melhor convívio ent re pessoas 'de dife
rentes convicções e culturas. 

Além desses objetivos, a equipe da Fundação dedica- se no momento à ar ~ 
ganização do Memorial Presidente Tancredo Neves, sob a direção da professora 
Lucília de Almeida Neves Delgado, do Departamento de História da UFMG. O 
Memonal compreenderá um museu em São João del Rei, terra natal do Presi
.dente eleito e um centro de documentação em Belo Horizonte. 

No museu estarão reunidos objetos como comendas, medalhas, diplomas, 
quadros, fotos, livros. além de filmes, vídeos, cassetes e discos. . 

. O centro de documentação .incorporarâ os documentos escritos como jor
nais, correspondências, discursos, entrevistas, atos de govern.o, além de rép1 icas 
do acervo fotográfico e de material audiov;sual. No futuro pretende-se ampliar o 
~ntro de documentação, recebendo-se novos acervos e transformando-no num 
1?cal de pesquisa para toda a comunidade acadêmica de Minas Gerais e doBra 
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