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SEMOP- BH – A³EM 

Sociedade dos ex-alunos da Escola de Minas de Ouro Preto em BH. 
INFORMATIVO: 21/2008 - Belo Horizonte – Junho/2008 

Encontros toda Quarta-feira, Almoço no Minas II às 12:00hs 
      

 
Diretoria da SEMOP BH 2008 – Eleita em 07/Nov/2007. 
Presidente – João Batista Sabino – Turma 1951  
1° Vice – Hugo Lukschal Soares – Turma 1964 
2° Vice – Lauro Expedito Esteves Casaes – Turma 1964  
Secretario – Fernando Antonio Peixoto de Villanova – Turma 1979 
2° Secretario – José de Matos Neto – Turma 1964 
Tesoureiro – João Epifânio de Andrade Lima – Turma 1962 
2º Tesoureiro – Evaldo Lima Junior – Turma 2003  
Diretor Social – Waldemar Abreu Coelho – Turma 1978 
Diretor Social Adjunto – Ladário de Calais Junior – Turma 2000 
 

Envie-nos noticias: semop_bh@yahoo,com.br 
Na ART, no campo denominado ENTIDADE, coloque 0019 – é o código da A³EM. 

  

Diploma de Menção Honrosa da Semop-BH 2008. Mantendo a Tradição a comenda que você 

recebe após ter 24 presenças, nos eventos (Happy Hour, Jantar, Excursão e Almoços às Quartas) da 
Semop-BH no ano de 2008, controlada por João Epifânio. Até o mês de Junho de 2008 atingimos 754 
presenças de 109 ex-Alunos. 

 

 
 
Foto: Palestra Técnica: ”Migração Continental e o Petróleo no Brasil” por José Ignácio Fonseca. O 
tema chamou atenção pela brilhante explanação demonstrando o princípio dos estudos sobre os recursos 
de petróleo no Brasil, sobre a camada do pré-sal e os campos descobertos que oferecem autonomia ao 
Brasil. Prestigiaram a Palestra mais de 85 ex-Alunos incluindo a presença do ex_Ministro das Minas e 
Energia Dr. Paulino Cícero de Vasconcellos, Presidente do SINDIFER, que na ocasião prometeu agendar 
uma Palestra sobre o panorama do Parque Siderúrgico do Brasil.  
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Foto: O Presidente João Batista Sabino e os Diretores Hugo Lukhshal Soares e João Epifânio de Andrade 
Lima, no momento do agradecimento ao palestrista José Ignácio Fonseca, oferecendo o brinde da Semop-
BH, uma Camiseta e uma Blusa.   

 
Pinacoteca Emopiana: Neste Informativo apresentamos as pinturas que ex-Alunos nos enviaram, se 

você possui alguma mande-nos desenhos, pinturas, gravuras, aquarelas que retratam nossa Escola de 
Minas de Ouro Preto, mencionando a quem pertence e quem é o autor. Envie-nos a foto em jpg.   
 

 
 

13ª Tela: A óleo do artista ouropretano Valadares, 1974, na residência de Pedro Soriano de Carvalho, 
Turma 1975. 
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1º Livro: Uma doação ao acervo da Semop-BH, da família do Abdias Veras Filho, Turma 1951, “A Escola 
de Minas”, Ano 1931, 2ª Edição, Livraria Mineira, Rua Tiradentes, nº 11-Ouro Preto, 191 páginas, 
compilada por Francisco Antônio Lopes, Turma 1913, que foi fonte de consulta para nosso Catálogo.  
 

     Semop-BH atenta aos interesses da Escola de Minas de Ouro Preto 
Nosso Site: Estamos com acertos para termos um site, e tentando criar um Grupo Semop-BH para facilitar 
o envio de nossas mensagens, aguardamos colaborações. 
O Cátalogo “Escola de Minas a Tradição de ser ex-aluno”. Em conclusão. 
ALMOÇO SEMOP-BH: RESTAURANTE MINAS II – Mangabeiras 
A sua presença nas quartas-feiras, no Restaurante do Minas II, um almoço tipo self-service muito bom, a 
partir das 12:00 hs. Momento de viver a tradição, rever e fazer amigos. Reuniões às 1ª quartas. 
  
Notícias nossas: 
1) Semop-ValedoAço:No Sábado(31/05) organizou a sua festa anual, no sitio da EMALTO em Timóteo. 
2) A REM atingiu mais um degrau em sua classificação (veja em anexo), tornando-se indexada 
internacionalmente. REM no Portal ISI WEBOFSCIENCE.  
3) Semop-BA:Mantendo o espírito da nossa querida Escola de Minas de Ouro Preto promoveu sua festa 
Junina, no dia 06/06.  
 

Convites: 
Prorrogação da Visita à SAMARCO em Mariana, devida à mudança na conclusão da obra de duplicação 
do mineroduto a nova data para visita programada pela assessoria da Samarco Mineração é 
21/Agosto/2008 a lista de inscrição já se encontra nos Almoços da Quarta. Vamos participar!  
 
Vesperata em Diamantina: Saímos no dia 20/06/08, sexta, às 13hs, chegamos a Diamantina por volta 
de 19 hs, noite de lua cheia, após guardarmos nossas malas na Pousada Relíquia dos Tempos, 
acompanhando um Porca de Mursa, tomamos aqueles caldos, ao lado de um fogão de lenha, seguimos 
para uma serenata “quando à noite a linda lua torna as pedras cor de prata, Diamantina sai à rua, 
transformada em serenata”, que começou na praça da Catedral e terminou no Mercado Velho, cantando e 
comendo amendoim torrado, após vimos a casa com o Muxarabié, a casa do Contrato, a Cruz suspensa 
pela gameleira no largo do Rosário, a Casa de Chica da Silva e o antigo local do Eshewege, por muitos ex-
aluno de geologia passaram, e retorno para dormir. Sábado, após um café colonial com frutas, sucos, 
canjica e mingau de fubá, reforçados saímos para o Mercado Velho aonde vimos uma bonita feira de 
artesanato e muito tira gosto, farofa de carne e bolinho de feijão, para acompanhar a cerveja e a pinga 
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Chibiu do Burgalhau, de lá fomos a casa do Juscelino Kubitschek, Passadiço do Glória atual Centro de 
Geologia Eschewege, Museu da Seresta, do Arte Miúda, hora do almoço e caipirinha por que ninguém é de 
ferro, e visita às igrejas do centro histórico, volta e após um descanso aquele café, chá de melissa e 
queimadinho, na Pousada visita ao Museu André Luiz do Nascimento, minerador de diamante, com uma 
maquete de um garimpo, peças e equipamentos de avaliação de diamantes, e fotos que mostram tradição 
de pai para filho e neto, e de grandes produções de ouro e diamante, após a visita saímos para a primeira 
noite do inverno, em mesa na praça assistimos a Vesperata com a Orquestra Diamantinense Mirim e a 
Banda Polícia Militar, com regência dos maestros Alex, e Ten. Montavani, com os músicos divididos em 7 
casas em 29 sacadas, 10 músicas com interação da platéia, após um Baile no Club Acaiaca, com direito ter 
anunciado a presença dos Ex-Alunos da Escola de Minas de Ouro Preto. Domingo, 22/06/2008, missa na 
Catedral de Santo Antônio, o café da Pousada, assistimos a apresentação na Igreja do Amparo da 
Orquestra Mirim, com a regência do Maestro Alex, na Igreja do Rosário vimos o sarau do Arte Miúda com a 
regência da Maestrina Soraya Alcântara, com direito de ficar no coro da igreja, almoço e a volta saindo de 
Diamantina às 14 hs e chegando em BH às 19,30hs. Agradecemos o carinho e atenção dos proprietários da 
Pousada, Leonardo e esposa e a nossa guia Rosa Bastos da Saint Germain. Valeu o passeio para 
sairmos da rotina e ver muita coisa bonita fora de nosso dia a dia. “Foi um prazer desfrutar da 
companhia de amigos numa cidade de encantamentos e de tanta musicalidade; e o romantismo dos 
saraus sob as estrelas no céu e luz bruxuleante dos lampiões nas ruas” (João Batista Sabino). 

 
ANUIDADE da A³EM (CNPJ 18.295.766/0001-06): Valor é R$30,00, o pagamento pode ser feito na CEF – 
Ag. 0136 – Op. 013 – CC. 61160-5 
Envie o recibo para: Rua Henry Gorceix, nº 96 – 35.400-000 – Ouro Preto – MG 
Temos recebidos emails perguntando o porquê da anuidade da A³EM, vamos procurar maiores 
esclarecimentos junto com o Presidente da A³EM e levar como um dos assuntos para discussão na 
Assembléia da A³EM provavelmente no dia 09/10/2008, sexta, no Salão Nobre da Escola de Minas. 

“Em que seria destinado a anuidade de trinta reais para A3EM? Muitos ex-alunos deixam de 
contribuir por não saber o destino do dinheiro ou o beneficio que trará para os mesmos. Acredito que um 

comunicado destes aumentaria o nº de contribuintes. Um abraço.” 
 
Nova Flâmula da Semop-BH um brinde, é a marca de uma tradição que perdura desde 1876, de ex-
Alunos da Escola de Minas de Ouro Preto, centro universitário de educação e pesquisa localizado no 
topo das montanhas na Universidade Federal de Ouro Preto-UFOP.   
 
Histórias de Nossas Repúblicas: 

1) República Tabu: Inaugurada em 1950, por um grupo de estudantes que na ocasião se 
hospedavam na Pensão da Sá Maria, na ladeira da Igreja São José, em frente na época do Centro 
Acadêmico, onde o bolo sumiu, eram eles Abdias, Paulo Mendes, Antônio Filomeno, João Batista 
Alves e a turma da República Gente Honesta, que era na rua São José, entre outros Arthur Gentil e 
Silvio Gentil... 

 
(Nota: Atualmente conforme foi comunicado na Palestra realizada aqui na Semop-BH, as repúblicas 
chamadas federais, pois todas as casas que eram do estudante de Ouro Preto, incluindo as da 
Farmácia foram incorporadas no acervo da UFOP por usucapião, 1º caso no Brasil em que um órgão 
federal ganha um bem ao invés de perder, têm uma ociosidade aproximada de 50%, 845 vagas com 
420 alunos, sabemos por vários motivos, comportamento, trotes, poder econômico oferta de casas e 
apart hotel. Os alunos estudam engenharia na Universidade Federal de Ouro Preto, fazendo valer os 
valores atuais colocando de lado sem saudosismo uma tradição centenária e a Escola de Minas de 
1876, “novos tempos e novos costumes”. Cabe a todos nós reverter este quadro e fazer valer o espírito 
de Gorceix e a Escola de Minas e Metalurgia da UFOP, nos termos do Decreto-Lei nº 788 de 21 de 
agosto de 1969, e estatuto Decreto nº 65.559 de 21 de outubro de 1969 alterado em 12 de outubro de 
1972). 

  
Nota de Falecimento: Com pesar comunicamos que em acidente ocorrido no dia 17/06/2008, no Anel 
Rodoviário de Belo Horizonte envolvendo vários veículos morreu o ex-aluno Walter Martins de 
Andrade, Turma 1950, que enterrou no Parque da Colina no dia 18/06/2008. A família nossos 
sentimentos de pesar.  


