Ex-alunos da Escola de Minas são
homenageados
A Festa do 12 promove a integração da família
Emopiana ao possibilitar o encontro de ex-alunos com
antigos colegas, professores e com os alunos atuais da
Escola de Minas/UFOP. Preserva assim a memória da
Instituição ao homenagear os professores
aposentados, ex-alunos, ex-funcionários e as
Repúblicas durante a já tradicional Sessão Solene, um
dos pontos altos da comemoração.

Neste ano não foi diferente. Dezenas de ex-alunos receberam a medalha relativa ao seu ano de
formatura: Turma de 1958 (Jubileu de Diamante); Turma de 1963 (Jubileu de Esmeraldas); Turma de
1973 (Jubileu de Safira); Turma de 1968 (Jubileu de Ouro); Turma de 1983 (Jubileu de Coral); e
Turma de 1993 (Jubileu de Prata).
O Presidente Executivo da Fundação Gorceix, Professor Cristovam Paes de Oliveira, fez o discurso
em nome de todos aqueles que passaram pelos bancos da Escola. Formado em Metalurgia, Turma
1973, completou o Jubileu de Safira. Além de ter lecionado por diversos anos na Escola de Minas,
foi Diretor da mesma (1980 a 1988) e Reitor da UFOP (1996 a 2001). (foto ao lado)
Em sua fala o Professor Cristovam Paes, entre outras
reminiscências, relembrou os "bondes" das repúblicas
que entravam noite à dentro, do “footing” dos finais de
semana na Rua São José, dos bailes e “horas
dançantes” do CAEM e os mestres, que marcaram
gerações de estudantes, como Calaes, Salathiel
Torres, Tibiriça, Nicodemos, Cristiano, do
Bicalho, Joaquim Maia, Walter Kruger, Oswaldo
Magalhães, Licínio de Miranda, Jair
Carvalho, Tepedino, Walter Dornellas, Jaime Pereira
Pinto, o Diretor Antônio Pinheiro e Secretário Geral o
Senhor Alencar.

Clique aqui confira o discurso e aguce a sua memória.
O Engenheiro Cloves Nunes de Carvalho, integrante do Conselho Curador da FG, foi o ex-aluno
destaque deste ano, uma homenagem da A³EM. (foto: Prof. Issamo Endo, Diretor da EM/UFOP, ao
centro o homenageado e à sua esquerda o Prof.Adilson Rodrigues da Costa, da A³EM).
A solenidade foi realizada no Teatro Ouro Preto do Centro de Artes e Convenções “Parque

Metalúrgico Augusto Barbosa", em Ouro Preto, na manhã do dia 13 de outubro.
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