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125º Informativo da SemopBH-A³EM – Fevereiro 2017 

 

A³EM - SEMOP-BH desde 1973 
Associação dos Antigos Alunos da Escola de Minas 

Sociedade dos ex-alunos da Escola de Minas de Ouro Preto em BH. 
INFORMATIVO Nº 125 - Belo Horizonte – Fevereiro/2017 

almoço quarta-feira, no Minas II às 12:00 h 
...onde estiver, esteja conosco é a tradição de ser ex-aluno 

                                      cum mente et malleo  

35ª Diretoria da SEMOP BH 2017 – empossada em 04/Jan/2017 . 
Presidente – Luciano Tavares Siqueira, Turma 1962  
1° Vice – José Carlos Bicalho, Turma 1976 
2° Vice – José Ary Gomes Adeodato, Turma 1961.   
Secretário  – José de Matos Neto, Turma 1964   
2° Secretário – Antônio Geraldo de Pádua Junior, Turma 1973 
Tesoureiro – João Epifânio de Andrade Lima, Turma 1962 
2º Tesoureiro – Hugo Lukschal Soares, Turma 1964  
Diretor Social – Francisco Lanna Leal, Turma 1965  
Diretor Social Adjunto – Marco José Soares,Turma 1973 
Diretor de Comunicação – Fernando Antônio Peixoto de Villanova, Turma 1979 
Conselho Consultivo: Presidente – Geraldo de Almeida Fonseca, Turma 1951 
Vice-Presidente: João Batista Sabino, Turma 1951  
2ºVice-Presidente: Sebastião Peixoto Toledo, Turma 1956  
Conselheiros:  Romero Machado Correa, Turma 1961, Lázaro de Freitas, Turma 1963, Márcio de Carvalho 
Ferreira, Turma 1963, Paulo Alberto Vilela Guimarães, Turma 1963, Floriano Garcia Costa, Turma 1964 e 
Paulo Von Kruger, Turma 1966.   

1876 - 2017 - 141º Aniversário da Escola de Minas d e Ouro Preto–UFOP 
Envie-nos noticias: www.semopbh.com.br  

              Nossa mensagem: 
 2017 um ano de esperança e muita convivência, amiz ade e projetos. 

E a vida continua e nas quarta, todas, com exceção para 1 ou 2 que o Restaurante não abre por 
ano, estamos lá batendo apo revendo amigos e conhecendo amigos, e a nossa tradição. 
Venha a um encontro é um Buffet de boa qualidade, bebidas, sobremesa e café com biscoitos, 
tudo por R$50,00 que não existe coisa melhor. É a SemopBH, lugar de encontro de pessoas 
alegres e felizes. Pelo encontro e por novas amizades.  
No mês de fevereiro como nos últimos 10 anos a SemopBH concede o Diploma de Menção 
Honrosa a todos os que participaram em mais de 24 encontros no ano de 2016, onde agraciamos 
27 ex-alunos e homenageamos o nosso estimado Aloysio Sá Freire de Lima, 
É muito interessante nossos encontros e você ao participar somente terá boas lembranças. 
Veja neste Informativo os acontecimentos que fizeram as quartas de fevereiro. 
Venha participar de nossos Encontros às quartas feira no almoço no Restaurante do Minas II. 
                  

Onde estiver, esteja conosco, é a tradição Emopiana 

     Viva a nossa Escola de Minas  Viva!  
Saudações Emopianas! 

Biblioteca Emopiana : Aguardamos fotos de Livros que mencionam a Escola de Minas de Ouro Preto ou 
cujos autores passaram pela casa de Gorceix.   

 
142º Livro: o último  

 
Pinacoteca Emopiana : Aguardamos pinturas, desenhos, gravuras, aquarelas que retratam nossa Escola 

de Minas de Ouro Preto , mencionando a quem pertence e quem é o autor, a foto em jpg. 
 

93º Quadro : o último  
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1 de fevereiro de 2017  
Não houve aquela cobertura, o nosso Diretor estava em externa em Nova Iorque 

8 de fevereiro de 2017 

 
Presentes no dia: Márcio, Olintho, Cyro, José Ary, Oscar, Prof. Eduardo Ladeira,e esposa Ruth Marlene. 
Naldo, Euripedes, João Villare Cyro. Epifânio, Caio, Mendo, Fernando Machado, Geraldo e Argos. 
 

15 de fevereiro de 2017 – Diplomação da Menção Hopn rosa 2016 

 
1)Segunda Reunião da Diretoria, Lanna, Lázaro, Luciano-Presidente, Epifânio, Hugo, Antônio Geraldo, 

Villanova, José Ary, Cyro e José Carlos. 2)Mesa cheia e muitas conversas e encontros. 
 
 

 
Encontro de gerações de ex-alunos Ronald, Vandersoni, Luciano, Marcos Tadeu, Marcos, Eurípedes,Naldo, 
Júcio e César Rolim. 2)Agraciados com o Diploma de Menção Honrosa da SemopBH 2016 – 10ª Edi ção  
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22 de fevereiro de 2017 

 
1)Rubens, José Adilson, Marco Piacentini, Lúcio Martins, José Carlos e Ronald. 2)José Ary, Sérgio, Milton, 

João Sabino, Hleder, Naldo e Lúcio. 

 
1)O 35º Presidente Luciano  entregando o Diploma de Menção Honrosa 2016 10ª Edição a seu antecessor 

José Carlos, e aos semopianos Paulo Mendes e João Sabino. 
2) Família Semopiana: 1)Amigos da Escola de Minas os Semopianos : José Mendo Mizael de Souza , 
ex-Aluno Honorário da Escola de Minas/2011-UFMG/1961 e seu filho Alexandre Mendo Gomes de Souza -
FUMEC/1987. Presença garantida toda quarta feira na SemopBH. 
 

 
1)Bloco Ouro Preto , Carnaval 2017 em BH, na Paraça da Liberdade no sábado dia 11/02/2017, 
coordenado pelo ex-aluno Wadson de Abreu Santos, Turma 1996.  
2) Enquanto isso  no domingo de Carnaval na paleo-Cap  o retorno maravilhoso do Bloco Perigosíssimas 
Peruas , com vários ex-alunos acompanhados de suas esposas lembrando as peruas do Bataclan no 
carnaval 2017, e vários como fiscal de bloco, sem coragem de se fantasiarem, mas ano que vem tem mais. 
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Aniversariantes do Mês de Fevereiro   

Acyr Ávila da Luz -1948im, Antônio Pedrosa da Silva-1957, Eden José de Rezende Dutra-1968, Elias Costa 
de Rezende-1976, Emerson de Castro Santos-2003, Evangelina Maria de Jesus Apparício-1978, 

 

 
Flávio Henrique de Pádua-2004, João César Cardoso do Carmo-1981, Joaquim Osmar Alves de Lima-
1965im, Jorge Wilson Gonçalves Lessa-1975, José Geraldo Pessoa Evangelista-1957,  
 

 
José Mendo Mizael de Souza-1961, Luiz Marzano Filho-1948, Newton Pereira Rezende-1948, Oizer 
Myssior-1964 e Paulo Henrique Abreu Coelho-1990. (segue ao nome o ano de formatura, im-in memoriam). 

 
Lembranças Centenárias e Tradições 

Notícias da Escola de Minas, A³EM e Semops : 
� ANUIDADE da A³EM  (CNPJ 18.295.766/0001-06): Aprovada na Assembléia da A³EM no dia 

09/10/2011, às 15,30 horas, no Salão Nobre da Escola de Minas, CA²EM. Valor R$ 1,00 Na ART, no 
campo denominado ENTIDADE, coloque 0019 – é o código da A³EM.  

� Opte junto ao CREA-MG  pela A³EM, temos 2 conselheiros na Câmara de Geologia e Minas. 
Para recebermos o repasse da ART da Resolução nº 1.032-30/03/2011 e a DN nº 30-CREA/MG. 

Desde 14 de agosto de 2014 temos o site da A³EM: WWW.a3em.org.br  
 

Notícias de nossas Semop’s: 

A³EM – Contacte: a3em.hg@gmail.com  ou no site www.a3em.org.br. 
  Tel. (31) 3551-5888 de 13 às 17 horas. Dôra ou Adriana 
Semop-HG – Encontro toda terça  às 18 horas na Casa dos Antigos Alunos em Ouro Preto-CA²EM 
Semop-Rio -  no Clube Militar-18º ANDAR ou no Iate Club do Rio, na quarta no almoço 
Semop-Vit  - Desde a quarta 14/08/2013, almoço no "Canto da Roça", Praia do Canto, em Vitória. 

Semop-BA  – Sempre uma curriola por mês. 

Semop-Catalão –Encontro Anual em setembro. 
Semop-Lima  – Encontro na primeira sexta do mês no Restaurante Brazuca. 
Semop Austrália:  Criação em 13 de Março de 2016 Perth (Mandurah) Western Austrália 
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Espaço para Colocações e Comunicados : 

 
Time da Aluminas-ALCAN : De pé, da esquerda para a direita: o 4º-José Libêncio de Avelar (1958), e o 5º-
Pierre Echternach (1953). Agachados, da esquerda para a direita: 1º-Délcio Vieira Reis (1956), 3º- Fernando 
Versiani dos Anjos (1960), 4º-Márcio Velloso Ferreira (1960). A foto é do ano de 1961. De pé, o 2º e o 7º 
começaram na EMOP, mas se formaram em outra escola: José Machado Lacerda e José de Almeida e 
Silva, respectivamente. (colaboração de Fernado Versiani dos Anjos , Turma 1960) 

 
Ex-alunos fundadores da SemopParaíso, em 2017 

 
A CEIA DOS CARDEAIS . Se bem me lembro, esse caso ocorreu em 1965. Naquele ano havíamos 
ingressado na Escolinha, após a sempre árdua batalha do vestibular e iríamos passar o primeiro Doze de 
Outubro, como efetivos alunos da Escola de Minas.  
Aquilo elevava o nosso cacife, afinal, éramos agora estudantes de engenharia. Orgulhávamo-nos disto, 
andávamos de cabeça erguida, entrávamos para as repúblicas e podíamos frequentar o Centro Acadêmico. 
Podia-se, pois, entender a alegria do Faustim ao se deparar com seu primeiro Doze (Fausto Soares de 
Andrade Jr, que no batismo dos bichos tinha levado o apelido de “Zop”). Ele resolveu comemorar em grande 
estilo e literalmente ficou de porre por três dias. A gente o via em toda parte com um garrafão de vinho na 
mão, saudando a todos e oferecendo seu vinho para compartilhar. 
Não tenho certeza se era costumeiro acontecer, mas, naquele ano, houve uma atividade cultural com a 
encenação de uma peça no tradicional Teatro Municipal de Ouro Preto. A peça apresentada fôra escrita pelo 
nosso saudoso Moacyr Cocó, venerando mestre da Paleontologia, que além de professor, foi Diretor da 
Escola, era músico, tocando sua flauta e também poeta nas horas vagas. 
Dr. Moacyr escreveu a peça fazendo uma sátira da famosa A CEIA DOS CARDEAIS, de Júlio Dantas. Essa 
obra, escrita em 1902,é até hoje o grande clássico do teatro Português e conta a história de três velhos 
cardeais, que se encontram e falam de suas reminiscências e seus casos amorosos do passado. Um 
detalhe curioso é que a peça é toda feita em versos “alexandrinos” (como ensinava o professor Adalmir 
Maia), ou seja, versos de doze sílabas, com rimas e sílabas tônicas convencionadas. Fazer os versos 
alexandrinos tornava, é claro, a obra muito mais difícil e em contrapartida mais monótona e enfadonha. 
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Pois o Cocó encarou isto. Fez sua sátira da Ceia dos Cardeais nos versos alexandrinos e fez mais ainda: 
encarregou-se de dirigir a peça e ainda encenou como um dos cardeais. Talvez o Fernando Lisboa até tenha 
o texto, escrito pelo seu pai. 
No onze de outubro, a peça foi então encenada no Teatro Municipal. Casa cheia e o público ali, entretido, 
sério, apreciando o desenrolar da coisa. O cenário era basicamente composto de uma mesa, onde os 
cardeais comiam sua ceia e eram servidos por um garçom. Se bem me lembro, quem fazia o papel do 
garçom era o bedel de paleontologia, incumbido, vez ou outra de entrar e completar os copos dos cardeais, 
à mesa. Nessa altura, algum cretino deu uma corda para o Zop, que estava no teatro, prá lá de tonto, com 
seu garrafão:  
- E porque você não vai lá no palco e oferece o seu vinho pro pessoal!? 
Foi o que bastou. O Faustim entrou pela lateral, acessou o camarim do teatro e de repente 
abre a porta do cenário e irrompe em cena, com seu garrafão, oferecendo: 
- Vinho senhores? 
No primeiro momento, ninguém entendeu nada. Seria parte da peça? Até que o Dr. Moacyr, 
possesso de raiva e de dedo em riste na cara do Zop, começou a esbravejar:  
- Que esculhambação! Que esculhambação é esta? Retire-se imediatamente. 
O Fausto sentindo a coisa preta, assim como havia invadido a cena, se retirou e a plateia 
caiu toda na risada, mas a peça recomeçou e seguiu seu curso. Passado o doze, Fausto 
simplesmente não se lembrava de nada. (colaboração de César Augusto Rolim de Oliveira , Turma 1970). 
 
Homenagem a Aloysio Sá Freire de Lima : “Infausta, dolorosa notícia, trouxe-me o Informativo nº 124 da 
SEMOP-MG, o falecimento do insígne emopiano Aloysio Sá Freire de Lima , turma de 1948. Não encontro 
palavras adequadas para externar a nossa dor por tão irreparável perda, e, muito menos, exaltar as suas 
excelsas virtudes de cidadão probo e patriota, profissional exemplar e grande benemérito da SEMOP-BH. 
Filial amor dedicou à Escola de Minas, à Fundação Gorceix e à A³EM. Emprestou a todas elas não só o 
invulgar brilho de sua inteligência como também os seus profundos conhecimentos e reconhecida 
capacidade de trabalho. O “Alcorão” registra a estada na “Consulado”, a 12/10/59, do Aloysio e Smith, 
ambos de 1948, além do Belmiro, Misk, Fiuza e Severiano, todos de 1949, onde comemoravam 
fraternalmente aquele reencontro de contemporâneos de Escola. Morador da república e aluno da EMOP, 
participei daquela calorosa e histórica confraternização. Sem que jamais nos recordássemos do fato, mais 
de meio século após, a 25/04/2012, tive a gratíssima satisfação de “conhecê-lo” no decorrer de minha 
primeira presença em almoço da SEMOP-BH. Magnânimo, prestou-me inestimável colaboração, com 
precisas informações, pessoalmente, por telefone ou e-mail, e empréstimo de valiosos livros relativos à 
Escola de Minas (que xeroquei e lhes devolvi), além de aconselhamentos por mim solicitados, na elaboração 
de “Repúblicas de Estudantes, Elo de Ouro Entre Antigos Alunos e a Escola de Minas”. Graças a ele e a 
outros ex-alunos da SEMOP-BH é que me foi possível escrevê-lo e lançá-lo no 12 de outubro de 2013. 
Aloysio fico-lhe eternamente grato e honrado em ter, nos derradeiros anos de sua profícua existência, 
privado de sua amizade e de me haver dado sábias e oportunas orientações. Emolduravam-lhe a 
personalidade o cavalheirismo, refinada educação e genuína liderança. Ademais, nela aflorava o 
imensurável amor pela sua querida Escola de Minas de Ouro Preto, em todas as fases de sua proveitosa 
existência. Que Deus o acolha em seu reino e console seus familiares, são os sinceros votos de seu amigo e 
admirador”. Eurico Martins de Araújo , Turma 1963. 

 
Aloysio Sá Freira de Lima.  Homenagem dos ex-Alunos na missa do 30º dia de falecimento, com seus filhos 

e filhas. 


