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Prezado aexano, 
 
estamos a menos de dois meses do 
nosso Encontro Anual em Mariana, 
uma excelente oportunidade de 
revermos os amigos, trocarmos 
abraços e sentirmos a alegria do 
reencontro.  

 
Este é o primeiro que 

acontecerá na minha gestão e, por 
motivos óbvios, estou contando 
com a expertise de dois ex-
presidentes da AEXAM para ajudar-
me a realizá-lo da melhor forma. 
Até porque, neste ano de 2019 
faremos a experiência de realizar o 
nosso Encontro Anual em local 
diferente, já que o Seminário São 
José não conseguiu disponibilizar-
nos datas e condições adequadas a 
um maior número de presenças de 
aexanos. Os finais de semana, até 
então reservados para a AEXAM, 
serão utilizados para atividades 
marcadas pelo Conselho Presbiteral 
da Arquidiocese de Mariana. 

 
Foi escolhido o Hotel 

Providência, um espaço que fazia 
parte do histórico e conceituado 
Colégio Providência. Acreditamos 
que lá poderemos realizar um 
excelente Encontro Anual. 
 
 

 
 
 
 
 
Para isso envidamos esforços para 
oferecer-lhe as melhores condições  
de hospedagem, alimentação e 
espaço para confraternizações. 
 
 Queremos e precisamos da 
sua confiança e do seu apoio nesse 
novo formato de Encontro e eles se 
materializarão com a sua presença. 
Divulgue esse evento para que 
estejam presentes muitos ex-alunos 
dos Seminários de Mariana. 
Vá a Mariana, pois será muito bom! 
Observe que há um tempo hábil para 
você se programar. 
Se puder, leve sua esposa e/ou filhos 
(as), pois eles serão sempre muito 
bem-vindos. 
 

Então, até lá! 
Abraços! 
 

BH, 19/06/2019. 
 

Antônio Dinilton C. de Rezende 
Presidente 

antoniodinilton@gmail.com 
(31) 991347787 e 2526-2686 
 

 

 

 

 

 

 

 

                    Palavra do Presidente 
 

 

Presidente 



 
        CONVITE 
 

Prezado aexano, 
 
você é o convidado mais 

importante do Encontro Anual em 
Mariana e esse evento só se 
justifica se nele estiver presente. A 
soma dos “vocês” dá corpo e 
valoriza a oportunidade para 
calorosos abraços e boas 
conversas, quando casos novos 
serão contados e, com certeza, os 
antigos agradavelmente lembrados. 
Haverá aqueles que cuidarão de 
levar as fotos para comprová-los. 
 

Falta pouco mais de um mês, 
mas ainda um tempo que dá para 
você se programar, revisando o 
carro, conferindo os horários dos 
ônibus, arranjando carona, 
reservando a hospedagem, 
conferindo o saldo bancário e 
principalmente cooptando a sua 
esposa e/ou filhos (as) para irem 
juntos, o que será muito bom!  
 

Neste ano de 2019 
acontecerá a experiência de 
realizar-se o Encontro Anual em 
outro local, já que   no  Seminário  

 

XXVIII ENCONTRO ANUAL 
  26 a 28 de julho de 2019                     
                Mariana 
 
 
 

 
São José não houve condições 
adequadas à sua realização. 

  
A escolha foi o Hotel Providência, não 
só por sua infraestrutura, mas 
também pelas melhores tarifas de 
hospedagem e alimentação da 
cidade, constituindo-se uma boa 
parceria.  
Vale lembrar que, originalmente 
naquele lugar, funcionava o secular 
Colégio Providência, das Irmãs de 
Caridade de São Vicente de Paula, 
cuja chegada à cidade de Mariana faz 
170 anos.  

 
A programação do Encontro 

está muito interessante, diversificada 
e alegre e inclui a visita ao Seminário 
Menor Nossa Senhora da Boa Morte, 
onde acontecerá a nossa tradicional 
reunião lítero-musical, e a Missa 
Dominical no Seminário São José.  
 

No Hotel Providência haverá, 
na sexta-feira (26), a “Noite de 
Queijos e Vinhos” e, no sábado, nos 
seus jardins, o retorno, em grande 
estilo, da “Noite de Confraternização 
dos Aexanos”. 
O Hotel Providência ficará totalmente 
à nossa disposição, pois os 25 



apartamentos lá existentes estarão 
reservados para nós.  
Se essa ocupação se completar, as 
Pousadas Rainha dos Anjos e 
Chafariz, localizadas a menos de 
100 metros, terão as mesmas 
condições de hospedagem. 
 
 Aceite este nosso convite e 
vá com seus familiares a Mariana 
para que tenham momentos muito 
agradáveis e alegres!  
Então, até lá! 
 

Antônio Dinilton C. de Resende 
Presidente 

 
Helvécio Antônio da Trindade  

Josué de Abreu Silva  

          Comissão Organizadora 
 

              *** 
 

INFORMAÇÕES SOBRE OS 
ENCONTROS ANUAIS DA 

AEXAM 
 

A AEXAM foi criada no dia 
14 de agosto de 1984. 
O Estatuto Social diz que a sua Sede 
é no Seminário Maior São José, à 
Rua Cônego Amando nº 57, em 
Mariana/MG, e estabelece que se 
promova anualmente uma excursão 
de congraçamento a Mariana. 
Assim, nada mais natural que os 
Encontros Anuais fossem naquelas 
dependências, sendo escolhido o 
mês de julho, quando das férias dos 
seminaristas e com acomodações 

disponíveis, estabelecendo-se o 
segundo ou o terceiro final de semana, 
conforme interesse das partes. 

E tais se deram em vinte e sete (27) 
ocasiões.  

Até o XV Encontro Anual, 
realizado em 2006, todas as 
providências administrativas para  
hospedagem e alimentação eram 
tomadas pela Reitoria daquele 
Seminário, que, inclusive, escolhia o 
cardápio, cabendo a AEXAM, tão 
somente ressarcir os gastos de 
alimentação e ainda lhe repassar 
uma ajuda financeira, valor 
decorrente de contribuições dos 
participantes.  
 

De 2007 até 2018 a Diretoria 
da AEXAM encarregou-se de toda 
organização do Encontro: da 
alimentação, com a montagem dos 
cardápios, a compra dos ingredientes 
e a contratação de cozinheiras e do 
apoio logístico de seminaristas.  
Nesse período, até 2015, as 
acomodações no Seminário foram 
combinadas com o fornecimento de 
roupa de cama e acessórios e sem a 
cobrança de tarifas.  



Os participantes do Encontro 
contribuíam generosamente com a 
AEXAM, que repassava à tesouraria 
do Seminário um valor que, não só 
retribuía os serviços das cozinheiras 
e dos seminaristas, as hospedagens 
e a utilização das dependências, 
como também um valor adicional 
para gastos futuros. 

As refeições (almoços, 
lanches e café da manhã) tornaram-

se bem saborosas, resultado do 
empenho dos diretores e suas 
esposas para oferecerem ao 
participante do Encontro o melhor 
acolhimento possível.  

Na noite do sábado, ao lado 
de crepitante fogueira, acontecia a 
agradável confraternização dos 
aexanos, sempre ordeira e 
comedida. E todos participavam 
dela com muita alegria. 

 
Tudo isto dava um trabalho 

enorme, mas ele era feito com 
carinho e dedicação. 
Sem dúvida, a maior dificuldade 
para a organização do Encontro era 
não se conhecer o número de 
presenças, situação que provocava 
compras de ingredientes e bebidas 

acima do que efetivamente se 
consumia. As inevitáveis sobras eram 
deixadas ao Seminário, cujos alunos 
estavam em férias. Sem seu 
funcionamento, os ingredientes 

perecíveis não resistiriam até o 
retorno das atividades.  

 
A partir do Encontro de 2016 

aconteceram algumas mudanças 
gerenciais e administrativas 
estabelecidas pela direção do 
Seminário, sem, no entanto, se 
perder a essência dos Encontros 
anteriores. 

 
Neste ano de 2019, o Seminário 

não pode disponibilizar-se à 
realização do XXVIII Encontro Anual 
da AEXAM, pois o Conselho 
Presbiteral da Arquidiocese de 
Mariana marcou atividades para os 
finais de semana previamente 
reservados para a associação.  
Em reunião sobre o assunto foi 
solicitada ao Reitor do Seminário São 
José a reserva do 2º final de semana 
de julho de 2020 para o próximo 
Encontro Anual, com a qual ele se 
comprometeu. 



Assim sendo, cumprindo o que 
estabelece a alínea “f” do artigo 3º 
do Estatuto Social, que é promover 
anualmente uma excursão de 
congraçamento a Mariana, a 
Diretoria da AEXAM, baseada na 
expressiva maioria de votos 
manifestados em três reuniões das 
quais participaram ex-presidentes e 
alguns associados, estabeleceu que 
o Encontro Anual deste ano tivesse 
a base logística em outro local. 

  
Escolheu-se o Hotel Providência, 

parte integrante do complexo do 
histórico Colégio da Providência, 
onde muitos aexanos, principalmente 
do Seminário Maior, participaram 
de eventos religiosos e culturais. 
Logo, o hotel é um ambiente conexo 

aos Seminários. Teve-se o cuidado 
de manterem-se outros locais para 
algumas atividades do Encontro, os 
quais sempre serão referências das 
histórias dos aexanos: os Seminários 
Menor e Maior de Mariana.  
 

Será uma experiência e, 
como tal, passível de acertos e 
erros de gestão. De uma coisa tem-
se a certeza: o propósito da 
Diretoria da AEXAM em oferecer 
aos presentes momentos de alegria 
e agradável confraternização.  
 

Assim, é importante e 
necessário o voto de confiança dos 
aexanos, comparecendo ao Encontro 
para viverem essa experiência de 
novo formato.  

ALGUNS ENCONTROS 



POR QUE O ENCONTRO 
NÃO SERÁ NO 

SEMINÁRIO SÃO JOSÉ 
 

Em fevereiro deste ano, em 
resposta a um contato telefônico 
para ratificação de data do nosso 
Encontro Anual em Mariana, 
recebemos do Padre Valter Magno 
de Carvalho, Reitor do Seminário 
Maior São José, um email em que 
ele estabelecia a única data 
disponível para a sua realização 
naquela casa: 06 e 07 de julho de 
2019, o primeiro final de semana 
daquele mês. Depois, em contato 
pessoal, vimos a saber que os 
outros finais de semana seriam 
utilizados, ou para atividades da 
Arquidiocese de Mariana ou 
porque as instalações não estariam 
prontas em decorrência de eventos 
ocorridos durante a semana (Retiro 
dos Padres, por exemplo). 

 
Sabe-se, comprovadamente, 

que o primeiro final de semana de 
julho não é bom para a realização 
do Encontro Anual, pois há uma 
significativa redução de presenças, 
já que, alguns aexanos ainda têm 
atividades pessoais e profissionais 
de magistério em curso. 

 
Naquele email o Reitor 

também nos informava que não 
teríamos o apoio dos seminaristas, 
uma vez que a data do Encontro 
coincidiria com a Semana 

Missionária do Seminário, porém nos 
disponibilizando três funcionários da 
casa, que, na verdade, poderiam não 
ter a experiência e necessária para 
atender-nos. 

 
E ainda ele nos apresentava 

tarifas, não só para as hospedagens, 
em que teríamos que levar roupas de 
cama e banho, mas também para a 
utilização do Seminário e para 
gratificações aos funcionários e 
cozinheiras. Após análise do 
custo/benefício, concluímos que o 
valor total dos encargos tinha ficado 
alto.   

 
Assim, a data não sendo boa, 

não havendo o apoio administrativo 
adequado e o custo para a AEXAM 
ficando acima do que ela teria 
condições de bancar, a Diretoria 
decidiu que o Encontro Anual de 
2019 deveria ser realizado em outro 
local.  

O Hotel Providência, por sua 
localização, condições operacionais e 
boas tarifas, foi considerado o mais 
adequado, principalmente porque 
tornaria possível o que mais se 
desejava: o retorno das Noites de 
Queijos e Vinhos e da Confraternização 

dos Aexanos. 
E, o mais importante, o 

término das trabalhosas compras de 
ingredientes, da incerteza das 
presenças e das consequentes sobras 
perecíveis.  

Isto sim, não tem preço! 
*** 



TARIFAS DE 
HOSPEDAGEM E 
ALIMENTAÇÃO  

NO HOTEL PROVIDÊNCIA 
 

Estarão disponíveis para a 
AEXAM os vinte e cinco (25) 
apartamentos do hotel, cujos 
formatos de ocupação serão 
montados de acordo com a ordem 
cronológica das reservas.  

Por especial deferência da 
Direção do Hotel Providência, que 
pertence à Congregação das Filhas 
de Caridade de São Vicente de 
Paulo, foram oferecidas tarifas 
especiais para hospedagem e 
alimentação.  
 

HOSPEDAGEM 
(diária com farto café da manhã) 

 

 aptº  simples:    R$ 120,00      

(R$ 120,00 por pessoa) 

 

 aptº  duplo:    R$ 185,00 

(R$   92,50 por pessoa) 

 

 aptº  triplo:    R$ 246,00 

(R$   82,00 por pessoa) 

 

 aptº  quádruplo:  R$ 284,00 

(R$   71,00 por pessoa) 

 
 

Informações importantes: 
 
1ª) Os apartamentos simples e duplo 
serão reservados diretamente no 
Hotel Providência, à Rua Dom Silvério 
nº 233, Centro  - 31 3557-1444 ou    
  contato@hotelprovidencia.com.br 
com o pagamento da taxa de reserva 
no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) 
através de transferência bancária ou 
cartão de crédito.  
 
2ª) Os apartamentos triplo e 
quádruplo serão montados no 
momento do check-in, cujos usuários 
serão estabelecidos pela ordem de 
chegada.  
No entanto será possível garantir-se 
a reserva, quando o apartamento for 
ocupado por família ou grupo de 
aexanos que assim desejarem se 
instalar, cujos nomes deverão ser 
previamente registrados no hotel. 
Neste caso eles devem combinar 
entre si antecipadamente e um deles 
fazer o procedimento descrito. 
A taxa de reserva será de 150,00 
(cento e cinquenta reais) e o 
pagamento nas mesmas condições 
acima. 
 
3ª) Se os vinte e cinco (25) 
apartamentos forem preenchidos, as 
pousadas Rainha dos Anjos e 
Chafariz, situadas ao lado do Hotel 
Providência, oferecerão iguais tarifas 
e condições de pagamento. 
 
4ª) O check-out, no domingo (28), 
será até as 15h00.   

mailto:contato@hotelprovidencia.com.br


ALIMENTAÇÃO 
 

 Almoço de sábado      (27/07)  

 Tíquete =  R$ 25,00  

 Almoço de domingo (28/07)  

 Tíquete =  R$ 25,00  

 

 Cardápios variados de frios e 

quentes, sobremesas e água 

 Bebidas à parte 

Informações importantes: 
 
1ª) Os tíquetes de alimentação 
serão comprados na chegada, no 
momento do registro da presença e 
recebimento do crachá, e 
entregues ao funcionário do hotel 
quando da realização do serviço. 
 
2ª) O valor do tíquete de 
alimentação cobrado pelo Hotel 
Providência é o menor daqueles 
praticados nos restaurantes de 
Mariana no formato “per capita”. 
 
3ª) As bebidas serão anotadas 
em comandas individuais e pagas 
no final de cada refeição 
diretamente ao hotel. 
 
4ª) O pagamento de bebida em 
comanda individual é um sistema 
justo: Quem bebe mais, paga mais; 
quem bebe menos, paga menos! 
 
5ª)  A AEXAM promoverá a “Noite 
da Confraternização dos Aexanos”, 
que  retornará, em grande estilo, para 

atender aos pedidos dos associados, 
que sempre lamentaram o seu 
cancelamento nos dois últimos anos.  
 
6ª)  De igual maneira haverá a 
“Noite de Queijos e Vinhos”, um 
evento em que, na última versão, 
estiveram presentes mais de 
sessenta (60) pessoas.  
Quem sabe isto se repete?!... 
 

*** 
CONFRATERNIZAÇÃO DE AEXANOS 

 
Um convite da Diretoria da AEXAM 
aos participantes do Encontro em 

Mariana 
 

 Sábado (27) – de 20h00 a 24h00 

 Gastronomia, bebidas, música 

e cantoria = prazer, alegria  e 

descontração  

NOITE DE QUEIJOS E VINHOS 
 

É um evento promovido por aqueles 
que quiserem chegar na sexta-feira e 

levar os queijos e os vinhos. 
 

 Sexta-feira (26) – de 20h00 a 23h00 

 Degustação de queijos e vinhos 

ao som de música ambiente 

 Bate papo e risadas  

 
Recomenda-se fazer já a reserva da 
hospedagem para qualquer que seja a 
opção de chegada: na sexta-feira (26) – 
2 diárias ou no sábado (27) – 1 diária.  



                PROGRAMAÇÃO    
 

26/06 – sexta-feira 
 de 12h00 – Hospedagem no 

Hotel Providência 

 de 20h00 a 23h00 – “Noite de 

Queijos e Vinhos” 

27/07 – sábado 
 de 09h00 – Hospedagem no 

Hotel Providência  

 12h30 – Almoço no Hotel 

Providência 

 
 14h00 – Reunião dos aexanos  

no antigo Seminário Menor 

Nossa Senhora da Boa Morte, 

espaço   gentilmente cedido 

pela direção do ICHS. 

 Visita às instalações  

 Palestras: 

Jornalista J.D. Vital:  “A 

Igreja Católica do Oriente” 

 Aexano Tomé Gomes da 

Silva:  “ Fotografando 

Passarinhos” 

 Outras manifestações 

culturais e musicais 

DO      ENCONTRO 
 
 20h00 – Confraternização nos 

jardins do Hotel Providência  

 
28/07 – domingo 

 07h00 – Café da manhã no Hotel 

Providência 

 10h00 – Missa na capela do 

Seminário São José 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13h00 – Almoço no Hotel 

Providência 

 15h00 – “Check out” 

 Retorno dos aexanos às suas 

casas               



PALESTRANTES DO 
ENCONTRO 

 

 

 

 

 

 

J.D. VITAL, é de Barão de Cocais/MG 
e irmão do aexano, Miguel Vital, por 
quem ele tinha grande admiração, a 
ponto de fazê-lo ir também para o 
seminário em 1959. Estudou nos 
seminários dos padres de Dom 
Orione e do Coração Eucarístico de 
Belo Horizonte.  

Vital tornou-se jornalista, graduado 
em Filosofia e em Comunicação 
Social pela Universidade Federal de 
Minas Gerais. Trabalhou para os 
jornais “O Globo” e “O Estado de São 
Paulo”. Lecionou “História do 
Pensamento Contemporâneo” e 
“Técnicas de Jornalismo Impresso” 
na Faculdade de Comunicação da 
Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais. Foi chefe da Assessoria 
de Imprensa e Relações Públicas de 
dois governadores mineiros – 
Tancredo Neves e Hélio Garcia. 
Comandou, durante alguns anos, o 
programa de entrevistas “Gente de 
Opinião” na TV Manchete e foi 
comentarista da Rádio Alvorada, em 
Belo Horizonte. É membro da 
Associação dos Amigos do Museu da 
Inconfidência de Ouro Preto, da 

Academia Marianense de Letras, da 
Fundação de Educação Artística e do 
Memorial da Arquidiocese de Belo 
Horizonte.  

Escreveu os livros “Quem calçará as 
sandálias do Pescador?”, sobre a 
sucessão do papa João Paulo II, “Como 
se faz um bispo, segundo o alto e o 
baixo clero” e “A revoada dos anjos de 
Minas” sobre o fechamento do 
Seminário Maior de Mariana. Na 
Academia Mineira de Letras proferiu a 
palestra “Dom Oscar de Oliveira, o 
criador de museus sacros”, No ano 
passado viajou ao Líbano e de lá trouxe 
informações sobre os hábitos e 
costumes libaneses,  a formação da 
Igreja Católica do Oriente e do seu 
clero, bem como práticas religiosas e 
outras curiosidades.  

*** 

 
 

TOMÉ GOMES DA SILVA nasceu em 
Piranga/MG há 66 anos. Foi para o 
Seminário de Mariana em 1965. Lá 
ganhou do Padre Nascimento o apelido 
de Bananinha. Três anos depois 
retornou à terra natal para concluir o 
curso ginasial. Graduou-se Técnico 
Metalúrgico pela Escola Técnica 
Federal de Ouro Preto, atividade  
profissional que exerceu até 1996, 



quando se tornou comerciante no 
ramo de tintas.  
Nascido e criado na roça, teve 
contato direto com a natureza e os 
passarinhos, pelos quais sempre foi 
apaixonado.  
Há uns vinte anos ele ganhou do 
filho um binóculo para ficar 
apreciando os passarinhos que 
apareciam no seu sítio. Comprar uma 
máquina fotográfica com zoom foi o 
passo seguinte. E foi um passo tão 
grande, que ele tira fotos até hoje. 

 
*** 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS 
HUMANAS E SOCIAIS - ICHS 

 
“O ICHS foi o resultado da conjunção 
de contribuições valiosíssimas que, 
somadas, fizeram com que se tornasse 
uma realidade a Universidade Federal 
de Ouro Preto (UFOP) e nela este 
Instituto.” (Cônego José Geraldo Vidigal 
de Carvalho, quando dos 25 anos do ICHS)) 

  
Desde o início de seu 

episcopado em Mariana no ano de 
1959, D. Oscar de Oliveira e os 
dirigentes da Escola de Minas e de 
Farmácia de Ouro Preto, iniciaram 
entendimentos para que  se implantasse 
a Universidade daquela cidade.  

Em 1963 estiveram com ele 
membros da Diretoria das referidas 
Escolas de Minas e de Farmácia, 
apresentando-lhe o ante-projeto  de 
lei da Universidade Federal de Ouro 
Preto, a UFOP, em que se estabelecia 
que o Instituto de Ciências Humanas e 
Sociais seria instalado na cidade de 
Mariana, Estado de Minas Gerais. 

No dia 21 de agosto de 1969 foi 
publicado o Decreto-Lei que autorizava a 
implantação da UFOP. Dez anos depois, 
no dia 9 de novembro de 1979, 
oficializou-se a criação do Instituto de 
Ciências Humanas e Sociais – o ICHS, 
incorporado à UFOP. 

A Arquidiocese de Mariana 
cedeu então, em comodato à UFOP, o 
prédio do antigo Seminário Nossa 
Senhora da Boa Morte, por 50 anos, e o 
denominado Prédio das Aulas e o Palácio 
dos Bispos, por 30 anos. Doou também 
àquela Universidade os terrenos anexos 
ao referidos prédios para neles funcionar 
o Instituto de Ciências Humanas e Sociais. 

O ICHS sempre teve como 
objetivo prioritário um ensino de alto 
nível, voltado para a pesquisa, centrada 
na mais eficiente metodologia, levando à 
comunidade na qual estava inserido uma 
contribuição efetiva para a formação 
humana daqueles que assumem a 
responsabilidade de educar novas 
gerações. 

E é no ambiente do Seminário 
Nossa Senhora da Boa Morte,  o Seminário 
Menor, que será realizada a  sessão 
lítero-musical programada no XXVIII 
Encontro Anual da AEXAM, uma 
gentileza da Direção do ICHS. 

 
Agradecimentos! 

 
*** 

 
 

Diretoria da AEXAM 
Presidente: Antônio Dinilton C. de Resende      
Vice-Presidente: Antônio Pacheco dos Santos 
Secretário: Walter Araújo de Freitas 
Tesoureiro: Josué de Abreu Silva 
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Estas fotos deveriam ser 
repetidas no próximo 

Encontro 

 
 



 

 
Se não forem iguais, pelo menos, 
poderão ser bem parecidas e com a 
inclusão de outros artistas.  
Então, até lá! 

 
*** 

 
 


