
Curriola 1090 anos Meaípe – 11/01/2020



A Curriola

CURRIOLAS  NA

MANSÃO WALMÁRCIA

Tudo começou em uma festa do doze, 

aniversário da querida Escola de 

Minas de Ouro Preto, quando surgiu 

a 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 2020 realizou-se 

a festa dos 1090 anos. 



O convite 



Os Anfitriões

Waldemar

Márcia

Pedro

Júlia 

Luísa



Birutas  bar Meaípe

Pré 1090 anos - 10/11/2020Esquenta



Esquenta



Esquenta



Esquenta



Esquenta



Homenagens

Armando Maurício Max / Toledo 

Jorge Cárdenas / Helder Zenóbio



Homenagens

O decano Helder Zenóbio homenageando 

Armando Maurício Max  e entregando a 

pintura de Júlio Coelho.



Homenagens

Jorge Cárdenas sendo homenageado por Roberto Pimentel



Homenagens

Dr. Ivan Maciel homenageando Helder Zenóbio



Homenagens

Linda Homenagem de Luísa a Toledo que com seus 90 anos continua nos dando o 

prazer de sua presença nesta curriola semop que já virou tradição em Meaípe.

Sebastião Toledo e sua querida Alda, sempre 

presentes nos encontros felizes.



Homenagens
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.

Júlia e Luisa



Homenagens

A Escola de Minas de Ouro Preto sempre retratada nas obras dos 

grandes pintores de Ouro Preto - Pintura de Júlio Coelho, irmão 

de Waldemar Coelho.



Fotos das pérolas



Pérolas



Pérolas



Novas pérolas

Vera e Lucimar Lobato



Fotos dos diamantes



Diamantes



Diamantes



Diamantes

2020



Eles e elas



Eles e elas



Perpétua

Toledo sempre com suas finas das 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.

Anos na escola passei,

Tempo que nem percebi,

A você gloriosa escola,
Muitas saudades tenho de ti.

Toda saudade de fato,

Se dói, consola também.

Pois fica como um retrato,
Daquilo que nos faz bem.

Parabéns Toledo!  90 anos.



Flashes



Flashes



Flashes



Flashes



Flashes



Flashes

Tem quem veio pela primeira vez e 

certamente vai voltar...



Turma do Centenário

Em 1976 a Escola de Minas de Ouro Preto completava 100 anos de fundação e em 18/12/1976 

colavam grau os formandos da turma do centenário  representada aqui por José Murilo Mourão, 

Wilson Miola, Humberto Ramos de Freitas, Geraldo Martins de Andrade Filho e Evandro Rolim.



Panorâmicas

Despedindo de Jorge e Lucha.

Esquenta no Birutas em Meaípe

1090 Anos



Obrigado a todos pela 

presença e pelo amor à 

tradição EMOPiana.

Arte: Maguila


