
XXVIII ENCONTRO ANUAL DA AEXAM EM MARIANA 
            

    (Helvécio Trindade) 

 
  A cidade estava iluminada pelo sol 
de inverno e coberta por um céu azul de 
fazer gosto no final de semana dos dias 
26, 27 e 28 de julho. As noites tinham o 
brilho das estrelas e o frio era bem 
menor do que o previsto nos telejornais, 
o que era muito bom.  
Com tal cenário não há qualquer senão 
que resista e os corações abrem-se ao 
que der e vier.  
E tal se dava conosco que participávamos 
do Encontro Anual da AEXAM. Alguns 

estavam acompanhados de suas esposas e familiares, outros tinham sido liberados por 
elas e também estavam lá os que não as têm.  Todos exalávamos alegria nos abraços 
compartilhados e nas sonoras risadas.  Nós, sexa, septua e até octogenários adolescíamos. 

       Pessoinha, Dadinho, João Paulo e Helvécio 

   
                                                                                               

              Tomé, Gabriel, Zé Miguel, Hemétrio                  
                e Quintino.                                                                                                               
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Irineu e Padre Célio 
                                          

       
                                                             Guido, Sônia e familiares 
 

 



Começamos a chegar a Mariana na sexta-feira e no início da noite éramos vinte 
nove. Tínhamos o compromisso de degustar os deliciosos queijos & vinhos e o bambá de 
couve apresentados pelo Josué e a Geralda.  No cardápio havia também o imperdível patê 
de berinjela oferecido pela Rosinha, esposa do Pacheco, e o torresmo campeão do Camilo. 
E todos nós o cumprimos prazerosamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da varanda do Hotel Providência, que prestava o apoio logístico ao Encontro, era 
possível ver o antigo Seminário Menor Nossa Senhora da Boa Morte.  
Quem lá estudou contemplava-o e viajava no tempo.  
O espaço estreito fazia todos os participantes ficarem bem próximos, enquanto 
compartilhavam aquelas iguarias deliciosas. E o pouco do frio que chegava, era atenuado 
pelo calor dos corpos.  

A cantora marianense Érica Curtis, acompanhada ao violão pelo músico Deivid Dias, 
fazia o fundo musical, apresentando um espetacular repertório de MPB.  
Um cardápio pra ninguém botar defeito: comida, bebida, música e alegria. Tudo de bom! 

 
Na foto à direita e em primeiro plano: Mariosa, Amilar, Sandra, Adauir, Helvécio e Dr. Efraim Rocha, 

Secretário Municipal de Cultura e Turismo. 
 



 
No dia seguinte, nós, que já lá 

estávamos hospedados, tínhamos no 
restaurante um suculento e diversificado 
café da manhã, que demorava mais do 
que o normal, pois sempre aparecia 
alguém para um bom papo. Na portaria 
aconteciam as chegadas dos outros 
participantes do Encontro. Recebidos 
carinhosamente pelos aexanos que os 
antecederam no hotel, eles também, 
rapidinho entravam no clima da alegria. 
E o grupo ia aumentando...                  
O credenciamento dos participantes do               Edison lldefonso, José Marcos, Olavo, Leal, 

Encontro, com a entrega de crachás e                       Gabriel (de chapéu), Pessoinha, Tomé, Pacheco,                                                                                                            
os pagamentos dos tíquetes dos almoços    Marco  Túlio e o presidente Dinilton no trono. 
e da contribuição à AEXAM, era rápido e  
facilitado com a utilização de cartão de crédito ou débito. Excelente inovação! 
Quando deu meio dia, quase a hora do almoço, nós já passávamos de sessenta e aí o 
vozerio era pra valer. 

 
O almoço era um momento de 

prazer ao paladar, pois o cardápio 
montado pelo hotel estava muito bom. 
Pagando-se uma tarifa bem módica, 
comparada aos valores cobrados na 
cidade, podíamos abusar do repeteco e 
ainda saborear a sobremesa. 
 
Ivanir, Márcio (Diduia), Rosa, Cátia, Tomé,  

            Juninho, Rafaela e Maristela 

 
 A sessão lítero-musical 
estava programada para a 
sala de estudo dos médios no 
antigo Seminário Menor, 
uma gentileza da direção do 
ICHS/UFOP.  
Durante o intervalo e após o 
lanche, nós, que lá estudamos, 
pudemos rever os nossos 
lugares de estudos, de aulas, 
de recreio, de rancas, de 
rezas, o que pode ter sido 
para muitos o clímax do 
Encontro.  
 



    
 

 O Ivanir fez a prece de abertura do Encontro, emocionando todos nós. Palestrando, o 
J.D. Vital levou-nos numa virtual viagem ao Líbano e o Tomé ensinou-nos a passarinhar.  
Declamando, o Pessoinha e o José Marcos provocaram-nos admiração e as músicas no 
teclado do Rogério e na clarineta do Pessoa (Passagem) fizeram-nos recordar sucessos 
musicais e cantar em coro o “Luar do Sertão”.  E ficou muito bonito! 
O aexano Claret, com a viúva Tereza e a filha Letícia presentes, teve homenagem da 
AEXAM. Administrativamente, o ex-presidente José Maria prestou contas dos seus 
quatro anos de excelente gestão. E houve muito mais, inclusive um delicioso lanche.  

 
À noite, a Confraternização dos Aexanos, com direito a bebidas alcoólicas, resgatava 

uma atividade do Encontro sempre reivindicada. Em dois salões do Hotel Providência nós 
participávamos, alternando comer e beber com ouvir música e dançar.  
O coquetel era bem variado, delicioso e farto e a bebida também.  
 

 

 
O grupo musical “Uns e Outros” de Mariana encarregava-se de apresentar um repertório 
totalmente adequado às faixas etárias dos presentes. Não houve quem não cantasse junto. 
Enquanto o Amilar e o Paulo Roberto apresentavam no telão fotos digitalizadas de seus 
tempos de seminários, o intervalo musical. Muitos de nós nos víamos naquelas projeções.  

 
Na volta da música, sambas, boleros e danças. 
 



 
O dia de domingo continuava ensolarado e muitos aexanos 

animaram-se a caminhar até a capela do Seminário Maior São José 
para a missa de preceito.  

Celebrada pelo Monsenhor Chámel, ela se tornava um 
momento de muita paz e harmonia com Deus, ajudado pela 
tranquila e mansa voz do celebrante. O coral estava seguro e 
vibrante e mostrava que, a cada ano, a Missa De Angelis fica mais 
encorpada. Dadinho, além de organizador dos textos, também regia 
com segurança e prazer.  

 
     Mons. Chámel 
                                             
 
 
 
 
 
Schola Cantorum da AEXAM   

 
 
 
 
 
 
No final da missa muitas fotos na capela, registrando-se as presenças de aexanos, 

de familiares e de convidados. 
 
 
 

 
 



 
De volta ao hotel uma surpresa aguardava os participantes do Encontro: a 

Sociedade Musical São Caetano do distrito de Monsenhor Horta, a 4ª banda de música 
mais antiga do Brasil, estava pronta para apresentar-nos um repertório de dobrados, 
marchas e canções. A cada música aplausos calorosos. Geraldo Jésus, que fez história na 
banda do Seminário Menor em 1959/61, mostrava que o bombardino é um 
prolongamento de seu corpo. 

Com essa apresentação foram homenageadas todas as esposas dos aexanos, 
sempre solidárias, participativas e compreensivas. 

 
 
                                                                                      
              
 
 
 
 
 
 
 

 
      

  
 
 
 
 
 
 
 
M

      Merania, viúva do Roque Camêllo, e    
Plateia na apresentação da banda de música     o casal J.D.Vital e Elmás 
  



 
O mesmo prazer gastronômico do almoço de sábado repetia-se no domingo, só que 

acompanhado de um pouco de nostalgia, pois era a última atividade do Encontro.  
Aos poucos, com abraços, sorrisos e promessas de reencontros no próximo ano em 

Mariana, cada um de nós ia retornando aos seus aposentos para apanharem os pertences. 
Daí pra frente, viagem de volta, com a sensação de que valeu a pena ter ido a Mariana. 
 

PRESENÇAS NO ENCONTRO 
 

 
Antônio Dinilton de Resende -Presidente - BH 
Antônio José Leal e Vânia - BH 
Antônio Pacheco e Rosinha - BH 
Antônio Ribeiro Martins (Furquim) - BH 
Camilo José Pereira – Cons. Lafaiete 
Edison Ildefonso de Oliveira e Márcia - BH 
Gabriel Cordeiro - Congonhas 
Geraldo Eustº Ferreira (Dadinho) - Monlevade 

Geraldo Lisboa - BH 
Helvécio Trindade e Rosana - BH 
Irineu Rossi Acipreste - BH 
J.D. Vital e Elmás (Exsecordis) - BH 
João Gabriel Teixeira (Japão) - BH 
João Mariosa - Brasília 
João Paulo (convidado) - Monlevade 
José Adauir e Lurdes - Mogi Guaçu /SP 
José Amilar e Sandra - Ipatinga 
José Antônio Pessoa (Passagem) - São Paulo 
José Eustáquio Hemétrio de Menezes - BH 
José Guido Ribeiro, Sônia e familiares (9) - BH 
José Ivani, Maristela e familiares (3) - Itabira 
José Maria Gomes e Rosa - BH 
José Maria Oliveira e Izabel - Brasília 
 

 
José Marcos Mendes - São Paulo 
José Miguel Filho - Remédios 
José Quintino Maciel - Monlevade 
Josué Abreu e Geralda - BH 
Luiz Antônio Moreira - Barbacena 
Luiz Gonzaga Pessoa (Pessoinha) - BH 
Márcio Araújo (Diduia) e Rosa - Lagoa Santa 

Marco Túlio V. Torres e Valéria - BH 
Merania (viúva do Roque Camêllo) - BH 
Monsenhor Antônio Chámel - Leopoldina 
Nilton Landi - São Paulo 
Olavo Camelo - Mariana 
Padre Célio Dell’Amore - BH 
Paulo Roberto Magalhães - Marataízes 
Pedro 
Raymundo Lopes (Raymundinho) - RJ 
Rogério Moreira e Melide - Viçosa 
Romeu Sabará - BH 
Tereza e Letícia(viúva e filha do Claret)-Curitiba 

Tomé Gomes e Cátia - Betim 
Vicente Gomes Pinto Coelho – Rio Casca 
Vicente Melo (Pres.Exsecordis) e Vanda-BH 
Prefeito Duarte Júnior e esposa - Mariana 
Efraim Rocha (Sec. Mun. Cultura e Turismo) 
 

 
Certamente no próximo ano elas serão muito mais. 

 
 

***** 
 

 
 
 
 
 
 



 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 
1ª) No início do mês de julho, Rosana e eu fizemos uma visita ao Secretário Municipal de 
Cultura e Turismo de Mariana, Dr. Efraim Leopoldo Rocha. Cordialmente recebidos, ele se 
envolveu no nosso projeto, oferecendo-nos algumas gentilezas que poderiam abrilhantar o 
Encontro da AEXAM, as quais aceitamos imediatamente: 

 Cantores Érica Curtis e Deivid Dias – MPB durante a Noite de Queijos & Vinhos  

 Grupo musical “Uns e Outros” na Confraternização dos Aexanos 

 Banda de música nos jardins do Hotel Providência – Sociedade Musical São Caetano 
de Monsenhor Horta 

 Van para os traslados dos participantes do evento: 
Hotel – Antigo Seminário Menor – Hotel  - no sábado  
Hotel – Seminário Maior São José – Hotel  - no domingo 

 
Todas as gentilezas aconteceram tal como combinado, a tempo e horas, e os aexanos 
presentes puderam comprovar a beleza das apresentações e a eficiência do serviço, bem 
como a seriedade e o envolvimento do Dr. Efraim, que compareceu aos três eventos 
acima. 
 
2ª) Durante a visita ao Secretário Municipal informamos que existia um grande interesse 
nosso de colocar o Encontro Anual da AEXAM na programação oficial de eventos da 
Prefeitura de Mariana, mantendo-se o mês de julho para tal. 

 Conforme recomendado por ele, a diretoria da AEXAM ratificou esta solicitação em 
ofício ao Prefeito de Mariana, Dr. Duarte Júnior.  

 Na apresentação da Sociedade Musical São Caetano de Monsenhor Horta, no 
domingo, o prefeito proclamou aos presentes o acolhimento de nossa solicitação, 
intermediada e recomendada pelo eficiente e dinâmico Secretário Municipal, Dr. 
Efraim Leopoldo Rocha. 
 
 

 
 

 
 



   

 Assim, a partir do próximo mês, iniciaremos os procedimentos protocolares naquela 
Secretaria Municipal, para que se oficialize o Encontro Anual da AEXAM no 
calendário de Mariana. 

 
3ª) Preparar um evento de congraçamento demanda envolvimento, organização, 
compreensão, parceria e busca das melhores condições para hospedagens, alimentação, 
lazer etc. Negociar tarifas mais módicas é o ponto principal para o seu  sucesso. 
Todas estas condições aconteceram para este XXVIII Encontro Anual da AEXAM.  
 



O presidente Antônio Dinilton, em seu primeiro ano de mandato na diretoria da 
associação, delegou ao Josué e a mim, a coordenação do Encontro, confiado na nossa 
experiência de encontros anteriores, principalmente porque, dessa vez, haveria a mudança 
do local tradicional, o Seminário São José. Ao Josué coube a organização da Noite de 
Queijos & Vinhos, um evento que por ele fora criado quando de sua gestão na presidência 
da AEXAM. 
 

Agora, passado o evento e avaliando-se o resultado a partir das manifestações 
daqueles que participaram do Encontro (ver a seguir), pode-se concluir que sempre se 
deverá buscar o que for melhor para os aexanos. 
 

É importante salientar que o estatuto social da AEXAM, na alínea “f” do artigo 3º, 
estabelece que se deva promover anualmente uma excursão de congraçamento a 
Mariana, não se especificando a data, o local e a forma para a sua realização. 
Com a inclusão do Encontro Anual da AEXAM no calendário de eventos da Prefeitura de 
Mariana, o cumprimento do estatuto social é inarredável, porém o formato e a data 
deverão ser os mais convenientes e adequados.  
 

***** 
Apressei-me para fazer este texto, pois não gostaria que as lembranças me fugissem 

com o passar dos dias. Utilizei algumas fotos das muitas que me enviaram, pelo que 
agradeço os remetentes. 

Outros de nós, que estiveram em Mariana participando do XXVIII Encontro Anual da 
AEXAM, poderiam fazer um relato do que lá aconteceu e, certamente, com outros enfoque 
e redação.  

Vejam os comentários e as avaliações deste Encontro, publicadas tais como me 
chegaram, sem correções de grafias e de diagramação, e na cronologia das postagens: 
 

 

MANIFESTAÇÕES SOBRE O XXVIII ENCONTRO DA AEXAM EM MARIANA 

27/07/19 - sábado 
 
Luiz Flaviano: 
23:07 - Eu tinha certeza que o novo formato  seria um sucesso.  
Vejo a alegria e a descontração no rosto de todos. Vi pelas fotos que o  "rancho "  estava 
reforçado  e bem sortido.  Alguns  vão  adquirir  uns  quilinhos  a mais. 
Fico  contente  em ver a turma toda  feliz. 
Farei  questão  de estar no próximo,  se assim  Deus permitir.  
Boa sorte, caríssimos  amigos  !!!! 
Abraços. 
 

28/07/19 – domingo 
 
Camilo: 
6:30 - VALEU AMIGO  
PARABÉNS!  ATÉ  MAIS . GRANDE  ABRAÇO.  OBRIGADO  POR TUDO. 



 
José Marcos Mendes: 

 

 
12:39 - Missa de encerramento do nosso encontro, 
que sem dúvida foi um dos melhores,  dos últimos 
anos. Esse novo modelo ficou muito mais adequado 
. Todos juntos no mesmo hotel criou um clima mais 
intimista. 
 
 
 

Olavo Camelo: 
14:18 - Este XXVIII encontro da AEXAM foi excelente. A começar pelas “instalações” onde 
pairava uma liberdade de agir, de deslocar etc, enquanto nas dependências anteriores  
parecia que todos estávamos sempre sendo “observados vigiados”, a reunião no Menor 
então, ficou nota dez.  
O novo formato de serviços e lanches não sobrecarregou ninguém, o que permitiu às 
esposas participarem ativamente de todas as atividades, o que certamente será motivo e 
incentivo para retornarem aos próximos encontros. Resumindo: a ideia foi genial e tem 
meu apoio. Parabéns. 
 
Lisboa: 
15:55 - Helvécio, agradeço,  sinceramente, o carinho e a atenção que você e Rosana me 
dispensaram ontem. 
O encontro estava ótimo e você foi nosso líder que muito trabalhou e articulou para o 
sucesso do evento. Só não fiquei até o final, porque o Irineu tinha compromisso aqui em 
BH hoje de manhã. 
Grande abraço meu e da Delci para você e Rosana. 
Por favor, inclua-me no grupo de WatsApp dos aexanos. Dessa vez, definitivamente. 
rsrsrsrs 
 
J.D. Vital: 
16:09 – (email) 
Caríssimos Rosana e Helvécio, 
O encontro da Aexam foi sensacional. Primou pela organização e pela participação 
entusiástica dos ex-seminaristas e familiares. 
A escolha do Colégio Providência foi um achado: perfeito. Os apartamentos impecáveis. 
Destaque para a culinária, com pratos saborosos da melhor tradição mineira. 
E finalmente cumprimento a todos da diretoria pela belíssima articulação que resultou na 
presença do prefeito Duarte Junior no encerramento do encontro e em seu anúncio de 
que a reunião da Aexam fará parte doravante do calendário de eventos de Mariana. 
Parabéns. Sei que tanto sucesso só foi possível com o trabalho e a dedicação de vocês. 
Abraço! Vital  
 
 
 



 
J.D. Vital: 
16:23 - Caro Helvécio, 
Agradecido e honrado pelo convite para participar do encontro da Aexam, permita-me 
dizer que o evento se excedeu em qualidade, conteúdo e fraternidade.  
Rosana é credora dos meus agradecimentos e do meu aplauso por estar sempre envolvida 
na assistência de todos. 
Abraços meus e da Elmás 
A você, meu agradecimento especial pela ajuda na minha apresentação. 
Vital 
 
Pacheco: 
18:03 - Também já estamos em casa, depois de um agradabilíssimo e inesquecível fim de 
semana. Obrigado a todos pela presença ao nosso encontro, cujo modelo vai muito além 
da simples aprovação. Merece ser aplaudido e reprisado. Tudo funcionou de forma até 
mais que perfeita. 
 
Guido: 
18:13 - Acabamos chegar, eu e minha família  toda, em casa sem problema e felizes da 
vida, pois foi bom rever os amigos, enquanto posso e houver oportunidade. Um  abraço a 
todos mais uma vez . 
 
Rogério Moreira: 
20:14 - Helvécio, boa noite. Inicialmente nossos cumprimentos e agradecimentos, meu e 
de Melide, pela realização do nosso XXVIII Encontro que nos proporcionou um fim de 
semana tão agradável na companhia de velhos amigos e seus familiares  
em meio a recordações de um tempo tão bom e marcante em nossas vidas. Sem o arrojo 
de vocês que estiveram à frente da organização e, tenho certeza, da sua diplomacia e 
firmeza na condução das negociações não teríamos o Encontro este ano. O Providência 
nos proporcionou maior contato social e a atividade do sábado no Menor nos trouxe 
maiores recordações dos tempos em Mariana. Afinal, uma boa parte de nós não chegou ao 
Maior, mas a grande maioria passou também pelo Menor, tendo sido este, portanto, a 
casa de quase todos.  
Com o apoio da Secretaria de Cultura, Efraim Rocha, às noites de sexta e sábado foram 
ainda mais alegres e interativas, com boa música, além da retreta do domingo com a 
presença do Geraldo Jesus. Organização perfeita. Espero que continuemos nos mesmos 
moldes nos próximos anos concentrados no Menor. Acho que será um consenso da grande 
maioria. Não podemos ir naquela balela de discutir situação política como alguns querem 
sugerir. Nem na dependência da disponibilidade de datas do Maior. Se Deus quiser em 
2020 estaremos juntos novamente. E contém com minha colaboração no que for preciso 
para a realização dos próximos. Um abraço. 
 
Dinilton: 
21h00 - Com uma deliciosa carona do casal JD Vital, cheguei muito bem em casa. Depois eu 
comento sobre esses momentos fantásticos que vivemos em tão curto espaço de tempo. 
Quem esteve lá sabe do que digo. 
 



 
Vicente Pinto Coelho: 
21:09 - Maravilhoso, nosso (Encontro). Parabéns ao anfitrião ,Dinilton,e a todos os q se 
esforçaram para a realização do encontro e para que ele fosse tão bom. 
 
Nilton Landi: 
21:09 - Chegando em casa. Obrigado a todos pela imensa gentileza e amizade 
demonstradas. Obrigado em especial aos que organizaram nosso evento: Helvécio , 
Dinilton e demais colegas , o nosso encontro não poderia ter sido melhor... 
 
José Marcos Mendes: 
21:32 - Em casa graças a Deus! Obrigado a todos pelo carinho, pela recepção, pela 
amizade. Para os organizadores do evento os meus parabéns. Não poderia ficar melhor.  
Meu muito obrigado ao Márcio ( Diduia) pela gentileza da providencial carona. Foi 
espetacular. Que Deus recompense pelo gesto.  Vamos aguardar o próximo encontro. Boa 
noite a todos! 
 

29/07/19 – Segunda-feira 

José Ivanir: 
9:42 - Participamos só do sábado. Agenda cheia no domingo. Mas como valeu a pena. 
Rever os  amigos, matar a saudade isto não tem preço. 
Tudo muito bem organizado, quero aproveitar para parabenizar a equipe que não  
mediu esforços para nos proporcionar este encontro tão aconchegante e harmonioso. Sei 
que os desafios não foram poucos, mas o desejo de superá-los foi maior. Meu sentimento 
é de gratidão. Não importa o espaço físico. A presença e o calor humano falam mais alto. 
A tarde de sábado no seminário menor foi de imensurável valor. Muitos amigos não 
chegaram a frequentar o Maior. MUITO BOM MESMO!!! 
 
José Maria Gomes: 
11:44 - Tivemos um grande encontro dos AEXANOS no Hotel Providência.As apresentações 
artísticas, no sábado à tarde,no Seminário Menor,no salão dos Médios,foram de alto 
nível,pois,nos transportaram para os tempos vividos nos grêmios Aloisiano e Antonino(sem 
contar o show da banda ,a missa cantada e os momentos de confraternização:Boa prosa, 
hino da Aexam cantado por todos (Parabéns  pro Rogério),vinho,queijo,cerveja e 
bambá).Foi tudo muito bom!Parabéns  aos organizadores e apresentadores.No meu 
caso,apresentei uma sinópse dos balancetes de 2015 a 2018, inclusive, representando 4 
anos de mandato na presidência da AEXAM.Fiquei devendo a certidão negativa da Receita 
Federal,a qual recebí hoje é segue anexa. 
 
12:05 - Vicente Melo, Presidente do Exsecordis: 
Helvécio,  Vanda e eu ficamos muito felizes, honrados  e agradecidos em participar do 
Encontro da AEXAM.  
Foram momentos de aprendizagem e de confraternização sadia e alegre. 
Você  e  a equipe organizadora do Evento merecem parabéns  e elogios pela forma com 
que conduziram as atividades. Tudo acontecendo de forma harmoniosa. ............................. 
Reiterando  agradecimentos, recebam,  vc e  Rosana nosso afetuoso  abraço. 



 
José Adauir: 
18:15 - Eu não frequentei o Menor, mas fiquei feliz por estar lá e ver meus amigos tão 
emocionados. Paulo Roberto, anfitrião do meu grupo demonstrava imensa alegria em cada 
canto que nos mostrava e na mostra das fotos mostrou sua memória perfeita ao nos falar 
de tantos e tantos ex seminaristas que por lá passaram. O time dos filósofos, em foto mais 
recente; nos mostrou em grande estilo. Esse time deixou saudades, assim como nossa 
época maravilhosa. Aplausos para Helvecio, Dinilton, Pacheco, esposas e tantos outros que 
não mediram esforços para tornar esses momentos maravilhosos. Obrigadissimo. 
 
Ramiro Canedo: 
18:27 - Que inveja saudável ! 
Como cobrei de mim mesmo! 
Uma trinca do ilíaco me impede de caminhar além de uns cem metros. 
Além disso preciso recorrer à bengala. 
Paulo Roberto e seu livro fazem-me reviver velhas lembranças. 
Um abraço. 
 
Monsenhor Terra: 
19:19 - Parabéns. Eu lamentei não ter podido comparecer. O Helvécio vem me passando 
informações.  
 
Nilton Landi: 
19:43 - Helvécio, gostei muito do novo formato do encontro. Muito bom o queijo, vinho e 
cerveja , ao som de deliciosa música popular muito bem interpretada por dois simpáticos 
jovens. A sessão litero musical no Seminário Menor também foi excelente. Também não 
menos Excelente a noitada com deliciosos quitutes e músicos maravilhosos... a Missa teve 
seu lugar de destaque, com homilia muito bem feita e com a participação do coral que 
emocionou a todos. A banda, com a presença do Prefeito e do irmão do Mané encantou os 
presentes. E, enfim, a cordialidade e amizade demonstradas por todos os presentes 
tornaram o nosso encontro ímpar e com aquele gostinho de quero mais. Parabéns aos 
organizadores do encontro, em especial a você, Dinilton e Josué que não mediram esforços 
para a sua realização. Um grande abraço . 
 

30/07/19 – terça-feira 
 
Guido: 
9:28 - Voltei deste último encontro, 27/28 de julho de 2019, acreditando no velho adágio: 
há males que vêm para bem, a objeção do padre Valter, nos valeu o melhor encontro dos 
últimos anos. Há de ressaltar o planejamento, a execução  e o resultado que foi muito 
além das espectativas. Ouvi de varios colegas comentários , enaltecendo o êxito do evento. 
Alguns diziam que quem perdeu foi o reitor do Seminário, pois de agora para frente , ele já 
não fará parte de nossos encontros e de minha parte também penso que o Colégio 
Providência  superou as espectativas. O Seminário Menor foi o cadinho onde nos forjamos, 
por isso foi muito gratificante pra gente ter a oportunidade de podermos ocupar o salão 
dos médios, rever refeitório, pátios etc .   
 



 
A agradável nostalgia de rever o passado faz muito bem a nossa alma. Parabenizo a 
diretoria toda, o trabalho solidário de todos proporcionou um excelente resultado. Um 
grande abraço. 
 
Gabriel Cordeiro: 
10:27 - Amigo Helvécio, creio ter participado de um dos melhores encontros, nesse fim de 
semana. Gostei das acomodacões , bem como do fato de termos atividades nos dois 
seminários. Não estudei no Maior , razão por que retornar ao Menor para mim foi o que 
de melhor pode acontecer. Quero parabenizá-lo por ter conseguido inserir no calendário 
de Mariana nosso encontro. Acredito que, ao fazer a prefeitura divulgação das 
festividades, aexanos ausentes terão notícias e comparecerão. Desculpe a falta de 
pontuação pq sou analfabeto em digitação em celular. 
 
Luiz Gonzaga Pessoa (Pessoinha) - email: 
11:26 - Caro Helvécio, 
Nosso encontro em Mariana, em julho/2019, foi realizado num novo formato. Em 
conversas informais com diversos ex-colegas, observei que a maior parte elogiou o local 
por congregar grande parte dos participantes, tornando o encontro mais descontraído e 
agradável. A realização da sessão lítero-musical no antigo seminário foi para mim um 
motivo de muita emoção, uma vez que minha história marianense está diretamente 
relacionada ao vetusto educandário. Elogio ainda o formato mais "leve" da nossa reunião, 
com músicas, poesias e manifestações, por haver uma participação heterogênea de 
pessoas com presença de familiares dos ex-alunos. Afinal o motivo do nosso encontro é 
mais uma confraternização entre os colegas de  
outrora do que um retiro espiritual. Sugiro que a Aexam mantenha o mesmo formato para 
os próximos encontros. Um abraço de Pessoinha. 
 
José Aduair: 
14:59 - Agradeço muito a todos que compartilharam do nosso Encontro em Mariana. Foi 
gratificante estar lá. Além de linda, Mariana é acolhedora e nós colegas agradecidos aos 
organizadores festejamos e muito. Há meia hora chegamos  em casa, depois de rodar 
1.350 quilômetros. Foi uma viagem especial. 
Senti a falta de Odilon, Ramiro,  José Vilela e tantos outros, mas os que estavam tornaram 
o ambiente especial. 
 
Marco Túlio (email): 
14:44 - Olá Helvécio, tudo bem? Gostei muito deste nosso encontro. Começou ao arrumar 
as malas, não foi necessário levar roupa de cama e cobertor. Para mim então que sempre 
vou de carona, não fiquei enchendo o porta-malas do carro dos amigos. As acomodações, 
sem comparação. A comida, nada a reclamar. A reunião no Seminário Menor, o ponto alto 
na minha opinião, aliás na opinião de muitos.Quanto à missa do domingo, sugiro que,no 
ano que vem, seja na igreja de São Francisco ou na do Carmo. Com toda sinceridade. 
Um grande abraço do seu amigo, Marco Túlio 
 
 
 



 
31/07/2019 – quarta-feira 

 
Tomé: 
11:27 - Encontro maravilhoso, começando pela sexta de queijos e vinhos, muito bem 
preparado pelo nosso amigo Josué abrilhantado por uma boa música gentilmente 
oferecido pelo prefeito. Finalizando com um delicioso bambá. 
noite confraternizacao novamente abrilhantada pela boa música gentilmente oferecido 
pelo prefeito. Domingo após a missa encerramento abrilhantado pela apresentação da 
banda de Monsenhor Horta  com presença do prefeito. Finalizando com um delicioso 
almoço. Maravilhoso e irretocável, para Cátia e eu, pode repetir ano que vem. Muintas 
recordações. 
 
Adauir: 
12:20 - Prezado Helvécio.  A distância só faz aumentar a saudade. Eu e Lurdes comentamos 
muito na nossa viagem de volta tantas coisas boas que vivemos nesses dias. Vc é 
incansável e Rosana também. Fizeram tudo o que era necessário para que nosso Encontro 
fosse maravilhoso.  Comentei com vc o quanto foi bom termos ido ao Menor. A alegria dos 
que por lá passaram em passado distante era visível em olhos que lacrimejavam e em 
palavras embargadas pela emoção. Foi tudo muito bom. Em todos os Encontros devemos 
ter.uma passagem pelo Menor e também pelo Maior:  fazem parte da nossa vida. Muito 
obrigado mesmo é um carinhoso abraço para vc e Rosana. 
 

01/08/2019 
 
Geraldo Eustáquio (Dadinho): 
15:01 - Foi muito bom o encontro da Aexam realizado em outro ambiente. Na realidade, só 
mudou o cenário da hospedagem e das refeições, pois a Assembleia se realizou no antigo 
Seminário Menor e a missa, como sempre, na Capela do Maior. Foi razoavelmente 
numeroso e, pra dizer a verdade, as acomodações do Hotel Providência são muito mais 
confortáveis. Com o detalhe: não há que se levar roupas de cama e banho. E o preço que 
se paga por isso compensa. 
O clima no Hotel soou-me tão bom que nem me dava conta de que não estava no 
seminário. 
A reunião no Seminário Menor, como sempre muito ilustrada e variada. 
Gostaria que os integrantes da Schola Cantorum fizessem uma análise dos audios com 
vistas a melhorar no próximo ano. Estava muito grosseiro. Creio que deveríamos cantar 
com mais suavidade. 
 

 
***** 
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