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“CURRIOLAS”  NA
MANSÃO WALMÁRCIA

Waldemar e Helder tiveram a 
brilhante idéia de se fazer uma 

“curriola” para brindar aos 
aniversariantes de janeiro e 

viu-se que a turma era da 
pesada, somadas as idades 

dava mais de 500 anos.

Agora em 2019 realizou-se 
a festa do Millenium.



Para aqueles que 

queriam degustar a 

famosa Moqueca 

Capixaba  e bater um 

bom papo, antes do 

evento, foi realizado o 

ESQUENTA.



MOQUECA CAPIXABA
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FESTA DO MILLENIUM

O convite e a lembrança

Um lindo vídeo com fotos de eventos 

anteriores convidava  “save the date”.
Veja no youTube



Pérolas



Pérolas



Diamantes



Diamantes



Homenagem aos amigos que  

se foram.

José Maurício 

e Ana Lúcia

AGRADECIMENTOS E HOMENAGENS

https://www.youtube.com/

watch?v=GLwyGNnLxXA

Vídeo

:



Refrão:

Ai que saudade de um beija-flor

Que me beijou depois voou

Pra longe demais, Pra longe demais

Saudade de um beija-flor

Lembranças de um antigo amor

O dia amanheceu tão lindo

Eu durmo e acordo sorrindo

O dia amanheceu tão lindo

Eu durmo e acordo sorrindo.

Flor e o Beija-Flor
Júlia e Luisa

Vídeo no YouTube



Jorge Cárdenas

Homenageado.

( SEMOP-LIMA )

Sempre presente 

faz questão de  

registrar os 

encontros.



Flashes

Lucha querida por todos



Diamantes

Flashes



Flashes



Flashes



Evandro, que animava os bailes no

CAEM na década de 70 continua

dedilhando nas curriolas da SEMOP.



Toledo e Alda, sempre gentis e 

participativos nos brinda com

um CD e uma bela mensagem.

Toledo e seu caderninho com as letras de 

músicas não nos deixa esquecer que:

“Se a perpétua cheirasse, seria a rainha 

das flores, mais como a perpétua não 

cheira, não é a rainha das flores...”



Ala Jovem prestigiando e focada em manter a tradição

registra convite para EMOPIANOS levarem  a galera. 

Convite



Ala Jovem prestigiando os decanos Helder Zenóbio e Sebastião Toledo.



José Vandir Nunes aclamado por mais uma vez presidente da SEMOP-ES 

Todos aguardam o lançamento de seu livro(*).

www.semopes.org

(*) Na dúvida sobre editora marque uma consulta 

com Dr. Ivan Maciel o mais novo escritor da turma. 



VISITE NOSSO CANAL NO YOUTUBE E VEJA VÍDEOS DAS “CURRIOLAS”

SITE : www.semopes.org



“Save the next date”


