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APRESENTAÇÃO 

 

No ano de 2021, a República Sparta completou 80 anos. Em todo o tempo de sua 

existência, mais de 100 estudantes da Escola de Minas tiveram o privilégio de morar 

nessa fantástica casa e de conviver com colegas que se graduaram em engenharia, 

contribuíram e continuam contribuindo para o desenvolvimento do Brasil. 

Para a comemoração dos 80 anos, foram escritos dois livros eletrônicos, e-books, um 

sobre a história da república e outro referente a causos, vivenciados por diferentes 

gerações de Spartanos. Esses e-books estão arquivados nos anais da república, 

podendo ser acessados eletronicamente, através do site da entidade. 

Este documento condensa os dois e-books citados e outros novos dados que foram 

surgindo, numa forma possível de impressão em papel. 

Sendo também um e-book, vai sendo atualizado, registrando para a posteridade fatos 

e causos importantes da vida Spartana, indefinidamente... 

 

 

 

  República Sparta - Ouro Preto MG 
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Prefácio 

 

Ouro Preto e a República Sparta marcaram toda a minha vida de adulto, de forma 

significativa e para sempre. A história da cidade é bastante conhecida por todos os 

brasileiros, desde os primeiros anos de bancos escolares, haja vista os importantes 

fatos políticos que se desenrolaram com a Inconfidência Mineira, que tanto impactou 

o Brasil, no final do século XVIII e seguintes. 

Sempre quis conhecer um pouco mais da história da Sparta. Enquanto estudante e 

morador, no período de 1972 a 1976, sabia de fragmentos dos fatos históricos, 

sempre relatados por um morador mais antigo, ou mesmo por algum Spartano, ex-

morador, que nos visitava nas festividades do 12 de outubro. Não havia na república 

nenhum acervo que condensasse ou juntasse esses importantes pedaços da vida 

republicana. Nesses quase 50 anos como Spartano, sempre pensei que um dia essa 

vontade se tornaria realidade. 

Ao aproximar-se dos 80 anos de existência da Sparta, vislumbrou-se a oportunidade 

de me lançar nessa empreitada. Não foi fácil me colocar nessa direção. Inicialmente, 

pensei na edição de um livro impresso em papel, coisa simples. Porém as distâncias 

entre os colaboradores e os escassos recursos financeiros tornaram essa via inviável. 

Como o meu espírito sempre foi Spartano, não me dei por vencido. Então, de súbito, 

pensei em fazer um livro eletrônico, um e-book, com as vantagens de se tornar eterno 

e ser passível de permanente atualização. 

Agradeço a todos os Spartanos pelo incentivo e colaboração nessa jornada, em 

especial, aos José Christiano Machado e José Lúcio Pádua Soares. 

Este é o resultado do esforço de dar o primeiro passo, para uma caminhada sem fim... 
 

Vitória ES, 22 de Janeiro de 2021 

O autor  
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1 – INTRODUÇÃO 
 1 

 

 

 

 

A República Sparta completou, neste ano de 2021, 80 anos de existência.  Uma marca 

memorável, no universo das existentes na cidade de Ouro Preto. Muitas gerações de 

estudantes da Escola de Minas foram acolhidas e viveram sua vida estudantil de 

engenharia na Sparta. Mais de 100 Spartanos tiveram o privilégio de desfrutar de uma 

verdadeira república democrática de estudantes. 

Foram quatro os fundadores dessa entidade, estudantes brilhantes de sua época, 

numa década distante de 1940, quando os recursos eram muito limitados e escassos. 

Decidiram por estruturar a nova casa estudantil, definindo os princípios e valores que 

iriam permear e se propagar pelas gerações seguintes de moradores. Basearam-se na 

antiga Grécia, berço da democracia republicana, e na cidade-estado de Esparta, dos 

guerreiros respeitados e admirados em todo o mundo daqueles tempos. Incansáveis 

e persistentes, eram os grandes vencedores das guerras que travavam e para quem 

nunca havia uma batalha perdida. Também, eram grandes estrategistas. 

Assim, iniciou-se a vida Spartana, com poucos moradores e numa casa localizada na 

região central da cidade, ao final da Rua São José, importante local da vida social 

Ouropretana. Lá, permaneceu por 14 anos, quando, em 1955, foi transferida para o 

endereço atual, no bairro das Lajes, na saída para a cidade de Mariana, devido a uma 

série de vantagens que foram vislumbradas. 

Engenheiros Spartanos de diferentes especialidades graduaram-se na Escola de 

Minas, espalhando-se pelo mundo e levando na bagagem, além da competência nas 

artes das ciências construtivas, o espírito de amizade, solidariedade e democracia, 

sedimentados nos bancos da escola e, principalmente, na vida republicana. A 

comunidade Spartana, que engloba os moradores, os antigos alunos, os membros 

honorários, os familiares e os amigos, vive em harmonia e está sempre em atividade. 

Símbolos da cidade-estado de Esparta               
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São promovidos encontros festivos em datas importantes da Sparta, da Escola de 

Minas e da cidade de Ouro Preto, quando os antigos Spartanos se juntam na 

república, para as devidas comemorações com os moradores de então.  

Dentro desse contexto, considerou-se como adequado o momento para a elaboração 

de um documento, visando a registrar a história da República Sparta e eternizá-la no 

universo da academia mundial. 
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2 - A CIDADE DE OURO PRETO 
2 

 

 

 
 

Localizada na região Central de Minas Gerais, a cidade de Ouro Preto reúne o maior 

e mais importante acervo da arquitetura e da arte do período colonial de todo o Brasil. 

Em meio ao casario dos séculos 17 e 18, construído nas ladeiras de uma região 

montanhosa, erguem-se 13 igrejas monumentais, com altares banhados a ouro e 

imagens sacras, nos estilos barroco e rococó. Pelo seu porte e conservação, Ouro 

Preto foi uma das primeiras cidades escolhidas no mundo para ser Patrimônio 

Cultural da Humanidade, em 1980, pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). 

Sua origem data da última década do século 17 com a descoberta do ouro, no leito 

de um córrego, fato que atraiu centenas de bandeirantes paulistas e fez a riqueza da 

região por quase um século. Na aparência, eram pedras de superfície escura, daí, o 

nome ouro preto. Esse material, depois de fundido, revelava o amarelo. Foi, então, 

fundado o arraial do Padre Faria por um grupo constituído pelo bandeirante Antônio 

Dias de Oliveira, pelo Padre João de Faria Fialho, pelo Coronel Tomás Lopes de 

Camargo e um irmão deste, por volta de 1698. 

Esse Arraial foi elevado à categoria de Vila, em 8 de Julho de 1711, com o nome de 

Vila Rica de Albuquerque, data esta considerada como a de fundação de Ouro Preto. 

     Vista parcial da Praça Tiradentes, na cidade de Ouro Preto MG.           
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A administração portuguesa reconheceu-a, no ano seguinte, com o nome simplificado 

de Vila Rica. Baseada na exploração do ouro, seu apogeu econômico deu-se no 

período de 1730 a 1765, quando se consolidou como um centro urbano com uma 

população estimada em 25 mil habitantes, elevada para aquela época. 

A riqueza da economia, baseada na mineração de ouro em Vila Rica, deixou um legado 

de grande valor para a cultura. Ali, projetaram-se dois dos maiores artistas do período 

colonial brasileiro: o arquiteto, escultor e entalhador Antônio Francisco Lisboa, o 

Aleijadinho, e o pintor Manuel da Costa Athaíde. 

A arquitetura religiosa do período mostra a marca da ostentação e do luxo, como 

pode ser observada nas igrejas de Nossa Senhora do Pilar, São Francisco de Assis, 

Nossa Senhora do Rosário e de Santa Efigênia. Uma das soluções originais deu-se com 

o largo emprego da pedra-sabão, abundante na região, como forma de substituir o 

mármore europeu. Os chafarizes de Marília e do largo de Frei Vicente Botelho 

acrescentam uma graça ainda mais especial ao tortuoso traçado urbano. 

Em 1720, a jovem Vila foi escolhida para capital da nova capitania de Minas Gerais. 

Em 1823, após a Independência do Brasil, Vila Rica recebeu o título de Imperial 

Cidade, conferido por D. Pedro I do Brasil, tornando-se, oficialmente, a capital da 

província das Minas Gerais e passando a ser designada como Imperial Cidade de Ouro 

Preto.  

Para a história do Brasil, Ouro Preto apresenta grande relevância como palco da 

Inconfidência Mineira, o principal movimento de contestação à Coroa Portuguesa, 

ocorrido em 1789. A traição de um de seus integrantes levou o governo a descobrir a 

conspiração em Vila Rica, reprimindo-a duramente. Considerado o principal líder 

insurgente, o alferes Joaquim José da Silva Xavier, apelidado de Tiradentes, acabou 

enforcado e esquartejado no Rio de Janeiro, em 21 de abril de 1792.  

O motivo imediato da revolta era a cobrança de impostos atrasados e o quinto (20%) 

sobre toda a extração de ouro, tributo estabelecido pelo governo português. Entre os 

rebeldes, havia um grupo de intelectuais muito bem-informados, sobre as ideias 

difundidas por ocasião da independência das 13 colônias inglesas na América do 

Norte (1776), e nos antecedentes da Revolução Francesa (1789). Entre seus planos, 

estavam a separação de Portugal e a fundação de uma república no Brasil. À memória 

do movimento foi dedicado o imponente Museu da Inconfidência, que se encontra 

localizado na Praça Tiradentes, no centro da cidade de Ouro Preto. 

Nenhum outro município brasileiro acumulou tantos fatos históricos e relevantes 
para a construção da memória nacional, como o vasto município de Ouro Preto. 
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Destacam-se como marcos importantes dessa história:   
 

a. 1690 a 1700 - Auge das explorações paulistas; descoberta do "ouro preto"; 
 

b. 1708 - Guerra dos Emboabas; os atritos, entre paulistas e forasteiros, atingem 

o ponto alto no distrito de Cachoeira do Campo; 

 

c. 1720 – Revolta, liderada por Filipe dos Santos; motins contra o Quinto da Coroa 

Portuguesa; 

 

d. 1789 – Inconfidência Mineira em Ouro Preto MG: movimento e confabulação 

entre determinados segmentos da sociedade mineradora de então, para tornar 

o país livre do jugo português. 

 

No tocante à educação, a cidade de Ouro Preto foi muito privilegiada. Em 1839, foi 

criada a Escola de Farmácia e, em 1876, a Escola de Minas. Após a criação dessas 

duas instituições, Ouro Preto tornou-se um importante centro de ensino de ciências 

no Brasil, acolhendo estudantes do país e da América Latina, para os seus cursos 

regulares e de pós-graduação. 

 

 

 Distrito de São Bartolomeu – Ouro Preto MG. Fundado no final do século XVII pelos 

bandeirantes, em busca de ouro, é um dos mais antigos de Minas Gerais. 



  

12 
 

Em 1897, Ouro Preto perdeu o status de capital mineira, especialmente por não 

apresentar alternativas viáveis ao desenvolvimento físico urbano, sendo a sede 

transferida para o antigo Curral d’El Rey (onde uma nova cidade, Belo Horizonte, 

planejada e espaçosa, estava sendo construída). A vetusta cidade continuou 

desenvolvendo seus distritos, mas o município era somente sombra do que tinha sido 

outrora, no tempo de Vila Rica. Em 1923, emancipou-se a antiga Itabira do Campo, 

atual cidade de Itabirito e, em 1953, criou-se o município de Ouro Branco, 

desmembrado do de Ouro Preto. 

Atualmente, são os seguintes os distritos Ouropretanos:  

Cachoeira do Campo, Amarantina, Glaura (antiga Casa Branca), São Bartolomeu, 

Santo Antônio do Leite, Rodrigo Silva, Miguel Burnier, Engenheiro Correia, Santa Rita, 

Santo Antônio do Salto, Antônio Pereira e Lavras Novas. 

 

 

 

  Ciclo do Ouro: Lavras Novas – Distrito da cidade de Ouro Preto - MG 
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3 - A ESCOLA DE MINAS DE OURO PRETO 
3 

 

 

 

Idealizada por Dom Pedro II e fundada por Claude Henri Gorceix (1842-1919), no dia 

12 de Outubro de 1876, a Escola de Minas foi pioneira no Brasil, no ensino da 

engenharia mineral e no desenvolvimento de pesquisas mínero-metalúrgicas. 

Em uma viagem feita à França, Dom Pedro II solicitou ao cientista Auguste Daubrée, 

que fizesse um levantamento no Brasil de quais seriam as melhores formas de 

desenvolvimento de estudos e de exploração mineral. Porém ele tinha acabado de 

ser nomeado Diretor da Escola de Minas de Paris e, por esse motivo, não pode 

atender ao pedido do monarca brasileiro, prometendo enviar ao Brasil o 

mineralogista Claude Henri Gorceix, pessoa de sua confiança. 

 

 
   Antigo palácio do governador e Escola de Minas, a partir de 1876 - Pintura: Wilson Vicente.         
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Após um minucioso estudo feito aqui, Gorceix chegou à conclusão de que Ouro Preto 

era uma região de grande riqueza geológica e enviou um relatório a D. Pedro II, 

informando ter encontrado o lugar ideal para se instalar um centro de ensino das 

ciências minerais. Esse ilustre fundador da Escola de Minas descrevia a cidade da 

seguinte forma: 

"Em muito pequena extensão de terra, pode-se acompanhar a série, quase completa, 

das rochas metamórficas que constituem grande parte do território brasileiro, e todos 

os arredores da cidade se prestam a excursões mineralógicas de proveito e de 

interesse da ciência". (Claude Henri Gorceix) 

Inicialmente, a Escola de Minas começou funcionando no antigo Palácio dos 

Governadores e as aulas, que aconteciam também aos sábados e domingos, eram em 

tempo integral, com o objetivo de formar profissionais num menor espaço de tempo. 

 

 

 

 

Gorceix foi fundador da Escola, primeiro diretor e professor de mineralogia, geologia, 

física e química. Faleceu no dia 6 de setembro de 1919, na França. Durante as 

comemorações de 94 anos da Escola, seus restos mortais foram levados para Ouro 

Preto e colocados no Mausoléu de Gorceix, localizado no primeiro prédio da Escola 

de Minas, situado na Praça Tiradentes. 

Mina de minério de ferro do Cauê, 1943, Itabira MG, da Vale SA, empresa estruturada por Israel 

Pinheiro, antigo aluno da Escola de Minas de Ouro Preto, e que foi seu primeiro presidente. 
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                                                      Dom Pedro II                      Claude Henri Gorceix 

 

Em 1969, pelo Decreto-Lei nº 778 do Governo Federal, a Escola de Minas e a de 

Farmácia juntaram-se para  formar a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). No 

ano de 1995, a Escola de Minas foi transferida para o Campus do Morro do Cruzeiro, 

onde funciona, atualmente, junto da Universidade Federal de Ouro Preto, 

comportando nove cursos das áreas de engenharia e arquitetura-urbanismo. Desde 

sua fundação, há 145 anos, graduou cerca de 10 mil profissionais, dos quais 7 mil 

ainda em atividade. 
 

 

 

  Fundição de metal – 1778 – Pintura de Jan Verbruggen - Holanda 
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4 – A GRÉCIA ESPARTANA 
4 
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Esparta foi uma proeminente pólis (cidade-estado) da Grécia Antiga, situada nas 

margens do rio Eurotas, na Lacônia, sudeste do Peloponeso. Ela surgiu como uma 

entidade política em torno do século X a.C., quando os invasores dórios subjugaram 

a população local. Por volta de 650 a.C., a cidade passou a se tornar o poder terrestre 

militar dominante na Grécia Antiga. 

Esparta e Atenas foram cidades-estado com profundas diferenças culturais, sociais e 

políticas. São os exemplos máximos da heterogeneidade de organização social que 

existia dentro de cada pólis, cidade independente, daquela antiga civilização. 

A formação das cidades-estado começou em uma fase de muito desenvolvimento 

cultural, político e social. Esse período foi o arcaico, datado dos séculos VIII ao VI a.C. 

Inicialmente, os povos gregos organizavam-se em genos, que eram propriedades 

exploradas economicamente por clãs ou grandes famílias. Depois, os genos evoluíram 

e passaram a unidades políticas maiores, até tornarem-se cidades-estado, as pólis. 

Território de Esparta e da Liga do Peloponeso (em vermelho), período da Guerra do Peloponeso 

contra Atenas e a Liga de Delos (em amarelo). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3lis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade-Estado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia_Antiga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Eurotas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lac%C3%B4nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Peloponeso
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3rios
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A sociedade grega compartilhava de hábitos e costumes comuns e possuíam projetos 

arquitetônicos semelhantes. Nos locais públicos, chamados de Ágora, realizavam-se 

as assembleias dos cidadãos e o relacionamento comercial. Eram muito comuns, 

também, as práticas de jogos, rituais aos deuses, eventos culturais e julgamentos, 

estes conduzidos pelos juízes gregos. Embora no mesmo país, Esparta e Atenas eram 

pólis que apresentavam divergências no perfil sociopolítico.  

A principal característica da sociedade espartana era a exaltação dos valores militares. 

Por isso, havia intensivo treinamento físico dos jovens, a fim de prepará-los para as 

guerras. Até mesmo nas escolas, a educação espartana dedicava-se a uma pedagogia 

militarista, ou seja, o ensino da escrita estava voltado apenas para o estritamente 

necessário. O mais importante era a instrução de conhecimentos para formar 

soldados valentes e fortes guerreiros. Depois do processo de aprendizagem militar, 

nas escolas espartanas, os jovens ingressavam-se no exército aos 20 anos de idade, e 

permaneciam no serviço militar, com total dedicação da função, até os 40 anos. 

Em razão dessa forte ligação militar de Esparta, as mulheres espartanas eram vistas 

como importantes genitoras de indivíduos fortes, com saúde e destemidos, para lutar 

nas guerras e garantir vitórias contra dos inimigos. 

Os sistemas políticos de Esparta e Atenas eram bastante diferentes. Em Esparta, o 

governo constituía-se de uma Diarquia, ou seja, era gerido por dois reis. Eles faziam 

parte de duas famílias abastadas e que comandavam os destinos do estado: os Ágidos 

e os Euripôntides.  

Os comandantes do exército espartano eram esses próprios reis e cabiam a eles, 

também, as funções relacionadas aos assuntos religiosos. Existia no cenário político 

de Esparta o Conselho dos Anciãos, chamado de Gerúsia. Este era presidido pelos reis 

espartanos e composto por vinte e oito homens com idades próximas de 60 anos. Os 

conselheiros espartanos ou gerontes tinham amplas funções políticas e eram 

vitalícios.  

A política espartana permitiu a participação de seus cidadãos, a partir do século VII     

a. C., já que houve a criação da Assembleia dos Cidadãos, designada por Ápela. Na 

Assembleia, eram debatidas e votadas as leis governamentais, elaboradas pelos 

conselheiros da Gerúsia. Os cidadãos espartanos, acima dos trinta anos de idade, 

podiam participar das decisões políticas. A abertura da participação dos Espartanos 

na política possibilitou que os conselheiros da Gerúsia fossem escolhidos pelos 

membros da Ápela. 
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A autoridade executiva espartana era desempenhada pelo Eforato. Seus membros 

eram chamados de éforos, cinco membros ilustres, com mandato de um ano, e 

guardiães da tradição espartana. Os membros da Ápela, também, elegiam os éforos.  

Embora os cidadãos da Ápela elegessem os conselheiros espartanos e os éforos, a 

estrutura político-social de Esparta manteve-se oligárquica.                                                     

Prova disso era a permanência vitalícia dos conselheiros espartanos e dos éforos que 

exerciam o poder, sem limites.  

Por outro lado, a rival cidade-estado de Atenas estava situada na região Ática, no 

sudeste da Grécia, e foi o centro cultural da história dessa antiga civilização. Por volta 

de 1600 a.C., os povos jônios dominaram o território ateniense e foram a principal 

etnia formadora da população. Isso, porque na região habitaram outros povos, como 

os creto-micênicos, os aqueus, os jônios e os eólios, que também compuseram a base 

populacional de Atenas. 

A principal atividade econômica de Atenas era o comércio marítimo, o que favoreceu 

o desenvolvimento de um perfil de cidade aberta aos estrangeiros.  

A sociedade ateniense destacou-se pelo forte apreço aos valores culturais, os quais 

fizeram da cidade um espaço com muitas instituições de ensino, grandes filósofos e 

sistema de governo que seria adotado por muitos países ocidentais. 

A educação ateniense priorizava o equilíbrio entre corpo e mente e tinha uma 

aprendizagem voltada para a arte e a filosofia. Foi nessa cidade-estado que o filósofo 

Platão escreveu sobre epistemologia, metafísica, ética e política. 

Os cidadãos atenienses ainda foram contemplados com a escola de Filosofia, o Liceu 

Aristotélico, fundado pelo discípulo de Platão, Aristóteles, em 335 a.C. Lá, eram 

ministradas palestras sobre lógica, física, metafísica, retórica, política e literatura. 

As reformas políticas atenienses tornaram-se modelo para o mundo ocidental. O 

regime político foi disseminado e uma nova estrutura social e política passou a vigorar 

em Atenas. O reformador das leis atenienses, considerado o pai da democracia, foi 

Clístenes. Ele estabeleceu a ideia de isonomia, cujo princípio base é que “todos os 

cidadãos são iguais perante a lei”.  

Em resumo, a tabela a seguir destaca alguns pontos característicos dos sistemas 

sociopolíticos de Esparta e Atenas.  

Dada à sua preeminência militarista, Esparta era reconhecida como a líder de todas 

as forças gregas combinadas, durante as Guerras Greco-Persas, entre 431 e 404 a.C. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerras_M%C3%A9dicas
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ESPARTA ATENAS

Política aristocrática Política democrática

Valorização do serviço militar Valorização da cultura

Educação militarista Educação da arte e da filosofia

Sociedade rigidamente hierarquizada Sociedade com mobilidade social

    SISTEMAS SOCIOPOLÍTICOS DE ESPARTA E ATENAS

 
 

A derrota de Esparta para Tebas, na Batalha de Leuctra em 371 a.C., acabou com o 

papel proeminente de Esparta na região e iniciou o período da hegemonia tebana. No 

entanto, ela manteve sua independência política, até a conquista Romana da 

Grécia, em 146 a.C. Daí, a cidade passou por um longo período de declínio, 

especialmente durante a Idade Média, quando muitos espartanos emigraram para 

viver na vizinha cidade de Mistras.  

A Esparta contemporânea, moderna, constitui-se na capital da unidade regional 

da Lacônia, na Grécia, e num grande centro produtor de azeitonas e frutas cítricas.  

 

EXÉRCITO – A FORÇA E GARRA ESPARTANAS 

O exército espartano era o maior valor de Esparta. Ocupava o centro do estado, cuja 

obrigação primordial de seus cidadãos era “serem bons soldados”. Sujeitos ao 

treinamento militar desde a infância, os espartanos formavam uma das mais temidas 

forças militares da história do mundo antigo. No auge de Esparta, do século VI 

a.C. ao século IV a.C., aceitava-se comumente o dito de que “um espartano valia mais 

do que diversos homens de qualquer outra Cidade-Estado da Grécia”. Na Batalha das 

Termópilas, um dos conflitos mais célebres da história, 300 espartanos conseguiram 

resistir com bravura a uma tropa Persa enormemente superior em número de 

soldados, sendo derrotados em luta heroica, conforme foi escrito  por Heródoto. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tebas_(Gr%C3%A9cia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Batalha_de_Leuctra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hegemonia_tebana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia_romana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia_romana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Idade_M%C3%A9dia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mistras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lac%C3%B4nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Frutas_c%C3%ADtricas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esparta
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_IV_a.C.
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_IV_a.C.
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_VI_a.C.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Batalha_das_Term%C3%B3pilas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Batalha_das_Term%C3%B3pilas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Aquem%C3%AAnida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Her%C3%B3doto
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5 - A HISTÓRIA DA REPÚBLICA SPARTA 
5 

 

 

 

 
 

 

O termo República é originário do latim res publica, tendo o sentido restrito de "coisa 

pública" e amplo de “pertencente ao povo”, gerido pelo povo. Uma república ou solar 

de estudantes é uma organização sem fins lucrativos, destinada a albergar 

estudantes, sendo gerida por eles. 

A origem das repúblicas estudantis remonta ao século XIV, em Coimbra, berço 

da academia de Portugal e do Brasil, quando Dom Dinis, por diploma régio de 1309, 

promoveu a construção de casas na zona de Almedina que deveriam ser habitadas 

por estudantes, mediante pagamento de um aluguel. O montante seria fixado por 

uma comissão, expressamente nomeada pelo Rei e constituída por estudantes e 

homens ilustres da cidade. Foi assim que, a partir de um tipo de alojamento comum, 

que permitiu minimizar os encargos financeiros, viriam a surgir, por evolução, as 

atuais “Repúblicas de Estudantes”. Ainda hoje, essas casas de estudantes 

caracterizam-se pela exaltação de valores universais que unem o passado ao 

presente: a vida em comunidade, a soberania e a democracia. As decisões são, 

geralmente, tomadas por unanimidade e todos os membros são responsabilizados 

pela gestão da república, no seu dia a dia. 

Fotos da atual República Sparta, situada na Rua Conselheiro Quintiliano 370. 

– Ouro Preto. MG.             

https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIV
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coimbra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Academia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dinis_I_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/1309
https://pt.wikipedia.org/wiki/Almedina_(Coimbra)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aluguer
https://pt.wikipedia.org/wiki/Valor_(%C3%A9tica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Soberania
https://pt.wikipedia.org/wiki/Democracia
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Desde os primeiros tempos da Escola de Farmácia em Ouro Preto, em 1839, em pleno 

período da monarquia de Dom Pedro II, os estudantes de outros locais, que chegavam 

à cidade tinham muita dificuldade em encontrar moradia a preços módicos. Ouro 

Preto era a Capital da Província de Minas Gerais e a cidade vivia à luz dos órgãos 

governamentais, do comércio e prestação de serviços. Esses estudantes, 

normalmente, hospedavam-se em pensões ou em casas de família que lhes alugavam 

um aposento. 

Embora se argumente que as repúblicas de estudantes no Brasil remontem ao tempo 

das escolas superiores, fundadas na regência de Dom João VI, como a Faculdade de 

Medicina de Salvador BA, em 1808, foi apenas durante o reinado de Dom Pedro II, 

com a fundação da Escola de Minas, em Ouro Preto, em 1876, que se começou a 

formar uma cidade universitária com tamanho e características apropriadas, capaz de 

ver florescer as repúblicas de estudantes. Estas tornaram-se o centro da vida 

estudantil na cidade, congregando tradição, história e costumes próprios. A República 

Sparta surgiu dentro desse universo dos estudantes de engenharia da Escola de 

Minas, no ano de 1941, quando essa entidade de ensino da engenharia comemorou 

o seu 65o aniversário. 
 

5.1 – A FUNDAÇÃO 

A República Sparta foi fundada em 04 de abril de 1941 por quatro jovens e brilhantes 

estudantes do curso preparatório para ingressar na Escola de Minas de Ouro Preto, já 

falecidos, a saber:  

▪ Bento Romero Viana,  

▪ Francisco de Paula de Negreiros Sayão Lobato, 

▪ Paulo Barbosa Arantes,  

▪ Waldemar de Albuquerque Assis.  

Tal decisão proporcionou-lhes maior comodidade e grau de liberdade, 

comparativamente às pensões que habitavam, até então. Como fator adicional, seus 

custos de estadia em Ouro Preto foram reduzidos, haja vista os altos preços cobrados 

pela rede hoteleira da cidade. 

Foi instalada, inicialmente, na Rua Getúlio Vargas 19 (hoje, 203), onde funcionou até 

outubro de 1955, quando foi transferida para o endereço atual, na Rua Conselheiro 

Quintiliano 370, alto das Lajes. Através do mapa, é possível verificar que a Escola de 

Minas, que se situava na Praça Tiradentes 20, ficava a meio caminho das duas casas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Reg%C3%AAncia_(governo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_VI_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdade_de_Medicina_da_Bahia_da_Universidade_Federal_da_Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdade_de_Medicina_da_Bahia_da_Universidade_Federal_da_Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_II_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_de_Minas_de_Ouro_Preto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ouro_Preto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1876
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_universit%C3%A1ria
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    Mapa da região central da cidade de Ouro Preto, mostrando a localização das duas casas. 

Spartanas.      

Antiga Casa Spartana – de 1941 a 1955 Atual Casa Spartana – a partir de 1955 

Casa Spartana, em 1955, logo após a mudança para as Lajes. A rua era de 

chão batido e, devido à poeira, as janelas da frente nunca eram abertas. 
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Houve vantagens na mudança para o novo endereço, haja vista que a nova casa era 

melhor, o caminho da antiga para a Escola tinha uma subida íngreme na Rua das 

Flores, para ser vencida a pé e, também, que a nova casa veio a pertencer a uma 

fundação pró-estudantes, que eximia os Spartanos do pagamento de aluguel. 

Consta na sua ata de fundação que a Sparta poderia abrigar estudantes dos cursos de 

Engenharia da Escola de Minas (Geologia, Minas, Metalurgia e Civil). Ao longo dos 

seus oitenta anos, a Sparta já abrigou e viu formar mais de 100 alunos que, na sua 

maioria, mantêm um estreito vínculo com a República, comparecendo às Festividades 

do 12 de Outubro, aniversários e demais comemorações Spartanas. 

Com o crescimento da Escola de Minas, ao longo do tempo, mais cursos foram 

incorporados, chegando-se hoje a oito de engenharia e um de arquitetura e 

urbanismo. Assim, a premissa inicial dos fundadores Spartanos teve de ser reavaliada, 

para contemplar estudantes desses novos cursos. Hoje em dia, há uma discussão na 

comunidade Spartana sobre a possibilidade de se abrirem algumas vagas para 

estudantes de outros cursos que não da Escola de Minas, respeitando-se a 

manutenção da maioria de Emopianos. Isso seria uma forma fraterna de colaborar 

com a solução de um problema social da falta de local de moradia para os estudantes 

da Universidade Federal de Ouro Preto.  

A atual casa pertencia à extinta Fundação Casa do Estudante da Escola de Minas, 

estando atualmente sob o domínio da Associação República Sparta (ARS). 
 

5.2 – VALORES E SÍMBOLOS SPARTANOS – CONSTITUIÇÃO E GESTÃO 

 

NOME: O nome da República Sparta, do grego dórico: Σπάρτα, Spártā, foi inspirado 

na Grécia Antiga, berço da democracia, e em suas cidades-estado, dentre as quais se 

destacou Esparta, com seus temidos Guerreiros Espartanos. Não se sabe ao certo o 

porquê da grafia com “S”. Pensa-se que os quatro fundadores quiseram dar um 

caráter “internacional” à nova república que surgia, considerando-se que muitas 

línguas estrangeiras consideram a grafia com o S inicial.  

ESPÍRITO: Queriam eles, os fundadores, que o espírito dos incansáveis, persistentes e 

indômitos guerreiros espartanos norteasse os nascentes e futuros Spartanos, não no 

desenvolvimento físico em si, mas, principalmente, no  intelectual. Além disso, a 

harmonia, o respeito ao outro e os princípios atenienses de democracia deveriam 

imperar na vida republicana. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Grego_d%C3%B3rico
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BRASÃO: O brasão foi baseado no já existente da Escola de Minas. Entre os dois 

martelos foi introduzida a palavra Sparta. As cores, formas e dimensões foram 

ajustadas, conforme mostram as figuras a seguir:   

 

                                                                  

 

BANDEIRA: A bandeira foi definida, tomando-se a branca do estado de Minas Gerais 

e substituindo-se o triângulo central pelo brasão da república. Abaixo do brasão, foi 

incluída a inscrição: “Engenharia desde 1941”. 

 

 

  

 

 

 

HINO: O hino Spartano foi composto, em 1973, por um grupo de três moradores da 

época, sob a supervisão do antigo aluno, Afonso – Matipó, a saber: Cesar Roberto 

Couri Albanese (Jô), Acauã Cobério Terena (Sorriso) e Bruno Albanese (Mandruvá). A 

letra é simples e traduz, com um tom de humor, o espírito das farras estudantis de 

Ouro Preto. A letra diz que: 

Hino Spartano  

Eu vou beber, beber, beber 

Eu vou beber até morrer, morrer, morrer 

Porque a turma da Sparta é mesmo assim 

Engenharia desde 1941 
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A começar por mim 

O nosso pavilhão é um tremendo garrafão 

E o dia é de animação 

A muiezada vai cantar esta canção 

Lalaiá lalaiá 

Lalaiá lalaiá  

Nós não bebemos guaraná 

E quem quiser ser da Sparta 

Tem que botar pra quebrar 

Tem que ser bom de mulher 

E o golo entornar 

É pá e bola 

É bola e pá 

A turma da Sparta tá botando pra quebrar! 

 

Na verdade, trata-se de uma paródia, muito bem elaborada pelos autores. Partes da 

letra e melodia foram tomadas por empréstimo do hino do América, clube de futebol 

da cidade do Rio de Janeiro, composto pelo famoso jornalista e músico, Lamartine 

Babo, em 1947. A letra tem trechos bem similares, como mostrado a seguir. A melodia 

é idêntica à da primeira parte do hino do América, o que pode ser apreciado pela 

gravação registrada no YouTube, com o seguinte endereço:  

https://www.youtube.com/watch?v=dbOgEKUU4sk.  

 

Hino do América Futebol Clube – RJ 

 

 

 

Hei de torcer, torcer, torcer... 

Hei de torcer até morrer, morrer, morrer... 

Pois a torcida americana é toda assim 

A começar por mim 

https://www.youtube.com/watch?v=dbOgEKUU4sk
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A cor do pavilhão é a cor do nosso coração 

Em nossos dias de emoção 

Toda torcida cantará esta canção 

Tra-la-la-la-la-la 

Tra-la-la-la-la-la 

Tra-la-la-la-la 

Campeões de 13, 16 e 22 

Tra-la-la 

Temos muitas glórias 

E surgirão outras depois 

Tra-la-la 

Campeões com a pelota nos pés 

Fabricamos aos montes, aos dez 

Nós ainda queremos muito mais 

América unido vencerás! 

 

A letra desse hino Americano enfatiza coração, paixão, ideal, emoção, luta, sucesso e 

glória, característicos dos sonhadores fundadores da República Sparta.  

No entanto, há uma polêmica em torno da melodia de Lamartine, envolvendo 

questionamentos de plágio da canção intitulada “Row-Row-Row Your Boat”. 

Lamartine nunca aceitou essa insinuação. Mas quando se ouve a música, percebe-se 

realmente o plágio, como pode ser visto numa gravação antiga, registrada no 

YouTube, com o seguinte link de acesso:  

https://www.youtube.com/watch?v=NfyhEa8u6M8&list=RDNfyhEa8u6M8&index=1 
 

Em outras palavras, a melodia do hino da Sparta tem sua origem primária nessa 

música Row-Row-Row Your Boat, composta em 1881, muitos anos antes do Hino 

Americano de Lamartine, pelos músicos James V. Monaco e William Jerome. Tal 

música foi utilizada no musical intitulado “Row-Row-Row - Série Ziegfeld Follies - 

1912”, da Broadway, em New York – NY, USA. A letra é bastante singela e fala de 

alegria e sonhos, elementos presentes na vida dos Spartanos. 

 

Na verdade, as melodias dos dois hinos ficaram idênticas, como pode ser constatado 

em gravação registrada no YouTube, com o seguinte link de acesso:  

https://www.youtube.com/watch?v=ak_FT7Ac0BE  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NfyhEa8u6M8&list=RDNfyhEa8u6M8&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=ak_FT7Ac0BE
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Numa pesquisa mais avançada, pode-se verificar que existe um time de Rugbi na 

Austrália, o Richmond Football Club, fundado em 1885, que também copiou a 

primeira parte da música Row-Row-Row Your Boat para o seu hino, como o fizeram 

os músicos Spartanos. 

O hino de Richmond foi composto, em 1962, por Jack Malcomson. O Símbolo do 

Richmond é o tigre, numa alusão à força e coragem na batalha do campo de jogo.  
 

 
 

A letra do hino do Richmond Club exala determinação, garra, coragem, persistência e 

espírito vencedor, característicos dos Spartanos de raiz. 
 

Row, Row, Row Your Boat 

Row, row, row your boat 

Gently down the stream 

Merrily, merrily, merrily, merrily 

Life is but a dream 

Row, row, row your boat 

Gently down the stream 

If you see a crocodile 

Don't forget to scream 

Row, row, row your boat 

Gently down the stream 

Merrily, merrily, merrily, merrily 

Life is but a dream 

Row, row, row your boat 

Gently down the stream 

If you see a crocodile 

Don't forget to scream 

Reme, Reme, Reme Seu Barco 

Reme, reme, reme seu barco 

Delicadamente no fluxo 

Alegre, alegre, alegre, alegre 

A vida é apenas um sonho 

Reme, reme, reme, seu barco 

Delicadamente no fluxo 

Se você vir um crocodilo 

Não se esqueça de gritar 

Reme, reme, reme seu barco 

Delicadamente no fluxo 

Alegre, alegre, alegre, alegre 

A vida é apenas um sonho 

Reme, reme, reme seu barco 

Delicadamente no fluxo 

Se você vir um crocodilo 

Não se esqueça de gritar 
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De tudo isso que foi mostrado, fruto de uma pesquisa e análise de documentação 

disponível na internet, chega-se à conclusão de que a melodia do hino do Richmond 

Club é idêntica à do hino da Sparta. Por sua vez, a letra do hino do América Futebol 

Clube, do Rio de Janeiro, inspirou os autores Spartanos na composição do hino 

republicano.  

A partitura musical desse hino de Richmond – Richmond Club Song - é apresentada a 

seguir e poderá orientar os músicos e as orquestrações, de uma maneira geral. 

 

 

  

Richmond’s Anthem 

Oh, we're from Tigerland 

A fighting fury 

We're from Tigerland 

In any weather you will see us with a grin 

Risking head and shin 

If we're behind then never mind 

We'll fight and fight and win 

For we're from Tigerland 

We never weaken till the final siren's 

gone 

Like the Tiger of old 

We're strong and we're bold 

For we're from Tiger 

Yellow and Black 

We're from Tigerland. 

 

Hino do Richmond 
 

Somos de Tigerland 

Uma fúria de luta 

Somos de Tigerland 

Em qualquer tempo você vai nos ver 

sorrindo 

Arriscando a cabeça e a canela 

Se estamos perdendo, não importa 

Lutaremos, lutaremos e venceremos 

Pois somos de Tigerland 

Nunca desistimos até o apito final 

Como o velho Tigre 

Somos fortes e ousados 

Pois somos como o Tigre 

Amarelo e Preto 

Somos de Tigerland. 
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SELEÇÃO DE SPARTANOS:  

A república tem, normalmente, cerca de 9 a 10 moradores. Com o passar do tempo, 

os estudantes vão se formando na Escola de Minas e procurando seus caminhos. 

Deixam a casa, abrindo vagas para novos moradores. 

Os recém-admitidos na Escola de Minas, à procura de moradia, visitam as repúblicas 

de Ouro Preto, oportunidade em que se apresentam aos moradores e mostram o 

interesse pelas eventuais vagas existentes. Na Sparta, esse processo de mútuo 

conhecimento leva algumas semanas, período em que os Spartanos moradores vão 

fazendo as suas avaliações sobre os candidatos. Após esse processo, os moradores se 

reúnem para a seleção dos novos Spartanos, sendo estes escolhidos e aprovados por 

unanimidade na votação. 

Ao longo de décadas, salvo raras exceções, os moradores sempre foram estudantes de 

Engenharia na Escola de Minas. Em vista do crescimento da Universidade Federal de 

Ouro Preto e dos números de cursos e alunos, há um grande déficit de moradias 

estudantis na cidade. Com isso, há uma discussão entre os Spartanos sobre a 

possibilidade, e consequências no longo prazo, de se abrirem algumas vagas para 

estudantes de outros cursos que não engenharia. Claro que preservando uma boa 

maioria de estudantes da Escola de Minas.  

A marca Emopiana é muito forte na cultura da cidade de Ouro Preto e na indústria 

brasileira, haja vista a qualidade do ensino da Escola de Minas e o desempenho de seus 

engenheiros na construção do país. Isso tem norteado a vida Spartana, sendo a Escola 

de Minas e a engenharia os pontos básicos para a seleção de novos Spartanos. 
 

ADMINISTRAÇÃO DA REPÚBLICA:  

A república é uma casa que tem muitos moradores, de diferentes origens e níveis 

socioeconômicos. Assim, é natural que opiniões e ideologias variem, mas é 

determinante que o entendimento e a harmonia prevaleçam no ambiente doméstico. 

Por outro lado, há as questões estruturais de representação da República Sparta, junto 

da Sociedade, dos antigos Spartanos, da Universidade, da Escola de Minas, dos órgãos 

públicos etc.  Na Sparta, o “Decano”, morador mais antigo da casa, exerce esse papel 

institucional de administração, além de zelar pelo clima interno da República e pela 

Democracia na gestão. Encarrega-se, também, da convocação de reuniões e da 

doutrinação dos recém-admitidos, quanto aos princípios e valores Spartanos. Para as 

questões do dia a dia, há um regime de rodízio de todos os moradores, em que se 

designa o Presidente do mês.  
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Este encarrega-se das provisões, pagamentos, finanças e contabilidade do mês 

vigente, preparando a prestação de contas para os moradores e entregando ao 

presidente do mês seguinte a documentação devidamente organizada. 

Existe a “Constituição da República Sparta”, democrática e objetiva, que contém as 

normas e instruções básicas que norteiam a vida republicana. O exemplo vigente foi 

aprovado no início da década de 1960, sendo mostrado no Apêndice I, nas formas 

original-manuscrita e digitalizada. Após 60 anos de vigência, o grupo de moradores 

deste momento e antigos Spartanos estão analisando e discutindo essa Constituição, 

haja vista a necessidade de se procederem algumas mudanças, visando à adequação 

para as condições da atualidade. Nesse processo de evolução, em 4/3/2021, foi 

aprovada a Carta de Princípios e Valores da República Sparta, um documento público 

e que mostra o coração Spartano (Apêndice I), onde também é mostrado um artigo 

sobre “princípios-valores-virtudes”. 

O dilema da Fraternidade Spartana sempre esteve entre a transmissão da Tradição, 

geração a geração, e a Evolução social e econômica - o progresso e a modernidade. 

Sendo uma república democrática, por excelência, os Spartanos estão em permanente 

análise e discussão da realidade, evoluindo com um olho em seus princípios e valores 

e o outro no desenvolvimento e crescimento. No Apêndice I, encontra-se a referência 

de um artigo sobre Tradição e Modernidade, que discorre sobre esse tema, de forma 

científica e com bastante clareza, qual seja: Manter Tradição não é retrocesso, nem 

coisa do passado, ao contrário, pode ser uma mola propulsora de desenvolvimento 

socioeconômico, com maturidade e competência. 
 

 

 

             O antigo: A histórica Praça Tiradentes – Ouro Preto MG      
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ENCONTROS FESTIVOS DE SPARTANOS: 

O aniversário da república é sempre comemorado, no dia 4 de Abril de cada ano. 

Alguns antigos alunos que moram na região de Ouro Preto vão à pequena celebração 

que os moradores do momento fazem acontecer.  

Na verdade, o grande encontro anual ocorre, durante as festividades oficiais de 

comemoração do aniversário da Escola de Minas, o que se dá, sempre, no sábado mais 

próximo do dia 12 de Outubro de cada ano. É o momento Spartano de glória. Os 

moradores planejam o encontro festivo e os antigos alunos cotizam-se para financiar 

o evento. É comum ter um número de 20 a 30 antigos alunos, apoiando as festividades 

e comparecendo com seus familiares, para um congraçamento da grande família 

Spartana. 
 

 

O Novo – A moderna e inovadora Dubai  - Oriente Médio 

 

 

    SPARTANO                                                                          FESTIVO                          
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5.3 – SPARTA TAMBÉM É CULTURA 

Ao longo do tempo, os moradores da república vão sendo substituídos em face de sua 

formatura na Escola de Minas, o que causa mudanças no perfil sociocultural do grupo, 

com a chegada dos calouros e ou outros candidatos, já estudantes. 

Particularmente, no final da década de 1950 e início da de 1960, a Sparta contou com 

um grande movimento cultural, na música, na poesia e no teatro. Na música e nas 

letras, despontava o Spartano João Maria de Castro Araújo (i.m.), de Recife, graduado 

em 1961, que compôs paródias e poesias que ficaram guardadas na memória dos 

estudantes e da comunidade Ouropretana. Enquanto estudante, era muito amigo do 

Padre João Castilho Barbosa (i.m.), na verdade um Monsenhor, Ouropretano nato e 

vigário da Igreja do Pilar. Após o falecimento do comunicativo, amistoso e sempre 

alegre padre, João Maria compôs, em sua homenagem, uma música cômica, que vem 

se perpetuando por gerações de estudantes, sendo cantada, até hoje, nas festas e 

comemorações estudantis, cuja letra original está a seguir. 

Título da Música: Padre João 

Autor: Spartano João Maria de Castro Araújo (i.m.) – EMOP 1961 
 

Antigamente, quando havia procissão,  

Quem ia lá na frente era o galhardo* Padre João, 

Até que a inveja do Arcebispo de Mariana 

Queria rebaixá-lo à condição de sacristão. 

 

Padre João, Padre João, 

Me lembro com saudade 

Sua voz firme e fluente, 

Castigando o seu sermão. 

 

Padre João, Padre João, 

Vou deixar tudo de lado, 

Arrepender dos meus pecados, 

Eu só quero a salvação. 
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Padre João, Padre João, 

A Deus peço perdão, 

E beijando a sua mão, 

Peço pinga com limão. 

 

Segundo o Spartano Romero Machado, contemporâneo do João Maria, a letra original 

era esta, acima, que exaltava a altivez, a gentileza e a elegância do Padre João, o que 

gerava ciúme no bispado de Mariana. Porém, ao longo do tempo, os estudantes 

trocaram a palavra galhardo* por gaiato, o que aumentou a comicidade da letra, 

contrapondo-se à figura elegante e de liderança do padre João. 

No campo das artes teatrais, despontaram-se:  Mário Metran, Romero Machado, 

Dutervil Magalhães e Walter Magri. Naquela época, nas comemorações do aniversário 

da Escola de Minas, em outubro de cada ano, os estudantes de engenharia faziam 

paródias de peças teatrais, cômicas, zombando de fatos da cidade de Ouro Preto, da 

Escola de Minas e seus professores etc. As peças eram encenadas no pequeno teatro 

municipal, sendo os ingressos disputados pelas comunidades de Ouro Preto e da 

própria Escola de Minas. A seguir, pode-se ver o programa da peça “As Mil e Uma 

Noites”, encenada em Outubro de 1963. 
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5.4 – A CONSTRUÇÃO DA PISCINA 

Nos primeiros anos da década de 1960, o grupo de moradores Spartanos era muito 

empreendedor e havia muitos conhecedores das artes de engenharia civil. A despeito 

do clima ameno e frio, na maior parte do ano em Ouro Preto, e das férias de verão de 

três meses, quando os estudantes iam para suas cidades natais, mesmo assim, 

decidiram por construir uma piscina para o seu deleite, fazendo uso de seus 

conhecimentos, de seus braços e dos parcos recursos de que dispunham.  

Foi um longo processo, de 1961 a 1964, entre ideia, concepção, discussão, 

planejamento, projeto e execução. A centelha surgiu num Bonde (*) das 22:00 h, que 

acontecia, diariamente, na grande sala de reuniões do andar inferior da república. 

Todo o projeto e a construção foram feitos pelos moradores. De projetista a servente 

de obras, as tarefas foram executadas nas horas vagas, dia ou noite. Os moradores 

apresentaram a ideia para os antigos alunos, recebendo apoio financeiro. As pedras 

para o concreto foram coletadas nos lotes das redondezas, o quartzito das passarelas 

foi doado pelo vizinho de frente e que tinha uma pedreira. O restante do material foi 

adquirido no mercado. Não havia recursos para azulejá-la, assim, optou-se por utilizar 

uma técnica especial de impermeabilização e pintura, que permanece até os dias 

atuais. Vez por outra, faz-se uma manutenção na pintura.  

Como o período, entre a ideia inicial e a conclusão da obra, foi muito longo, houve 

muitos colaboradores envolvidos nos trabalhos, pois os moradores iam se formando 

na Escola de Minas e eram substituídos por outros novos, os bichos, que pegavam no 

pesado da armação e concretagem. 

Os Spartamos que se envolveram, de alguma forma, nessa jornada estão apresentados 

no quadro a seguir: 
 

     SPARTANOS PROJETISTAS E CONSTRUTORES DA PISCINA

Almério Reis (i.m.)** José Melim (i.m.)

Célio Silva Lemos Marcos Antônio S. Amaral

Cristiano Machado Carvalho Mario Metran  (i.m.)

Dutervil Magalhães Otaviano Clarindo da Silva

Edson Horta  (i.m.) Renato Barbosa da Silva

Enéas Vilar Etrusco  (i.m.) Ricardo Barbosa da Silva

Francisco X. de Vasconcelos  (i.m.) Sérgio Barbosa da Silva

José Lúcio Pádua Soares Walter Magri  (i.m.)
 

 

 
 (*) Bonde: encontro dos moradores Spartanos, diariamente, às 22:00h, para um bate-papo informal e 
descontraído, regado com café e pão. Muitas ideias e planos saíam desses momentos republicanos. 
(**) i.m. – in memoriam 
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Iniciou-se a construção da piscina, em fins de 1962, e a mesma foi inaugurada, durante 

as festividades de comemoração do 12 de Outubro de 1964. Os convites foram feitos 

com todo o esmero possível e remetidos aos convidados, conforme mostrado abaixo. 

Os desenhos do convite foram obra do José Alberto Pinheiro (i.m.), amigo da Sparta e, 

também, estudante da Escola de Minas. Para cortar a fita inaugural, foi convidada a 

Sra. Celina Barbosa da Silva, mãe dos Emopianos e Spartanos Honorários: Sérgio, 

Renato e Ricardo Barbosa da Silva. Aos festejos, compareceram membros da sociedade 

ouropretana e professores da Escola de Minas. 
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De lá para cá, o clima da cidade de Ouro Preto tem mudado consideravelmente e as 

temperaturas vêm subindo, de forma que a piscina vai se tornando um diferencial 

positivo dentre as repúblicas, no aspecto de qualidade de vida estudantil. 

 

 
 

 
  

             A piscina no contexto social e de lazer dos Spartanos.      
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Com o advento da fundação da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), em 1969, 

à qual se subordina a Escola de Minas, o calendário estudantil mudou 

consideravelmente, havendo atividades durante todo o ano.  

Assim, a república vazia do passado, nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, já 

não mais existe, ao contrário, hoje apresenta bastante movimento de Spartanos, 

visitantes, turistas etc. No período de carnaval, os moradores das repúblicas da região 

juntam-se ao público e animam o famoso “Bloco das Lajes”.  

 

 

 

 

  

             Carnaval 2016 – Bloco das Lajes – Ouro Preto MG      
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5.5 – OS SPARTANOS 

 
 

Ao longo de sua história, desde 1941, os Spartanos formaram um conjunto, até 2021, 

de 126 membros – moradores e honorários – oriundos de diferentes estados do Brasil, 

a maior parte de Minas Gerais, e de alguns países da América Latina. Infelizmente, com 

a idade, alguns já faleceram. Uma boa maioria encontra-se ativa e, dentro do possível, 

mantém um relacionamento com a república e com os Spartanos, de modo geral. Em 

ordem alfabética, foram listados todos os participantes dessa fraternidade Spartana, 

inclusos os membros honorários, conforme mostrado no Apêndice II. Nesse apêndice, 

também, foram indicados os Spartanos que atuaram como Decanos, liderando os 

moradores de seu tempo. 

Todos comungam uma frase muito conhecida do mesmo Lamartine Babo, escrita num 

outro hino de clube do Rio de Janeiro e adaptada para a realidade da república: 

“Uma vez Sparta, Sparta até morrer!” 

Quando se formam na Escola de Minas e seguem seus caminhos, os Spartanos deixam 

seus registros na galeria de quadros da república. Normalmente, disponibilizam suas 

fotos do álbum de formatura para essa galeria e escrevem dedicatórias que as 

acompanham. Aos Spartanos Honorários é facultado o direito de fazer parte dessa 

galeria, incorporando, também, suas fotos e mensagens. 
 

 

Galeria de quadros dos Spartanos 



 

41 
 

5.6 – ENTREVISTAS COM OS SPARTANOS 

A Sparta tem, já, mais de uma centena de graduados em engenharia, na Escola de 

Minas. Durante a permanência na república, os Spartanos tomam conhecimento de 

fragmentos da vida familiar e da origem de seus colegas de mesma geração na Escola 

de Minas. Ficam conhecendo algo, também, dos antigos alunos que visitam a 

república, durante os encontros festivos. Após a formatura, cada um segue o seu 

caminho e, como o trabalho da engenharia é bastante árduo, sobra-lhes pouco tempo 

para as atividades outras, como a participação frequente nas festividades Spartanas.  
 

 

      

 

Muitas vezes, há o desejo de se conhecer algo dos Spartanos do passado e, também, 

daqueles que se graduaram mais recentemente. Com este objetivo, pensou-se em 

elaborar uma entrevista virtual com todos os Spartanos que desejassem fazê-lo, 

seguindo um modelo padrão. Sendo este documento um e-book, todas as entrevistas 

efetivadas foram registradas para sempre...  

MODELO DE ENTREVISTA COM OS SPARTANOS 

 

1- Nome completo:  

Apelido na Sparta:  

Cidade natal, estado, país:  

e-mail:  

Celular:  

Endereço atual:  
 

2- Em qual período morou na Sparta? 
 

3- Como conheceu a Sparta? Como foi o processo de sua entrada na república? 
 

4- Graduou-se na Escola de Minas? Se sim, em que curso e ano? 
 

5- Após sair da Sparta, em que atividade foi trabalhar? Conte um pouco disso. 
 

6- Você volta frequentemente a Ouro Preto e à Sparta? Se não, há algo que os Spartanos 

poderiam fazer para motivá-lo a voltar aos encontros republicanos? 
 

7- Como você vê a Sparta nos dias de hoje, comparativamente ao período em que lá morou? 
 

8- Idem, a Escola de Minas, no tempo em que lá estudou? 
 

9- Você teria alguma sugestão para melhorar a Sparta e a Escola de Minas? 
 

10- Você tem seu endereço atualizado e registrado na Sparta? Participa das redes de Spartanos 

na internet? 
 

11- Você tem fotos de seu período na Sparta que poderia compartilhar conosco? Se sim, poderia  

nos remeter duas delas com as correspondentes legendas? 
 

12- A seguir, você tem um espaço aberto, caso queira relatar sua experiência de vida em Ouro 

Preto, na Escola de Minas e na Sparta. 
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À medida que os Spartanos as responderam, elas foram numeradas, sequencialmente, 

por data de recebimento e dispostas no Apêndice III, aí, em ordem alfabética dos 

respondentes. Para facilitar o processo, o modelo da entrevista foi padronizado em MS 

Word, contemplando as questões formuladas e mostradas no quadro acima.  
 

5.7 – FOTOS DE SPARTANOS DURANTE SUA VIDA ACADÊMICA EM OURO PRETO 

Este espaço foi reservado para que aqueles Spartanos que quisessem fazer o registro 

de alguma foto de sua vida acadêmica em Ouro Preto pudessem fazê-lo.  

Para que a foto fosse incorporada, era necessário que estivesse acompanhada de uma 

“legenda”, descrevendo o momento vivido e retratado na fotografia. Como os 

Spartanos são muitos, para cada um foi conferido o espaço para incorporar até 5 

(cinco) fotos a este e-book. 

Nas entrevistas, foram mostradas as fotos disponibilizadas para registro, até o 

presente momento. As fotos do passado mais distante são raras, haja vista os 

altíssimos custos das câmeras, dos filmes e da revelação das imagens em papel 

fotográfico, naqueles tempos. Como este documento é um livro eletrônico, editável 

no tempo, o registro de outras fotos complementares poderá ser feito a qualquer 

momento. 

Até o final da década de 1970, a república não possuía uma câmera fotográfica própria. 

Os registros eram feitos, esporadicamente, por antigos alunos que lá apareciam, por 

parentes e amigos dos Spartanos em visita à casa, ou por fotógrafo profissional, 

contratado para ocasiões especiais. Muitos dos Spartanos daquelas épocas não têm 

uma única foto sequer, em grupo, com os moradores de sua geração na república. 

Nesses 80 anos de Sparta, a evolução da fotografia foi impressionante e, atualmente, 

um simples dispositivo pode registrar e armazenar milhares de fotos eletrônicas. 

 
 

                                         

  1940 - Câmera Tcheca Flexaret, 

com negativo de dimensões     

6 x 6 cm, 12 fotos 

1975 – Câmera Nikkon – 

Filme de 35 mm - Com 

tecnologia SRL, 36 fotos. 

2020 - Câmera do celular 

iPhone 12, 12 Megapixels (Mp), 

“n” e-fotos. 
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6 – AS FESTIVIDADES DO 12 DE OUTUBRO AO LONGO DO 

TEMPO 
6
 

 

Todo estudante emopiano começa o ano letivo, já traçando planos para as festividades 

de comemoração do aniversário da Escola de Minas, no dia 12 de outubro de cada 

ano. As repúblicas organizam-se, internamente, e envolvem os antigos alunos nas 

festividades. Estes, dentro das possibilidades, comparecem aos eventos da república 

e, também, aos oficiais da Escola de Minas. A Sparta não foge à regra e, sempre, os 

moradores recebem os antigos Spartanos, familiares e amigos, com muito zelo, na 

tarde de sábado do mesmo dia em que a Escola de Minas, pela manhã, faz sua sessão 

solene em homenagem aos antigos alunos. 

É a famosa “Festa do 12”, conforme conhecida popularmente. 

Na Sparta, sempre há uma churrascada, acompanhada de cantoria do hino da 

república e muita música. Há um grande congraçamento da família Spartana e a 

oportunidade de mútuo conhecimento entre morador e antigo aluno. Também, é um 

momento de exaltação da cultura Spartana dentre os presentes. 

Os moradores organizam muito bem essas festividades. Duas delas ficaram na história 

e memória dos Spartanos: 

  - A de 1976, centenário da Escola de Minas e 35º aniversário da república, quando 

compareceram ao evento o decano, Francisco Sayão Lobato, um dos fundadores, e 

muitos outros ilustres e antigos Spartanos, e  

  - A de 2016, comemorativa do 75º aniversário da Sparta. Para esse evento, os 

moradores da época projetaram e fizeram a emissão de um selo comemorativo, 

personalizado, junto aos Correios (EBCT), cuja tiragem esgotou-se, rapidamente, haja 

vista a beleza do selo, mostrada na figura seguinte. 

 

                              

Selo Comemorativo do 

75o Aniversário da 

Sparta - 2016 
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Além dessas especiais confraternizações, anualmente, houve outros encontros dos 

Spartanos, muitos dos quais foram registrados fotograficamente. 

No Apêndice IV, são apresentadas fotos de grupos de Spartanos presentes nessas 

festividades do 12 e noutras mais, em diferentes anos, ao longo do tempo. 

 

 
 

 

 

  Escola de Minas - Campus Universitário do Morro do Cruzeiro – Ouro Preto MG  - 2021 
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f. Song - Row Row Row Your boat - Wikipedia:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Row,_Row,_Row_Your_Boat          

https://janverbruggen.com/the-foundry-drawings-2/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esparta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A9rcito_espartano#Hist%C3%B3ria
https://br.pinterest.com/search/pins/?q=Sparta%20warrior&rs=srs&b_id=BBqungWMxD1gAAAAAAAAAABRVNNwKh1qmb9JGidw8ZcRJL_YJX85aU6Wk2fy-QLX-ROQeJBESMuJ&source_id=0q2uZP65
https://br.pinterest.com/search/pins/?q=Sparta%20warrior&rs=srs&b_id=BBqungWMxD1gAAAAAAAAAABRVNNwKh1qmb9JGidw8ZcRJL_YJX85aU6Wk2fy-QLX-ROQeJBESMuJ&source_id=0q2uZP65
https://br.pinterest.com/search/pins/?q=Sparta%20warrior&rs=srs&b_id=BBqungWMxD1gAAAAAAAAAABRVNNwKh1qmb9JGidw8ZcRJL_YJX85aU6Wk2fy-QLX-ROQeJBESMuJ&source_id=0q2uZP65
https://www.istockphoto.com/br/vetor/mosaico-antigo-guerreiro-antiguidades-espartanos-vetor-de-modelo-de-e-mail-gm478602128-67849651
https://www.istockphoto.com/br/vetor/mosaico-antigo-guerreiro-antiguidades-espartanos-vetor-de-modelo-de-e-mail-gm478602128-67849651
https://www.facebook.com/republicasparta/?ref=page_internal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_estudantil#:~:text=Embora%20se%20possa%20argumentar%20que,pelo%20cientista%20franc%C3%AAs%20Claude%20Henri
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_estudantil#:~:text=Embora%20se%20possa%20argumentar%20que,pelo%20cientista%20franc%C3%AAs%20Claude%20Henri
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_estudantil#:~:text=Embora%20se%20possa%20argumentar%20que,pelo%20cientista%20franc%C3%AAs%20Claude%20Henri
mailto:otaviomachado3@yahoo.com.br
http://www.google.com/maps
http://www.kelps.com.br/
https://en.wikipedia.org/wiki/Row,_Row,_Row_Your_Boat
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g. Hino do América Futebol Clube – RJ:                                                                    

https://m.letras.mus.br/hinos-de-futebol/america-rj/ e  

https://www.youtube.com/watch?v=dbOgEKUU4sk 

h. Hino do Richmond Club – Austrália:       

https://www.richmondfc.com.au/fans/club-song  

i. Partitura do hino de Richmond:                                                                  

https://musescore.com/lachlanac-anthems/scores/4074161 

j. Fotos da Sparta - Pinterest: https://www.instagram.com/p/BvcrwKzgYVb/  

k. Walter Schmidt Felsch Jr. – Spartano: Fotos do convite de inauguração                    

da piscina Spartana, em 1964. Arquivo Particular. 

l. República FG – Foto – Bloco das Lajes – Carnaval 2016.  

https://www.facebook.com/republica.fg/photos/1086470331459564 

m. Câmera Flexaret: https://www.fotografemelhor.com.br/materias/cameras-

que-revolucionaram-a-fotografia/ 

n. Câmera Nikkormart: https://www.fotografemelhor.com.br/materias/cameras-

que-revolucionaram-a-fotografia/ 

o. Câmera iPhone 12: https://www.interfaces.news/iphone-12-pro/ 

p. Foto da Praça Tiradentes – Ouro Preto MG:  

https://carnavalouropreto.com/festa-do-doze-12-de-outubro/ 

q. Foto de Dubai – Oriente Médio:                                                                                

Almendros, S.- 17 cidades mais modernas do mundo no quesito tecnologia.                                                                   

https://www.viajali.com.br/cidades-mais-modernas-do-mundo/ 

r. Mosaico de Espartano: https://www.ebay.com/itm/Handmade-300-Inspired-

SPARTAN-Mosaic-/200928803367 

s. Desenho de banda de música: https://www.pngwing.com/pt/free-png-irojl 

6.  As Festividades do 12 de Outubro 

a. Fotos da República Sparta - Facebook:                   

https://www.facebook.com/republicasparta/?ref=page_internal 

https://m.letras.mus.br/hinos-de-futebol/america-rj/
https://www.youtube.com/watch?v=dbOgEKUU4sk
https://www.richmondfc.com.au/fans/club-song
https://musescore.com/lachlanac-anthems/scores/4074161
https://www.instagram.com/p/BvcrwKzgYVb/
https://www.facebook.com/republica.fg/photos/1086470331459564
https://www.fotografemelhor.com.br/materias/cameras-que-revolucionaram-a-fotografia/
https://www.fotografemelhor.com.br/materias/cameras-que-revolucionaram-a-fotografia/
https://www.fotografemelhor.com.br/materias/cameras-que-revolucionaram-a-fotografia/
https://www.fotografemelhor.com.br/materias/cameras-que-revolucionaram-a-fotografia/
https://www.interfaces.news/iphone-12-pro/
https://carnavalouropreto.com/festa-do-doze-12-de-outubro/
https://www.viajali.com.br/cidades-mais-modernas-do-mundo/
https://www.ebay.com/itm/Handmade-300-Inspired-SPARTAN-Mosaic-/200928803367
https://www.ebay.com/itm/Handmade-300-Inspired-SPARTAN-Mosaic-/200928803367
https://www.pngwing.com/pt/free-png-irojl
https://www.facebook.com/republicasparta/?ref=page_internal
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b. Foto da Escola de Minas no Morro do Cruzeiro:  

https://rotaryclubdeouropreto.com.br/2011/10/06/escola-de-minas-135-anos-

comente-aqui/ 

c. Selo comemorativo dos 75 anos da República Sparta - Arquivos eletrônicos 

privados da República Sparta.. 

d. Encontros do 12 de Outubro:                                                                                                               

Símbolos Espartanos:  

https://www.google.com/search?q=s%C3%ADmbolos+espartanos&sxsrf=ALeKk

03-gC4m-

7KktyrbsFQndK5o5Ut59Q:1613662991528&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=t

MUBTqFSN7EiaM%252C1l5Gtd4pgWzOrM%252C_&vet=1&usg=AI4_-

kSYf0Y5VmhEwTFn_uh6szbOnAN4wQ&sa=X&ved=2ahUKEwiljZaL4_PuAhXkIbk

GHVBsDhwQ9QF6BAgNEAE&biw=1536&bih=722                                                                

Fotos dos Spartanos – Arquivos eletrônicos privados da República Sparta.  

  

https://rotaryclubdeouropreto.com.br/2011/10/06/escola-de-minas-135-anos-comente-aqui/
https://rotaryclubdeouropreto.com.br/2011/10/06/escola-de-minas-135-anos-comente-aqui/
https://www.google.com/search?q=s%C3%ADmbolos+espartanos&sxsrf=ALeKk03-gC4m-7KktyrbsFQndK5o5Ut59Q:1613662991528&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=tMUBTqFSN7EiaM%252C1l5Gtd4pgWzOrM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSYf0Y5VmhEwTFn_uh6szbOnAN4wQ&sa=X&ved=2ahUKEwiljZaL4_PuAhXkIbkGHVBsDhwQ9QF6BAgNEAE&biw=1536&bih=722
https://www.google.com/search?q=s%C3%ADmbolos+espartanos&sxsrf=ALeKk03-gC4m-7KktyrbsFQndK5o5Ut59Q:1613662991528&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=tMUBTqFSN7EiaM%252C1l5Gtd4pgWzOrM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSYf0Y5VmhEwTFn_uh6szbOnAN4wQ&sa=X&ved=2ahUKEwiljZaL4_PuAhXkIbkGHVBsDhwQ9QF6BAgNEAE&biw=1536&bih=722
https://www.google.com/search?q=s%C3%ADmbolos+espartanos&sxsrf=ALeKk03-gC4m-7KktyrbsFQndK5o5Ut59Q:1613662991528&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=tMUBTqFSN7EiaM%252C1l5Gtd4pgWzOrM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSYf0Y5VmhEwTFn_uh6szbOnAN4wQ&sa=X&ved=2ahUKEwiljZaL4_PuAhXkIbkGHVBsDhwQ9QF6BAgNEAE&biw=1536&bih=722
https://www.google.com/search?q=s%C3%ADmbolos+espartanos&sxsrf=ALeKk03-gC4m-7KktyrbsFQndK5o5Ut59Q:1613662991528&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=tMUBTqFSN7EiaM%252C1l5Gtd4pgWzOrM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSYf0Y5VmhEwTFn_uh6szbOnAN4wQ&sa=X&ved=2ahUKEwiljZaL4_PuAhXkIbkGHVBsDhwQ9QF6BAgNEAE&biw=1536&bih=722
https://www.google.com/search?q=s%C3%ADmbolos+espartanos&sxsrf=ALeKk03-gC4m-7KktyrbsFQndK5o5Ut59Q:1613662991528&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=tMUBTqFSN7EiaM%252C1l5Gtd4pgWzOrM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSYf0Y5VmhEwTFn_uh6szbOnAN4wQ&sa=X&ved=2ahUKEwiljZaL4_PuAhXkIbkGHVBsDhwQ9QF6BAgNEAE&biw=1536&bih=722
https://www.google.com/search?q=s%C3%ADmbolos+espartanos&sxsrf=ALeKk03-gC4m-7KktyrbsFQndK5o5Ut59Q:1613662991528&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=tMUBTqFSN7EiaM%252C1l5Gtd4pgWzOrM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSYf0Y5VmhEwTFn_uh6szbOnAN4wQ&sa=X&ved=2ahUKEwiljZaL4_PuAhXkIbkGHVBsDhwQ9QF6BAgNEAE&biw=1536&bih=722
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Constituição da República sparta – 1962 

Carta de princípios e valores 

O que são PRINCÍPIOS – VALORES – VIRTUDES ? 

Tradição e Modernidade 
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CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA SPARTA - 1962 

 

Art. 1 -  A República Sparta, fundada em 3 de Abril de 1941 pelos seguintes alunos da 

Escola de Minas: Francisco Sayão Lobato, Paulo Barbosa Arantes , Bento Viana e 

Waldemar de Albuquerque Assis, foi instalada inicialmente à Rua Getúlio Vargas no.  

19 e posteriormente foi transferida para o no. 24 da Rua Conselheiro Quintiliano, a 

pertencer à “Casa do Estudante da Escola de Minas”, no dia 20 de outubro de 1955. 

Art. 2 - A República Sparta poderá abrigar qualquer aluno da Escola, isto é, do Curso 

de Minas, Metalurgia e Civil; do curso de Engenharia de Minas; do Curso Engenharia 

Metalúrgica e do Curso de Geologia. 

Art. 3 - O colega para ser admitido na República Sparta deverá submeter seu nome à 

escolha pelos componentes da República, de acordo com os artigos desta constituição. 

Art. 4 - A admissão de novos republicanos só poderá ser feita por aprovação unânime 

dos componentes da República, na época. 

Art. 5 - O candidato à República deverá tomar conhecimento desta constituição e se 

comprometer a seguir seus artigos. 

Art. 6 - As votações,  para admissão de novos  componentes, serão “obrigatoriamente” 

secretas e as  demais ficarão a critério dos republicanos, bastando, para isto, o pedido 

de 1 (um) membro. 

Art. 7 - Havendo mais de 1 (um) candidato a uma vaga, deverá ser feita uma lista dos 

seus nomes (cédula única) e os membros da República deverão marcar os nomes de 

suas preferências, aos quais não fazem nenhuma objeção às suas entradas para a 

República. 

Art. 8 - Havendo mais de um candidato aceito por unanimidade, após a eleição, deverá 

ser feito um sorteio dos colegas em causa. 
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Art. 9 - No caso de uma vaga definitiva, a permutação de quartos se fará em obediência 

à ordem cronológica de admissão dos componentes restantes da República.  

Art. 10 - As trocas temporárias de quartos só serão válidas, enquanto os membros 

interessados permanecerem na República. 

Art. 11 -  Os Presidentes da República serão “sorteados", no máximo, no princípio do 

ano para os  diferentes meses do ano letivo, compreendendo por “princípio do ano” o 

começo do ano letivo. 

     Parágrafo único – É de boa prática que este sorteio seja realizado no fim do ano 

anterior. 

Art. 12 - O Presidente, é obrigado a afixar as contas, dentro dos 4 (quatro) dias  após o 

término de sua presidência. 

Art. 13 – Todo republicano é obrigado a saldar as suas dívidas, dentro de 7 (sete) dias, 

após baixadas as contas de cada presidência. 

     Parágrafo 1º - No caso de viagens de férias ou viagens longas, sem que as contas já 

tenham sido baixadas, o republicano deverá depositar uma quantia correspondente 

ao número de diárias, baseadas nas contas do mês anterior. 

     Parágrafo 2º - No parágrafo anterior, estão excluídas as viagens de “emergência”. 

     Parágrafo 3º - É aconselhável que o republicano “adiante ”, no mínimo, Cr$ 1.500,00 

no princípio de cada mês. 

Art. 14 - Os novos republicanos deverão pagar uma joia de Cr$ 1.000, 00  (hum mil 

cruzeiros), se eles forem admitidos antes de arrecadados os Cr$ 2S. 000,00 de fundo 

para o telefone e Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros), após esta arrecadação. 

Art. 15 - Qualquer dispositivo da presente Constituição só poderá ser modificado ou 

excluído pela Assembleia Geral de República Sparta, assim como a inclusão de 

qualquer outro dispositivo. 

Art. 16 – Cumpre ao mais antigo na República Sparta zelar pela observância da 

presente constituição. 
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Art. 17 -  Nas comemorações da República (aniversários, etc.), compete ao presidente 

do mês em curso, juntamente com o do mês anterior, tomar as providências 

necessárias para a realização das mesmas. 

Parágrafo único  - Ambos os presidentes citados no presente artigo comporão a 

COMISSÃO DE FESTAS. 

 

Esta Constituição não foi datada, quando aprovada pela Assembleia Geral de Moradores da República 

Sparta. Presume-se que tenha sido discutida e elaborada, em 1962. (Informação fornecida pelo 

Spartano José Lúcio P. Soares). O secretário-redator cometeu um equívoco quanto à data de fundação 

da república que é: 4 de Abril de 1941 e, não, 3 de Abril. O número da casa, inicialmente, 24, foi 

mudado para 370, devido à renumeração das casas e edifícios da Rua Conselheiro Quintiliano, feita 

pela prefeitura. 

Segundo o próprio José Lúcio, ele fez parte do Grupo de Moradores que elaborou e aprovou esta 

Constituição. A letra do manuscrito no livro de atas é de Walter Magri (i.m.) e os moradores eram os 

seguintes, participantes da Assembleia Geral de aprovação: 

Dutervil G. Magalhães 

Edson Horta (i.m.) 

Enéas Etrusco (i.m.) 

Francisco Vasconcelos (i.m.) 

José Lúcio P. Soares 

José Melin (i.m.) 

Marcos Antônio Amaral 

Mário Metran (i.m.) 

Walter Magri (i.m.) 
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República sparta – ouro preto mg 

Carta de Princípios e Valores 
 

Este documento é público e foi elaborado com base nos princípios e valores dos 

fundadores da república, e na cultura das muitas gerações de estudantes que viveram 

na Casa Spartana.  
 

Princípio 1: A República Sparta, sendo uma entidade democrática, valoriza a dialética 

e respeita a pluralidade das ideias. 

Princípio 2: A República Sparta cultua o ideal de Claude Henri Gorceix, fundador da 

Escola de Minas, colaborando para a formação de profissionais altamente qualificados. 

Princípio 3: A República Sparta é uma casa de estudantes da Escola de Minas e da 

Universidade Federal de Ouro Preto, no sentido estrito da palavra. 

Princípio 4:  A República Sparta tem uma responsabilidade social, integrando-se às 

Comunidades Ouropretana, Emopiana, Ufopiana e da A3EM (Associação dos Antigos 

Alunos da Escola de Minas), numa convivência de harmonia e respeito mútuo. 

Princípio 5: A República Sparta valoriza o bom relacionamento dos moradores com os 

Antigos Spartanos, sendo estes os guardiães desta carta. 

Princípio 6: A República Sparta valoriza a reciclagem dos moradores para dar abrigo, 

no decorrer do tempo, a novos estudantes, o que contribui para a diversificação e 

aprimoramento cultural. 

Princípio 7:  Ética e cidadania são elementos básicos e presentes na vida da República 

Sparta e dos Spartanos. 

Princípio 8:  A República Sparta respeita os hábitos e costumes individuais, porém 

considera que o uso de drogas ilícitas e a dependência química não são compatíveis 

com a vida Spartana. 

(Esta carta de princípios e valores foi consensada e aprovada pelos Antigos Spartanos, em 04/03/2021) 
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O QUE SÃO PRINCÍPIOS, VALORES E VIRTUDES ? 

 

Autor: Jerônimo Mendes 

Fonte: https://www.jeronimomendes.com.br/principios-valores-e-virtudes/ 

 

Existe uma grande diferença entre princípios, valores e virtudes, embora sua 

efetividade seja válida apenas quando os conceitos estão alinhados. No mundo 

corporativo em geral, noto que muitos profissionais são equivocados com relação aos 

conceitos e, apesar de defenderem o significado de um ou outro, a prática se revela 

diferente. 

Princípios são preceitos, leis ou pressupostos considerados universais que definem as 

regras pela qual uma sociedade civilizada deve se orientar. Em qualquer lugar do 

mundo, princípios são incontestáveis, pois, quando adotados não oferecem resistência 

alguma. 

Entende-se que a adoção desses princípios está em consonância com o pensamento 

da sociedade e vale tanto para a elaboração da constituição de um país quanto para 

acordos políticos entre as nações ou estatutos de condomínio. Vale no âmbito pessoal 

e profissional. 

 

 

https://www.jeronimomendes.com.br/author/admin/
https://www.jeronimomendes.com.br/principios-valores-e-virtudes/


 

56 
 

Amor, felicidade, liberdade, paz e respeito são exemplos de princípios universais. 

Como cidadãos, pessoas e profissionais, esses princípios fazem parte da nossa 

existência e durante uma vida estaremos lutando para torná-los inabaláveis. 

Temos direito a todos eles, contudo, por razões diversas, eles não surgem de graça. A 

base dos nossos princípios é construída no seio da família e, em muitos casos, eles se 

perdem no meio do caminho. 

De maneira geral, os princípios regem a nossa existência e são comuns a todos os 

povos, culturas, eras e religiões, queiramos ou não. Quem age diferente ou em 

desacordo com os princípios universais acaba sendo punido pela sociedade e sofre 

todas as consequências. São as escolhas que fazemos com base em valores 

equivocados, não em princípios. 

Valores são normas ou padrões sociais geralmente aceitos ou mantidos por 

determinado indivíduo, classe ou sociedade, portanto, em geral, dependem 

basicamente da cultura relacionada com o ambiente onde estamos inseridos. É comum 

existir certa confusão entre valores e princípios, todavia, os conceitos e as aplicações 

são diferentes. 

Diferente dos princípios, os valores são pessoais, (não universais) subjetivos e, acima 

de tudo, mutáveis. O que vale para você não vale necessariamente para os demais 

colegas de trabalho. Sua aplicação pode ou não ser ética e depende muito do caráter 

ou da personalidade da pessoa que os adota. 

Pessoas de origem humilde definem valores de maneira diferente das pessoas de 

origem mais abastada. De um lado, a escassez pode gerar a ideia de que dinheiro não 

traz felicidade, portanto, mesmo sem dinheiro, é possível ser feliz utilizando-se valores 

como amizade, por exemplo. 

Por outro lado, o apego ao dinheiro e a convivência harmoniosa com o conforto pode 

gerar a ideia de que sem dinheiro não é possível ser feliz, ou seja, o dinheiro traz 

felicidade, amizade, conforto e, se houver mais dinheiro do que o necessário, valores 

como filantropia e voluntariado podem ser praticados. 

Essa comparação não define o certo e o errado. Ela apenas levanta uma questão 

interessante sobre o conceito de valores e depende do ponto de vista de cada cultura 

ou de cada pessoa, em particular. 

Na prática, é muito mais simples ater-se aos valores do que aos princípios, pois estes 

últimos exigem muito de nós. Os valores completamente equivocados da nossa 

sociedade – dinheiro, sucesso, luxo e riqueza – estão na ordem do dia, infelizmente. 
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Todos os dias somos convidados a negligenciar os princípios e adotar os valores 

ditados pela sociedade (onde se vive). 

Virtudes, segundo o Aurélio, são disposições constantes do espírito, as quais, por um 

esforço da vontade, inclinam à prática do bem. Aristóteles afirmava que há duas 

espécies de virtudes: a intelectual e a moral. A primeira deve, em grande parte, sua 

geração e crescimento ao ensino, e por isso requer experiência e tempo; ao passo que 

a virtude moral é adquirida com o resultado do hábito. 

Segundo Aristóteles, nenhuma das virtudes morais surge em nós por natureza, visto 

que nada que existe por natureza pode ser alterado pela força do hábito, portanto, 

virtudes nada mais são do que hábitos profundamente arraigados que se originam do 

meio onde somos criados e condicionados através de exemplos e comportamentos 

semelhantes. 

Uma pessoa pode ter valores e não ter princípios. Hitler, por exemplo, conhecia 

os princípios, mas preferiu ignorá-los e adotar valores como a supremacia da raça 

ariana, a aniquilação povo judeu e a dominação pela força. Significa que também não 

dispunha de virtudes, pois as virtudes são decorrentes dos princípios e o seu legado foi 

um dos mais nefastos da história. Sua ambição desmedida o tornou obcecado 

por valores que contrastam com os princípios universais. 

Diferente de Hitler, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e Mahatma Gandhi tinham 

princípios, valores e virtudes integralmente alinhados com a sua concepção de vida. 

Todos lutavam por causas nobres e tinham um ponto comum: a dignidade humana. 

Enquanto Hitler, Milosevic e Karadzic entraram para o rol das figuras mais odiadas da 

humanidade, Madre Teresa de Calcutá, Santa Irmã Dulce e Mahatma Gandhi são 

personalidades singulares que inspiram exemplos para a humanidade. 

Existem pessoas que nunca seguiram princípio algum e, apesar de tudo, continuam 

enriquecendo, fazendo sucesso na televisão, conquistando cargos importantes nas 

empresas e assumindo papéis relevantes na sociedade. 

Contudo penso que riqueza material não é a única medida de sucesso. Avalie, por si 

mesmo, quais os exemplos deixados por ela, a sua contribuição para o mundo e o seu 

triste legado para os descendentes. 

No mundo corporativo não é diferente. Embora a convivência seja, por vezes, 

insuportável, deparamo-nos com profissionais que atropelam os princípios, como se 

isso fosse algo natural, um meio de sobrevivência. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dicion%C3%A1rio_Aur%C3%A9lio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
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Adotam valores que nada têm a ver com duas grandes necessidades corporativas: a 

convivência pacífica e o espírito de equipe. 

Nesse caso, virtude é uma palavra que não faz parte do seu vocabulário e, apesar da 

falta de escrúpulo, leva-se tempo para destituí-los do poder. 

Valores e virtudes baseados em princípios universais são inegociáveis e, assim como a 

ética e a lealdade, ou você tem, ou não tem. Entretanto, conceitos como liberdade, 

felicidade ou riqueza não podem ser definidos com exatidão. Cada pessoa tem 

recordações, experiências, imagens internas e sentimentos que dão um sentido 

especial e particular a esses conceitos. 

O importante é que você não perca de vista esses conceitos e tenha em mente que a 

sua contribuição, no universo pessoal e profissional, depende da aplicação mais 

próxima possível do senso de justiça. E a justiça é uma virtude tão difícil e tão 

negligenciada que a própria justiça sente dificuldades em aplicá-la. 

Portanto, defenda os princípios e os valores e as virtudes fluirão naturalmente. O que 

vale em casa vale na rua, no trabalho e na sociedade em geral. Não existe paz de 

espírito nem crescimento interior sem o triunfo dos princípios. 

Pense nisso e seja bem mais feliz! 
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TRADIÇÃO 
 

Tradição: (do latim traditio, tradere = entregar, passar adiante) 

É a continuidade ou permanência de uma doutrina, visão de mundo, costumes e 

valores de um  grupo social ou escola de pensamento. 

Ao nível da etnografia, a tradição revela um conjunto de costumes, comportamentos, 

memórias, rumores, crenças, lendas, músicas, práticas, doutrinas e leis que são 

transmitidos para pessoas de uma comunidade, de geração em geração, sendo que os 

elementos passam a fazer parte da cultura. 

O italiano Julius Evola, citando Antônio Sardinha, em nota que consta de sua obra "Os 

homens e as ruínas", salienta que o pensador português acertou ao afirmar que:  

Tradição não é apenas o passado, mas, muito antes disso, é a permanência no 

desenvolvimento e na  continuidade.  

 

 

 

      

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Tradi%C3%A7%C3%A3o 

 

Recomenda-se a leitura do artigo seguinte, sobre tradição e modernidade: 

Marques, Marcelino - Crítica da modernidade: Tradição, modernidade e pós-

modernidade.                                                                                                                        
Fonte: https://revistas.pucsp.br/index.php/pontoevirgula/article/download/13888/10215 

Os cascarones, ovos de galinha ocos, enfeitados e recheados de confete, 

brinquedos ou farofas, são uma tradição nas festas do norte do México. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_latina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_de_pensamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Etnografia
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_tradicional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1xis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrinas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Leis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Julius_Evola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_Sardinha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tradi%C3%A7%C3%A3o
https://revistas.pucsp.br/index.php/pontoevirgula/article/download/13888/10215
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:090130_eggs_shells_cascarones.JPG
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ovo
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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Apêndice II 

 

RELAÇÃO DOS SPARTANOS - ORDEM ALFABÉTICA 

Relação dos decanos - 1960 a 2021 
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36

16

126 Spartanos - 31 Julho 2021

Moradores Falecidos Honorários

73%

10%

5%

12%

Spartanos - Estados de Origem

MG RJ SP OUTROS
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                     RELAÇÃO DOS SPARTANOS - EM ORDEM ALFABÉTICA - Página 1/4

Ordem Nome ANO Classificação Cidade/Estado/País

1 Acauã Cobério Terena
1978 (transferiu-se da 

Escola de Minas)
M Belo Horizonte - MG

2 Adão Paulino Ribeiro 1978 H Ipanema - MG

3 Afonso Manoel de Figueiredo 1970 M Matipó - MG

4 Almério da Silva Reis (i.m.) 1966 M Boca do Acre - AM

5 Álvaro Luís M. de Andrade (i.m.) 1957 M Ituiutaba - MG

6 Álvaro Marcondes Ferreira 1992 M Anápolis - GO

7 Álvaro Otávio M. de Andrade 1960 M Ituiutaba - MG

8 Ângelo Afonso 1993 M Araxá - MG

9 Antônio Alberto Miranda
1982 (transferiu-se da 

Escola de Minas)
M Manhuaçu - MG

10 Antônio Alberto Tavares Pereira
1986 (transferiu-se da 

Escola de Minas)
M Brumadinho - MG

11 Antônio Campos Gonzaga
2000 (transferiu-se da 

Escola de Minas)
M Belo Horizonte - MG

12 Antônio Carlos Almeida Oliveira 1983 M S. José dos Campos - SP

13 Belmiro Dias Siqueira (i.m.) 1949 M  -

14 Bento Romero Viana (i.m.) 1948 - fundador M Belo Horizonte - MG

15 Bruno Albanese Cesarini Tavares
1973 (frequentou 

cursinho em OP)
M Belo Horizonte - MG

16 Carlos A. Rietberg - Alemão (i.m.) 1983 H Ouro Preto - MG

17 Célio Silva Lemos 1968 M Pratápolis - MG

18 Cesar Roberto Couri Albanese 1973 M Santos Dumont - MG

19 Claudio Machado de Carvalho
1967 (transferiu-se da 

Escola de Minas)
M Ubá - MG

20 Cléver José de Souza (i.m,) 1971 M Arcos - MG

21 Cristiano de Castro Goulart 2000 M Patos de Minas - MG

22 Christiano Machado de Carvalho 1966 M Ubá - MG

23 Décio Alves Ferreira 1971 M Patos de Minas - MG

24 Dutervil Geraldo de Magalhães 1965 M Corinto - MG

25 Edison Tazava 1994 M Jundiaí - SP

26 Edson Andrade Horta (i.m.) 1962 M Belo Horizonte - MG

27 Eduardo César Jardim 1991 M Batatais - SP

28 Enéas Vilar Etrusco (i.m.) 1962 M Ponte Nova - MG

29 Ernani Sa Martins Lage 1970 M Itabira - MG

30 Eurico dos Santos Gonçalves 1977 M Cuiabá - MT

31 Fabiano Caixeta Avellar 1996 H Ouro Preto - MG

32 Fabiano E. N. Sayão Lobato (i.m.) 1959 M Rio de Janeiro - RJ

33 Félix Rodrigues da Silva 1986 M Matipó - MG

34 Fernando J. N. Sayão Lobato (i.m.) 1955 M Rio de Janeiro - RJ

35 Firmino da Silva 2000 M Três Pontas - MG

             Obs: M  - Spartano Morador;  H  - Spartano  Honorário / Homenageado; (i.m.)  - in memoriam

       ANO : designa o ano de formatura na Escola de Minas ou de desligamento/homenagem na Sparta.
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                     RELAÇÃO DOS SPARTANOS - EM ORDEM ALFABÉTICA - Página 2/4

Ordem Nome ANO Classificação Cidade/Estado/País

36 Flávio Vieira Souza 2018 M Nova Era - MG

37 Francisco A. de Oliveira Batista 1982 M Itabirito - MG

38 Francisco P.  N. Sayão Lobato (i.m.) 1947 -  fundador M Rio de Janeiro - RJ

39 Francisco Eymard Lemos (i.m.)
1977 (transferiu-se da 

Escola de Minas)
M Divinópolis - MG

40 Francisco Xavier Vasconcelos (i.m.) 1962 M São Domingos do Prata - MG

41 Frederico de Melo Ribeiro 1990 M Mococa - SP

42 Gabriel de Castro L Guerra (i.m.) 2003 M Belo Horizonte - MG

43 Gabriel Ribeiro G. Costa e Silva 2014 M Guaratinguetá - SP

44 Gilberto José Damasceno (i.m.) 1953 M Muqui - MG

45 Gilcimar Pires Cabral Oliveira 2006 M Ipatinga - MG

46 Gilvandro Bueno 1992 M Cariacica - ES

47 Gustavo Lage 2003 M Itabira - MG

48 Ilder Santiago Costa (i.m.) 1949 M Belo Horizonte - MG

49 Irineu Alves Ferreira
1972 ( frequentou 

cursinho em OP)
M Patos de Minas - MG

50 Jarbas Eustáquio Avellar 1972 M Sto. Antônio Amparo - MG

51 João Batista de Araújo (i.m.) 1954 M  -

52 João Carlos N. Fonseca Júnior 1997 M Patos de Minas - MG

53 João Maria de Castro Araújo (i.m.) 1961 M Recife - PE

54 João Vilar Etrusco (i.m.) 1955 M Ponte Nova - MG

55 José Abilio Chartouni 1975 M Santos Dumont - MG

56 José Antônio Firme Vieira 1975 M Nanuque - MG

57 José Christiano Machado 1969 M Ubá - MG

58 José Jaime Rodrigues Branco 1954 M Sete Lagoas - MG

59 José Lúcio de Pádua Soares 1965 M Afonso Cláudio - ES

60 José Mateus de V. Araújo
1992 (transferiu-se da 

Escola de Minas)
M João Monlevade - MG

61 José Melin Alburjeli (i.m.) 1963 M Ervália - MG

62 José Murilo Mourão 1976 M Divinópolis - MG

63 José Roberto Maia 1977 H Belo Horizonte - MG

64 José Vitorino Dos Santos 2008 H Ouro Preto - MG

65 Júlio Sergio Benedito 2004 M Valença - RJ

66 Júlio Soares Faria 2000 M Caratinga - MG

67 Leandro Quadros Amorim 1986 M Vitória ES

68 Lizanel de Mello Motta (i.m. ) 1941 M Palmeira dos Índios - AL

69 Luciano Cabral Rezende 1992 M Paraisópolis - MG

70 Luís Geraldo M. Ribeiro (i.m.) 1952 M Volta Redonda RJ

                     Obs: M  - Spartano Morador;  H  - Spartano  Honorário / Homenageado; (i.m.)  - in memoriam

               ANO : designa o ano de formatura na Escola de Minas ou de desligamento/homenagem na Sparta.
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                     RELAÇÃO DOS SPARTANOS - EM ORDEM ALFABÉTICA - Página 3/4

Ordem Nome ANO Classificação Cidade/Estado/País

71 Luís Ricardo Pinto 1983 H Belo Horizonte - MG

72 Luís Sérgio Carvalho 1981 M Machado - MG

73 Luiz Geovani Brandão Campos 1986 M Barbacena - MG

74 Luiz Wander Tonelli Reis 1992 M Nepomuceno - MG

75 Marcelo do Amaral Salgueiro 2009 M Volta Redonda - RJ

76 Marcelo Faria Andrade Horta
1992 (transferiu-se da 

Escola de Minas)
M Ituiutaba - MG

77 Marcelo João Salomão
1975 (transferiu-se da 

Escola de Minas)
M Pedro Leopoldo - MG

78 Marcelo Soutto Maior Dutra (i.m) 1955 M Brasília - DF

79 Márcio José Gonçalves Teodoro 1981 M Ouro Preto - MG

80 Marcio Siqueira da Silva 1986 M Barbacena - MG

81 Marco Alan Batista de Castro
2000 (transferiu-se da 

Escola de Minas)
M Muriaé - MG

82 Marcos Antônio dos Santos Amaral 1965 M Belo Horizonte - MG

83 Maria do Carmo Sette Fonseca 1978 H Belo Horizonte - MG

84 Mário Lúcio Neto Alves 1986 M Conselheiro Lafaiete - MG

85 Mário Metran (i.m.) 1963 M Goiânia - GO

86 Nathayl Elisa Mucci 1977 H Ponte Nova - MG

87 Nicolino Viola (i.m.) 1941 M São Paulo - SP

88 Nilo Gomes de Mattos (i.m.) 1950 M Aracaju - SE

89 Olímpio Garcia Brandão (i.m.) 1951 M Belo Horizonte - MG

90 Omar Batista Melin
1997 (transferiu-se da 

Escola de Minas)
M Brumado - BA

91 Omar Emílio Barria Córdoba 1986 M Panamá - Panamá

92 Otaviano Clarindo da Silva 1968 M São João del Rei - MG

93 Paulo Barbosa Arantes (i.m.) 1948 - fundador M Belo Horizonte - MG

94 Paulo César Eterovik Baranda 2001 H Belo Horizonte - MG

95 Paulo Henrique da Silva Lack 2001 M Rio de Janeiro - RJ

96 Paulo Oliveira A. Silva (i.m.) 1949 M -

97 Pedro Henrique Lopes Faria 2014 M Governador Valadares - MG

98 Petronilia Carneiro Ronzê 1995 H Miracema - RJ

99 Reinaldo Moura de Freitas 1980 M Viçosa - MG

100 Renato Augusto Barbosa da Silva 1962 H Ouro Preto - MG

101 Renato Jácome Costa 2002 M Itabira - MG

102 Ricardo Cobério Lery Santos
1977 (transferiu-se da 

Escola de Minas)
M Belo Horizonte - MG

103 Ricardo José Barbosa da Silva 1961 H Ouro Preto - MG

104 Roberto Mentzingen Rolo 2013 M Juiz de Fora - MG

105 Rodrigo Pontes de Toubes 1990 M Uberaba - MG

                      Obs: M  - Spartano Morador;  H  - Spartano  Honorário / Homenageado; (i.m.)  - in memoriam

                 ANO: designa o ano de formatura na Escola de Minas ou de desligamento/homenagem na Sparta.
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                     RELAÇÃO DOS SPARTANOS - EM ORDEM ALFABÉTICA - Página 4/4

Ordem Nome ANO Classificação Cidade/Estado/País

106 Rogério Junqueira de Melo 2002 H Poços de Caldas - MG

107 Rogério Tadeu Tavares 1986 M Juiz de Fora - MG

108 Romero Machado Correa 1961 M Rio Casca - MG

109 Ronaldo Barroso Brandão (i.m.) 1974 M Campos Goytacases - RJ

110 Ronaro Machado Correa
1963 (cursou 

Escola Técnica)
M Rio Casca - MG

111 Rosa Marluce Goés de Andrade 1978 H Rio de Janeiro - RJ

112 Saleh Jorge Daher (i.m.) 1949 M  -

113 Sávio Augusto Lopes da Silva 1981 M Viçosa - MG

114 Sérgio Barbosa da Silva 1961 H Ouro Preto - MG

115 Silmar Onofre Oliveira 2008 M Tiros - MG

116 Thiago Faleiros Santos 2006 M Uberlândia - MG

117 Vanessa Monteiro de Andrade 1977 H Belo Horizonte - MG

118 Vicente Creton Cruz 1980 M Ubá - MG

119 Víctor Manuel Mata de Urriola 1984 M Panamá - Panamá

120 Virgílio Augusto M. Silva Pinto 1986 M Belo Horizonte - MG

121 Vitor Rodrigues Marteleto (i.m.) 1971 M Conselheiro Lafaiete - MG

122 Waldemar de Albuquerque Assis (i.m.) 1947 - fundador M Rio de Janeiro - RJ

123 Walter Carvalho Magri (i.m.) 1964 M Barbacena - MG

124 Walter Martins de Andrade (i.m.) 1950 M Belo Horizonte - MG

125 Walter Schmidt Felsch Júnior 2006 M Pouso Alegre - MG

126 Wilson Sales Rodrigues Branco (i.m.) 1961 M Sete Lagoas - MG

127

128

        RELAÇÃO DOS ESTUDANTES - MORADORES NA SPARTA EM 31/03/2021 - ORDEM ALFABÉTICA

Ordem Nome - Apelido Curso Classificação Previsão de Conclusão

1 César G. Borges Balieiro - Sabonete Enga. Ambiental Decano 2022

2 Gabriel de Oliveira Meneses - Djanela Enga. Ambiental Morador 2023

3 Matheus H. M. Dias Lopes - Dimoc
Enga. Controle 

Automação
Morador 2023

4 Tales Tomé Lemos - Nélson Medicina Morador 2022

5 Victor de Almeida Souza - Escorado
Enga. Controle 

Automação
Morador 2022

                        Obs: M  - Spartano Morador;  H  - Spartano  Honorário / Homenageado; (i.m.)  - in memoriam

                 ANO: designa o ano de formatura na Escola de Minas ou de desligamento/homenagem na Sparta.
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                      RELAÇÃO DOS DECANOS SPARTANOS - PERÍODO 1960 a 2020

Ordem Nome Apelido Período

1 Edson Andrade Horta (i.m.) Dutra 1960-1962

2 Mário Metran (i.m.) Metrão 1963-1963

3 Walter Carvalho Magri (i.m.) Magri 1964-1964

4 Marcos Antônio dos Santos Amaral Marquinho 1965-1965

5 Christiano Machado de Carvalho  - 1966-1966

6 Célio Silva Lemos  - 1967-1968

7 Décio Alves Ferreira Nêga 1969-1971

8 Cesar Roberto Couri Albanese Jô 1972-1973

9 Ronaldo Barroso Brandão (i.m.) Barão 1974-1974

10 José Abílio Chartouni Zé Bilim 1975-1975

11 Acauã Cobério Terena Sorriso 1976-1978

12 Vicente Creton Cruz Gambas 1979-1980

13 Victor Manuel Mata de Urriola Gringo 1981-1983

14 Márcio Siqueira da Silva Pela-Saco 1984-1985

15 Mário Lúcio Neto Alves Rosinha 1986-1986

16 Rodrigo Pontes de Toubes Zebu 1987-1990

17 Eduardo César Jardim Vulcão 1991-1991

18 Luiz Wander Tonelli Reis Tatu 1991-1991

19 Luciano Cabral Rezende MacGyver 1992-1992

20 Edson Tazava Du Loren 1993-1994

21 João Carlos N. Fonseca Júnior Juninho 1995-1996

22 Omar Batista Melim Meinha 1997-1997

23 Cristiano de Castro Goulart Balofa 1998-1999

24 Silmar Onofre Oliveira Tékus 2000-2008

25 Eduardo Gimarães Lango-Lango 2009-2009

26 Pedro Henrique Lopes Faria Pimpão 2010-2013

27 Roberto Mentzingen Rolo Injuado 2013-2013

28 Thiago Estevão Guimarães Perifa 2014-2015

29 André Alckmin Magalhães Mangia Aliviado 2016-2017

30 Thiago Belluzzo Pé-de-Valsa 2017-2017

31 Flávio Vieira Souza Vidigal 2018-2019

32 César Gabriel Borges Balieiro Sabonete 2019-2021
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Apêndice III 

ENTREVISTAS COM OS SPARTANOS 

(Ordem Alfabética) 
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.................................................................................................................................. 

ENTREVISTA COM OS SPARTANOS – DATA: 23/03/2021 – No. DE REGISTRO: 022 

.................................................................................................................................. 

1- Nome completo: Afonso Manoel de Figueiredo 

Apelido na Sparta: Matipó 70 

Cidade natal, estado, país: Matipó, MG. 

e-mail: figueiredoafonso@hotmail.com 

Celular: 31 – 9.9973.0802 

Endereço atual: Rua Dr. Astolfo Vieira de Resende, 32 - Apto 601 – Sion – Belo 

Horizonte MG – CEP: 30.315-510 

 

2- Em qual período morou na Sparta? 

R. – 1966 a 1970. 

 

3- Como conheceu a Sparta? Como foi o processo de sua entrada na república? 

R. – Estava procurando uma república, onde não fosse necessário pagar aluguel 

(além de encontrar a  Sparta, depois que fui aceito como morador, fiquei 

sabendo que tínhamos um incentivo na conta de energia elétrica e o valor 

mensal era mínimo). Participei de diversos bondes, conhecendo todos os 

moradores e fiquei muito satisfeito, quando me oficializaram o convite para 

morar na república. Na época, fui o aluno mais novo (17 anos) a entrar na 

república. 

 

4- Graduou-se na Escola de Minas? Se sim, em que curso e ano? 

R. - Turma de Engenharia Geológica de 1970, com solenidade de formatura em 

6/3/71 (fui o primeiro Engo. Geólogo a formar, morando na Sparta). 

 

5- Após sair da Sparta, em que atividade foi trabalhar? Conte um pouco disso. 

R. - Meu currículo pode ser assim resumido: 

Trabalhei em seleção de alvos para pesquisa mineral e avaliação geológico-

econômica de depósitos minerais. A experiência profissional inclui 50 anos em 

todas as fases de exploração mineral, com destaque para Cobre, Níquel, 

Chumbo, Zinco, Ouro, Ferro, Manganês, Diamante, Platinoides, Urânio, Terras 

Raras, e diversos minerais industriais. E muitos trabalhos no Brasil, Venezuela, 

Equador, Bolívia, Peru, Argentina, Colômbia, Uruguai, Chile, Gabão, Libéria, 

Congo, Portugal, Espanha e Índia. Prestei serviços para a Vale, BP Minerals, Rio 
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Tinto, Nuclebrás, Tibrás, Barrick Brasil, Ferrous e para dezenas de Junior 

Companies e Empresas de Investimento em projetos de mineração. 

 

6- Você volta frequentemente a Ouro Preto e à Sparta? Se não, há algo que os 

Spartanos poderiam fazer para motivá-lo a voltar aos encontros republicanos? 

R. - Sim, não muito constante, pois, como geólogo de exploração, sempre morei 

em cidades onde estavam os escritórios sedes ou projetos de mais longa 

duração. Estive mais ausente, no período de 1978 a 1990, pois minha primeira 

filha nasceu no dia 12 de outubro e, sempre, prestigiava as festas de seu  

aniversário. 

  

7- Como você vê a Sparta nos dias de hoje, comparativamente ao período em que 

lá morou? 

R. - Os tempos mudaram e, com a nova dinâmica dos alunos da UFOP, a 

república não conseguiu acompanhar. Porém os alicerces de amizade, 

companheirismo e tradição que a república doutrina não podemos deixar 

desaparecer. 

 

8- Idem, a Escola de Minas, no tempo em que lá estudou? 

R. - Hoje, temos muitos cursos e alunos. Sabemos que quantidade, diversificação, 

independência financeira, vida moderna, tecnológica e agitada socialmente 

podem dificultar e, não, fomentar o relacionamento entre os atuais estudantes 

universitários. A tradição da convivência ouropretana, aliada à ampla e irrestrita 

fraternidade, tão fortemente marcada nos antigos alunos da Escola de Minas, já 

mostra, há muito tempo, sinais evidentes de fragilidade. 

 

9- Você teria alguma sugestão para melhorar a Sparta e a Escola de Minas? 

R. - Temos que nos adaptar, corrigir posições e apoiar os moradores atuais para 

a longa vida da Sparta. 

 

10- Você tem seu endereço atualizado e registrado na Sparta? Participa das redes 

de Spartanos na internet? 

R. - Meu endereço está atualizado, mas quase não participo do grupo    

WhatsApp. 

 

11- Você tem fotos de seu período na Sparta que poderia compartilhar conosco? 

Se sim, poderia  nos remeter duas delas com as correspondentes legendas?  
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R. - Sim, ao final. 

 

12- A seguir, você tem um espaço aberto, caso queira relatar sua experiência de 

vida em Ouro Preto, na Escola de Minas e na Sparta. 

R. - República Sparta,  Escola de Minas e Ouro Preto fazem parte da minha vida.  

Penso que a participação em um ambiente universitário será sempre de 

destaque como um período importante, marcante e conclusivo, para a 

transformação de qualquer jovem em um cidadão, este consciente das 

obrigações que irá vivenciar nos espaços de trabalho, envolvendo convivência e 

interações sociais. 

.................................................................................................................................. 

 

 

 

 

  No início de 1966, ainda de cabeça raspada por causa do trote, jogando bola no asfalto, 

em frente à república. Primeira foto que tirei com os Spartanos. Da esquerda para a 

direita: em pé - Cristiano, Cléver, Otaviano, Almério e eu; agachados - Jarbas e Décio. 
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.................................................................................................................................. 

ENTREVISTA COM OS SPARTANOS – DATA: 24/04/2021 – No. DE REGISTRO: 026 

.................................................................................................................................. 

1- Nome completo: Álvaro Marcondes Ferreira 

Apelido na Sparta: Pangaré 

Cidade natal, estado, país: Anápolis GO - Brasil 

e-mail: mfalvaro@terra.com.br; alvaro@gpsgeologia.com.br 

Celular: (12) 9.9763.2459 

Endereço atual: Rua Heitor de Andrade, 1015 - Jardim das Indústrias - São José 

dos Campos SP – CEP: 12.241-000 

 

2- Em qual período morou na Sparta? 

R. - Morei na Sparta do findar de 1989 até o final de 1992, três anos e pouco. 

 

3- Como conheceu a Sparta? Como foi o processo de sua entrada na república? 

R. - Conheci a Sparta, através do Du Loren, que entrou junto comigo, para cursar 

geologia. Começamos na Escola de Minas, no início de 1987. Desde essa época, 

até final de 1989, morei na república Penitenciária, no Rosário. Naqueles 

tempos, já costumava frequentar a Sparta e era conhecido de todos os 

moradores da época, vários deles também cursando geologia. 

Então, no final de 1989, saíram comigo da Penitenciária e fui para Sparta, 

batalhar vaga novamente. Fui bicho duas vezes. O processo de escolha foi bem 

rápido e os trotes bem suaves desta segunda vez. 

 

4- Graduou-se na Escola de Minas? Se sim, em que curso e ano? 

R. - Me formei em Engenharia Geológica, em setembro/1992. 

 

5- Após sair da Sparta, em que atividade foi trabalhar? Conte um pouco disso. 

R. - Quando me formei, o mercado de trabalho, nessa área pelo menos, estava 

bastante difícil. Não me apareceram oportunidades de trabalho. Optei por 

continuar estudando, consegui uma bolsa e fui para São Carlos/SP, cursar o 

mestrado em Geotecnia .  

Havia feito várias disciplinas e definido a tese, quando apareceu uma 

oportunidade de emprego em uma mineração de 'talco', na divisa entre São 

Paulo e Paraná. O que eu mais queria, naquele momento, era trabalhar com 

geologia, então, fui para Itararé/SP, sem hesitar. Trabalhei lá por 7 anos, na 
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Mineração São Judas Ltda. Quando saí de lá, abri uma empresa de prestação de 

serviços, na área de geologia, topografia e licenciamento mineral/ambiental, em 

São José dos Campos/SP, onde continuo até o momento. 

 

6- Você volta frequentemente a Ouro Preto e à Sparta? Se não, há algo que os 

Spartanos poderiam fazer para motivá-lo a voltar aos encontros republicanos? 

R. - Logo que me formei, e durante o tempo que trabalhei em Itararé, voltava 

todos os anos para o doze. Mantive um contato muito forte com os moradores 

da época e arrumei estágios para vários estudantes de geologia, da Sparta 

inclusive.  

Após a mudança para São José dos Campos, passei um longo período sem 

voltar a Ouro Preto, uns 18 anos. Mesmo sem voltar, mantive um certo contato 

com a Sparta, pelo menos contribuindo financeiramente e acompanhando de 

longe.  

Me lembro que, quando era morador, ficava indignado com antigos alunos que 

'sumiam' por longos períodos, mas, por fim, acabou acontecendo comigo, 

coisas da vida, kkk. 

No aniversário de 75 anos, em 2016, recebi uma 'intimação' do Du Loren para 

comparecer. Gostei muito do que vi. Fui muito bem recebido. Voltei também nos 

anos seguintes. 

 

7- Como você vê a Sparta nos dias de hoje, comparativamente ao período em que 

lá morou? 

R. - Nas últimas vezes que estive lá, me senti em casa, fui muito bem recebido 

pelos atuais moradores, gostei do estado geral da república em termos de 

limpeza e conservação. 

Me pareceu que os moradores tinham um vínculo com a comunidade, até mais 

forte do que na época que morei na república.  

A diferença mais contrastante para mim foi em relação à “regulamentação”. Na 

minha época de morador, coisas como hospedar visitantes na república, dar 

festas, reformar o espaço, organizar o carnaval etc. eram mais simples e fáceis.  

Hoje em dia, a regulamentação, imposta por outros setores da sociedade - como 

o hoteleiro - tornou mais difícil a hospedagem de visitantes nas repúblicas. Em 

várias repúblicas, há a interferência da UFOP na gestão, inclusive para o 

preenchimento de vagas e prestação de contas. 

8- Idem, a Escola de Minas, no tempo em que lá estudou? 
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R. - Na época em que estudei, a Escola de Minas já estava se integrando à UFOP. 

Atualmente, me parece até que foi “engolida” por ela. O campus do Cruzeiro 

cresceu bastante, a quantidade de estudantes e cursos é muito maior.  

Hoje em dia, a UFOP pode ser chamada de universidade com todas as letras. 

Não sei sobre o futuro da Escola de Minas. 

 

9- Você teria alguma sugestão para melhorar a Sparta e a Escola de Minas? 

R. - A sugestão não é minha, mas eu gostei muito dela. 

Atrair moradores com bom potencial para o estudo - que de outra maneira não 

teriam condições de se sustentar - por meio de bolsas, ajuda de custo, ofertas de 

cursos e/ou estágios, oferecidos através da nossa associação. 

A Associação República Sparta seria mais atuante e forte.  

Na medida de minhas possibilidades, eu poderia contribuir financeiramente e 

com trabalho voluntário para esta finalidade. 

Penso que a própria Escola de Minas poderia fazer algo semelhante e se tornar 

ainda mais forte também. 

 

10- Você tem seu endereço atualizado e registrado na Sparta? Participa das redes 

de Spartanos na internet? 

R. - Sim para as duas perguntas. 

Participo dos grupos de WhatsApp, tanto do "Sparta" quanto do "Spartanos", e 

fico muito feliz pelo contato diário que mantenho com meus irmãos. 

 

11- Você tem fotos de seu período na Sparta que poderia compartilhar conosco? 

Se sim, poderia  nos remeter duas delas com as correspondentes legendas?  

R. - Tenho algumas fotos em papel que terei que separar e digitalizar. 

 

12- A seguir, você tem um espaço aberto, caso queira relatar sua experiência de 

vida em Ouro Preto, na Escola de Minas e na Sparta. 

R. - A minha vida de Spartano morador foi muito agradável, muito boa mesmo. 

Sou profundamente grato por esta oportunidade que tive em minha vida. 

Agradeço também a iniciativa e perseverança do autor deste livro, pois tem me 

proporcionado momentos de muita conversa, reflexão e felicidade. 

Vida longa à Sparta! 

.................................................................................................................................. 
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.................................................................................................................................. 

ENTREVISTA COM OS SPARTANOS – DATA: 15/02/2021 – No. DE REGISTRO: 008 

.................................................................................................................................. 

1- Nome completo: Antônio Alberto Miranda 

Apelido na Sparta: Beto encardido 

Cidade natal, estado, país: Manhuaçu, MG, Brasil 

e-mail: betomiranda17@gmail.com 

Celular: (11) 9.6941.9146 

Endereço atual:  

Rua Padre Luís Roth, 30 – Apto. 21 - Vila Morse - São Paulo SP – CEP: 05.624-080 

 

2- Em qual período morou na Sparta? 

R. – 1978 a 1982 

 

3- Como conheceu a Sparta? Como foi o processo de sua entrada na república? 

R. – Conheci a Sparta, quando cursava a Escola Técnica Federal de Ouro Preto. 

Quem me apresentou ao pessoal, na época, foi o Acauã (Sorriso). 

 

4- Graduou-se na Escola de Minas? Se sim, em que curso e ano? 

R. – Graduei-me na UFMG, em geologia, 1987. 

 

5- Após sair da Sparta, em que atividade foi trabalhar? Conte um pouco disso. 

R. – Acabei me transferindo para a UFMG, porque arranjei um emprego de 

técnico em mineração em Belo Horizonte e, como a situação estava preta, achei 

melhor ir dando um jeito na vida, afinal meu pai tinha mais 6 filhos para 

sustentar e eu, como mais velho, resolvi dar o exemplo, rs... 

 

6- Você volta frequentemente a Ouro Preto e à Sparta? Se não, há algo que os 

Spartanos poderiam fazer para motivá-lo a voltar aos encontros republicanos? 

R. – Não vou a Ouro Preto com frequência, porque fica meio distante de SP e a 

logística para chegar a Ouro Preto é meio complicada. Além disso, sempre que 

passo em BH, vou para a casa dos meus pais. Coincidentemente, meu pai faz 

aniversário no dia 12 de outubro. 

 

7- Como você vê a Sparta nos dias de hoje, comparativamente ao período em que 

lá morou? 
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R. – Acho que são décadas de diferença e, portanto, as coisas mudaram 

bastante. Antes, Ouro Preto e a república tinham ares de interior, como de fato 

eram. Hoje, com a tecnologia, internet, redes sociais e o escambal, o mundo ficou 

muito pequeno, igual e sem muita magia. Não que a tecnologia não seja 

importante, mas as relações pessoais ficaram em segundo plano. Antes, existia 

amizade, cumplicidade, parceria, conversas cara a cara e, hoje, é cada um com 

seu celular. Bem, isso é uma visão simplista do que vejo. É claro que existem 

vários outros fatores, mas essa seria uma longa conversa, boa para se ter ao pé 

do fogo. Sem celulares é claro.  

 

8- Idem, a Escola de Minas, no tempo em que lá estudou? 

R. – Acho que o mesmo se aplica para a Escola de Minas, onde entravam 200 

alunos por ano naquela época. Hoje, na UFOP, nem sei quantos alunos entram 

por ano, mas o número é, absurdamente, maior do que naquela época. 

 

9- Você teria alguma sugestão para melhorar a Sparta e a Escola de Minas? 

R. – Acho que sugestões todos temos, o grande lance é conseguir espaço para 

encaminhar essas questões. Com o atual governo que temos, que se preocupa 

mais em disponibilizar armas do que livros, vejo grandes dificuldades para nós 

todos. 

 

10- Você tem seu endereço atualizado e registrado na Sparta? Participa das redes 

de Spartanos na internet? 

  R. – Acho que sim, mas não tenho certeza. Participo muito pouco, pois, no 

momento atual, o dia de 24 horas está pequeno para mim. 

 

11- Você tem fotos de seu período na Sparta que poderia compartilhar conosco? 

Se sim, poderia  nos remeter duas delas com as correspondentes legendas?  

  R. – Tenho algumas, mas terei que procurá-las, pois são em papel fotográfico. 

  Assim que encontrar te encaminho. 

 

12- A seguir, você tem um espaço aberto, caso queira relatar sua experiência de 

vida em Ouro Preto, na Escola de Minas e na Sparta. 

R. – Ouro Preto me fez quem sou hoje. Acredito que as amizades, experiências 

e todas as aventuras que vivi na minha a adolescência e juventude contribuíram 

para que me tornasse, com certeza, uma pessoa melhor. Ouro Preto, sua  

cultura, sua história, seus nativos, sua população flutuante e todo o caldo 



 

75 
 

cultural que ali ainda borbulha e pulsa contribuíram para formar muitos 

homens e mulheres que têm, sem sombra de dúvidas, uma dívida de gratidão 

eterna com a cidade. Muito obrigado! 

..................................................................................................................................  

 

                      
 

                                                           

  

Eu e Dentinho da FG, voltando do 

Pico do Itacolomy pelos trilhos. 

Da esquerda para a direita: Eu, Prep’s  

da Sparta , Piau (Marra Golo), 

Jeguinho (Marra Golo) e Dentinho 

(FG). 

Foto de uma cachoeira na subida para 

o Pico do Itacolomy. 
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........................................................................................................................................................ 

ENTREVISTA COM OS SPARTANOS – DATA: 24/02/2021 – No. DE REGISTRO: 011 

........................................................................................................................................................ 

1- Nome completo: Antônio Alberto Tavares Pereira 

Apelido na Sparta: Beto 

Cidade natal, estado, país: Belo Horizonte – MG - Brasil 

e-mail: pereiraantonio1961@gmail.com 

Celular: (31) 9.9977.4378 

Endereço atual: Alameda das Timbaúbas, 280 – Condomínio Retiro do Chalé – 

Brumadinho – MG - CEP: 35.460-000 

 

2- Em qual período morou na Sparta? 

R. – 1982 a 1986 

 

3- Como conheceu a Sparta? Como foi o processo de sua entrada na república? 

R. - Através de um primo que estudava na Escola de Minas e era muito amigo do 

Virgílio que já morava na Sparta. Na república, existia uma vaga e fui convidado 

a morar lá, provisoriamente. Foi um processo bem interessante de batalhar a 

vaga, quando me senti abraçado por todos como uma família. Tomei trotes 

normais (nada degradantes ou violentos) e, depois de 60 dias, houve uma 

reunião dos moradores que me escolheram como novo Spartano. 

 

4- Graduou-se na Escola de Minas? Se sim, em que curso e ano? 

R. – Infelizmente, não (maior frustação de minha vida). Me graduei na escola 

de engenharia da UFMG, em engenharia civil. 

 

5- Após sair da Sparta, em que atividade foi trabalhar? Conte um pouco disso. 

R. - Construção civil. Trabalhei durante 30 anos na edificação de obras de fino 

acabamento, em construtoras cariocas, paulistas e mineiras. Hoje tenho uma 

pequena construtora, onde edifico, no segmento popular. 

 

6- Você volta frequentemente a Ouro Preto e à Sparta? Se não, há algo que os 

Spartanos poderiam fazer para motivá-lo a voltar aos encontros republicanos? 

R. - Ouro Preto, sim. Meu sogro é formado na EM (primeira turma de enga. 

geológica – fez, em 2020, 60 anos de formado) e frequentei a república nas 

décadas de 1980/90. Alguns dos que lá moravam foram meus bixos e somos 

mailto:pereiraantonio1961@gmail.com
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amigos até hoje.  Me afastei pelos mesmos motivos, relatados por alguns de nós 

no WhatsApp. Passou-se a ter um ambiente meio carregado para levarmos 

familiares e até nós mesmos. Mesmo considerando-se que a festa do doze é algo 

indescritível. 

 

7- Como você vê a Sparta nos dias de hoje, comparativamente ao período em que 

lá morou? 

R. - Vejo a sparta, hoje, em um momento de transformação e tentando resgatar 

suas tradições. Meu período na república, também, foi de  resgate da confiança 

dos antigos moradores. Vejo que aquela turma conseguiu resgatar o que é, 

realmente, ser um Spartano. 

 

8- Idem, a Escola de Minas, no tempo em que lá estudou? 

R. - A base que levei para o resto da minha vida acadêmica, profissional e de ser 

humano. 

 

9- Você teria alguma sugestão para melhorar a Sparta e a Escola de Minas? 

R. - Tenho seguido os debates no WhatsApp e concordo com a grande maioria 

dos posicionamentos lá colocados, no tocante à preservação dos princípios e 

valores. Entendo que, independentemente, se foi morador ou honorário o peso 

do Spartano tem o mesmo significado; os quadros devem ficar juntos, numa só 

galeria. Participei de duas escolhas de honorários e eles lá estão, porque tinham 

o espirito Spartano. Devemos respeitar cada quadro lá colocado, nosso mural é 

da instituição Spartana. Na reunião do dia 11/10/21 estarei lá, com certeza, para 

conversar com vocês. Quanto à EM, por não ser antigo aluno, não acompanho 

muito a instituição, mas, de um modo geral, me preocupa muito nossas 

universidades federais e o nosso ensino de graduação. 

 

10- Você tem seu endereço atualizado e registrado na Sparta? Participa das redes 

de Spartanos na internet? 

R. - Meu endereço está atualizado. Não tenho Facebook. Acompanho a galera 

no WhatsApp. Vou ver no Instagram e acompanhar por lá, também. 

 

11- Você tem fotos de seu período na Sparta que poderia compartilhar conosco? 

Se sim, poderia  nos remeter duas delas com as correspondentes legendas?  

R. - Tenho não. 
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12- A seguir, você tem um espaço aberto, caso queira relatar sua experiência de 

vida em Ouro Preto, na Escola de Minas e na Sparta. 

R. – Foi uma época de grande crescimento como pessoa. Sparta, minha segunda 

família, amigos eternos (mesmo não nos encontrando com muita frequência). 

Escola de Minas, minha base acadêmica, meu maior amor, que não se 

concretizou em formatura. Tive de concluir meu curso de engenharia na UFMG, 

em BH. 

.................................................................................................................................. 
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.................................................................................................................................. 

ENTREVISTA COM OS SPARTANOS – DATA: 11/02/2021 – No. DE REGISTRO: 007 

.................................................................................................................................. 

1- Nome completo: Célio Silva Lemos 

Apelido na Sparta:  Não tive 

Cidade natal, estado, país: Pratápolis – MG - Brasil 

e-mail: gacel @terra.com.br 

Celular: (18) 9-9119-7665 

Endereço atual: Rua Luís Pereira Barreto 22 - Apto. 21 e 22 - Centro – CEP: 

16.010-320 – Araçatuba SP. 

 

2- Em qual período morou na Sparta? 

R. - 1963 a 1968 

 

3- Como conheceu a Sparta? Como foi o processo de sua entrada na república? 

R. - No cursinho, às vezes, estudava na casa do Paulo Carvalho, onde conheci o 

Waltinho da Sparta (Walter Magri). Em1963, passei no vestibular da EM – Escola 

de Minas - e me candidatei à vaga na república. 

 

4- Graduou-se na Escola de Minas? Se sim, em que curso e ano? 

R. - Me formei na EM, curso de Engenharia de Minas, em 1968. 

 

5- Após sair da Sparta, em que atividade foi trabalhar? Conte um pouco disso. 

R. - Após a formatura, fui trabalhar com o Emopiano Francisco Sayão Lobato, um 

dos fundadores da Sparta. Ele estava desenvolvendo um projeto de Mineração 

de Sal Gema, para a Carbocloro, empresa paulista, no Pará, na região de 

Fordlândia. Seria financiado pelo grupo italiano NORA. Quando micou esse 

financiamento, o Sayão se desencantou e eu me desliguei da Carbocloro. Então, 

fui trabalhar com meu pai na fazenda de sua propriedade. Hoje, com meus 

irmãos, temos 3 fazendas no MT e 3 usinas hidrelétricas: CGH FAZ GALERA de 

0,25 MW; a CGH FAZ GALERA 1 de 0,75 MW e, em sociedade 50/50% com a 

BRASCAN, a PCH Salto Corgão de 30 MW instalados. 

 

6- Você volta frequentemente a Ouro Preto e à Sparta? Se não, há algo que os 

Spartanos poderiam fazer para motivá-lo a voltar aos encontros 

republicanos? 
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R. -  Só voltei a OP de passagem, depois de formado e em meu jubileu de ouro na 

EM (50 anos de formatura), 2018. 

 

7- Como você vê a Sparta nos dias de hoje, comparativamente ao período em 

que lá morou? 

R. - Para minha alegria, a Sparta está muito bem, a casa e o espírito Spartano, 

embora não esteja ocupada, exclusivamente, por alunos da EM. 

 

8- Idem, a Escola de Minas, no tempo em que lá estudou? 

R. – Da EM nada posso falar. Estava fechada e só passei pelo Campus. 

 

9- Você teria alguma sugestão para melhorar a Sparta e a Escola de Minas? 

R. – A Sparta está muito bem e, pelo que vi , a Escola também. 

 

10- Você tem seu endereço atualizado e registrado na Sparta? Participa das redes 

de Spartanos na internet? 

R. - Participo da rede Spartanos da net e do grupo Sparta - WhatsApp. 

 

11- Você tem fotos de seu período na Sparta que poderia compartilhar conosco? 

Se sim, poderia  nos remeter duas delas com as correspondentes legendas?  

R. - Não tenho fotos, se perderam no tempo. Vou pegar carona nas fotos do 

Otaviano. 

 

12- A Seguir, você tem um espaço aberto, caso queira relatar sua experiência de 

vida em Ouro Preto, na Escola de Minas e na Sparta. 

R. – Está de bom tamanho. 

.................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................... 

ENTREVISTA COM OS SPARTANOS – DATA: 18/03/2021 – No. DE REGISTRO: 019 

............................................................................................................................... 

1- Nome completo: Cesar Roberto Couri Albanese 

Apelido na Sparta: Jô 

Cidade natal, estado, país: Santos Dumont MG. 

e-mail: cesaralb@sdnet.com.br 

Celular: 32 - 9.9923.6561 

Endereço atual: Praça Cesário Alvim, 26 – Sobrado – Centro – CEP: 36.240-000 -  

Santos Dumont MG 

 

2- Em qual período morou na Sparta? 

R. - De 1969 a 1973.  

 

3- Como conheceu a Sparta? Como foi o processo de sua entrada na república? 

R. – Após concluir a Escola Técnica, candidatei-me como bicho à vaga existente. 

 

4- Graduou-se na Escola de Minas? Se sim, em que curso e ano? 

R. - Graduei-me na Escola de Minas, em Engenharia Metalúrgica, no ano de 

1973. 

 

5- Após sair da Sparta, em que atividade foi trabalhar? Conte um pouco disso. 

R. - Nos anos de 1970, o mercado de trabalho era muito favorável ao emprego. 

Fui trabalhar na Vale SA, em Itabira, por indicação do Spartano Ernani Lage. 

Antes, enquanto estudante, ganhei uma bolsa de estudos, por 6 meses, para ir 

trabalhar na Usiminas. Não fui, mas devolvi, integralmente, o montante 

recebido da empresa como incentivo. Com o dinheiro dessa bolsa, comprei o meu 

primeiro carro. Um Fusca 1968. 

  

6- Você volta frequentemente a Ouro Preto e à Sparta? Se não, há algo que os 

Spartanos poderiam fazer para motivá-lo a voltar aos encontros republicanos? 

R. - Fui muito assíduo, nas formaturas e festas do 12. Nos últimos 6 ou 7anos, 

não fui por questões pessoais. Passei por uma rebordosa que, felizmente, hoje 

está curada. 
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7- Como você vê a Sparta nos dias de hoje, comparativamente ao período em que 

lá morou? 

R. - No período que deixei de frequentar, aconteceram muitas surpresas 

desagradáveis. Fatos repugnantes com moradores irresponsáveis, capitaneados 

por decano longevo, que prejudicaram o bom conceito da república, na 

sociedade ouropretana, de que sempre gozamos. 

Felizmente, a proposta dos atuais moradores é recuperar o bom nome e voltar a 

ser uma casa de estudantes, bem-conceituada na Escola de Minas e na 

comunidade. Vejo isso perfeitamente possível, com a maior participação dos 

antigos Spartanos. 

 

8- Idem, a Escola de Minas, no tempo em que lá estudou? 

R. - Atualmente, não tenho notícias reais da Escola de Minas. Soube de um 

movimento de antigos alunos, notáveis, que vão procurar reforçar o 

planejamento atual dos cursos oferecidos aos alunos. Vejo muito providencial 

essa ajuda, pois baliza os caminhos da Escola com as necessidades reais do 

mercado. 

 

9- Você teria alguma sugestão para melhorar a Sparta e a Escola de Minas? 

R. - Para nossa querida Sparta, será sempre fazer boas escolhas na admissão dos 

novos moradores. Quando houver erro na escolha, o decano deve agir, 

prontamente, convocando reunião para resolver a saída da pessoa problema. 

Excepcionalmente, admitir mais de 2 companheiros novos. Ficarem atentos 

para, sempre, ter uma formatura por ano. O Decano deve zelar pelas boas 

práticas da Constituição da República (Regimento Interno). Maior frequência de 

antigos Spartanos na República... 

 

10- Você tem seu endereço atualizado e registrado na Sparta? Participa das redes 

de Spartanos na internet? 

R. - Sim. 

 

11- Você tem fotos de seu período na Sparta que poderia compartilhar conosco? 

Se sim, poderia  nos remeter duas delas com as correspondentes legendas?  

R. - Enviei duas. 

 

12- A seguir, você tem um espaço aberto, caso queira relatar sua experiência de 

vida em Ouro Preto, na Escola de Minas e na Sparta. 



 

83 
 

R. - Viver o espírito da República Sparta foi para mim uma experiência de vida 

maravilhosa. Éramos moradores felizes por sermos alunos Escola de Minas e, 

principalmente, moradores da Sparta. Obrigado por me fazer lembrar de tempos 

maravilhosos de minha vida. 

............................................................................................................................... 

 

 
 

 

  

Bruno, Sorriso e Vera Albanese, na praça de São Chico de baixo. 

Encontro do 12 com vários amigos e antigos Spartanos como eu. 
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.................................................................................................................................. 

ENTREVISTA COM OS SPARTANOS – DATA: 02/03/2021 – No. DE REGISTRO: 014 

.................................................................................................................................. 

1- Nome completo: Christiano Machado de Carvalho 

Apelido na Sparta: Não tive. 

Cidade natal, estado, país: Ubá – MG - Brasil 

e-mail: christianomachadoc@yahoo.com.br 

Celular: 32- 9.8868.2448 

Endereço atual: Rua Dr. Ângelo Barleta, 120 – Apto. 201 - Ubá MG - CEP: 36.500-

057 

 

2- Em qual período morou na Sparta? 

R. – 1963 a 1966 

 

3- Como conheceu a Sparta? Como foi o processo de sua entrada na república? 

R. – Fiz a Escola Técnica. Assim, já morava em Ouro Preto, desde 1958. Sendo 

uma cidade pequena, conhecia todas as repúblicas. 

 

4- Graduou-se na Escola de Minas? Se sim, em que curso e ano? 

R. – Sim, em Engenharia Metalúrgica, 1966. 

 

5- Após sair da Sparta, em que atividade foi trabalhar? Conte um pouco disso. 

R. - Após minha formatura, fui trabalhar na Usiminas, no Departamento de 

Engenharia Industrial, onde fiquei por 2 anos. Em seguida, fui para a expansão 

da Usina Siderúrgica, trabalhar com programação e controle de obras. 

Daí, fui designado para trabalhar no escritório da Usiminas, em Tóquio - Japão. 

Em 1975, fui convidado para voltar ao Brasil e trabalhar na USIMEC, onde 

permaneci até 1981. 

Após isso, fui trabalhar em grandes empresas de Engenharia: Exata, HS 

Consultoria Gerencial e na COBRAPI. 

Como empreendedor, fui proprietário de uma destilaria de aguardente e de uma 

fábrica de móveis, ambas em Ubá - MG. 

 

6- Você volta frequentemente a Ouro Preto e à Sparta? Se não, há algo que os 

Spartanos poderiam fazer para motivá-lo a voltar aos encontros republicanos? 
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R. -  Há bastante tempo, não vou a Ouro Preto. Outro dia fui a Belo Horizonte e, 

na volta pra Ubá, entrei na cidade. Minha intenção era parar na Sparta, porém 

não havia onde estacionar o carro. rsrs 

 

7- Como você vê a Sparta nos dias de hoje, comparativamente ao período em que 

lá morou? 

R. – Olhe, no meu tempo, conseguir uma vaga em uma república era um desejo 

de todos. Vejo, porém, que hoje a Sparta coloca anúncio para recrutar 

moradores. Não consigo entender isso! 

 

8- Idem, a Escola de Minas, no tempo em que lá estudou? 

R. - No meu tempo de Escola de Minas, havia alguns professores que reprovavam 

um grande número de alunos, parece que por pura vaidade. As mesmas 

matérias, quando ministradas por outros professores, eram facilmente 

entendidas e, consequentemente, quase não havia reprovações. 

 

9- Você teria alguma sugestão para melhorar a Sparta e a Escola de Minas? 

R. – Não sei como está a Escola de Minas, atualmente. Mas quando vejo no jornal 

o ranking das melhores escolas, nunca vejo um curso de engenharia da Escola de 

Minas entre os melhores, os mais bem avaliados. Como a Escola de Minas foi 

fundada em 1876, e por lá passaram grandes nomes da engenharia nacional, 

houve o propósito de ser uma referência em metalurgia, minas e geologia.  

Quanto à Sparta, não sei como está hoje. Tempos atrás, parecia que tinha um 

excesso de festas... 

 

10- Você tem seu endereço atualizado e registrado na Sparta? Participa das redes 

de Spartanos na internet? 

R. – Sim, quanto ao endereço. Não participo das redes sociais de Spartanos. 

 

11- Você tem fotos de seu período na Sparta que poderia compartilhar conosco? 

Se sim, poderia  nos remeter duas delas com as correspondentes legendas?  

R. – Não tenho. 

 

12- A Seguir, você tem um espaço aberto, caso queira relatar sua experiência de 

vida em Ouro Preto, na Escola de Minas e na Sparta. 

R. – Está de bom tamanho. Saudações Spartanas. 

.................................................................................................................................. 
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.................................................................................................................................. 

ENTREVISTA COM OS SPARTANOS – DATA: 15/03/2021 – No. DE REGISTRO: 016 

.................................................................................................................................. 

1- Nome completo: Ernani Sa Martins Lage 

Apelido na Sparta: Lorico 

Cidade natal, estado, país: Itabira MG 

e-mail: ernanilage@yahoo.com.br 

Celular: (31) 9.9963.5520  

Endereço atual: Vila Técnica do Areão nº 01 - Itabira MG - CEP: 35.900-841 

 

2- Em qual período morou na Sparta? 

R. – março de 1965 a março de 1971 

 

3- Como conheceu a Sparta? Como foi o processo de sua entrada na república? 

R. – Fui à república, candidatei-me, participei de alguns eventos e fui escolhido, 

junto com o Cláudio e Décio. 

 

4- Graduou-se na Escola de Minas? Se sim, em que curso e ano? 

R. – Engenharia de Minas, turma de 1970. 

 

5- Após sair da Sparta, em que atividade foi trabalhar? Conte um pouco disso. 

R. Inicialmente, fui trabalhar com Construção Civil, obras para irrigação. A partir 

de outubro de 1972, ingressei-me na Companhia Vale do Rio Doce, minas de 

Itabira, até a minha aposentadoria, em Setembro de 1997. 

 

6- Você volta frequentemente a Ouro Preto e à Sparta? Se não, há algo que os 

Spartanos poderiam fazer para motivá-lo a voltar aos encontros republicanos? 

R. - Quase sempre, para as festas do 12. 

 

7- Como você vê a Sparta nos dias de hoje, comparativamente ao período em que 

lá morou? 

R. – Se reorganizando para voltar à nossa visão de futuro. 

 

8- Idem, a Escola de Minas, no tempo em que lá estudou? 

R. – Completamente diferente, hoje uma grande Universidade com outros 

horizontes. 
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9- Você teria alguma sugestão para melhorar a Sparta e a Escola de Minas? 

R. –Diálogo entre os moradores e os antigos alunos, como estamos fazendo no 

presente momento. 

 

10- Você tem seu endereço atualizado e registrado na Sparta? Participa das redes 

de Spartanos na internet? 

R. – Sim. 

 

11- Você tem fotos de seu período na Sparta que poderia compartilhar conosco? 

Se sim, poderia  nos remeter duas delas com as correspondentes legendas?  

R. - Não.  

 

12- A seguir, você tem um espaço aberto, caso queira relatar sua experiência de 

vida em Ouro Preto, na Escola de Minas e na Sparta. 

R. – Está de bom tamanho. 

.................................................................................................................................. 
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.................................................................................................................................. 

ENTREVISTA COM OS SPARTANOS – DATA: 28/02/2021 – No. DE REGISTRO: 013 

.................................................................................................................................. 

1- Nome completo: Eurico dos Santos Gonçalves 

Apelido na Sparta: Índio 

Cidade natal, estado, país: Cuiabá - MT 

e-mail: euricosg50@gmail.com 

Celular: (31) 9.8539.1021 

Endereço atual: Rua Frederick Taylor, 57 – Bairro Cidade Nobre – Ipatinga MG – 

CEP: 35.162-368 

 

2- Em qual período morou na Sparta? 

R. – 1972 a 1977 

 

3- Como conheceu a Sparta? Como foi o processo de sua entrada na república? 

R. - Em 1971, saí de Cuiabá pra fazer cursinho pré-vestibular em Ouro Preto. 

Depois de 2 meses de curso, conheci o Irineu (Moita) que, coincidentemente, 

saíra de Cuiabá com o mesmo objetivo. Tornamo-nos amigos ( não nos 

conhecíamos, em Cuiabá). Ele frequentava, sempre, o lugar onde eu morava em 

Ouro Preto, a Pensão Maia, situada em frente à Igreja do Carmo.  

Ia pra bater papo, mas principalmente para estudar. Na época, estudávamos 

muito, tanto que éramos os melhores do curso, sempre dentre os três primeiros 

da turma, posição que nos dava o privilégio de tomar as refeições no Restaurante 

da Escola de Minas, REMOP. Era um prêmio, pois ainda não cursávamos a Escola 

de Minas. Ambos, o cursinho e o restaurante, eram administrados pelo Centro 

Acadêmico da Escola de Minas. 

A nossa convivência era muito boa, e nossa amizade se fortalecia com o passar 

do tempo. 

Chegando no mês de dezembro, ele me apresentou um convite. Disse ele: na 

minha república tá formando muita gente, abrindo muita vaga, vou conversar 

com a turma e recomendá-lo para poder morar lá, até o vestibular. E me explicou 

que, caso fosse aprovado, o processo de seleção pra preenchimento das vagas 

viria depois.  

Dois dias se passaram e chegou ele dizendo: Tudo conversado, falei sobre você e 

pode mudar pra lá quando quiser, a república tá, praticamente, vazia. 
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Até então, eu não conhecia a SPARTA, nem sei com quem ele conversou, mas o 

fato é que, na semana seguinte, acertei minhas contas na pensão e lá me 

apresentei. O próprio Irineu me ajudou na mudança. Ele desistiu de Ouro Preto 

e foi fazer vestibular em BH, fisioterapia (salvo engano). Formou-se e voltou pra 

Cuiabá, onde a sua família havia se radicado, vinda de Patos de Minas. 

Encontrei-me algumas vezes com ele, em Cuiabá, mas perdemos contato. 

 

4- Graduou-se na Escola de Minas? Se sim, em que curso e ano? 

R. - Engenharia Civil – 1977. 

 

5- Após sair da Sparta, em que atividade foi trabalhar? Conte um pouco disso. 

R. - Ainda estudante do 2° ano de engenharia, conheci a Zelinha e começamos a 

namorar. Ela fazia o curso de Farmácia/ Bioquímica e mantivemos o namoro, até 

o final de nossos cursos, ficando noivos no último ano.  

Formados e decididos a nos casar, assim que pudéssemos, saímos em busca de 

emprego, com o pacto de um  seguir o outro que primeiro se estabelecesse. 

Fui pra Cuiabá, pois minha intenção era voltar pra minha terra. Assim que 

comecei os contatos e apresentação de meu currículo na cidade, recebi um 

telefonema de minha noiva:  

“Já estou com contatos bem promissores e, aqui, está sendo criada uma Empresa 

de Engenharia que está contratando recém-formados, venha logo!” 

Essa Cidade era Ipatinga MG, e a Empresa era a CURVA – Cia. Urbanizadora Vale 

do Aço - uma autarquia, serviço autônomo, criado por lei, com personalidade 

jurídica, patrimônio e receita próprios. Foi idealizada para executar atividades 

típicas de Administração Pública, que requeriam, para seu melhor 

funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. 

 

6- Você volta frequentemente a Ouro Preto e à Sparta? Se não, há algo que os 

Spartanos poderiam fazer para motivá-lo a voltar aos encontros republicanos? 

R. - Inicialmente, logo após a formatura, voltei algumas vezes. Afastei-me por 

circunstâncias pessoais: trabalho, família, enfim, perda de contato com a 

república. 

  

7- Como você vê a Sparta nos dias de hoje, comparativamente ao período em que 

lá morou? 

R. - Na nossa época, apesar de pequenas discórdias, mantínhamos o 

companheirismo, solidariedade, respeito e amizade. Nos dias de hoje, não sou a 
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pessoa indicada pra dizer. Há muito tempo não compareço à república, porém, 

pelo que li no ZAP do Grupo Sparta, percebe-se a perda e relaxamento com os 

princípios básicos de se viver em comunidade. Aparentemente, a república foi 

tomada, em certo espaço de tempo, por pessoas despreparadas para o convívio 

em grupo, pessoas que cultuaram a arrogância como forma de se impor. Foi 

deixada de lado a convivência sadia, desprezaram-se o diálogo, a paz e a 

harmonia. Mas nada está perdido, tudo se renova: “as boas ações e  os bons 

costumes, também têm o poder de contagiar”. Isso tem que ser incutido, 

insistido, mostrado e debatido, nas reuniões periódicas dos atuais e antigos 

Spartanos. Precisa-se restabelecer o comportamento que honre e digne os 

princípios que a SPARTA sempre delineou.  

 

8- Idem, a Escola de Minas, no tempo em que lá estudou? 

R. – Não tenho informação. 

 

9- Você teria alguma sugestão para melhorar a Sparta e a Escola de Minas? 

R. - Escola de Minas – Deve-se levantar e apresentar um diagnóstico. Depois,  

aqueles que lá trabalham (professores, coordenadores etc.) e  antigos alunos,  

lotados em grandes empresas e que percebem as deficiências atuais, deveriam, 

juntos, buscar, em incessantes debates, novos  caminhos, aperfeiçoamento, 

modernização e atualização dos métodos e grade de ensino. Deveriam ser 

exigidos, também, bom desempenho dos alunos e colocação no mercado de 

profissionais bem-preparados. 

 

10- Você tem seu endereço atualizado e registrado na Sparta? Participa das redes 

de Spartanos na internet? 

R. – Sim. 
 

11- Você tem fotos de seu período na Sparta que poderia compartilhar conosco? 

Se sim, poderia  nos remeter duas delas com as correspondentes legendas?  

R. – Não. 
 

12- A seguir, você tem um espaço aberto, caso queira relatar sua experiência de 

vida em Ouro Preto, na Escola de Minas e na Sparta. 

R. -  Está de bom tamanho. 

.................................................................................................................................. 
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.................................................................................................................................. 

ENTREVISTA COM OS SPARTANOS – DATA: 21/02/2021 – No. DE REGISTRO: 010 

.................................................................................................................................. 

1- Nome completo: Francisco Antônio de Oliveira Batista 

Apelido na Sparta: Chico Pipoca 

Cidade natal, estado, país: Itabirito - MG 

e-mail: cchicobatista@hotmail.com 

Celular: 31 - 9.9297.3040 

Endereço atual: Rua Primo Cavallieri 169 – Centro - Itabirito MG - CEP:  35.450-

074 

 

2- Em qual período morou na Sparta? 

R. - 1979 e 1980, como morador, e 1981 e 1982, já casado, frequentador assíduo.  

 

3- Como conheceu a Sparta? Como foi o processo de sua entrada na república? 

R. – Nos primeiros períodos da EM, fiz algumas matérias com o Vitor Gringo que, 

apesar de ser veterano, ainda cursava algumas matérias iniciais para adquirir 

mais experiência, acho. Ficamos amigos e comecei a frequentar a Sparta.  Lá, 

encontrei antigos colegas de Escola Técnica, Beto, Tangão e Gambá. Logo, fui 

aceito como morador. Não tive trote. Talvez, por já conhecer a turma e já estar 

com mais idade. Trabalhei durante 4 anos como técnico de Mineração, antes de 

entrar pra Engenharia. 

 

4- Graduou-se na Escola de Minas? Se sim, em que curso e ano? 

R. – Sim. Engenharia de Minas.  Dezembro de 1982. 

 

5- Após sair da Sparta, em que atividade foi trabalhar? Conte um pouco disso. 

R. – O ano de 1983 foi o pior em termos de se conseguir emprego. Garimpava, 

toda semana, todos os jornais de MG, SP e RJ . Enviei mais de 400 currículos. No 

final, estava escrevendo: pelo amor de Deus, me chamem pelo menos para uma 

entrevista. Nada. Desesperado, casado e com filhas, passei 1983 trabalhando 

como vendedor ambulante e professor em ensino médio. No início de 1984, 

houve um concurso na Vale . Passei e fui para Carajás, onde fiquei 5 anos. Depois, 

fui transferido para Minas, onde fiquei até 2013, completando 30 anos na 

Empresa.  
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6- Você volta frequentemente a Ouro Preto e à Sparta? Se não, há algo que os 

Spartanos poderiam fazer para motivá-lo a voltar aos encontros republicanos? 

R. -  Nos primeiros 5 anos de Carajás, não . Quando fui transferido pra Minas, 

passei a frequentar a Sparta nas festas do 12 e em alguns Carnavais. Já saí no 

bloco das Lajes. Nas festas do 12, sempre ficava só um dia. Na época, eu 

exagerava um pouco na bebida, então não aguentava mais que um dia. Hoje em 

dia, continuo exagerando um pouco na bebida. 

 

7- Como você vê a Sparta nos dias de hoje, comparativamente ao período em que 

lá morou? 

R. – Quando entrei na Sparta, eram poucos moradores: Sorriso, Beto, Vitor, 

Quim, Gambá e Tangão. Foi uma época especial. Um aprendizado. Tão 

importante quanto a formação na EM, foi a vida na Sparta. Não vivi o período 

ruim da república. Só tive notícias, depois do ocorrido. Hoje, vejo a Sparta tal 

qual à minha época. Ambiente muito bom. Atualmente, com o Grupo de ZAP, os 

antigos alunos estão muito mais presentes. Isso é muito positivo.  

 

8- Idem, a Escola de Minas, no tempo em que lá estudou?   

R. – A EM da Praça Tiradentes , onde fiz a maior parte do curso, tinha o seu 

charme.  Aulas com os dinossauros, Tibiriça, Nicodemos, Dornelas etc. eram o 

máximo. Muito orgulho.  

 

9- Você teria alguma sugestão para melhorar a Sparta e a Escola de Minas? 

R. – A Sparta já está boa e melhorando com este grupo de ZAP, onde os antigos 

alunos se fazem mais presentes e olham mais pela casa, junto com os moradores. 

A EM não sei. Na ilusão, voltar para o prédio da Praça Tiradentes e ressuscitar 

os dinossauros... 

 

10- Você tem seu endereço atualizado e registrado na Sparta? Participa das redes 

de Spartanos na internet? 

R. – Sim. Sim. 

 

11- Você tem fotos de seu período na Sparta que poderia compartilhar conosco? 

Se sim, poderia  nos remeter duas delas com as correspondentes legendas?  

R. – Na época, não era muito comum ficar tirando fotos . Que me lembre, só 

tenho a do quadro. 
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12- A seguir, você tem um espaço aberto, caso queira relatar sua experiência de 

vida em Ouro Preto, na Escola de Minas e na Sparta. 

R. – Quando fui fazer Engenharia, já estava com 24 anos. Tinha feito Escola 

Técnica - ETFOP e trabalhado, durante 4 anos, como Técnico de Mineração. 

Meus contemporâneos de ETFOP já estavam se formando em Engenharia. Então, 

meu propósito era: não voltei a Outro Preto pra tomar cachaça. Voltei pra 

estudar e me formar o mais rápido possível. Em parte, cumpri. NUNCA perdi uma 

cachaçada com a turma, mas também estudei muito. Consegui conciliar as duas 

coisas. Tanto que me formei em 4,5 anos, fazendo uma só matéria no último 

período, ou seja, quase me formei em 4 anos. 

 

Ouro Preto sempre foi muito especial para mim. Tentei influenciar minhas filhas 

a irem estudar em Ouro Preto, mas não tive sucesso. Vou tentar agora com os 

netos que já estão quase na idade. 

.................................................................................................................................. 
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.................................................................................................................................. 

ENTREVISTA COM OS SPARTANOS – DATA: 15/03/2021 – No. DE REGISTRO: 018 

.................................................................................................................................. 

1- Nome completo: Gilcimar Pires Cabral Oliveira 

Apelido na Sparta: Xibungo 

Cidade natal, estado, país: Ipatinga MG - Brasil 

e-mail: gilcimar750@gmail.com 

Celular: (31) 9.9131.3907 

Endereço atual: Rua Aroeira, 320 - Mirante da Mata - Nova Lima MG - CEP: 

34.004-510 

 

2- Em qual período morou na Sparta? 

R. – Julho 2000 – Julho 2006 

 

3- Como conheceu a Sparta? Como foi o processo de sua entrada na república? 

R. – No primeiro semestre de 2000, cheguei a Ouro Preto para fazer cursinho. 

Nesse período, morei na TX. A vaga foi organizada por meu irmão, à época, 

morador da Gaiola de Ouro, que estudava com o decano da TX e, em função de 

um acidente ocorrido com um dos moradores, havia uma vaga por 6 meses e eu 

poderia ficar lá.  

Depois de aprovado no vestibular, não havia vaga para mim, porque todos os 

bixos que haviam batalhado naquele período tinham sido escolhidos e o colega 

que houvera sofrido o acidente estava recuperado e retornaria para continuar 

sua graduação. 

No período que morei na TX, conheci a Sparta e os Spartanos que lá moravam. 

Foi uma escolha lógica pra mim e, nos últimos dias do mês de julho e do festival 

de inverno de 2000, me mudei para a nossa gloriosa casa.  

 

4- Graduou-se na Escola de Minas? Se sim, em que curso e ano? 

R. -Sim, Engenharia Ambiental, em 2006. 

 

5- Após sair da Sparta, em que atividade foi trabalhar? Conte um pouco disso. 

R. – Inicialmente, fui trabalhar com Consultoria ambiental em Itabira, na WE 

Engenharia (de propriedade do antigo aluno Lorico), depois, fui para a MMX 

Mineração e Metálicos, em fevereiro de 2007, para trabalhar no Projeto Minas-

Rio. Com a aquisição do projeto pela Anglo American, em 2008, fui transferido 



 

95 
 

para esta companhia, onde trabalhei por 13 anos, sendo 11 anos na cidade de 

Conceição do Mato Dentro e os últimos dois anos em atividade internacional, 

vivendo em Londres e Santiago do Chile. Em março/2020, retornei ao Brasil para 

trabalhar na Vale SA (período curto – 10 meses). Em janeiro de 2021, retornei à 

Anglo American, onde sigo trabalhando.  

 

6- Você volta frequentemente a Ouro Preto e à Sparta? Se não, há algo que os 

Spartanos poderiam fazer para motivá-lo a voltar aos encontros republicanos? 

R. -  Sim, sempre que posso e, na maioria das vezes, acompanhado de minha 

família.  

 

7- Como você vê a Sparta nos dias de hoje, comparativamente ao período em que 

lá morou? 

R. – Vejo uma casa que acompanha a modernidade da vida estudantil em Ouro 

Preto, que segue mantendo as tradições do modelo republicano estudantil, 

mesmo com todas as dificuldades trazidas pelo novo perfil dos estudantes das 

Universidades Federais do país. 

  

8- Idem, a Escola de Minas, no tempo em que lá estudou? 

R. – Uma escola de excelência em engenharia, que propicia oportunidades 

ímpares, durante o período acadêmico, e formação técnica para a vida 

profissional futura. 

  

9- Você teria alguma sugestão para melhorar a Sparta e a Escola de Minas? 

R. – A presença constante dos antigos alunos pode aproximar os mesmos da 

nova realidade da vida estudantil ouropretana, e fazer com que o processo de 

adaptação ao futuro considere a longa história trazida por essas diferentes 

gerações. 

  

10- Você tem seu endereço atualizado e registrado na Sparta? Participa das redes 

de Spartanos na internet? 

R. – Sim para as duas perguntas. 

 

11- Você tem fotos de seu período na Sparta que poderia compartilhar conosco? 

Se sim, poderia  nos remeter duas delas com as correspondentes legendas?  

R. – Sim, enviei no grupo de WhatsApp, recentemente, muitas fotos que tenho 

aqui e continuarei procurando por outras.  
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12- A seguir, você tem um espaço aberto, caso queira relatar sua experiência de 

vida em Ouro Preto, na Escola de Minas e na Sparta. 

R. – Ainda na época de colégio, muito se ouvia falar da vida estudantil de Ouro 

Preto. Eu só tinha estado lá uma vez, em uma excursão, quando ainda tinha 12-

13 anos. 

Por meio do meu irmão (Bactéria - antigo aluno da Gaiola de Ouro), conheci o 

CAEM e a vida de república, nos idos de 2006. Cabe dizer que dessa vez, eu ainda 

com 16 anos conheci o CAEM, acompanhado de meu pai, meu irmão e seus 

colegas de república. Depois, em 1999, fui passar o 12 de outubro e, aí, tive a 

certeza de que era ali, naquela cidade, que eu queria morar.  

Combinei com meu irmão e ele foi o grande apoiador na missão de convencer 

meu pai de que eu deveria ir fazer cursinho lá e, na sequência, entrar para a 

universidade. Naquela época, queria fazer Ciências Biológicas, que tinha 

vestibular anual. 

Com tudo acertado com a família, lugar pra morar e compromisso de estudar, 

embarquei rumo a Ouro Preto. Fui morar na TX e fazer cursinho. Nesse período, 

conheci algumas pessoas que ainda tenho o prazer de tê-los como grandes 

amigos. Tékus, Nakapa, Bikudinho (TX) eram todos estudantes de engenharia e, 

entre um papo e outro, me mostraram o que faziam os Engenheiros de Minas e 

Geólogos. Dali, estava certo de que faria Engenharia Geológica, quando 

chegasse o vestibular. 

Quando comprei o manual do candidato (àquela época ainda se comprava o 

manual com o prospecto dos cursos e sua ficha de aplicação - não era eletrônico 

e não havia Enem), vi o curso de Engenharia Ambiental listado. Nunca tinha 

ouvido falar deste curso, mas pensei ser exatamente o que eu queria para mim. 

Uma engenharia que me permitisse estudar o ambiente de maneira integrada e 

sistêmica. Mal sabia que este, em pouco tempo, seria um assunto dominante em 

nossas vidas, em função da necessidade de buscarmos o equilíbrio do nosso 

planeta. 

Comecei o meu curso e uma nova etapa da minha vida. Me formei engenheiro e, 

acima de tudo, me forjei Spartano. Entrei para uma família em que um ajuda o 

outro, pelo fato de poder fazer a diferença na vida de alguém, por poder ser o 

irmão que faltava ali, na ausência da nossa família de origem, durante os anos 

de estudo. Ali, construí amizades verdadeiras que trago comigo e levarei por 

toda minha vida. Ali, vivi anos inesquecíveis, e me faltam palavras para descrever 

e completar este depoimento sem, antes, ter que dar uma pausa para enxugar 
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os olhos mareados de saudade. Tempo bom que não volta mais... sorte a nossa 

que sempre podemos voltar e lembrar desses momentos, ao mesmo tempo em 

que aprendemos o novo! 

.................................................................................................................................. 

  



 

98 
 

.................................................................................................................................. 

ENTREVISTA COM OS SPARTANOS – DATA: 22/04/2021 – No. DE REGISTRO: 025 

.................................................................................................................................. 

1- Nome completo: Jarbas Eustáquio Avellar 
Apelido na Sparta: Fodinha 

Cidade natal, estado, país: Santo Antônio do Amparo  MG 

e-mail: : jarbasavellar@gmail.com 

Celular: 31 - 9.8621.0284 

Endereço atual: Rua Gabriel Santos, 64 – Bairro Rosário – Ouro Preto MG - CEP: 

35.400-000 

 

2- Em qual período morou na Sparta? 

R. – 1966 a 1971 

 

3- Como conheceu a Sparta? Como foi o processo de sua entrada na república? 

R. – Estava escolhido na Sinagoga. No cursinho, hospedei-me na FG, ao lado da 

Sparta. Daí, fiquei conhecendo a turma Spartana e fui chamado para morar lá. 

 

4- Graduou-se na Escola de Minas? Se sim, em que curso e ano? 

R. – Sim, Engenharia Civil, 1971. 

 

5- Após sair de Ouro Preto, em que atividade foi trabalhar? Conte um pouco 

disso. 

R. – Inicialmente, como engenheiro da Prefeitura de Ouro Preto – Secretaria de 

Obras. Depois, criei uma firma de engenharia e construí um prédio em Ouro 

Preto. Como antes, ainda estudante, havia me ingressado no setor de transporte 

coletivo, acabei me dedicando a essa atividade e na qual estou até hoje... 

 

6- Você volta frequentemente a Ouro Preto e à Sparta? Se não, há algo que os 

Spartanos poderiam fazer para motivá-lo a voltar aos encontros republicanos? 

R. -  Moro em Ouro Preto e só não vou com mais frequência à Sparta, por falta 

de entrosamento com os moradores atuais. 

 

7- Como você vê a Sparta nos dias de hoje, comparativamente ao período em que 

lá morou? 
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R. – Ainda preserva os ideais Spartanos, mesmo com as dificuldades criadas pela 

evolução dos tempos e a divisão entre a tradicional cultura da Escola de Minas e 

a da UFOP. 
 

8- Idem, a Escola de Minas, no tempo em que lá estudou? 

R. – O tradicional espírito da Escola de Minas acabou. O advento da UFOP 

dissipou o tradicional espírito Emopiano. 
 

9- Você teria alguma sugestão para melhorar a Sparta e a Escola de Minas? 

R. – A Sparta poderia aglutinar mais os antigos alunos e o tradicional espírito da 

Escola de Minas. Penso que não há mais como preservar, integralmente, a 

tradição. 
 

10- Você tem seu endereço atualizado e registrado na Sparta? Participa da rede de 

Spartanos na internet? 

R. – Sim. Participo dos grupos Spartanos. 
 

11- Você tem fotos de seu período na Sparta que poderia compartilhar conosco? 

Se sim, poderia  nos remeter duas delas com as correspondentes legendas?  

R. – Vou solicitar ao Fabiano (filho) disponibilizar algo. 
 

12- A Seguir, você tem um espaço aberto, caso queira relatar sua experiência de 

vida em Ouro Preto, na Escola de Minas e na Sparta. 

R. – Ouro Preto, a Sparta e a Escola de Minas foram alavancas que propiciaram 

mudanças em minha vida, dando a ela rumo para o trabalho, a objetividade e 

conquistas constantes, mantendo as raízes da saudável convivência e amizades 

sólidas. 

.................................................................................................................................. 

                                                                  

  

Eu, testemunhando o 

casamento do Otaviano! 
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.................................................................................................................................. 

ENTREVISTA COM OS SPARTANOS – DATA: 14/05/2021 – No. DE REGISTRO: 028 

.................................................................................................................................. 

1- Nome completo: José Abílio Chartouni 
Apelido na Sparta: Bicho e Zé Bilim 

Cidade natal, estado, país: Santos Dumont MG 

e-mail: jachartouni@uol.com.br 

Celular: (91) 9.9191.2184 

Endereço atual:  Travessa Mariz e Barros, 943 – Apto. 304 – Edif. Montese – 

Bairro Pedreira – CEP: 66.080-007  -  Belém PA 

 

2- Em qual período morou na Sparta? 

R. – 1971 a 1975 

 

3- Como conheceu a Sparta? Como foi o processo de sua entrada na república? 

R. – Através da seleção de calouros da Escola de Minas. O processo foi de muitos 

trotes (capinar e varrer o terreiro, brincadeiras etc.), afinal os moradores 

precisavam nos conhecer. 

 

4- Graduou-se na Escola de Minas? Se sim, em que curso e ano? 

R. – Sim, Metalurgia, em 1975. 

 

5- Após sair da Sparta, em que atividade foi trabalhar? Conte um pouco disso. 

R. – 1) Pelotização da Vale, em Vitória-ES; 2) Metalurgia do Pó, Resende-RJ; 3)  

Alcan, Ouro Preto – MG; 4) Restaurante próprio, Ouro Preto – MG; 5) Alunorte, 

Barcarena – PA;  (trabalhando, sempre, em start up e controle de processo). 

 

6- Você volta frequentemente a Ouro Preto e à Sparta? Se não, há algo que os 

Spartanos poderiam fazer para motivá-lo a voltar aos encontros republicanos? 

R. -  Já fui com mais frequência, principalmente nos “12”. Mas, com a debilitação  

da minha mãe, há um bom tempo que não vou a Ouro Preto. Mas me aguardem. 

Regressarei! (rsrsrs!) 

 

7- Como você vê a Sparta nos dias de hoje, comparativamente ao período em que 

lá morou? 

R. – Evoluída, como tudo! 
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8- Idem, a Escola de Minas, no tempo em que lá estudou? 

R. – Evoluída, como tudo! No meu tempo, os cursos não eram semestrais e os 

colegas, com os quais começávamos um curso, iam, com a gente,  até o final (5 

anos). Assim, a integração, o conhecimento e a amizade eram mais fortes! 
 

9- Você teria alguma sugestão para melhorar a Sparta e a Escola de Minas? 

R. – No momento, não!  Não conheço as circunstâncias atuais, logo não tenho 

nada a sugerir 
 

10- Você tem seu endereço atualizado e registrado na Sparta? Participa das redes 

de Spartanos na internet? 

R. – Eu tentei contato com a Sparta várias vezes, sem resposta. Depois, desisti. 

Cheguei a fazer uma relação de todos os nomes e endereços de Spartanos que 

encontrei, tentei contato, mas ninguém me respondeu, logo... 
 

11- Você tem fotos de seu período na Sparta que poderia compartilhar conosco? 

Se sim, poderia  nos remeter duas delas com as correspondentes legendas?  

R. – Infelizmente, não tenho!  Na minha época, ainda não existiam os celulares, 

logo...rsrsrsr 
 

12- A seguir, você tem um espaço aberto, caso queira relatar sua experiência de 

vida em Ouro Preto, na Escola de Minas e na Sparta. 

R. – Na Sparta, 5 anos maravilhosos, desde o momento em que entrei, até o 

momento em que saí. Nada, nada... absolutamente nada... era trancado na 

república. Isto me marcou muito!  

Também, gosto muito do termo Spartano Ausente, em vez de antigo aluno e ou 

ex-spartano. 

........................................................................................................................ 
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.................................................................................................................................. 

ENTREVISTA COM OS SPARTANOS – DATA: 18/04/2021 – No. DE REGISTRO: 024 

.................................................................................................................................. 

1- Nome completo: José Christiano Machado 

Apelido na Sparta: Zé Crico 

Cidade natal, estado, país: Ubá MG 

e-mail: josechristiano@uol.com.br 

Celular: (31) 9.8717.8622 

Endereço atual: Rua Francisco Augusto da Silva, 23 - Apto 201 

                              Bairro N. S. de Lourdes - Ouro Preto MG – CEP: 35.400-000 

 

2- Em qual período morou na Sparta? 

R. – 1967 a 1969. 

 

3- Como conheceu a Sparta? Como foi o processo de sua entrada na república? 

R. – Conheci a Sparta, através do meu primo Christiano Machado Carvalho, que 

morava na república, quando eu estava fazendo o Curso Científico, no Colégio 

Arquidiocesano, junto com outro primo, Cláudio, irmão do Christiano. 

Inclusive, fui convidado por esse primo para a inauguração da piscina, dia 

12/10/1964, depois do “baile do doze” .  Foi muito divertido, todo mundo caindo, 

outros sendo empurrados para dentro da piscina de terno e gravata e as 

mulheres em vestidos de baile...uma farra...kkk 

   

Passando no Vestibular em 1965, eu e Cláudio entramos no processo de escolha, 

que era por unanimidade dos moradores, após análise dos candidatos em uma 

lista, onde deixávamos o nome e batíamos um papo.  Naquele ano, havia 3 vagas 

e compareceram mais de trinta candidatos, vez que este ano a EMOP abriu o 

dobro de vagas do normal...cerca de 120. 

Como disse nosso amigo Otaviano, a escolha era feita no “bonde” das 22:00 h e 

o resultado e os motivos da escolha, ou não, ficavam ali.  

Assim foi feito e foram escolhidos o Cláudio, o Décio e o Lorico. 

 

A seguir, eu e mais três colegas calouros fomos morar na República Nau Sem 

Rumo, república particular, cujo imóvel pertencia ao Prof. Moacir Lisboa, que 

ficava situado quase em frente à atual República Marragolo. 
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Não desistindo de meu objetivo, concorri, novamente, nos anos de 1966 e 1967, 

até que, certo dia, quando menos esperava, em Agosto de 1967, o Décio estava 

subindo para a Sparta e eu para a Nau e, como o caminho era o mesmo, fomos 

conversando, então ele me contou sobre a vaga existente na república com a 

saída do Cláudio, que tinha se transferido para Volta Redonda. Daí, me convidou 

para ir lá na república bater um papo com a turma.  

Apesar de já conhecer todos os moradores de lá, assim fiz e, quase todos os dias, 

ia até lá, bater papo.  

Finalmente, fui escolhido.  

Moravam lá : O Célio (decano), Otaviano, Décio, Lorico, Jarbas, Bigs, Matipas e 

Marteleto. 

 

4- Graduou-se na Escola de Minas? Se sim, em que curso e ano? 

R. – Sim. Engenharia de Minas, 1969. 

 

5- Após sair de Ouro Preto, em que atividade foi trabalhar? Conte um pouco 

disso. 

R. – Após a formatura, fui trabalhar na Serrana Mineração S.A. – mina de 

apatita, em Cajati/Jacupiranga – SP. Trabalhei lá menos de um ano, no 

laboratório de pesquisas da Usina de Concentração.  

Depois, trabalhei por 12 anos em diversas empresas de mineração. 

Cia Brasileira do Cobre (cobre) – RS ; C.V.R.D. (ferro) – Itabira, junto com nosso 

colega Lorico; Ferteco Mineração S.A. (ferro); Samarco Mineração S.A. (ferro) e 

Cia. Nacional de Grafite (grafite) junto com nosso colega Gambas.  

Em 1982, voltei para O.P. e fui trabalhar na UFOP/EMOP/DEMIN (Departamento 

de Mineração), como Professor de Processamento dos Minerais, comum aos 

cursos de Enga. de Minas e Metalúrgica, por 13 anos. Nesse período, fui 

professor de vários moradores da Sparta. Fui Chefe de Departamento e 

Presidente do Colegiado. Fiz mestrado na U.F.M.G (1984/1986) e cursei as 

matérias dos créditos para o doutorado (1993 e 1994) – Convênio UFOP/USP. 

Cheguei a iniciar a tese, mas não concluí. Aposentei-me, em 1995. 

Antes de me aposentar (1994), comecei a fazer o curso de Direito em Conselheiro 

Lafaiete, concluindo-o em 1997.  

A partir daí, passei a advogar em O.P.  

 

6- Você volta frequentemente a Ouro Preto e à Sparta? Se não, há algo que os 

Spartanos poderiam fazer para motivá-lo a voltar aos encontros republicanos? 
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R. -  Como moro em Ouro Preto, desde 1982, quase sempre estou nos “12” (divido 

com o Paulinho “Gente Fina”, as presenças kkk) e em algumas festas. Eu e minha 

família sempre fomos muito bem recebidos pelos moradores, das várias 

gerações que moraram lá. Sou muito grato por isso. 

 

7- Como você vê a Sparta nos dias de hoje, comparativamente ao período em que 

lá morou? 

R. – Muito diferente, afinal já se passaram 51 anos. Para começar, o processo de 

admissão. Na minha época, como relatei, a admissão era feita por escolha entre 

os candidatos que se apresentavam para as vagas. Após a escolha, o admitido 

já passava a ser morador, como qualquer outro veterano.  

Atualmente, é por um sistema denominado “batalha”, onde o pretendente fica 

morando um certo período na república – podendo variar de 02 a 06 meses -  

para ver se vai se adaptar, bem como se será aceito pelos moradores. Nesse 

período, ele ainda não é considerado morador. 

No meu tempo, a hierarquia era bastante rígida. Todos obedeciam à ordem 

hierárquica, que era de acordo com a ordem de entrada do morador.   

Fisicamente, a casa está muito boa e, em alguns aspectos, até melhorou. Foram 

feitas adaptações internas – sala de TV, varanda, escada na sala para descer 

para a boate (no meu tempo, eu tinha de passar pela área externa, descoberta, 

para ir para o meu quarto) . Foram feitas reformas no piso e no telhado. Foram 

colocados corre mãos para chegar à área da piscina, construída uma 

churrasqueira e banheiros.  

 

8- Idem, a Escola de Minas, no tempo em que lá estudou? 

R. – Também mudou muito. Estudei no prédio antigo que ficava na Praça 

Tiradentes, onde permaneceu até 1995 quando se transferiu para um prédio 

moderno, no “Campus” no morro do Cruzeiro.  

Já em 1971, os cursos de Engenharia de Minas e Geológica já tinham sido 

transferidos para o Morro do Cruzeiro. 

No meu tempo, os cursos eram ministrados por Professores denominados 

“Catedráticos”, que trabalhavam em tempo parcial, indo à Escola apenas para 

dar aulas. Eles davam aula de terno e gravata. Os ensinamentos eram mais 

teóricos e com bastante exigência em algumas disciplinas, como por exemplo 

Geometria Analítica, Cálculo, Química, Física e Lavra de Minas III.  

A partir da década de 1970, houve uma mudança radical na Escola de Minas, 

com a adoção do regime de Professores de Tempo Integral. Nesse regime, os 
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Professores, além de ministrarem as aulas, passaram a atender aos alunos em 

seus gabinetes, fazerem cursos de pós-graduação – mestrado e doutorado, 

fazerem pesquisas etc. Os Departamentos passaram a oferecer cursos de 

graduação e de pós-graduação. Houve uma melhora significativa na grade 

curricular das disciplinas e acabaram, também, com as exigências que, antes, 

existiam por parte de alguns professores/disciplinas. 

 

9- Você teria alguma sugestão para melhorar a Sparta e a Escola de Minas? 

R. – O problema atual que vejo na Sparta, é a dificuldade no preenchimento de 

vagas, começando após 2015, onde a república foi reduzindo o número de 

moradores, chegando a ficar com apenas 01 morador.   

Hoje ela está com 05 moradores muito bons e interessados em manter a tradição 

e dar continuidade aos princípios e valores da república. 

A sugestão que dou, aliás vários ex-moradores já conversamos sobre isso, é a 

república abrir vagas para outros cursos da UFOP, que não só os das Engenharias 

e Arquitetura. 

Já, quanto a Escola de Minas, não tenho nenhuma sugestão.    

 

10- Você tem seu endereço atualizado e registrado na Sparta? Participa da rede de 

Spartanos na internet? 

R. – Sim.  

 

11- Você tem fotos de seu período na Sparta que poderia compartilhar conosco? 

Se sim, poderia  nos remeter duas delas com as correspondentes legendas? 

R. – Tenho algumas.  

 

12- A Seguir, você tem um espaço aberto, caso queira relatar sua experiência de 

vida em Ouro Preto, na Escola de Minas e na Sparta. 

R. – Vim de Ubá para Ouro Preto, em 1962, fazer o Curso Científico no Colégio 

Arquidiocesano. A seguir, Engenharia de Minas, até me formar em 1969.  

Conheci, namorei e casei-me com uma “nativa” e, sempre que podia, depois de 

formado, vinha para a cidade, passar finais de semanas, férias, etc. 

Até que, em 1982, entrei para a UFOP, fixando residência na cidade. Aqui criei 

minha família com quatro filhos, que estudaram no atual IFMG (antiga ETFOP)  

e UFOP. Todos casaram-se aqui e nos deram 7 netos.  

Depois de Ubá, minha terra natal, é a cidade onde mais tempo morei e continuo 

morando. Cidade onde trabalhei a maior parte do tempo, fiz amigos, enfim, criei 
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raízes.  Sou considerado “nativo”, pois, com muita honra, recebi o título de 

“Cidadão Honorário” . 

Quanto à Escola de Minas, apesar do rigor e aperto que passei em algumas 

disciplinas, tenho que agradecer, vez que  foi onde me preparei para a vida 

profissional. 

Já, a Sparta teve uma porcentagem grande em minha preparação para a vida 

profissional. Foi um período de muito aprendizado – hierarquia rígida, 

convivência com um grupo de pessoas de lugares e personalidades distintas.  

Enfim, só tenho que agradecer e dar os PARABÉNS pelos 80 anos e desejar-lhe 

vida longa. 

                         (Eu vou beber, beber, beber...Eu vou beber até morrer.....)  

.................................................................................................................................. 

 
 

            

 

 

                                                            

  

Rua São José. Desfile do trote de 

março de 1965. Da esquerda para a 

direita:  Décio (atrás, de perfil), Zop, 

Eu, P.H.(i.m.) e Zé Gilson. 

12 de 1967                                                   

De cima pra baixo e da esquerda 

para a direita: Bigs (i.m.), Eu, 

Babão, Matipó, Otaviano, 

Lorico, Décio, Jarbas, Picareta 

(i.m.), Célio e Said da TX. 
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Baile de minha Formatura, 

em março de 1970: Eu e 

minha esposa, Conceição. 

Excursão a São João d'El Rei, 

em 1968. Da esquerda para 

a direita: Roberto Cunha, 

Antônio Eleutério, Eu, 

Antônio Pinto, Jackson Jaime 

(i.m.) e Zé Isler. 
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.................................................................................................................................. 

ENTREVISTA COM OS SPARTANOS – DATA: 27/01/2021 – No. DE REGISTRO: 004 

.................................................................................................................................. 

1- Nome completo: José Lúcio Pádua Soares 

Apelido na Sparta: Capixaba 

Cidade natal, estado, país: Afonso Cláudio - ES - Brasil 

e-mail: padua.soares@intermesa.com.br 

Celular: 31 - 9.9987.6864 

Endereço atual: Rua Verona, 176 - Bairro Bandeirantes / Pampulha – Belo 

Horizonte MG -  CEP: 31.340-450 
 

2- Em qual período morou na Sparta?  

     R. - 1962 a 1965 

3- Como conheceu a Sparta? Como foi o processo de sua entrada na república? R – 

R. – Conheci a Sparta, através de dois conterrâneos, quase irmãos, que moravam 

na República Sinagoga. Por eles fui apresentado para uma das duas vagas que 

existiam na Sparta, no início do ano letivo de 1962 . Éramos 12 candidatos para 2 

vagas, entramos eu e o Marco Antônio Amaral . 

4- Graduou-se na Escola de Minas? Se sim, em que curso e ano?                                             

R. - Sim, Engenharia Metalúrgica, em 1965. 

5- Após sair de Ouro Preto, em que atividade foi trabalhar? Conte um pouco disso.       

R. – Comecei na Usiminas, em Ipatinga, na área operacional e depois fui transferido 

para o setor de Engenharia de Expansão da Usina. No início de 1970, fui para 

Tóquio, no Japão, onde atuei junto à Nippon Steel, no desenvolvimento de toda a 

engenharia de expansão da Usina de Ipatinga. Retornei ao Brasil em 1973, indo 

direto para criação da Usiminas Mecânica - USIMEC, onde permaneci por oito 

anos. Nos preparativos para o início de operação da AÇOMINAS, fui trabalhar na 

equipe de start up. Na AÇOMINAS, aposentei-me, após 28 anos de trabalho e idade 

mínima exigida por lei, naquele momento, 53 anos . Daí, continuei por mais 26 

anos, primeiramente, como Diretor Executivo da Montec, Empresa do Grupo 

mailto:padua.soares@intermesa.com.br
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Magnesita, 7 anos. Depois, criei minha própria empresa de consultoria e me 

aposentei, definitivamente, em 15/12/2019, após 54 anos de trabalho profissional. 

6- Você volta frequentemente a Ouro Preto e à Sparta? Se não, há algo que os   

Spartanos poderiam fazer para motivá-lo a voltar aos encontros republicano?       

R. - Voltei o quanto possível , mas não o quanto gostaria de ter voltado . 

7- Como você vê a Sparta nos dias de hoje, comparativamente ao período em que 

lá morou?                                                                                                                                                                          

R. - Confesso que na última vez que fui a Sparta, quando completei 50 anos de 

formado , em 2015, fiquei bastante desolado, comparativamente ao que fomos e 

vivemos na SPARTA. 

8- Idem, a Escola de Minas, no tempo em que lá estudou?                                                                  

R. - Era uma faculdade de engenharia, EMOP, de renome na Engenharia Mineral 

do Brasil. Hoje, o contexto é outro, está inserida em uma grande Universidade, com 

uma multiplicidade de especialidades de engenharia, algumas até superpostas e 

com embasamento técnico duvidoso. 

9- Você teria alguma sugestão para melhorar a Sparta e a Escola de Minas?        

R. – Quanto à Escola de Minas, teríamos que estudar e aprofundar muito no tema. 

Para melhor opinar, teria de juntar minhas ideias às de outros colegas. Com relação 

à Sparta, tem que ser salva o mais rápido possível, antes que feche. Há de se 

formular propostas e colocá-las em prática, urgentemente, de forma que seja 

atrativo morar na Sparta, em comparação com o Campus. 

10- Você tem seu endereço atualizado e registrado na Sparta? Participa da rede de 

Spartanos na internet?                                                                                                                                                                   

R. - Sim. 

11- Você tem fotos de seu período na Sparta que poderia compartilhar conosco? Se 

sim, poderia  nos remeter duas delas com as correspondentes legendas?    R. - 

Não fomos da época que estudante tinha máquina fotográfica. Ninguém na 

República a possuía. Na inauguração da piscina, em 1964, alguém tirou fotos, mas 

não sou capaz de lembrar-me quem foi. Eu não tenho fotos de meu tempo de 

estudante na EMOP, nem na Sparta..  

12- A Seguir, você tem um espaço aberto, caso queira relatar sua experiência de vida 

em Ouro Preto, na Escola de Minas e na Sparta.                                                               
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R. - Como já me expressei, em Ouro Preto, na EMOP e na SPARTA, tive a minha 

melhor formação profissional e cidadã que poderia ter sonhado em minha vida.  

.................................................................................................................................. 
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.................................................................................................................................. 

ENTREVISTA COM OS SPARTANOS – DATA: 15/03/2021 – No. DE REGISTRO: 015 

.................................................................................................................................. 

1- Nome completo: José Mateus de Vasconcelos Araújo 

Apelido na Sparta: Véio 

Cidade natal, estado, país: João Monlevade - MG 

e-mail: jose.araujo@angloamerican.com 

Celular: 62 – 9.8333.5857 

Endereço atual: Rua 31, n° 396 - Apto. 04 – Centro – Goianésia GO – CEP: 76.380-

031 

 

2- Em qual período morou na Sparta? 

R. – Outubro de 1987 a final de 1992. 

 

3- Como conheceu a Sparta? Como foi o processo de sua entrada na república? 

R. – Através de familiares, e sabendo que meu tio (antigo aluno Francisco Xavier 

Vasconcelos) já havia morado no local, cheguei batendo na porta para ver se 

havia oportunidade de morar na mesma república. Quem me recebeu no dia foi 

o antigo aluno Omar Barria, vulgo Urtigão. 

 

4- Graduou-se na Escola de Minas? Se sim, em que curso e ano? 

R. – Não. Infelizmente, acabei indo para a UFMG no final de 1992, para terminar 

os estudos por lá, em virtude não só de atrasos nas disciplinas de físico-química 

e cálculo, mas por outras questões particulares.  

 

5- Após sair da Sparta, em que atividade foi trabalhar? Conte um pouco disso. 

R. – Durante meu período de aluno na UFOP, fui monitor de mineralogia e 

petrografia, e bolsista na área de geologia estrutural, e, depois que saí da UFOP, 

fui também bolsista do CNPq, nas áreas de geologia econômica na UFMG, e 

também realizei estágios no CETEC – MG e Petrobrás, na região da bacia do 

Recôncavo. Em Ouro Preto, também tive oportunidade de participar de 3 

estágios de férias, na Samitri, Vale e Geobase. Após minha formatura no final de 

1994, fui trabalhar para a Vale no estado do Tocantins, com prospecção de ouro, 

e depois em Itabira, com ouro associado ao minério de ferro. Depois disso, migrei 

para o estado de Goiás, trabalhando como gerente de uma empresa libanesa de 

perfuração de poços para água, mineração e meio ambiente. Posteriormente, 
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retornei para a Vale, entrando na gerência de Geotecnia e Hidrogeologia, 

trabalhando nos projetos de cobre e níquel de Carajás e, depois, com minério de 

ferro no quadrilátero ferrífero e na África, Guiné, no projeto Simandou. Depois 

disso, tive um breve regresso para Vale em Itabira, onde daí voltei para Goiás, 

entrando no grupo Anglo American, na área de níquel, onde atuo, faz 7 anos, 

como geólogo especialista nas áreas de geotecnia e hidrogeologia. 

 

6- Você volta frequentemente a Ouro Preto e à Sparta? Se não, há algo que os 

Spartanos poderiam fazer para motivá-lo a voltar aos encontros republicanos? 

R. -  Adoro poder voltar à Sparta e a última vez, que estive por lá, foi há mais de 

dois anos. Depois disso, com início da pandemia, não retornei mais à nossa 

segunda casa... 

 

7- Como você vê a Sparta nos dias de hoje, comparativamente ao período em que 

lá morou? 

R. -  Gosto muito do ambiente e sempre sou muito bem recebido, me voltando 

às raízes, todas as vezes em que estou por lá... 

 

8- Idem, a Escola de Minas, no tempo em que lá estudou? 

R. – Na escola de Minas, tem tempo que não volto a esse lugar maravilhoso! 

Quero, em breve, poder matar a saudade de bons momentos em que estive por 

lá, inclusive, desejo ir ao campus do morro... 

 

9- Você teria alguma sugestão para melhorar a Sparta e a Escola de Minas? 

R. – No momento, não... 

 

10- Você tem seu endereço atualizado e registrado na Sparta? Participa das redes 

de Spartanos na internet? 

R. – Sim, creio que a turma tem meus dados atualizados. 

 

11- Você tem fotos de seu período na Sparta que poderia compartilhar conosco? 

Se sim, poderia  nos remeter duas delas com as correspondentes legendas?  

R. – Preciso pesquisar nos meus alfarrábios de fotos antigas. Depois, 

encaminharei para vc. 

 

12- A seguir, você tem um espaço aberto, caso queira relatar sua experiência de 

vida em Ouro Preto, na Escola de Minas e na Sparta. 
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R. – Pois é, meu apelido é Véio e, como tal, sempre fui meio tranquilo e da paz, 

como todas as pessoas com idades mais avançadas. Fiquei imensamente 

satisfeito de tomarmos a iniciativa de criar esse e-book e, também, por JMurilo 

ter tomado as rédeas, no sentido de formalizar e oficializar na forma de causos, 

tantas informações que nos trarão momentos maravilhosos de leituras gostosas. 

Também, relembrar os momentos de tantas situações que vivenciamos nesta 

casa maravilhosa que é a nossa SPARTA! Com saúde e muita fé, espero podermos 

nos encontrar em breve! 

.................................................................................................................................. 
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.................................................................................................................................. 

ENTREVISTA COM OS SPARTANOS – DATA: 22/01/2021 – No. DE REGISTRO: 001 

.................................................................................................................................. 

1- Nome completo: José Murilo Mourão 
Apelido na Sparta: Magrelo 

Cidade natal, estado, país:  Divinópolis MG - Brasil 

e-mail: jmurilo1953@gmail.com 

Celular: 27- 9.9987.7020 

Endereço atual: Av. Dante Michelini 1947 – Apto. 301 - CEP: 29066.430 – Vitória 

ES 

 

2- Em qual período morou na Sparta?   

R. - 1972 a 1976 

 

3- Como conheceu a Sparta? Como foi o processo de sua entrada na república? 

R. – Fui morar e estudar em Ouro Preto, no final de 1968, com 15 anos de idade, 

para fazer o curso preparatório para os exames de admissão da antiga Escola 

Técnica Federal de Ouro Preto - ETFOP, hoje, IFMG. Tendo sido aprovado, cursei 

os 3 anos de Metalurgia, com conclusão em 1971, quando decidi seguir nas artes 

dos metais, através do curso de engenharia da Escola de Minas, influenciado por 

primos e amigos familiares que passaram por lá. 

 

Durante o tempo do curso técnico, residi nos alojamentos da ETFOP, no alto do 

morro do Gambá, com muitos amigos que também iriam prestar o vestibular da 

Escola de Minas. A questão era, naquele momento, final de 1971: Onde 

hospedar-me para prestar o vestibular e depois continuar morando, nos anos 

seguintes do curso de engenharia metalúrgica da Escola de Minas.  

 

Em conversa de grupo, chegou por perto o Sorriso (Acauã), a quem muito sou 

grato, que estudava na Escola Técnica e morava na Sparta, por uma concessão 

especial dos Spartanos. Após o papo, ele me disse que eu poderia me candidatar 

a uma vaga, já que 5 Spartanos estavam se formando naquele ano de 1971. 

Mais, que eu poderia ir direto pra lá, em dezembro, para me preparar  pro 

vestibular.  
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Isso foi confortante e maravilhoso, pois teria a oportunidade de conhecer, 

previamente, os Spartanos e a sua cultura. Assim, desci com minhas poucas 

coisas e me maravilhei com a estrutura da república e a acolhida dos moradores 

e formandos que estavam de saída.  

 

Ao passar no vestibular, fui informado que poderia voltar para a Sparta, no início 

das aulas, em março de 1972, para um período de experiência, num processo de 

competição com outros muitos candidatos às vagas existentes. O Sorriso me 

dava as dicas sobre os demais Spartanos e sobre os costumes da república. Isso 

foi de muita valia, pois facilitou o processo de conhecimento mútuo.  

 

De qualquer forma, adotei o plano B de visitar outras 2 repúblicas, considerando-

se que conhecia a lei de Murphy, e algo poderia sair errado. A grande dificuldade 

do processo era que, ao mesmo tempo, havia as aulas da Escola de Minas, as 

difíceis provas do curso básico, o pesado trote institucional, que ia de março a 

meados de abril, e a batalha por uma vaga nas repúblicas.  

 

Ainda bem que consegui passar por tudo isso e recebi, com muita alegria, ao 

final de março, a informação de que a assembleia de moradores havia aprovado 

o meu ingresso na república. Iniciei o mês de abril como um dos novos Spartanos 

do ano de 1972.  

 

4- Graduou-se na Escola de Minas? Se sim, em que curso e ano? 

R. - Sim, em Engenharia Metalúrgica, no ano de 1976 (Centenário da Escola de 

Minas). 

 

5- Após sair da Sparta, em que atividade foi trabalhar? Conte um pouco disso. 

R. – Quando me formei, o Brasil estava em pleno desenvolvimento e a Siderurgia 

em franca expansão. A mineração seguia o mesmo caminho. Grandes projetos 

de investimento de capital, greenfield, estavam em curso. Havia pleno emprego 

para técnicos e engenheiros de todas as especialidades.  

 

As empresas iam à Escola de Minas para selecionar seus profissionais. Eu recebi 

7 propostas de trabalho em empresas dos ramos de siderurgia, mineração e 

energia nuclear. Fiz uma análise de prós e contras e acabei optando pela 

proposta da antiga Cia. Vale do Rio Doce SA, hoje, Vale SA.  
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Fui trabalhar na área de desenvolvimento, Divisão de Minério de 

Ferro/Pelotização, em Vitória ES. Lá fiz toda uma carreira, no campo da 

Tecnologia de Ferrosos, por mais de 30 anos, tendo ocupado diferentes cargos e 

posições de gestão.  

 

Aposentei-me em 2007, estando atuando como Consultor Independente e como 

colaborador da Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração, 

ABM, em caráter “pro Bono”. 

 

6- Você volta frequentemente a Ouro Preto e à Sparta? Se não, há algo que os 

Spartanos poderiam fazer para motivá-lo a voltar aos encontros republicanos? 

R. – Nos 8 anos que vivi em Ouro Preto, estudando nas Escolas Técnica e de 

Minas, fiz muitos amigos. Alguns deles casaram-se com nativas, o que os leva, 

naturalmente, a frequentar a cidade.  

 

Também, tive uma irmã que estudou na Escola de Farmácia e se casou com 

Ouropretano. Outra irmã, em visita à cidade, acabou conhecendo e se casando, 

também, com outro Ouropretano. Somam-se a isso a Sparta e os Spartanos! 

Esses aspectos sempre me motivaram a voltar à cidade e à república, pelo menos 

uma vez ao ano. 

 

 
 

 Vista inesquecível da janela do quarto que habitava, em meu último ano de Sparta – 1976.          
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7- Como você vê a Sparta nos dias de hoje, comparativamente ao período em que 

lá morou? 

R. – Como morei em Ouro Preto durante muitos anos, convivi com muita gente 

de outras repúblicas. Visitei-as, desde os tempos de Escola Técnica, muitas delas. 

 

Já naqueles tempos de 1968, percebia que cada uma tinha sua particular cultura 

e modo de vida. Ao longo do tempo, verificava que as repúblicas passavam por 

fases de altos e baixos, em vista dos diferentes grupos que lá viviam, função da 

renovação permanente, causada pela formatura dos moradores.  

 

O problema da preservação da cultura e valores republicanos agravava-se, 

quando vários moradores se graduavam em engenharia, simultaneamente, 

deixando muitas vagas e poucos moradores de raiz. Esse foi o caso da Sparta, 

quando lá me ingressei, em 1972. Dos 9 moradores de 1971, 5 se formaram, 

restando apenas 4. Com a chegada dos novos 5, houve um choque de costumes 

e culturas, pois havia poucos Spartanos tradicionais para muitos ingressantes, 

de diferentes cantos do Brasil. Dois novos moradores não se adaptaram ao modo 

de vida Spartana e acabaram deixando a república, em meados de 1973. Já em 

1974, a turma foi recomposta e os valores preservados. Em todos os meus anos 

de vivência Spartana na república, houve muita harmonia, respeito às 

diferenças, zelo pelas tradições e, principalmente, pela democracia. 

Particularmente, eu poderia dizer que vivi anos felizes e inesquecíveis na Sparta. 

 

Em tempos recentes, e que já se foram, vimos a Sparta passar por momentos 

críticos, com problemas de toda ordem. A casa, em que as vagas eram 

disputadas por muitos pretendentes no passado, passou por períodos com 

apenas 2 moradores. Além do desvio da rota dos estudos na Escola de Minas, 

verificavam-se desarmonia, correntes ideológicas contrárias, disputas etc., o que 

punha em risco os nossos “princípios e valores”. Com a colaboração dos antigos 

Spartanos, a casa tem sido recomposta e os encontros festivos voltaram a ser 

bem planejados e realizados. Considero que a turma atual esteja vivendo uma 

boa fase Spartana e tem um bom relacionamento com os antigos alunos. 

  

8- Idem, a Escola de Minas, no tempo em que lá estudou? 

R. – Quando ingressei na Escola de Minas, em 1972, a Universidade Federal de 

Ouro Preto (UFOP) acabara de ser criada. Foi o primeiro vestibular único com 

questões objetivas, envolvendo as diferentes faculdades, e em que 4 questões 
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erradas anulavam uma certa (o vestibulando era eliminado se tirasse zero em 

qualquer prova). Isso era incompreensível e houve até questionamentos na 

justiça. 

 

A escola tinha  poucos alunos, cerca de 400, nos 4 cursos de engenharia de 5 

anos de duração, ou seja, apenas 20 alunos/curso/ano. Cerca de 200 desses 

alunos estavam no básico, 1º e 2º anos,  muitos por repetência, haja vista que 

as ciências básicas, fundamentos da engenharia, eram muito exigidas no 

conteúdo e os professores muito rigorosos. Além disso, o sistema seriado, em 

base anual, era duríssimo, com provas mensais e outras por insuficiência, estas 

no mês de dezembro, quando o aluno tirava nota inferior a 3 em determinada 

matéria, em certo mês. A média de aprovação era 5, com um mínimo de 4, em 

ambas as partes, conceitual e prática. Quando isso não era alcançado no ano 

cursado, havia uma 2ª chance de aprovação, as provas de 2ª época, no mês de 

fevereiro do ano seguinte, contemplando todo o conteúdo da disciplina 

estudada.  

 

Com a incorporação da Escola de Minas à UFOP, e havendo alta demanda de 

engenheiros da área mineral, o governo federal exigiu a ampliação do número 

de vagas no vestibular, que deveria ser único e objetivo, passando das regulares 

80 para 150 vagas. Assim, foi realizado o vestibular e os calouros de 1972 

passaram a representar cerca de 30% dos estudantes da Escola de Minas. 

 

Minha turma foi a última do regime seriado. As seguintes passaram ao 

semestral, com o conceito de créditos e matriz de pré-requisitos.  

 

Cursei Engenharia Metalúrgica com muita facilidade, pois vinha da Escola 

Técnica, onde  acabara de concluir o curso de Metalurgia. E o ensino dessa escola 

era, em muitos aspectos, melhor que o da Escola de Minas. Fora o básico, o curso 

específico de metalurgia, 3º ao 5º anos de minha época, era de conceito 

mediano. Minha turma foi prejudicada em muitos pontos, devido principalmente 

a: falta e troca frequente de professores, grade curricular desatualizada, não 

adoção de livros, poucos estágios e visitas às indústria, e caráter excessivamente 

técnico em todas as disciplinas.  
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De qualquer forma, considero que a Engenharia se faz com o conhecimento das 

ciências básicas, matemática, física e química, e, nisso, a Escola de Minas era 

uma verdadeira campeã! 

 

Na atualidade, vejo a Escola totalmente diferente daqueles tempos da década 

de 1970. A começar do vestibular, feito através do ENEM – Exame Nacional do 

Ensino Médio – em que não há penalização do vestibulando pelas questões 

erradas. Os cursos seguem o regime de disciplinas semestrais.  

 

Fisicamente, a Escola de Minas foi transferida para o moderno Campus da UFOP, 

no morro do Cruzeiro, e, atualmente, possui 9 cursos, com  mais de 3000 alunos. 

Vi, também, que a escola  incorporou o curso de Arquitetura e Urbanismo, e o 

aliou ao ensino da engenharia. Os professores são selecionados, através de 

concurso público e a exigência de titulação, na maioria das disciplinas, vai de 

mestrado a doutorado.  

 

A evolução da computação e informática melhorou em muito o ensino da 

engenharia, principalmente no desenvolvimento de modelos matemáticos, 

inteligência artificial e da indústria 4.0. O ambiente emopiano da atualidade é 

muito mais propício ao ensino e aprendizado da engenharia, do que em minha 

época.  

 

Resta saber uma coisa: 

 “Se a Escola de Minas continua Campeã no ensino das ciências básicas – 

matemática, física e química – pois é com elas que se faz Engenharia”. 

 

9- Você teria alguma sugestão para melhorar a Sparta e a Escola de Minas? 

R. –  
 

Sparta:  

Em vista dos problemas experimentados, recentemente, seria importante que o 

“Decano” atual interagisse com os antigos Spartanos, de forma a assegurar uma 

vida Spartana na república e um caminho de harmonia e paz entre os moradores.  

Com os recursos de comunicação atuais, o Decano poderia promover reuniões 

virtuais com grupos específicos de antigos alunos, para tratar de assuntos mais 

complexos da vida republicana. 
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Quanto à parte física, sempre considerei a sala do andar inferior, onde se situa 

a galeria dos quadros de antigos alunos, como ”a alma“ da república, até o dia 

que foi instalada aquela grande escada, dando acesso à boate. Ali, era o ponto 

de encontro dos moradores, convidados, havia uma grande mesa, bondes 

infindáveis, carteado etc... Com isso, há até certa dificuldade de acesso aos 

quadros dos antigos alunos (ao meu, por exemplo). 

  

Assim, a sugestão é que se elimine a escada naquela posição e se faça uma outra, 

seguindo o projeto antigo da turma de moradores da década de 1960 (projeto 

estava nos arquivos com os cálculos, desenhos etc.). A ideia era abrir uma porta 

da sala para a despensa e, daí, construir uma escada em caracol para a boate. 

Simples assim! Então, teríamos o resgate da Alma Spartana! 

 

Escola de Minas:  

Penso que a Escola de Minas está crescendo e incorporou importantes novos 

cursos de engenharia e arquitetura.  

 

Minha sugestão é que inclua um outro novo de Engenharia da Computação, e 

que zele pela qualidade do ensino das ciências básicas, matemática, física e 

química.  

 

Na área das engenharias minerais – Geologia, Minas e Metalurgia – sugiro que 

se faça uma revisão das grades curriculares, vis-à-vis daquelas de universidades 

de ponta, tais como: Colorado School of Mines  (EUA), University of Clausthal 

(Alemanha), École des Mines de Paris (França) etc. 

 

10- Você tem seu endereço atualizado e registrado na Sparta? Participa das redes 

  de Spartanos na internet? 

R. - Sim. 

 

11- Você tem fotos de seu período na Sparta que poderia compartilhar conosco? 

  Se sim, poderia  nos remeter duas delas com as correspondentes legendas? 

R. - Sim, seguem as fotos ao final. 

 

12- A Seguir, você tem um espaço aberto, caso queira relatar sua experiência de 

  vida em Ouro Preto, na Escola de Minas e na Sparta. 
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R. – Ouro Preto marcou minha vida para sempre. Lá vivi toda a minha juventude. 

A cidade tinha um ar um tanto triste e, ao mesmo tempo, era fantástica, sob os 

pontos de vista histórico e cultural.  

 

Saíra de Divinópolis, uma cidade moderna, em crescimento acelerado e cheia de 

vida, de forma que o contraste, entre os dois mundos, foi impactante, naqueles 

primeiros momentos de 1969. Não foi fácil sair do conforto familiar e me 

aventurar em Ouro Preto. 

  

Fiz muitos amigos, estudei em duas fantásticas casas de ensino e fui professor 

em uma delas, a Escola Técnica, durante três anos. Aí, conheci muitos alunos, 

mais de quinhentos, muitos dos quais se tornaram, posteriormente, Emopianos 

e, daí, meus colegas de engenharia na indústria mineral.  

 

Quando ingressei na Escola de Minas, fui acolhido na República Sparta, o que 

veio como complemento fundamental à minha formação juvenil. A cultura, os 

princípios e valores Spartanos adornaram e sedimentaram-se no meu modo de 

viver a cidadania.  

 

Sou eternamente grato a essas quatro entidades, Ouro Preto, Escola Técnica, 

Escola de Minas e Sparta, verdadeiras escolas de vida. 

.................................................................................................................................. 

 

                       

 

 

 

 

 

José Murilo Mourão (1972-1976), em dois momentos: À esquerda, 

durante o batismo dos bichos, em março de 1972, quando, já de cabelo 

pintado de louro, fato mandatório, recebeu o apelido de Verminose, que 

não vingou (na Sparta vigorou o “Magrelo”). À direita, no momento em 

que assinava o livro, na sessão solene de graduação em Engenharia 

Metalúrgica, no cine Vila Rica, em 18 de dezembro de 1976. 
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  Não encontrei, em meus arquivos, nenhuma foto da turma com quem convivi, no 

período de 1972 a 1976, foto de grupo: Jô, Barão, Zé Bilim, Sorriso, Índio, Bruno, 

Moita, Pintinha, Quim (in memoriam), Julian Beck (in memoriam), John Tex, 

Prep´s, Gambas, Chico Padre (in memoriam), Boi Manso. A Sparta não dispunha 

de câmera fotográfica, naqueles tempos. Esta montagem acima é da curriola de 

minha formatura, em 18-12-1976, mostrando a turma Spartana de moradores, 

naquele momento. Da esquerda para a direita, em pé, atrás: Chico Padre (i.m.), 

Gambas, Quim (i.m.), Boi Manso. Abaixo: Sorriso, Prep’s, Índio e eu (Magrelo). 
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.................................................................................................................................. 

ENTREVISTA COM OS SPARTANOS – DATA: 19/02/2021 – No. DE REGISTRO: 009 

.................................................................................................................................. 

1- Nome completo: Luciano Cabral Rezende 
Apelido na Sparta:  MacGyver 

Cidade natal, estado, país: Paraisópolis MG 

e-mail: rezende.lucianocr@gmail.com 

Celular: 31 – 9.9621.0864 

Endereço atual: Alameda do Morro, 85 – Apto 1301/7 - Bairro Vila da Serra – 

Nova Lima MG – CEP: 34.006-083 

 

2- Em qual período morou na Sparta? 

R. – 1986 a 1992 

 

3- Como conheceu a Sparta? Como foi o processo de sua entrada na república? 

R. – Um morador da república Hospício, Metralha, meu conterrâneo, ficou 

sabendo que havia vaga na Sparta e me sugeriu que a conhecesse. Eu já estava 

com a mala pronta para voltar para Araraquara, desistindo de estudar na EMOP. 

Ele me levou lá, no dia seguinte, um domingo, e fui recebido pelo Fredão e 

Vulcão, ambos de ressaca. Fredão num roupão de banho bege com listras. 

Apesar do estado de pós-embriaguês, fui muito bem recebido e animei-me a 

seguir meus estudos em Ouro Preto. 

Dito e feito, fui para Araraquara e retornei para, então, seguir na vida 

acadêmica. 

 

4- Graduou-se na Escola de Minas? Se sim, em que curso e ano? 

R. – Engenharia de Minas 

 

5- Após sair da Sparta, em que atividade foi trabalhar? Conte um pouco disso. 

R. – Eu tive a oportunidade de trabalhar como bolsista, junto ao colega José 

Christiano Machado e, daí, tive contato com o então professor de Tratamento 

de Minérios – Eduardo Drumond. 

Pouco antes de me formar, e pelas oportunidades criadas pelo meu apelido, ele, 

o professor, me ofereceu um emprego numa empresa de Itabira (Sempre Viva), 

como engenheiro responsável por uma operação interna, na SAMARCO, em Ubu, 
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Município de Anchieta – ES. Foi lá que iniciei minha carreira, numa Quarta-Feira 

de Cinzas do ano de 1993. 

 

6- Você volta frequentemente a Ouro Preto e à Sparta? Se não, há algo que os 

Spartanos poderiam fazer para motivá-lo a voltar aos encontros republicanos? 

R. - Quando minha esposa ainda era viva, eu costumava frequentar a república 

nas comemorações do 12 de Outubro. Desde a descoberta de sua doença, 

priorizei o convívio com a família. 

Além disso, houve um período em que um morador passou a conduzir a 

República, desafiando e desrespeitando os princípios e valores Spartanos; isso 

não me agradava. 

Depois que minha esposa faleceu, em out/2018, também não voltei mais. 

Sobre retornar, vai depender unicamente da minha vontade e estado de espírito. 

Eu creio que os moradores atuais são bem diferentes daqueles que não me 

inspiravam visitar a República Sparta. 

 

7- Como você vê a Sparta nos dias de hoje, comparativamente ao período em que 

lá morou? 

R. – Como não tenho muito contato com os atuais moradores, penso que fomos 

muito prejudicados com a transferência dos cursos da Escola de Minas para o 

Campus Universitário do Morro do Cruzeiro. A estrutura física é muito boa. 

Na minha época, fizemos muito pela república. Chegamos a morar em 12 

pessoas em 9 quartos, pois um quarto estava inativo. 

Era uma República que atraía as pessoas, a tempo de se ter 2 ou 3 candidatos, 

batalhando por uma vaga. 

Construímos relações e história. 

Hoje, não sinto isso. 

 

8- Idem, a Escola de Minas, no tempo em que lá estudou? 

R. – A marca Escola de Minas (EMOP) já não é única e vai se perdendo no 

universo da UFOP. Com a difusão de cursos, as instalações da Escola de Minas 

da Praça Tiradentes não são mais utilizadas para aulas teóricas e laboratoriais. 

Isso prejudica os alunos de engenharia a criarem vínculos com a real Escola de 

Minas dos velhos tempos. 

Mas eu aprendi muito durante meu curso de engenharia de minas. 

E aprendi, também, a fazer história. 
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9- Você teria alguma sugestão para melhorar a Sparta e a Escola de Minas? 

R. – Para a República, muito já foi feito e temos que investir na estrutura física – 

camas, armários e melhorar alguns cômodos. 

Sobre o preenchimento de vagas na república, sou a favor de abrirmos para mais 

cursos da UFOP. 

Temos que entender que formamos espartanos, através do coração. 

Seria uma oportunidade de difundir o espírito spartano, através da diversidade, 

mas respeitando os princípios e valores. 

 

10- Você tem seu endereço atualizado e registrado na Sparta? Participa das redes 

de Spartanos na internet? 

R. – Sim. 

 

11- Você tem fotos de seu período na Sparta que poderia compartilhar conosco? 

Se sim, poderia  nos remeter duas delas com as correspondentes legendas?  

R. – Infelizmente não tenho, mas já vi algumas com meus irmãos spartanos. 

 

12- A seguir, você tem um espaço aberto, caso queira relatar sua experiência de 

vida em Ouro Preto, na Escola de Minas e na Sparta. 

R. – Ouro Preto não é para qualquer um. Lá, a gente vê a diferença entre 

homem e menino. 

Passei muitos perrengues, mas aprendi muito. 

É uma universidade de vida que prepara quem se permite. 

É uma lição que levamos para o resto das nossas vidas. 

É um berço precioso, para quem quer ser educado com a prática. 

Mas também é uma arapuca, para calango sonso. 

Quem pretende estudar lá, tem que pensar muito. 

Caminhos diversos lhe são apresentados. 

Uns te levam ao sucesso e outros ao fracasso. 

.................................................................................................................................. 
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................................................................................................................................ 

ENTREVISTA COM OS SPARTANOS – DATA: 22/01/2021 – No. DE REGISTRO: 002 

................................................................................................................................ 

1- Nome completo: Nilo Gomes de Mattos (in memoriam) 

Apelido na Sparta:  

Cidade natal, estado, país: Aracaju SE - Brasil 

e-mail:  

Celular:  

Endereço atual:  

 

2- Em qual período morou na Sparta? 

R. – 1945 a 1950 

 

3- A Seguir, você tem um espaço aberto, caso queira relatar sua experiência de 

vida em Ouro Preto, na Escola de Minas e na Sparta. 
 

ESTUDAR EM OURO PRETO: UMA DECISÃO QUE ME VALEU PARA TODA A VIDA! 

Era o ano de 1945. Eu concluíra a 3ª série do 2º grau de hoje, então chamado 

Curso Científico, no Ateneu de Aracaju. Antes, a reforma do Ministro Capanema 

me surpreendera no antigo curso secundário, 5º ano, que à época era o último 

antes do vestibular. Os que seriam concluintes em 1942, fomos todos obrigados 

a cursar mais dois anos para, depois, ter acesso às escolas de nível superior. 

Vencida aquela etapa dos estudos , tinha que escolher a profissão. A Engenharia 

era a que mais me agradava. Minhas melhores notas foram sempre nas ciências 

exatas. Mas onde iniciar a vida acadêmica? A que faculdade me candidatar? 

Qual a melhor delas? Os jovens de então , não éramos muito informados. Os de 

hoje pensam que são ...  

Foi ali, naquele momento, que me valeram , como sempre aconteceu, o 

conhecimento e a experiência paterna: a Escola de Minas e Metalurgia de Ouro 

Preto era o ideal para um jovem de posses limitadas e desejoso de bem se armar 

para enfrentar o mercado de trabalho. Assim, cheguei à instituição que o sábio 

Henri Gorceix fundou.  

E foi assim que me vi no coração mesmo, na nacionalidade. E foi assim que me 

tornei um soldado desse batalhão dos que creem no futuro do Brasil, pois 

conhecem a grandeza de seu território e o valor de sua gente.   
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Ah! Vila Rica do Aleijadinho! Ah! Vila Rica de Marília e de Dirceu! Ah! Vila Rica 

de Tiradentes! Ah Vila Rica dos Santos Chicos, o de Cima e o de Baixo! Ah! Vila 

Rica que se perpetua em Ouro Preto de hoje, cidade-símbolo , cidade patrimônio-

universal , com suas ruas e seus sobrados, seus templos e seus santos, suas 

escolas e seu povo! Ouro Preto com sua Universidade, foco permanente da 

ciência e cultura!  

Foram seis anos de estudo, seis anos de um labutar diuturno, haurindo 

conhecimentos de mestres que sintetizavam o que de melhor havia em suas 

especialidades. Só os que viveram e conviveram conosco, saberão dizer o que 

representa para cada um de nós, componentes da Turma de 1950, aquele 

período. Compreensão, companheirismo, solidariedade, união ... Desde aquela 

época, até hoje.  

E já se passaram cinquenta anos... Diplomado, saí da Escola com uma formação 

que me enche de orgulho e me faz reconhecido para sempre àqueles que me 

concorreram para ela.  

Minha eterna gratidão ao corpo discente, docente e administrativo da Escola de 

Minas e Metalurgia. Gratidão que se estende à família ouropretana! 

................................................................................................................................ 

OBS: Estas informações referem-se ao texto escrito pelo Spartano Nilo e publicado no livro de Otávio 

Luiz Machado, com o título: Repúblicas estudantis de Ouro Preto e a construção de um projeto de país 

(vide referências bibliográficas). 
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................................................................................................................................ 

ENTREVISTA COM OS SPARTANOS – DATA: 27/01/2021 – No. DE REGISTRO: 003 

................................................................................................................................ 

1- Nome completo: Omar Emilio Barria Cordoba 

Apelido na Sparta: Urtigão 

Cidade natal, estado, país: Panamá – República do Panamá 

e-mail: ocordoba2006@gmail.com 

Celular: 84 – 9.9606.9700 

Endereço atual: Rua da Gameleira, em frente ao condomínio Pipa Ubaia, Praia 

de Pipa, RN 

 

2- Em qual período morou na Sparta? 

R. – 1981 a 1986 

 

3- Como conheceu a Sparta? Como foi o processo de sua entrada na república? 

R. – Estudante de convênio do Panamá, cheguei a Ouro Preto sozinho, em 

fevereiro de 1981, e, caminhando pela Conselheiro Quintiliano, bati na porta da 

República Sparta, vizinha da República FG. Quem abriu e me recebeu foi o meu 

conterrâneo Victor. Hospedei-me e fui ficando... Posteriormente, fui selecionado 

como morador. 

 

4- Graduou-se na Escola de Minas? Se sim, em que curso e ano? 

R. – Engenharia de Minas, em 1986. 

 

5- Após sair de Ouro Preto, em que atividade foi trabalhar? Conte um pouco 

disso. 

R. – Como estudante de convênio, tive que retornar para o meu país, Panamá. 

Lá, trabalhei como pesquisador, em concessão para exploração e explotação de 

uma mina de manganês antiga, na qual já tinha trabalhado como operário e até 

encarregado, no passado. Mas a mineração fechou e a concessão expirou.  

Continuei como pesquisador, para investidores americanos, em ocorrências de 

manganês e ouro. Fiz poupança, voltei para o Brasil e casei-me com minha 

namorada brasileira, quando ela concluiu o curso de  engenharia geológica. 

Passei no concurso da Petrobras e trabalhei, durante 10 anos, como engenheiro 

de petróleo, em perfuração, testes, completação e intervenção em poços de óleo 
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e gás, offshore. Pedi demissão da Petrobras, em 2000, após perder filha de 6 

meses em Macaé, RJ.  

Posteriormente, trabalhei na Schlumberger, WellCon, Aurizonia Petróleo, 

Halliburton, praticamente, em todas as áreas de O&G (Oil & Gas).  

Desde 2008, trabalho para Petrobrás, na sua base em Natal-RN, em contratos 

terceirizados de prestação de serviços, referentes a controle de poços, 

perfuração, testes, completação, intervenção e tecnologia de sondagem 

(sondas) em poços de óleo e gás, onshore e águas rasas, em ES, BA, SE, AL, RN, 

CE, MA e até AM. 

 

6- Você volta frequentemente a Ouro Preto e à Sparta? Se não, há algo que os 

Spartanos poderiam fazer para motivá-lo a voltar aos encontros republicanos? 

R. - Não, tentarei modificar minha rotina e abrir espaço para voltar a Ouro Preto, 

se não nas festas, na baixa temporada turística. 

 

7- Como você vê a Sparta nos dias de hoje, comparativamente ao período em que 

lá morou? 

R. – Muito melhor. 

 

8- Idem, a Escola de Minas, no tempo em que lá estudou? 

R. – Cresceu bastante e diversificou-se. 

 

9- Você teria alguma sugestão para melhorar a Sparta e a Escola de Minas? 

R. – Ainda estou me atualizando, quanto a EM e Sparta. 

           10- Você tem seu endereço atualizado e registrado na Sparta? Participa da rede de 

                 Spartanos na internet?  

                 R. – Sim. 

 

11- Você tem fotos de seu período na Sparta que poderia compartilhar conosco? 

       Se sim, poderia  nos remeter duas delas com as correspondentes legendas?  

      R. – Sim, veja ao final. 

12- A Seguir, você tem um espaço aberto, caso queira relatar sua experiência de            

vida em Ouro Preto, na Escola de Minas e na Sparta. 

R. – Cheguei a Ouro Preto, em fevereiro de 1981. Fiquei maravilhado com um 

museu a céu aberto, a cidade colonial. Tinha uma câmera boa e um bobinador 
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de fita negativa para câmera. Daí, eu mesmo preparava meus rolos de fita preto 

e branco e fotografei quase tudo em OP.  

 

Como já tinha experiência universitária (eng. Civil-básico) e em bebedeiras 

estudantis no Panamá (cheguei com 25 anos), não foi muito difícil a adaptação 

ao modo de vida dos estudantes de Ouro Preto. Sozinho no Brasil e com crédito 

educativo do Panamá, consegui me concentrar no estudo da engenharia, 

profissão na qual já tinha obtido experiência prática, e me formar em 5 anos.  

 

Me aprofundei no que sabia, pela experiência prática nas selvas panamenhas. 

Quase todo final de semana andava, a maioria das vezes sozinho, na Serra de 

Itacolomy. Retreinei o que aprendi com camponeses no Panamá, a andar por 

trilhas, pisando em local seguro e agucei meu senso de observação. 

 

Foi um período maravilhoso conviver, fraternalmente, com mais 9 Spartanos. A 

EMOP, com didática dedutiva francesa de aprender e raciocinar, foi muito boa. 

Enfim, foi um dos melhores períodos da minha vida. 

.................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 

 

Da esquerda para a direita: Lucinha; Leandro, Saião (atrás o Virgílio), Taís, Gigi e 

Victor (gringo). Eu na base da foto. Colocamos nossos melhores pijamas e roupas 

seletas e, depois de calibrarmo-nos em casa, fomos pro CAEM. 
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  Da esquerda para a direita: Tangão, Paulinho, eu, Virgílio,  Rogerinho e Mário  

(amigo). 
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.................................................................................................................................. 

ENTREVISTA COM OS SPARTANOS – DATA: 05/04/2021 – No. DE REGISTRO: 023 

.................................................................................................................................. 

1- Nome completo: Otaviano Clarindo da Silva 
Apelido na Sparta: Conde das Lajes 

Cidade natal, estado, país: São João del Rei – MG 

e-mail: otaviano@engeplus.com.br 

Celular: (48) 9.9921.1631 – Fixo: (48) 3433.3640 

Endereço atual: Rua Barão do Rio Branco, Nº 330 – Apto. 401- Centro -

Criciúma – SC - CEP: 88.801-450  

 

2- Em qual período morou na Sparta? 

R. – De março de 1964 a março de 1969, quando me formei. 

 

3- Como conheceu a Sparta? Como foi o processo de sua entrada na república? 

R. – De nome já conhecia a Sparta, quando fiz o cursinho. Após ser aprovado no 

vestibular, fui conhecê-la, pessoalmente, e candidatar-me a uma das duas vagas, 

disputadíssimas. Processo de escolha rigoroso. Todavia quis o destino que eu 

fosse um dos privilegiados a ter a honra de ser escolhido, para fazer parte da 

gloriosa família Spartana. 

 

4- Graduou-se na Escola de Minas? Se sim, em que curso e ano? 

R. – Sim. Engenharia de Minas, turma de 1968. 

 

5- Após sair da Sparta, em que atividade foi trabalhar? Conte um pouco disso. 

R. – Fui trabalhar em atividades de Mineração como Engenheiro de Minas com 

Pós-Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, conforme resumido a 

seguir: 
 

a)  Mineração Santa Catarina – Engenheiro Responsável Técnico.  

Mina Subterrânea de Fluorita em Morro da Fumaça- SC; 

b) CSN - Companhia Siderúrgica Nacional - Superintendente de Mineração.  

Minas de carvão, subterrâneas e a céu aberto, em Criciúma e Siderópolis, SC.  

c) Carbonífera Belluno – Superintendente de Mineração e Beneficiamento.  

Minas de carvão subterrâneas, em Siderópolis e Lauro Müler, SC. 
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d)  PLM – Construções e Comércio Ltda – Engenheiro Responsável, Pedreira de 

Granito em Tijucas-SC. 

 

Em meados da década de 70, o Brasil era considerado o campeão mundial de 

acidentes do trabalho. O número de acidentes nas minas de carvão também era 

muito alto. Participei da luta travada no combate aos acidentes, aliando 

conhecimentos da Engenharia de Minas com a Engenharia de Segurança do 

Trabalho.  

Visitei várias minas de carvão nos Estados Unidos e Colômbia. 

Fui presidente por dois mandatos da ACEM – Associação Catarinense de 

Engenheiros de Minas.   

 

6- Você volta frequentemente a Ouro Preto e à Sparta? Se não, há algo que os 

Spartanos poderiam fazer pra motivá-lo a voltar aos encontros republicanos? 

R. – Sim, voltei, não, frequentemente, como gostaria, por questão de logística no 

deslocamento, pois resido no sul. Mais recentemente, em 2016, participando de 

um congresso de mineração do IBRAM em Belo Horizonte, fui até Ouro Preto, só 

para visitar a Sparta. Depois, voltei em 2018, na comemoração dos 50 anos de 

formado. Festa de cujas recordações trago gravadas no meu coração. Dentre 

outras, destaco a participação, em 1976, da bela festa dos 35 anos da Sparta e 

do inesquecível centenário da Escola de Minas.  

 

7- Como você vê a Sparta nos dias de hoje, comparativamente ao período em 

que lá morou? 

R. – Os anos passam, os moradores passam, porém a instituição Sparta 

permanece firme e inabalável, mais do que nunca, fiel aos princípios e ideais 

preconizados e traçados por Francisco Sayão Lobato e demais fundadores. Bem 

cuidada e limpa. Seus atuais moradores são idôneos e inspiram confiança para 

cuidar, dar sequência e manter a tradição da república. Evidentemente, os 

tempos de hoje são outros. Houve muitas transformações e mudanças nos 

costumes, mas a base e o alicerce da Sparta estão cada vez mais sólidos.  

 

8- Idem, a Escola de Minas, no tempo em que lá estudou? 

R. – A Escola de Minas sempre foi, é e será o orgulho de todos nós que por lá 

passamos. Está em evolução e se adaptando aos tempos modernos com novos 

cursos. 
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9- Você teria alguma sugestão para melhorar a Sparta e a Escola de Minas? 

R. – A Sparta está no caminho certo. Atualmente, está sendo reestruturada 

modernamente na parte do seu Regimento Interno por abnegados que lá 

moraram e estão colocando em prática suas experiências de vida. Isso é 

fundamental. Tudo na vida tem que evoluir, senão fica pra trás. É muito 

importante deixar escritas as alterações para não haver dúvidas no futuro.  

  

10- Você tem seu endereço atualizado e registrado na Sparta? Participa das redes 

de Spartanos na internet? 

R. – Sim, tenho e participo desde 2016. 

 

11- Você tem fotos de seu período na Sparta que poderia compartilhar conosco? 

Se sim, poderia nos remeter duas delas com as correspondentes legendas?  

R. – Sim. 

 

12- A seguir, você tem um espaço aberto, caso queira relatar sua experiência de 

vida em Ouro Preto, na Escola de Minas e na Sparta. 

R. –  Ouro Preto, a simpática cidade das serestas, das igrejas, ladeiras e casarões 

tem um retrato no meu coração. Escola de Minas, dos Mestres e Professores que 

me transmitiram conhecimentos com o raciocínio lógico das ciências exatas. Aí, 

fui treinado e preparado para ser um cidadão do mundo.  Sparta, a casa que 

muito facilitou minha vida de estudante em Ouro Preto. Tinha tudo. Qualidade 

de vida, tranquilidade, um ambiente favorável e propício para estudar. Uma bela 

vista das montanhas de Minas com o Itacolomi, um amanhecer com o cantar dos 

pássaros e uma piscina à disposição, a qualquer hora do dia.  

Mas o que havia de diferente na casa era o calor humano, o ambiente cordial e 

o respeito mútuo entre todos. Durante minha admissão, não houve muito 

mistério. Fizeram uma preleção, onde foi dito e ressaltado que a Sparta era o 

prolongamento da nossa casa, do nosso lar. Frisaram que passávamos a maior 

parte das nossas vidas, durante aquele período, longe da família. Portanto, a 

Sparta era a nossa segunda casa, acolhendo nossa segunda família. Isto era a 

base de tudo e que, sempre, foi repassado a novos moradores, de geração em 

geração. 

Por tudo isto que foi dito, quero aproveitar este espaço para manifestar minha 

eterna gratidão, e dizer à Sparta e aos meus companheiros da época o meu 

muito obrigado de coração. 

......................................................................................................................................... 
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  Março de 1964 – Primeiros dias na Sparta, bixo, tocando violão 

na área aberta, com a cidade e a Escola de Minas ao fundo. 
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.................................................................................................................................. 

ENTREVISTA COM OS SPARTANOS – DATA: 02/02/2021 – No. DE REGISTRO: 005 

.................................................................................................................................. 

1- Nome completo: Paulo Henrique da Silva Lack 

Apelido na Sparta: Limpákus 

Cidade natal, estado, país: Rio de Janeiro, RJ, Brasil 

e-mail: paulolack@yahoo.com 

Celular: (31) 9.8715.0054 

Endereço atual: Rua Ametista, 186 - Bairro Vila do Ouro - Nova Lima MG - CEP: 

34.012-185. 

 

2- Em qual período morou na Sparta? 

R. – 1996 a 2002 

 

3- Como conheceu a Sparta? Como foi o processo de sua entrada na república? 

R. – Era época do vestibular, em 1996, meio do ano, fazia um frio do caramba. 

Eu morava no interior do Rio, em Mangaratiba, mas estava determinado a 

estudar em Ouro Preto. 

Lembro que saí bem cedo de Mangaratiba, em uma segunda feira, pois o 

vestibular seria na quarta, quinta e sexta feira. Cheguei na rodoviária Novo Rio, 

às 8:00 h. No guichê para comprar uma passagem para Ouro Preto, fui 

informado que a saída era somente às 23:00. Procurei uma opção e fui orientado 

a ir para BH. 

Chegando em BH, comprei uma passagem para Ouro Preto. Na plataforma, para 

subir no ônibus, decidi conversar com um rapaz que também iria fazer o 

vestibular. Após uma rápida apresentação, ele me perguntou se tinha lugar para 

ficar. Cara, estava quase chegando a Ouro Preto e ainda não tinha lugar para 

ficar, falei que não. Foi quando ele disse: Eu vou ficar na Sparta, cola comigo lá 

que os meninos são sangue bom e se tiver vaga você fica por lá. 

Chegando em Ouro Preto, rumamos para a Sparta. Ouvimos uma música ao 

fundo (Rock), tocamos a campainha e, após alguns segundos, (que pareceram 

horas), eis que um ser cabeludo abre a porta: era o Balofa.  

Foi aí que descobri que ainda havia vaga para hospedagem, e fiquei por lá 

mesmo. Foi tão boa a experiencia durante o vestibular que, ao passar, não tive 

dúvida: fui batalhar vaga na Sparta. 
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Como última informação, mas não menos importante: a pessoa que eu conheci 

na rodoviária, e que me levou para a Sparta, passou no vestibular 6 meses 

depois, e tornou-se nosso irmão, o saudoso Fuzaka. 

Vida longa à Sparta. 

 

4- Graduou-se na Escola de Minas? Se sim, em que curso e ano? 

R. – Sim. Engenharia de Minas, em 2002 (turma de 2001/2) 

 

5- Após sair de Ouro Preto, em que atividade foi trabalhar? Conte um pouco 

disso. 

R. – Após sair de Ouro Preto, fui direto para a construção de galerias de uma PCH 

na divisa de MS/MT. Depois disso  passei um período no ES e, depois, me firmei 

na indústria mineral de ouro e ferro, passando por empresas como Yamana, 

AngloGold, CSN e Vale. Atualmente, estou trabalhando na AngloGold 

novamente. 

 

6- Você volta frequentemente a Ouro Preto e à Sparta? Se não, há algo que os 

Spartanos poderiam fazer para motivá-lo a voltar aos encontros republicanos? 

R. - Menos que gostaria, pois morei longe, durante os últimos 5 anos. Tenho 

ligado, de vez em quando, para os moradores. Prometo que retornarei. 

 

7- Como você vê a Sparta nos dias de hoje, comparativamente ao período em que 

lá morou? 

R. – Eu vejo que meu tempo de Sparta foi muito bem aproveitado e que, agora, 

é a vez dos atuais moradores. Claro, como antigos alunos, não podemos nos 

furtar em ajudar os moradores, quando for necessário. O que eu tenho da Sparta, 

hoje e sempre, são amizades e a certeza de uma casa acolhedora. 

 

8- Idem, a Escola de Minas, no tempo em que lá estudou? 

R. – Eu cheguei a OP, logo após a inauguração da nova Escola de Minas no Morro 

do Cruzeiro. Fiz duas ou três disciplinas, na Escola de Minas da Praça Tiradentes, 

da qual tenho boas lembranças. Muito bom o período que lá passei. 

 

9- Você teria alguma sugestão para melhorar a Sparta e a Escola de Minas? 

R. – Melhorar não, mas, por favor, mantenham-nas e contem com os antigos 

alunos. 

 



 

138 
 

10- Você tem seu endereço atualizado e registrado na Sparta? Participa da rede de 

Spartanos na internet?  

       R. – Sim e positivo. 

 

11-  Você tem fotos de seu período na Sparta que poderia compartilhar conosco? 

Se sim, poderia  nos remeter duas delas com as correspondentes legendas?  

R. – Todas as fotos da época estão na Sparta. Quando preciso de alguma, eu 

recorro à república. 

 

12- A Seguir, você tem um espaço aberto, caso queira relatar sua experiência de 

vida em Ouro Preto, na Escola de Minas e na Sparta. 

R. – Ouro Preto - os melhores anos de minha vida. A Sparta sempre terá espaço 

em meu coração. Profissionalmente, estudei na melhor escola que poderia.  

 Muito obrigado à Sparta e aos meus Irmãos Spartanos. 

.................................................................................................................................. 
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.................................................................................................................................. 

ENTREVISTA COM OS SPARTANOS – DATA: 10/02/2021 – No. DE REGISTRO: 006 

.................................................................................................................................. 

1- Nome completo: Pedro Henrique Lopes Faria 

Apelido na Sparta: Pimpão 

Cidade natal, estado, país: Governador Valadares MG - Brasil 

e-mail: lopesfaria@hotmail.com 

Celular: (31) 9.9308.4510 

Endereço atual: Rua Pandiá Calógeras, 737 – Apto. 02 – CEP: 35.400-000 – Ouro 

Preto MG 

 

2- Em qual período morou na Sparta? 

R. – 2005 a 2013 

 

3- Como conheceu a Sparta? Como foi o processo de sua entrada na república? 

R. – Estava na fila de matrícula, no Centro de Vivência da UFOP, localizado no 

Morro do Cruzeiro, quando fui abordado por dois moradores da Sparta à época 

(Pink e Bin Laus), hoje antigos alunos. Eles estavam divulgando as vagas na 

Sparta, assim como os moradores de outras repúblicas.  
 

Visitei a Sparta na companhia do Bin Laus, assim como outras duas repúblicas 

(Verdes Mares e FG). Estava conosco um colega da minha cidade natal, que 

conhecera poucos dias antes de me deslocar a Ouro Preto. Após as visitas às 

repúblicas, nos deslocamos de volta a Governador Valadares.  
 

Na viagem de volta, deliberamos sobre onde iriamos morar. Decidimos pela 

Sparta e, com uma ligação telefônica, garantimos nossa vaga. Posteriormente, 

esse colega conterrâneo viria a “catar” da república. 

 

4- Graduou-se na Escola de Minas? Se sim, em que curso e ano? 

R. – Sim. Engenharia de Controle e Automação, em 2014. 

 

5- Após sair de Ouro Preto, em que atividade foi trabalhar? Conte um pouco 

disso. 

R. – Nunca saí de Ouro Preto, desde que aqui cheguei para estudar. Porém, antes 

de me formar, comecei a trabalhar no setor de energia elétrica, com obras 

correlatas, de modo que fico mais tempo em viagem que em casa. 
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6- Você volta frequentemente a Ouro Preto e à Sparta? Se não, há algo que os 

Spartanos poderiam fazer para motivá-lo a voltar aos encontros republicanos? 

R. – Sim. 

  

7- Como você vê a Sparta nos dias de hoje, comparativamente ao período em que 

lá morou? 

R. – A cada dia, mais conservada e bem-cuidada. 

 

8- Idem, a Escola de Minas, no tempo em que lá estudou? 

R. – Após a formatura, tive pouquíssima relação com a Escola de Minas. 

 

9- Você teria alguma sugestão para melhorar a Sparta e a Escola de Minas? 

R. – Atualizar / Refazer o website da Sparta. 

 

10- Você tem seu endereço atualizado e registrado na Sparta? Participa da rede de 

       Spartanos na internet? 

      R. – Sim. Sim. 

 

11- Você tem fotos de seu período na Sparta que poderia compartilhar conosco? 

      Se sim, poderia  nos remeter duas delas com as correspondentes legendas?  

      R. – Sim. Sim, seguem duas ao final. 

 

12- A Seguir, você tem um espaço aberto, caso queira relatar sua experiência 

      de vida em Ouro Preto, na Escola de Minas e na Sparta. 

R. – A vida em Ouro Preto, dentro das repúblicas, é intensa: as amizades, os 

namoros, as alegrias, as tristezas, as incertezas e, principalmente, o 

aprendizado. 
 

Quando se faz parte de uma república, normalmente sai-se de uma zona de 

conforto, na qual estão pais e/ou parentes, e com eles o apoio incondicional. A 

vivência com outras pessoas, de diferentes passados e locais de origem, e de 

diferentes conhecimentos e pensamentos, obriga à perda e ao ganho de valores 

morais ou, no mínimo, a uma adequação dos mesmos. Essa mudança de 

paradigmas pessoais torna a pessoa melhor na lida com seus pares, e até com 

seus pais e/ou parentes e amigos das antigas. 
 

A saída da zona de conforto supracitada obriga também à busca de aprendizado 

para a resolução de situações cotidianas. Aprendizado esse que, por muitas 
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vezes, é diferencial inclusive para o mercado de trabalho, visto que o cotidiano 

republicano envolve situações dignas de empresas. 
 

Minha experiência de vida em Ouro Preto se resume a aprendizado para a vida 

pessoal e laboral, além do acadêmico. Sempre recomendei - e sempre o farei - 

que os novos alunos da UFOP batalhem por uma vaga nas repúblicas, pois é nelas 

que se tem a vivência plena nessa cidade que é, orgulhosamente, um Patrimônio 

da Humanidade. E nesse cenário, certamente, vivi os melhores anos da minha 

vida. 

.................................................................................................................................. 

 

 
 

                

 

 

 
 

Viagem dos Spartanos a Itaúnas - ES. Presentes na foto, com a descrição atual: 

Alexandre (sobrinho do Véio Adilson); Pimpão (antigo aluno da Sparta); Ballantines 

(antigo aluno da Turma da Xuxa); Kabrunko (antigo aluno da Tabu); Nakapa 

(antigo aluno da Sparta); Véio Adilson; Xibungo (antigo aluno da Sparta); Tékus 

(antigo aluno da Sparta); Lango-Lango (ex-morador da Sparta); Bin Laus (antigo 

aluno da Sparta); Injuado (antigo aluno da Sparta); e Pink (antigo aluno da Sparta). 
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  Festa do Doze/2018: Presentes na foto, com a descrição atual: Tékus (antigo 

aluno da Sparta); Fuzaka (antigo aluno da Sparta, in memoriam); Nino; Pimpão 

(eu); Vidigal (antigo aluno da Sparta) e Bactéria (antigo aluno da Gaiola de Ouro). 

Ao fundo, se reconheci com êxito, estão os já então antigos alunos, Dentinho (FG), 

Meinha (Sparta) e Balofa (Sparta). 

 



 

143 
 

.................................................................................................................................. 

ENTREVISTA COM OS SPARTANOS – DATA: 15/03/2021 – No. DE REGISTRO: 017 

.................................................................................................................................. 

1- Nome completo: Renato Jácome Costa 
Apelido na Sparta: Purinquanto 

Cidade natal, estado, país: Itabira MG - Brasil 

e-mail: renato.jacome@yahoo.com.br 

Celular: 31 - 9.7141.8800 

Endereço atual: Rua Senador Joaquim Ribeiro do Vale, 151 - Vila Leopoldina - 

São Paulo SP - CEP: 05.311-010 

 

2- Em qual período morou na Sparta? 

R. – Agosto 1997 a Março 2003. Me mudei de Itabira para Ouro Preto, sendo 

levado de Fusca pelo meu pai e minha mãe. História única! 

 

3- Como conheceu a Sparta? Como foi o processo de sua entrada na república? 

R. – Conheci, através de uma carta que recebi, quando fiz a inscrição do 

vestibular em 1996. Aí, tive o interesse, junto com amigos de Itabira, a ficar na 

república para fazer o vestibular, principalmente, em função dos custos da 

hospedagem. Ao chegar, fiquei muito surpreso pela infraestrutura e a 

possibilidade de estudar engenharia de minas, morando naquela magnifica casa. 

Naquela ocasião, não passei no vestibular, prestei novamente no semestre 

seguinte, passei e fui morar na Sparta.  

O meu processo de escolha foi bom, batalhava, juntamente com o Fofão e o 

Bodão (conterrâneo), e ficamos por 6 meses até a reunião de escolha. Todos 

fomos aprovados. 

  

4- Graduou-se na Escola de Minas? Se sim, em que curso e ano? 

R. – Engenharia de Minas, 2002 /02, segundo período. 

 

5- Após sair da Sparta, em que atividade foi trabalhar? Conte um pouco disso. 

R. – Mineração de extração de rocha ornamental, mina subterrânea de ouro, 

minas a céu aberto de cobre, ouro e prata (VALE - Sossego e Salobo), projeto 

piloto de automação de mina em Brucutu (VALE), Projeto Minas-Rio de Minério 

de Ferro (Anglo American), Pitinga - Estanho, Tântalo e Nióbio (Mineração 

Taboca) e Agregado para Construção Civil (Territorial São Paulo Mineração). 
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6- Você volta frequentemente a Ouro Preto e à Sparta? Se não, há algo que os 

Spartanos poderiam fazer para motivá-lo a voltar aos encontros republicanos? 

R. -  Volto. Infelizmente, não é possível todo ano, mas volto sempre que possível.  

 

7- Como você vê a Sparta nos dias de hoje, comparativamente ao período em que 

lá morou? 

R. – Sempre vejo a Sparta com grande potencial de república, para atender ao 

propósito para o qual foi fundada. 

 

8- Idem, a Escola de Minas, no tempo em que lá estudou? 

R. – Cresceu muito e precisa continuar evoluindo sempre. 

 

9- Você teria alguma sugestão para melhorar a Sparta e a Escola de Minas? 

R. – Evoluir, sempre, conforme a humanidade nos faz crescer. 

 

10- Você tem seu endereço atualizado e registrado na Sparta? Participa das redes 

de Spartanos na internet? 

R. – Sim. 

 

11- Você tem fotos de seu período na Sparta que poderia compartilhar conosco? 

Se sim, poderia  nos remeter duas delas com as correspondentes legendas?  

R. – Tenho, mas preciso pesquisar. 

 

12- A seguir, você tem um espaço aberto, caso queira relatar sua experiência de 

vida em Ouro Preto, na Escola de Minas e na Sparta. 

R. – Uma vida de estudante inigualável e de baixo custo, com um clima e astral 

muito bons. Um crescimento pessoal e profissional completo. Na minha vida 

profissional, a Sparta e Ouro Preto sempre estiveram comigo. Me deram a 

educação  e a oportunidade de iniciar minha vida profissional. Tive 3 estágios, 

através de antigos alunos, Nióbio e Zebu da Sparta, na Mina Velha (Mineração 

Morro Velho), Mina de Carajás (Vale) e Mina de Conceição (Vale). Meu primeiro 

e segundo empregos, também, foram com indicações dos antigos alunos Zebu e 

Limpákus. Depois, na época de Vale, trabalhei com vários antigos alunos da 

Escola de Minas, sempre com grandes experiencias. Trabalhei com o Véio, Fofão, 

Zebu e Camarão como meus gestores. Ao ir para a Anglo American, tive o 

privilégio de, também, trabalhar com o Xibungo e outros antigos alunos da 

Escola de Minas. Atualmente, na posição em que estou em São Paulo, foi por 



 

145 
 

indicação do antigo aluno MacGyver. Durante os momentos das Festas do 12, os 

quais vivi como aluno e antigo aluno, sempre tive grandes oportunidades de 

aprendizado pelos momentos e histórias compartilhados.  Enfim, na minha vida 

profissional e pessoal, agradeço muito, primeiramente, aos meus pais que me 

proporcionaram a educação e, também, à Escola de Minas e à República Sparta, 

representada pelos seus alunos e antigos alunos, pois estão presentes a todo 

momento em minha vida.   

.................................................................................................................................. 
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.................................................................................................................................. 

ENTREVISTA COM OS SPARTANOS – DATA: 29/03/2022 – No. DE REGISTRO: 029 

.................................................................................................................................. 

1- Nome completo: ROMERO MACHADO CORRÊA 

Apelido na Sparta:  - 

Cidade natal, estado, país: Rio Casca, MG - BR 

e-mail: augusto.mayrinck@vetorial.com.br 

Celular: (31) 9.9236.0222 

Endereço atual: Av. dos Bandeirantes 1975 – Apto. 701, Bairro Mangabeiras, 

Belo Horizonte – MG, CEP: 30.210-420 

 

2- Em qual período morou na Sparta? 

R. – de Março de 1955 a Dezembro de 1961. 

 

3- Como conheceu a Sparta? Como foi o processo de sua entrada na república? 

R. – Conhecia a Sparta e fui indicado pelo amigo e lá residente, João Vilar Etrusco 

(i.m.). 

 

4- Graduou-se na Escola de Minas? Se sim, em que curso e ano? 

R. – Sim, graduei-me em 1961, no antigo curso geral, com o título de engenheiro 

de Minas, Metalurgia e Civil. O curso era de 6 anos, mas o fiz em 7. Perdi o 2º. 

ano do extenso curso de engenharia, daquela época. 

 

5- Após sair de Ouro Preto, em que atividade foi trabalhar? Conte um pouco 

disso. 

R. – Fui trabalhar em João Monlevade – MG, na Cia. Siderúrgica Belgo Mineira, 

atual Arcelor Mittal, de 17 de Março de 1962 a Dezembro de 1969, quando saí 

para trabalhar na empresa Cimetal Siderurgia, que fundamos; eu, Theophilo 

Domingos Valladares de Almeida e Ronaro Machado Corrêa, em 27 de Março de 

1969. Atualmente, a empresa que montamos, naquela época, chama-se Vetorial 

Siderurgia LTDA.  

Em Monlevade, trabalhei nos Altos-Fornos, iniciando como engenheiro 

assistente. Após 4 anos, fui promovido a Chefe de Setor dos Altos-Fornos. Daí, 

mais dois anos e fui designado para o cargo de Chefe de Departamento de 

Redução, responsável pela mineração de ferro, sinterização e altos-fornos. 

A Belgo Mineira foi a 2ª. Escola para mim. 
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Casei-me, em 5 de Maio de 1962, com a minha querida Virginia de Araujo Corrêa. 

Temos 2 filhos, 2 filhas, 2, noras, 2 genros, 3 netas e 3 netos, pessoas 

maravilhosas que são o meu grande tesouro.  Creio que me saí muito bem como 

cidadão e engenheiro, graças à Escola de Minas e à minha mulher, esteio maior 

da minha vida. 

 

6- Você volta frequentemente a Ouro Preto e à Sparta? Se não, há algo que os 

Spartanos poderiam fazer para motivá-lo a voltar aos encontros republicanos? 

R. – Raramente. Infelizmente, tenho poucas oportunidades de retornar à Sparta, 

mas dela guardo as melhores recordações. 

 

7- Como você vê a Sparta nos dias de hoje, comparativamente ao período em que 

lá morou? 

R. – Atualmente, sei que a Sparta e a Escola de Minas são entidades de grande 

importância para a sociedade. Pela Sparta já passaram cerca de 120 residentes 

que se graduaram e são ou foram grandes engenheiros, formados pela nossa 

Grande Escola de Minas. O Brasil deve muito a essas duas ENTIDADES.  

 

8- Idem, a Escola de Minas, no tempo em que lá estudou? 

R. – A Escola de Minas era, e espero que continue a ser, um exemplo para a 

Engenharia Brasileira. “Modeladora de ciências e exemplo moral para todos.”  

 

9- Você teria alguma sugestão para melhorar a Sparta e a Escola de Minas? 

R. – A Escola e a Sparta têm que seguir seus caminhos, atualizando-se sempre, 

para não perderem o prestígio de que sempre gozaram na sociedade brasileira, 

 

10- Você tem seu endereço atualizado e registrado na Sparta? Participa da rede de 

Spartanos na internet? 

R. – Sim, meu endereço está na Sparta. Não participo de grupos, mas mantenho 

contatos com alguns Spartanos, via redes sociais. 

 

11- Você tem fotos de seu período na Sparta que poderia compartilhar conosco? 

Se sim, poderia  nos remeter duas delas com as correspondentes legendas?  

R. – Não disponho de fotos do meu período de estudante em Ouro Preto. Quanto 

aos causos, já me estendi muito. Fotos e causos já os há muitos no e-book da 

História Spartana. 
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12- A Seguir, você tem um espaço aberto, caso queira relatar sua experiência de 

vida em Ouro Preto, na Escola de Minas e na Sparta. 

R. – A minha experiência de vida em Ouro Preto e na Escola de Minas resume-

se em muita saudade e o eterno agradecimento a Deus, Nosso Senhor, pelo que 

aprendi em Ouro Preto, na Escola e, especialmente, na vida familiar Spartana. 

.................................................................................................................................. 
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 ................................................................................................................................. 

ENTREVISTA COM OS SPARTANOS – DATA: 24/02/2021 – No. DE REGISTRO: 012 

.................................................................................................................................. 

1- Nome completo:  Rosa  Marluce Góis de Andrade 

Apelido na Sparta: Não tenho. 

Cidade natal, estado, país: Niterói, Rio de Janeiro - BR 

e-mail: rmarluce@gmail.com 

Celular: (31) 9.9631.7686  

Endereço atual: Rua Corinto, 217 - Apto 1002 – Serra - Belo Horizonte MG – 

CEP: 30.220-310 

 

2- Em qual período morou na Sparta? 

R. – Nunca morei na Sparta. Sou frequentadora, desde 1977, esposa do antigo 

aluno, Vicente Creton Cruz. Fui homenageada pela turma da década de 1970 e 

meu quadrinho tá lá na parede, com muito orgulho. 

 

3- Como conheceu a Sparta? Como foi o processo de sua entrada na república? 

R. – Conheci a Sparta e Ouro Preto em 1977, através de duas amigas da 

Faculdade de Serviço Social, onde eu estudava, que eram frequentadoras da 

Sparta e República TX. 

Em julho de 1977, estava em São Paulo de férias, na casa de uma amiga, quando 

resolvemos viajar para conhecer Minas Gerais. Surgiu a ideia de conhecer a 

famosa cidade histórica Ouro Preto. Lembrei das amigas Tania Brasil , Ângela e 

Judith e liguei para saber as dicas de hospedagem, tempo de viagem, clima etc. 

Como estudante, a única chance era viajar de ônibus, viação Cometa, São Paulo- 

Belo Horizonte. 

Ela ficou de conversar com os Spartanos Sorriso e Ricardo, para saber se 

poderíamos ser hospedadas por lá, na Sparta. Assim, ficou combinado. Eu liguei 

pra Sorriso e marcamos o dia da chegada. A princípio, achei estranho ficarmos 

hospedadas na casa de “homens”; como iria explicar isso para os meus pais? 

Mas topei e comentei com eles que isso era normal na cidade e que minha amiga 

Tania já estava acostumada.  As amigas já estavam paquerando dois moradores 

da Sparta e um da TX. 

Assim, chegamos à Sparta, às 6:30 da manhã, num frio terrível para os costumes 

cariocas, e fomos recebidas por  Vicente (Gambas ou Gambá) de roupão, indicou 

o quarto (era o do Quim), tomamos banho e fomos dormir. 
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4- Graduou-se na Escola de Minas? Se sim, em que curso e ano? 

R. – Não. 

 

5- Após sair de Ouro Preto, em que atividade foi trabalhar? Conte um pouco 

disso. 

R. – Não formei em Ouro Preto. 

 

6- Você volta frequentemente a Ouro Preto e à Sparta? Se não, há algo que os 

Spartanos poderiam fazer para motivá-lo a voltar aos encontros republicanos? 

R. - Como dito acima, sou casada com antigo aluno que gosta muito da República 

e sempre frequentamos e continuamos, na medida do possível, até os dias 

atuais. 

 

7- Como você vê a Sparta nos dias de hoje, comparativamente ao período em que 

lá morou? 

R. – O meu olhar, durante esses quarenta anos, é que a história muda e as 

pessoas mudam ao longo da vida. O mundo mudou, as ideologias mudaram, o 

tal do mercado sente, sofre, oscila como se fosse um ser humano.  

O ideal de humanidade, valores éticos, filosóficos e consciência individual e 

coletiva também mudaram. Portanto, as gerações que vieram depois 

acompanham a onda do mundo de sua época.  

O passado é apenas uma referência de nossa história individual e coletiva, da 

nossa ancestralidade, é uma imagem. E o futuro não sabemos de nada, embora 

tenhamos a sensação de que podemos planejá-lo e controlá-lo.  

No meu ponto de vista, só nos resta viver intensamente o presente, o hoje, e 

senti-lo como a única possibilidade de nos transformarmos como seres humanos. 

Sendo assim, a Sparta mudou, porque também seus moradores mudaram e 

vivem sua contemporaneidade.  

A nossa geração viveu momentos inovadores de sua época, como o surgimento 

da pílula anticoncepcional, movimento feminista, revolução sexual, ditadura 

militar, valores familiares como respeito aos pais, autoridade, dignidade, 

honestidade, verdade, fidelidade, lealdade, amor romântico, casamento até que 

a morte separe e isso nos dá a sensação de que foi uma geração melhor. 

Mas acho que não, o que ficam nas gerações de Spartanos, nesses quarenta 

anos, são a vida coletiva numa república, o companheirismo, a solidariedade, as 

amizades verdadeiras, ou não, e esse jeito histórico de viver a juventude de seu 
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tempo, a universidade, a futura profissão e a Festa do 12, para relembrar uma 

época e rever os amigos e famílias.  

Atualmente, temos a diversidade de gênero, de etnia, de orientação sexual, de 

liberdade de expressão, que considero um avanço. No entanto, temos também 

os excessos como drogas, alcoolismo, depressão, ansiedade e falta de 

perspectiva de futuro profissional, econômico, político e social.  

Claro que a minha visão não é de moradora e, sim, de frequentadora.  

No meu caso específico, tem a ver com o meu marido, com a paixão da 

juventude, com seus sonhos e idealizações de reformar o mundo, com os 

períodos políticos que vivemos nas décadas de 70 e 80, com a produção artística 

e hiper fértil desse período, das amizades construídas, dos nossos ídolos 

artísticos e políticos, com o sonho de uma vida melhor pra todos e uma sociedade 

mais justa.  

Através dessa visita a Ouro Preto, conheci, namorei, casei, tivemos dois filhos e 

continuamos frequentando a república. 

 

8- Idem, a Escola de Minas, no tempo em que lá estudou? 

R. – Como não fui aluna, não poderia comentar. 

 

9- Você teria alguma sugestão para melhorar a Sparta e a Escola de Minas? 

R. – Talvez, continuar com as reformas dos banheiros, da sala debaixo, do porão, 

dos reservatórios de água. A casa tem melhorado muito nos últimos anos. 

 

10- Você tem seu endereço atualizado e registrado na Sparta? Participa da rede de 

Spartanos na internet? 

R. – Sim. 

 

11- Você tem fotos de seu período na Sparta que poderia compartilhar conosco? 

Se sim, poderia  nos remeter duas delas com as correspondentes legendas?  

R. – Sim, veja ao final. 

 

12- A Seguir, você tem um espaço aberto, caso queira relatar sua experiência de 

vida em Ouro Preto, na Escola de Minas e na Sparta. 

R. - Eu amo a cidade! Sempre volto lá, é caminho para a cidade da família do 

meu marido e vivo sempre as lembranças maravilhosas de uma época.  

Quanto à Escola de Minas, não saberia dizer algo importante, por não ter 

estudado lá. Viver em Ouro Preto é viver as relações humanas! E, como diz o 
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Emicida, “quem tem um amigo tem tudo”. Parece-me que essa é uma 

característica marcante da experiência de estudar na Escola de Minas e morar 

na Sparta.            

.................................................................................................................................. 

 
 

                       

 

 

             

  

Eu e Vicente, (Gambas), 

no dia de sua formatura, 

em agosto de 1980. 

Leandro, Vicente 

(Gambas) e Sorriso, em 

1979, na República 

Sparta. 
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.................................................................................................................................. 

ENTREVISTA COM OS SPARTANOS – DATA: 22/03/2021 – No. DE REGISTRO: 021  

.................................................................................................................................. 

1- Nome completo: Sávio Augusto Lopes da Silva 

Apelido na Sparta: Borrachinha 

Cidade natal, estado, país: Viçosa - MG 

e-mail: saviolsil@gmail.com 

Celular: (31) 9.8783.2501 

Endereço atual: Rua Antônio Esteves do Sacramento, 440 - Ouro Preto MG – CEP: 

35.400-000 

 

2- Em qual período morou na Sparta? 

R. – 1979 a 1981 

 

3- Como conheceu a Sparta? Como foi o processo de sua entrada na república? 

R. – Já estava avançado no curso de Engenharia Civil e era amigo de alguns 

spartanos: Reinaldo (conterrâneo Viçosense), Márcio (Tangão), Vítor (Gringo). 

Passei a frequentar a república para estudar com esses colegas. Quando foi feita 

a escolha, já tinha uma certa convivência com os outros membros. A escolha se 

deu em processo, conforme estabelece o estatuto: em reunião formal entre os 

spartanos. Após me comunicarem o resultado, me foram informadas, 

formalmente, as regras do estatuto a serem seguidas pelos moradores. Não me 

lembro de outros detalhes, só que saímos pra comemorar. 

 

4- Graduou-se na Escola de Minas? Se sim, em que curso e ano? 

R. – Sim, em julho de 1981, Engenharia Civil. 

 

5- Após sair da Sparta, em que atividade foi trabalhar? Conte um pouco disso. 

R. – Segue texto extraído do meu currículo Lattes: 

Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Ouro Preto 

(1981), mestre em Engenharia Mecânica - Universidade Federal de Uberlândia 

(1994), doutor (D.Sc.) em Ciências Aplicadas / Termodinâmica - Université de 

Liège - Bélgica (2003). Professor titular aposentado pela Universidade Federal de 

Ouro Preto. Atuou 35 anos como professor de nível superior e orientou alunos 

nas áreas de Eletrotécnica, Instrumentação Industrial, Instalações Elétricas, 

Automação e Energia. Foi chefe do Departamento de Engenharia de Controle e 
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Automação e de Técnicas Fundamentais. Foi professor da disciplina de 

Instrumentação, no curso de Mestrado Profissional em Instrumentação, Controle 

e Automação de Processos de Mineração) – convênio: UFOP - ITV (Instituto 

Tecnológico Vale). Orientou alunos de mestrado pelo convênio.  Aposentou-se 

em 2017 como professor titular pela UFOP e foi, também, por mais dois anos, 

professor voluntário na instituição. 

 

6- Você volta frequentemente a Ouro Preto e à Sparta? Se não, há algo que os 

Spartanos poderiam fazer para motivá-lo a voltar aos encontros republicanos? 

R. - Por muito tempo fui frequente. Volto, quando possível. Espero que as 

atitudes a serem implantadas possam melhorar a imagem da Sparta. 

 

7- Como você vê a Sparta nos dias de hoje, comparativamente ao período em que 

lá morou? 

R. – Os tempos mudaram e tinha mais afinidade com os contemporâneos; não 

gosto de julgar as mudanças, mas a lei e a ordem devem ser respeitadas. 

 

8- Idem, a Escola de Minas, no tempo em que lá estudou? 

R. – A Escola mudou muito. Quando estudei, a maior parte das aulas era no 

prédio da Praça Tiradentes (até os últimos dias em que lecionei na EM, dava as 

minhas aulas na sala Eletrotécnica, no prédio da Praça Tiradentes). De uns 

tempos para cá, alguns tentam apagar o nome da Escola de Minas e se referir 

apenas à UFOP, mas a tradição não permitiu. As aulas no campus fizeram com 

que os alunos tivessem preferência por morar na Bauxita, por estarem mais 

próximos do Campus, onde as aulas são lecionadas. Isso tem dificultado em se 

conseguir candidatos a moradores para a Sparta. 

 

9- Você teria alguma sugestão para melhorar a Sparta e a Escola de Minas? 

R. - Acho que as proposições, já feitas, estão no caminho certo. 

 

10- Você tem seu endereço atualizado e registrado na Sparta? Participa das redes 

de Spartanos na internet? 

R. – Sim, na medida do possível. É difícil; já houve dia em que, ao abrir o 

WhatsApp, constavam mais de 1300 novas mensagens. 

 

11- Você tem fotos de seu período na Sparta que poderia compartilhar conosco? 

Se sim, poderia nos remeter duas delas com as correspondentes legendas?  
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R. – Não tenho ou não as encontrei. 

 

12- A seguir, você tem um espaço aberto, caso queira relatar sua experiência de 

vida em Ouro Preto, na Escola de Minas e na Sparta. 

R. – A Escola de Minas possui uma identidade bem especial, devido à qualidade 

do ensino. O forte relacionamento entre os alunos e antigos alunos é bastante 

desenvolvido pelo sistema de repúblicas. Esse desenvolvimento humano de 

colaboração, tolerância, aprendizado técnico e científico se reflete em uma 

competência única para o sucesso na vida profissional. Pude viver esse 

relacionamento inesquecível pela convivência spartana, e isto muito me ajudou 

na vida pessoal e profissional. 

..................................................................................................................................  
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.................................................................................................................................. 

ENTREVISTA COM OS SPARTANOS – DATA: 27/04/2021 – No. DE REGISTRO: 027 

.................................................................................................................................. 

1- Nome completo: Thiago Faleiros Santos 
Apelido na Sparta: NAKAPA (oficial); Mi Hijo ou Caveirinha (variações) 

Cidade natal, estado, país: Uberlândia - MG 

e-mail: faleirosnakapa@gmail.com  e  thiago@geoemp.com.br 

Celular: 31 – 9.9114.7117 

Endereço atual: Rua dos Três Irmãos, 120 – Bairro Caiçaras – Belo Horizonte MG 

- CEP: 30.750-260 

 

2- Em qual período morou na Sparta? 

R. – De Out 1998 a Jun 2007 (de Jan a Jun 2007, recém-formado, permaneci na 

república, enquanto trabalhava em Itabirito MG) 

 

3- Como conheceu a Sparta? Como foi o processo de sua entrada na república? 

R. – Conheci a Sparta, por meio dos moradores da República TX, que me 

indicaram e me apresentaram ao pessoal da república. Quando fui fazer o 

vestibular, fiquei hospedado na TX, junto com um amigo de Uberlândia que já 

conhecia a república (o Gyngybri, antigo aluno da TX). Passamos os dois. Ele, que 

já era conhecido da TX, ficou por lá, na única vaga remanescente para aquele 

semestre. E eu fui indicado/apresentado à Sparta para a única vaga disponível. 

Graças a Deus!! Foi amor à primeira vista (literalmente)!!! 

 

4- Graduou-se na Escola de Minas? Se sim, em que curso e ano? 

R. – Sim. Engenharia Geológica, 2006. 

 

5- Após sair de Ouro Preto, em que atividade foi trabalhar? Conte um pouco 

disso. 

R. – Iniciei minha carreira ainda como estudante, como Espeleólogo da 

Sociedade Excursionista e Espeleológica, quando tive a oportunidade de compor 

equipes de estudos espeleológicos para processos de licenciamento ambiental, 

atuando, desde Auxiliar de Campo a Coordenador de Equipes de prospecção e 

mapeamento espeleológico. Após a formatura, atuei com pesquisa de minério 

de ferro em projetos avançados, já em fase de avaliação de recursos, para 

análise de viabilidade, no Quadrilátero Ferrífero/MG. Essas minhas primeiras 

mailto:faleirosnakapa@gmail.com
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oportunidades profissionais, após a formatura, aconteceram por intermédio do 

Spartano, Engo. Geólogo, Afonso, “Matipó 70”, que foi quem viabilizou os 

trabalhos para mim (muito bons, “finos”). Deu-me a oportunidade de ir a campo 

e ser orientado, no início de carreira, por ele, “um pela-saco” (rsrs), sem dúvida, 

um dos maiores geólogos de exploração do Brasil. Foi um diferencial, até hoje, 

em minha carreira. Ao sair da condição de celetista formal, em 2009, montei, 

juntamente com um sócio, a GEOEMP - GEOLOGIA EMPREENDIMENTOS, 

microempresa de prestação de serviços geológicos, que já entregou mais de 80 

projetos/estudos geológicos, para mais de 40 empresas, em 14 estados (MG, SP, 

RJ, ES, MT, GO, TO, BA, MA, PI, CE, RN, PB e PA) e no Distrito Federal. Minha 

atuação principal é com gerenciamento de projetos e realização de estudos 

espeleológicos e de meio físico, em processos de licenciamento ambiental de 

empreendimentos (setor energético e mineração), e com estudos 

hidrogeológicos para mineração. Além de ser sócio administrador da GEOEMP, 

sou responsável pela organização empresarial, administração geral e gestão 

financeira da empresa.  

 

6- Você volta frequentemente a Ouro Preto e à Sparta? Se não, há algo que os 

Spartanos poderiam fazer para motivá-lo a voltar aos encontros republicanos? 

R. - Sim, à Sparta, nas festas do 12 e sempre que possível. Acredito que a 

motivação do Spartano para retornar à Sparta é a oportunidade de reviver os 

bons momentos vividos, enquanto foi morador. Esses momentos se resumem, 

para mim, a boas rodas de conversa com os moradores, antigos alunos, 

familiares, amigos e desconhecidos, em qualquer local da casa. 

 

7- Como você vê a Sparta nos dias de hoje, comparativamente ao período em que 

lá morou? 

R. – A casa está mais moderna, com ótima infraestrutura interna e móveis 

renovados. Vejo os atuais moradores comprometidos com a irmandade 

Spartana e com os cuidados com a casa, assim como foi no tempo em que morei. 

Enfim, acredito que a Sparta, hoje, está no caminho certo para sua continuidade 

e vida longa. 

 

8- Idem, a Escola de Minas, no tempo em que lá estudou? 

R. – Sobre a EM tive pouco contato, após a formatura. Em oportunidades que 

tive junto ao DEGEO/EM (Departamento de Geologia da Escola de Minas), vi o 

prédio reformado, parcerias ativas entre o departamento e empresas de 
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mineração e petróleo, modernização e melhoria da infraestrutura das salas de 

aula e renovação do quadro de professores, mantendo a excelência científica. 

Mas em conversa com alunos, ao longo do tempo, também, observei 

sucateamento e dificuldades, como a redução e até cancelamento de trabalhos 

e disciplinas de campo, fundamentais para formação dos engenheiros geólogos, 

e diminuição absurda de apoio às atividades extracurriculares. Infelizmente, 

como resultado, os estagiários têm chegado até nós cada vez mais 

despreparados. 

 

9- Você teria alguma sugestão para melhorar a Sparta e a Escola de Minas? 

R. – Para melhorar a Sparta, minha sugestão é a abertura de vagas para alunos 

de todos os cursos da UFOP, sem restrições. Acho que a EM precisa aumentar as 

parcerias com empresas privadas, em busca de investimentos para melhoria de 

seus cursos de graduação. 

 

10- Você tem seu endereço atualizado e registrado na Sparta? Participa da rede de 

Spartanos na internet? 

R. – Sim. Participo de todos os grupos de WhatsApp e do grupo de e-mails. 

 

11- Você tem fotos de seu período na Sparta que poderia compartilhar conosco? 

Se sim, poderia  nos remeter duas delas com as correspondentes legendas?  

R. – Seguem 4 fotos, ao final 

 

12- A Seguir, você tem um espaço aberto, caso queira relatar sua experiência de 

vida em Ouro Preto, na Escola de Minas e na Sparta. 

R. – O texto, a seguir, é uma adaptação da homenagem às repúblicas que escrevi, 

em 2006, e foi publicado no convite de formatura da turma 2006/1 das 

engenharias da Escola de Minas. Apesar do texto original ter sido feito em nome 

de todos os republicanos e para todas as repúblicas, quando escrevi, no fundo, 

estava pensando na minha trajetória e na minha Sparta. 

----------------------------------------------------------------------- 

Na Sparta, encontrei um Lar! Justamente o que eu havia perdido, após minha 

primeira conquista, o vestibular. Problema resolvido? Em parte ...Então veio a 

primeira lição: nada é de graça, tem que “batalhar” por objetivos. Virei “o Bixo 

da Sparta”, e muito feliz por sinal (ah, bons tempos...)! Começaram outras lições: 

coletividade, humildade, respeito, iniciativa, amizade, honestidade... Conheci e 

vivi os trotes, o “vento”, as noitadas, as “finas”, o “Miss Bixo”... E, quando menos 
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esperava, fui escolhido! Outra conquista. Minha Casa! Tornei-me Morador da 

Sparta e mais lições fui aprendendo: responsabilidade, tradição, ser respeitado, 

tomar decisões, administração... Continuei vivendo, “Dozes de Outubro”, 

“sociais”, “a lama”, amores, a liberdade... até a formatura, mais uma conquista!  

À Sparta, Escola de Minas e Ouro Preto devo esses grandes momentos 

inesquecíveis!! 

.................................................................................................................................. 
 

 
 

 

“Aquecimento” para o rock de 

aniversário do Pinky, com 

“batidão”, whisky, pinga, vodka e 

cerveja de tira-gosto. A “curriola” 

na cozinha, antes dos eventos, era 

nossa marca, muita “pelação de 

saco”, alegria e descontração. Da 

esquerda pra direita, em pé: 

Cinderela (amigo da Casablanca) e 

os Spartanos Pinky, Nakapa (eu), 

Bin Laus e Lango-lango. Agachado, 

o Spartano Fuzaka (i.m). 

 

Visita à Sparta do ilustre baixista do SEPULTURA, uma das bandas mais famosas de 

trash-metal no mundo, décadas de 80/90, república que sempre recebeu ou por lá 

passaram pessoas famosas. Foi muito doido. Sou muito fã e a turma toda também 

era. Da esquerda para a direita: Flávia (amiga da Sparta), moça desconhecida, Pinky, 

Lango-Lango, Paulo Júnior (baixista do Sepultura), Nakapa (eu), Xibungo e Injuado. 
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Banda “6 pto BOLA”, mais famosa banda estudantil e em atividade desde 1999, com troca de 

gerações semelhante as repúblicas, foi fundada com a participação dos Spartanos Nakapa e 

Bodão. Pela banda também passaram os Spartanos Pinky e Lango-lango. Nesta foto: Vocais 

– Lango-lango; Baixo – Pinky; Guitarra – Markito (Bastilha); Bateria – Nakapa (eu). 

 

12/04/2003 – Inesquecível Rock, promovido pelo Spartano Zé Roberto para a turma de 

moradores da república e outros antigos Spartanos, em sua casa de Belo Horizonte. 
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.................................................................................................................................. 

ENTREVISTA COM OS SPARTANOS – DATA: 21/03/2021 – No. DE REGISTRO: 020 

.................................................................................................................................. 

1- Nome completo: Víctor Manuel Mata de Urriola 

Apelido na Sparta:  -  

Cidade natal, estado, país: Panamá - República do Panamá 

e-mail: vmata2004@gmail.com 

Celular: (647) 299-5404 

Endereço atual: 10 Catherwood Court – Toronto, Ontario – Canada - M1W1S1 

 

2- Em qual período morou na Sparta? 

R. – Eu morei na Sparta de 1977 a 1984. 

 

3- Como conheceu a Sparta? Como foi o processo de sua entrada na república? 

R. – Acauã (Sorriso) foi quem me apresentou à Sparta. Houve um período em que 

tive que ir à Sparta para conhecer os moradores e participar do processo 

Spartano de seleção. 

 

4- Graduou-se na Escola de Minas? Se sim, em que curso e ano? 

R. – Eu me formei em Engenharia Civil, em Junho de 1984. 

 

5- Após sair da Sparta, em que atividade foi trabalhar? Conte um pouco disso. 

R. –Depois de me formar, voltei para o meu país (Panamá).  Meu primeiro projeto 

foi a reconstrução de 3 edifícios, na Zona do Canal do Panamá.  Trabalhei em 

vários projetos, até decidir abrir minha própria empresa construtora. Também, 

comprei uma fazenda e estava criando porcos.  Infelizmente, investi-me na 

política e perdi tudo... 

 

6- Você volta frequentemente a Ouro Preto e à Sparta? Se não, há algo que os 

Spartanos poderiam fazer para motivá-lo a voltar aos encontros republicanos? 

R. – Emigrei para o Canadá, em 1988, e comecei a trabalhar no Ministério dos 

Transportes de Ontário.  Infelizmente, outubro é um mês agitado para a 

construção civil e ficou sempre difícil voltar a Ouro Preto.  Depois de 15 anos, fui 

trabalhar para a Defesa Nacional – Forças Armadas Canadenses.  Sempre estive 

em uma operação ou missão fora do pais, impossibilitando-me de ir para o 12.  

Depois de trabalhar 15 anos com as Forças Canadenses, eu aposentei-me e, 
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agora, trabalho por conta própria.  Eu estava pronto para voltar, no ano 

passado, para as festividades da Escola de Minas.  Mas, como vocês sabem, 

fiquei muito decepcionado com o que aconteceu com a minha foto do quadro 

que deixei na Galeria da Sparta. Talvez, quem sabe, voltarei nos meus 40 anos 

de graduação, em 2024. 
 

7- Como você vê a Sparta nos dias de hoje, comparativamente ao período em que 

lá morou? 

R. – Não posso dizer nada, porque não sei o que está acontecendo, atualmente, 

na Sparta. 
 

8- Idem, a Escola de Minas, no tempo em que lá estudou? 

R. – Sinto que a Escola de Minas está perdendo sua tradição.  Os alunos de hoje 

não têm o amor que sentíamos pela nossa Escola e pela nossa República. 
 

9- Você teria alguma sugestão para melhorar a Sparta e a Escola de Minas? 

R. – Descobri que, no contexto internacional, é importante ter uma Universidade, 

não apenas uma Escola.  No entanto, é importante permitir que os alunos e 

professores continuem com as tradições.  Qualquer universidade, na Europa e 

América do Norte, mantém sua tradição.  Por que não a UFOP? 

 

10- Você tem seu endereço atualizado e registrado na Sparta? Participa das redes 

de Spartanos na internet? 

R. – Acho que o pessoal da república tem o meu endereço. Não participo das 

redes Spartanas na internet. 

 

11- Você tem fotos de seu período na Sparta que poderia compartilhar conosco? 

Se sim, poderia  nos remeter duas delas com as correspondentes legendas?  

R. – Eu já enviei todas as fotos que tinha para o pessoal da república. 

 

12- A seguir, você tem um espaço aberto, caso queira relatar sua experiência de 

vida em Ouro Preto, na Escola de Minas e na Sparta. 

R. – Adorei Ouro Preto.  Sinto saudades do Brasil.  Encontrei alguns professores 

desconectados da realidade.  Na minha opinião, a Escola de Minas era muito 

forte nos cursos básicos (matemática – física - química) e fraca nos cursos 

profissionalizantes de engenharia civil em si. 

.................................................................................................................................. 
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Apêndice IV 

festividades do 12 - FOTOS DE grupos de SPArtanos 
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12 DE 1976 

 

Centenário da escola de minas e 35 anos de sparta 

Por Otaviano Clarindo da Silva – Turma de Enga. de Minas 1968 

Os casos e as histórias, acontecidos dentro e fora da Sparta, revelam a filosofia dos 

moradores, no decorrer destes 80 anos de sua existência. O fato verídico, com muito 

mais razão, é uma grande fonte de informação a respeito dos momentos sociais da 

república, através dos tempos. 

Um destes momentos aconteceu no 12 de outubro de 1976, durante as comemorações 

dos 35 anos da Sparta e os festejos do centenário da Escola de Minas. Sabemos que a 

placa da Sparta foi idealizada, projetada e confeccionada, artesanalmente, pelo 

spartano Wilson Rodrigues Branco (i. m.).  

Naquele 12, Wilson retirou a placa original e a levou como lembrança, com o 

sentimento de quem conquistou um troféu.  Devolveu uma réplica, também 

confeccionada por ele, que tinha uma estrutura montada em casa; seu principal hobby 

era fazer trabalhos manuais como as belas placas.   

No mesmo dia, aconteceu também a solenidade de descerramento da nova placa, 

comemorativa dos 35 anos da república Sparta.  

Foi um memorável dia de festas e confraternizações. Um dia em que a Sparta foi palco 

de encontro de gerações de moradores de quatro décadas, começando com a 

presença do fundador Sayão da década de 40, indo até os moradores da de 70. Ocorreu 

o corte simbólico da fita de inauguração, com champanhe benzendo as placas. O 

promoter e decano Sorriso e demais moradores capricharam e fizeram um evento 

digno das tradições spartanas.  
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A começar pelo belo convite em couro, escrito em letras pirografadas. Na capa, a 

designação - República Sparta - e uma pirogravura da fachada da casa. Dentro, o texto 

do convite e na contracapa o nome de cada convidado, personalizando os convites 

individuais. 

A programação da festa, escrita à máquina de escrever em papel pardo especial, tipo 

vegetal, e o emprego de papel carbono para fazer as cópias, os únicos recursos da 

época. Na primeira página, o desenho de uma garrafa estilizada, feito a mão com tinta 

nanquim, tendo a mão direita apoiada na parede e a mão esquerda segurando uma 

taça. Tudo realizado com muito bom gosto e criatividade, porém muito trabalhoso, 

pois era praticamente tudo manual. 

Outra lembrança que marcou a festa foi o famoso caneco de chopp em porcelana, no 

formato de uma caveira. Com o nome da “Sparta” gravado na frente, de um lado o 

desenho da menina de monoquíni ao lado da piscina, a fachada da casa e do outro lado 

o escudo da Escola de Minas com os dizeres - “cum mente et maleo” -  a inscrição dos 

100 anos em cima e a data 1976 em baixo, alusiva ao centenário da Escola. Quem tem, 

guarda com muito carinho esta recordação. 

A Sparta viveu um dia que ficou gravado na sua história e merece ser recordado com 

saudades, para sempre! 
 

 

  Festividades do 12 de 1976, Centenário da Escola de Minas, e comemoração do 35º 

Aniversário da República Sparta (ocorrido em 4/4/1976). À esquerda, o Spartano Francisco 

Sayão Lobato (i.m.), um dos 4 fundadores da Sparta. Ao centro, o também Spartano, 

Otaviano Clarindo da Silva, levanta a nova placa. A original foi levada de recordação pelo 

Spartano Wilson Branco (i.m.), de óculos, à direita, que bolou e fez as duas placas. 
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Convite e programa do 12 DE 1976 
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12 DE 1976 

 

 

 

                                             

 

      

Praça Tiradentes – Em frente ao 

Restaurante Pilão. Em pé, da esquerda 

para a direita: Otaviano, Marteleto (i.m.), 

Sorriso, Catatau, Gambas, Décio, João 

Etrusco (i.m.) e Chico-Padre (i.m.). 

Agachados, à frente: Quim (i.m.) e Jarbas. 

Restaurante Pilão: Almoço de 

congraçamento de antigos 

Spartanos, seus familiares e 

moradores da Sparta. 

Restaurante Pilão: Otaviano 

e sua esposa. 
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12 DE 1976 

 

                  

 

 

      

 

                                             

Esposas de Spartanos, 

na Praça Tiradentes. 

Sorriso, na inauguração 

da nova placa Spartana. 

Esposa (i.m.) do Decano Spartano 

Francisco Sayão Lobato (i.m.). 

Praça Tiradentes: Os 

Spartanos Jarbas, Catatau, 

Marteleto (i.m.), Otaviano, 

Quim (i.m.), Sorriso, Décio, e 

suas esposas. 
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12 DE 1977 
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12 DE 1978 
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12 de 1979 
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12 de 1980 

(Eu vou beber, beber, beber...) 
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12 DE 1993 
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12 DE 1995 
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12 DE 1996 
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12 DE 1997 
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12 dE 1999 
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12 de 2000 
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12 DE 2004 
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12 de 2005 
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12 de 2006 
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12 dE 2008 
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12 DE 2009 
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12 DE 2010 
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12 DE 2011 
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12 DE 2012 
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12 DE 2013 
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Comemoração dos 81 Anos da Sparta 

( Abril de 2022 – pandemia de covid-19 ) 
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FESTIVIDADES DO 12 de 2022 

Comemoração dos 80 Anos da República sparta 

 

 

 

 

 

Por José Murilo Mourão (Metalurgia – EM 1976) 

 

No dia 4 de abril de 2021, a República Sparta completou seus 80 anos de existência. O 

Brasil e o mundo passavam por uma grave pandemia, causada pelo vírus SARS-COV2, 

altamente contagioso e que provocava um quadro grave de enfermidade, 

caracterizado como COVID-19. Os casos de internação em hospitais e o número de 

óbitos avolumavam-se sem controle, o que obrigou o governo e as autoridades 

sanitárias a restringirem a movimentação do público e proibirem a aglomeração de 

pessoas, em qualquer lugar ou recinto. Assim, a festa para comemoração desse 

importante marco foi sendo adiada, aguardando-se pelo momento em que o problema 

da enfermidade populacional estivesse sob controle sanitário. 

Dessa forma, o evento comemorativo só pode acontecer nas comemorações do 12 do 

ano seguinte, em outubro de 2022. Decidiu-se por eleger uma comissão para organizar 

as festividades e verificou-se, de imediato, uma grande adesão dos Spartanos 

moradores, 45 dentre os 74 daquele momento, o que significou 61% de participação. 

A Comissão Organizadora ficou constituída, conforme mostra o quadro abaixo. 

Privilegiou-se, na composição da mesma, juntar Antigos Spartanos de diferentes 
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gerações, ao decano daquele momento, César Balieiro, para dar curso ao 

planejamento e realização de todas as comemorações. 

 

            COMISSÃO ORGANIZADORA - SPARTA 80 ANOS

SPARTANO APELIDO FORMATURA

  Acauã Cobério Terena Sorriso 1978

  Afonso Manoel de Figueiredo Matipó 70 1970

  César G. Borges Balieiro Sabonete 2022

  César Roberto Couri Albanese jô 1973

  Edison Tazava Du Loren 1994

  Ernani de Sá Martins Lage Lorico 1970

  Eurico dos Santos Gonçalves Índio 1977

  Flávio Vieira Souza Vidigal 2018

  Gilcimar Pires Cabral Oliveira Xibungo 2006

  José Murilo Mourão Murilão 1976  
 

Como o evento seria grandioso e havia uma geração de Spartanos com idade avançada, 

além dos 60 anos, surgiu, de imediato, uma grande dúvida:  

“Onde realizar a celebração principal de Saudação à Sparta, na passagem de seus 

80 anos?” 

Após a análise dos aspectos relativos à infraestrutura para receber um público de 150 

pessoas nessa comemoração, e das condições climáticas em Ouro Preto no mês de 

outubro, com alta probabilidade de chuvas, a Comissão Organizadora decidiu por 

realizar  a festa nas dependências do Grande Hotel de Ouro Preto, de propriedade do 

Spartano Jarbas Avellar (EM 1972), o qual deu todo o apoio à comissão para levar a 

cabo sua missão. 

Não foi fácil para os membros da comissão tomarem essa decisão, mas os aspectos e 

riscos inerentes à celebração no ambiente físico da casa spartana impuseram-na. 

Houve lamentos quanto a isso, dentro de um contexto em que todos queriam estar 

100% do tempo na nossa casa, inclusive os membros da própria comissão. 

Vencida essa fase do planejamento, iniciou-se um trabalho junto aos Spartanos para 

motivá-los à participação com seus familiares, o que foi facilitado com o uso da rede 

social Sparta (grupo de WhatsApp), com interação on-line dos membros. Seguiram-se 

as atividades de PDCA, definição orçamentária, etc. 



 

198 
 

Um ponto alto na definição do encontro Sparta 80 anos foi incluir uma cerimônia de 

homenagem póstuma aos Spartanos que nos deixaram nos últimos anos, em número 

de oito, sendo eles: 
  

❖ Cléver José de Souza – EMOP 1971 

❖ Fabiano E. N. Sayão Lobato – EMOP 1959 

❖ Fernando J. N. Sayão Lobato – EMOP 1955 

❖ Francisco Eymard Lemos – EMOP 1977 

❖ Gabriel de Castro L. Guerra – EMOP 2003 

❖ João Vilar Etrusco – Formatura EMOP1955 

❖ Ronaldo Barroso Brandão – EMOP 1974 

❖ Walter Carvalho Magri – EMOP 1964 

(EMOP XXXX: designa o ano de formatura na Escola de Minas de Ouro Preto ou de desligamento da 

República Sparta) 

 

Assim, os familiares foram convidados para receberem nossa homenagem aos amigos 

que partiram da vida terrena. 

Lembramo-nos dos antigos e novos Spartanos, na missão de saudar a Sparta, na 

cerimônia do Grande Hotel. Foram escollhidos os seguintes para fazê-lo: 
 

➢ Romero Machado Correa (EMOP 1961), representando os Antigos Spartanos e 

➢ FlávioVieira Souza (EMOP 2018), pelas novas gerações. 
 

Outro aspecto relacionado às comemorações, foi fruto de uma decisão própria. Eu, 

particularmente, me dediquei com afinco ao estudo e levantamento de dados da 

história republicana, o que me possibilitou escrever um livro sobre a História Spartana, 

concluído a tempo das comemorações. O livro foi escrito na forma de um e-book, o 

que o tornou editável e eterno... Para se ter uma idéia, no mês de setembro de 2022, 

esse e-book já estava em sua 19ª versão. Para engrandecer a saudação à Sparta e 

utilizando-me de fundos familiares, contratei a impressão de 200 volumes da 1ª 

versão, de forma que cada Spartano viesse a ter uma cópia física em papel em sua casa 

ou escritório. Também, presenteei-o a amigos da casa Spartana e a parentes outros 

que, também, como eu, estudaram na Escola Técnica e na Escola de Minas de Ouro 

Preto. Além desse livro, coordenei todo um processo, junto de muitos Spartanos, para 

a elaboração de um capítulo de causos vividos pelos estudantes, durante suas vidas 

em Ouro Preto e, especificamente, nos domínios da nossa casa. 



 

199 
 

Como resultado de tudo isso, temos hoje um e-book robusto com o título: 

“ República Sparta: História e Causos “. 

 

O Programa Spartano Geral das comemorações do 146º aniversário da Escola de 

Minas, o famoso 12 de Outubro de 2022, incluiu, assim, o evento Sparta 80 anos, tendo 

sido desenhado pela Comissão Organizadora como mostrado nas páginas seguintes. 
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PROGRAMA GERAL 

 

 

 

       7/10/22 – 19 h:  Golo de boas-vindas na República Sparta. 

 

       8/10/22 – 13 h: Evento Sparta 80 anos no Grande Hotel. 

                           19 h: Rock Spartano na República Sparta. 

 

       9/10/22 – 13 h: Inauguração da placa dos princípios e valores 

Spartanos, homenagem aos antigos alunos e 

Feijoada do Victorino na República Sparta. 
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EVENTO SPARTA 80 ANOS

Dia 8 de Outubro de 2022 – Sábado

Local: Grande Hotel de Ouro Preto
Rua Senador Rocha Lagoa, 164 - Ouro Preto, MG – CEP: 35.400-000

Telefone: (31) 3551-1488

Programa

13:00 h - Coquetel de boas-vindas

13:30 h - Cerimônia Oficial

o  Abertura - Comissão Organizadora

o  Saudação à Sparta 80 anos - Romero Machado Correa (EM – 1961)

o  Mensagem dos jovens Spartanos - Flávio Vieira Souza (EM – 2019)

o  Homenagem póstuma aos Spartanos falecidos recentemente - João Vilar

Etrusco, Fernando J. N. Sayão Lobato, Fabiano E. N. Sayão Lobato, Walter

Carvalho Magri, Cléver José de Souza, Ronaldo Barroso Brandão, Francisco

Eymard Lemos e Gabriel de Castro L. Guerra.

o  Lançamento do Livro Sparta 80 anos e disponibilização de unidades para

quem ainda não o recebeu - JMurilo

14:30 h - Bebidas e petiscos

15:30 h - Almoço de congraçamento

18:00 h – Encerramento
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PARTICIPANTES CONFIRMADOS NO EVENTO SPARTA 80 ANOS NO GRANDE HOTEL  
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SERVIÇO PREPARADO PARA O ENCONTRO NO GRANDE HOTEL 
 

Sparta 80 anos 
 

 
 

 
1) COQUETEL  

 
Bebidas 

- Água sem gás 
- Água com gás 

- Refri (Coca e Guaraná) 
- Caipirinha 

- Caipfruta (vodka) 
- Cerveja (BRAHMA) 

 
2) SALGADOS 

 
- Linguiça Tropeira 

- Torresmo 
- Espetinho de Filet com Bacon 

- Pastel de Angu, sabor 01 
- Pastel de Angu, sabor 02 

- Iscas de Tilápia 
- Mandioca Frita 

 
3) ALMOÇO 

 
ENTRADAS 

- Salada Waldorf 
- Salpicão (Frango) 

 
PRINCIPAL 

- Medalhão de Filet Mignon ao Molho 
de Jabuticabas 

- Salmão grelhado ao molho de 
Alcaparras 

 
GUARNIÇÕES 
- Arroz Branco 

- Fettuccine ao Molho Branco   
(Quatro Queijos ou Parisiense) 

 
 

 
DOCES 

- Pudim de Leite 
- Delícia de Bananas 

 
4) BUFFET CORTESIA 

 
- Feijão tropeiro 
- Couve refogada 

- Ovos fritos 
- Torresmo 

- Molho de Pimenta 
- Linguiça Tropeira 
- Cachaça da Roça 

Este Buffet será montado em 
separado 

 
5) Músico 
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CURRIOLA DE DOMINGO NA REPÚBLICA  

9 de Outubro de 2022 

 

SERVIÇO 

Cerveja – Cachaça – Água – Refrigerante – Petiscos  

e 

GRANDE FEIJOADA DO VICTORINO 
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SESSÃO SOLENE DA ESCOLA DE MINAS – 8 OUT 2022 

Comemorativa do 146º Aniversário 

 

Nesse evento, proferi um discurso como orador oficial e em nome dos antigos alunos, 

tendo sido indicado pela A3EM, Associação dos Antigos Alunos da Escola de Minas de 

Ouro Preto. As duas principais mensagens endereçadas foram: 

1- A importância da A3EM para a comunidade Emopiana e dos antigos alunos se 

filiarem à entidade, exercendo um papel ativo nas causas em curso; 
 

2- A necessidade de se proceder uma revisão dos currículos relativos aos cursos de 

engenharia mineral, geologia – minas - metalurgia, equiparando-os aos das 

universidades de ponta, a nível mundial. 

 

Nas páginas a seguir, tal discurso é apresentado. 
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MENSAGEM À COMUNIDADE EMOPIANA - 146º ANIVERSÁRIO DA ESCOLA DE MINAS 

 

Inicio esta mensagem, cumprimentando: 
 

▪ A Sra. Magnífica Reitora da Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP, Profa. 

Cláudia Aparecida Martiére de Lima; 
 

▪ O Sr. Diretor da Escola de Minas, EM, Prof. José Alberto Naves Cocota Júnior; 
 

▪ O Sr. Presidente da Associação dos Antigos Alunos da Escola de Minas, A3EM, 

Engo. José Luiz Amarante Araújo, na pessoa de quem saúdo os Antigos Alunos 

da Escola de Minas; 
 

▪ As demais autoridades presentes nesta mesa diretora. 

 
 
 

Senhoras e Senhores: 
 

É com muito orgulho e alegria que estou aqui presente, na comemoração do 146º 

aniversário de nossa amada Escola de Minas e na condição de orador pelos antigos 

alunos. 

Pensei bastante sobre qual mensagem trazer neste momento! 

Pesquisei alguns discursos daqueles que me antecederam nesta missão, atas antigas 

de reuniões da A3EM e, também, dois importantes livros, um sobre engenharia 

mineral, e outro sobre a história da Escola de Minas, a saber: 

▪ 1º - Pluto Brasiliensis, de W. L. von Eschwege, de 1833, uma verdadeira obra 

prima sobre a geologia, mineração e metalurgia no Brasil colonial, com 

abordagem dos aspectos sociais, políticos e econômicos; 
 

▪ 2º - Escola de Minas de Ouro Preto – O peso da glória, de José Murilo de 

Carvalho, de 1978, sobre a história da Escola de Minas, no período de 1875 a 

1969, quando foi criada a UFOP. 
 

Trago, no dia de hoje, dois temas de importância para a comunidade Emopiana:  
 

▪ A revitalização da A3EM, nossa associação de antigos alunos, e 
 

▪ Uma visão pessoal sobre os cursos de engenharia mineral da Escola de Minas. 
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Quanto ao primeiro deles, menciono os filósofos gregos do século IV a.C., e a 

abordagem do ser humano feita por Aristóteles que tem uma relação muito grande 

com as duas entidades. Dizia ele que:  

“O homem é um ser social e só atinge a plenitude de sua realização e felicidade com a 

socialização”.  

 

A A3EM, fundada em 1942 e completando seus 80 anos, é uma entidade, sem fins 

lucrativos, que congrega os antigos alunos da Escola de Minas. Seu estatuto atribui-lhe 

várias funções, no sentido de fortalecer a união dos associados, em prol da Escola de 

Minas e da UFOP, da Fundação Gorceix, do ensino qualificado, da pesquisa e 

desenvolvimento, dos estudantes em estágio de graduação, da representação política 

junto dos órgãos de classe etc. 

Temos, hoje, cerca de 10.000 graduados pela Escola de Minas, desde sua fundação em 

1876. Dos 7.000 que estão entre nós, apenas 1.000 são filiados à A3EM, a grande 

maioria destes com pouca motivação para a participar das atividades da associação. 

Faço parte de um grupo de 12 Emopianos que, há mais de 7 anos, vem estudando as 

causas da Escola de Minas e da A3EM, de forma crítica e independente. 

Procuramos entender o porquê de tão baixa adesão dos antigos alunos à nossa 

entidade de classe, que desenvolveu um trabalho magnífico no passado, tendo se 

envolvido, decisoriamente, nas seguintes questões, dentre outras mais: 

▪ Movimento, já na década de 1940, para a criação da Universidade de Ouro 

Preto; 
 

▪ Criação das Casas dos Estudantes de Ouro Preto e da Escola de Minas, quando 

muitas repúblicas foram constituídas (décadas de 1940-1950); 
 

▪ Apoio à pesquisa e desenvolvimento, com participação na criação da Fundação 

Gorceix (1959-1960) e nos programas de bolsas de estudo para estudantes e 

para incentivo à especialização científica; 
 

▪ Participação na criação do curso de engenharia geológica e reestruturação do 

curso de engenharia geral, aqui, com a subdivisão nos cursos de engenharia de 

minas, metalúrgica e civil (1957); 
 

▪ Apoio à criação do Instituto de Mineração e Metalurgia na Fundação Gorceix, 

em 1963, posteriormente designado por Instituto Costa Sena, para a pesquisa, 

desenvolvimento e bolsas de estudo para pós-graduação no exterior. Através 

desse instituto, foi desenvolvido o acordo de cooperação com a Escola de Minas 
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de Paris e o IRSID (Centro de pesquisas sobre siderurgia - França), quando muitos 

graduados da escola foram fazer cursos de mestrado e doutorado nessas 

instituições francesas. Também, alguns professores franceses passaram 

temporadas na Escola de Minas, colaborando com o ensino de metalurgia e com 

a reestruturação do curso de engenharia metalúrgica; 
 

▪ Luta aguerrida contra a transferência da Escola de Minas para se incorporar a 

UFMG, em Belo Horizonte, primeiramente, e a UFV, em Viçosa, num segundo 

momento, determinada pelo governo militar, com a reforma universitária de 

1968; 
 

▪ Fundamentação e criação da UFOP, em 1968-1969, após o quê cessaram as 

pressões políticas para transferir a Escola de Minas, da cidade de Ouro Preto 

para outra localidade. 
 

▪ Etc. 
 

Vendo todo esse contexto de atuação da A3EM em fatos importantes da EM, chega-se 

à conclusão de que, a partir da década de 1970, por vários motivos, a A3EM veio 

perdendo VALOR no tempo, de forma que os antigos alunos têm pouca motivação para 

a filiação. 

Neste corrente ano de 2022, estamos com uma nova Diretoria, eleita para o 

quadriênio, Out 2021-Out 2025, cuja principal missão será a CRIAÇÃO DE VALOR  para 

a sociedade e a comunidade Emopiana. 

Há metas ousadas a serem atingidas, tais como: 

▪ Desenvolver ações para tornar a entidade autossustentável e restabelecer as 

ligações e influências políticas com os diferentes órgãos governamentais e afins, 

no sentido de fortalecer os interesses dos antigos alunos e da Escola de Minas; 

▪ Fortalecer os laços com as SEMOP’s que são os verdadeiros braços regionais da 

entidade; 

▪ Restaurar o edifício-sede da A3EM, onde viveu Gorceix com sua família, para as 

comemorações do sesquicentenário da Escola de Minas, em 2026; 

▪ Reformar o estatuto e criar o Conselho Consultivo da A3EM, composto de 11 

Emopianos ilustres da Indústria, da Escola de Minas (academia) e da Fundação 

Gorceix; 
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▪ Apoiar as iniciativas de Pesquisa e Desenvolvimento da Escola de Minas e da 

Fundação Gorceix, neste particular, apoiar a expansão dos cursos de pós-

graduação; 

 

▪ Interagir com a UFOP, Escola de Minas, Empresas e alunos da EM, visando ao 

intercâmbio e promoção de seminários em Ouro Preto, para tratar de temas de 

interesse da engenharia, arquitetura e urbanismo; 

▪ Colocar a A3EM na era da digitalização e informação on-line; 

▪ Conseguir a adesão e filiação de 30% dos antigos alunos, até 2026, e, 

especialmente, dos professores da Escola de Minas, graduados por outras 

universidades. 

 

Posto isto, conclamo os Antigos Alunos a nos apoiarem nessa missão, filiando-se à 

A3EM, motivados, a princípio, pelo grande ensinamento do mestre e filósofo, 

Aristóteles, citado anteriormente nesta mensagem, e que repito, agora: 

“O homem é um ser social e só atinge a plenitude de sua realização e felicidade com a 

socialização”. 

 

Quanto à Escola de Minas, após ler os dois livros referidos, fiquei durante muito tempo 

pensativo, chegando à seguinte conclusão: 

“Foi um verdadeiro milagre o fato da Escola de Minas não ter sido extinta ou, mesmo, 

transferida de Ouro Preto para outra localidade.” 

E o milagre foi obra, primeiramente, de Gorceix e, posteriormente, de abnegados 

Emopianos que se uniram, em muitos momentos do período de 1876 a 1969, 

contrariamente, a qualquer ação nesse sentido. 

Vários foram os motivos que, em diferentes momentos, conclamaram para as ideias 

de fechamento ou transferência da Escola de Minas: 

▪ No momento da sua criação, em 1876, o Brasil era um país agrícola 

(monocultura do café) e com a pecuária em evolução. Não havia indústria de 

relevância e a geologia, mineração e metalurgia vinham em decadência total, 

desde os tempos de Eschwege (viveu aqui, de 1810 a 1821); 
 

▪ Naquele momento, o Brasil não precisava de engenheiros da área mineral (já 

havia algo na Escola Politécnica do Rio de Janeiro). Precisava de engenheiros 
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agrônomos, de veterinários, sanitaristas e engenheiros de estradas de ferro 

(em expansão acelerada). Tanto foi assim que, nos primeiros 30 anos da 

Escola de Minas, os formandos não encontravam emprego na área fim, 

geologia-mineração-metalurgia; 
 

▪ Como a seleção de candidatos ao curso de engenharia, imposta por Gorceix, 

era muito rigorosa, a escola tinha poucos alunos. Os custos por aluno eram 

exorbitantes para aqueles tempos, impactados, também, pela contratação 

de professores estrangeiros; 
 

▪ Após a instauração da República, em 1889, e a transferência da capital de 

MG, de Ouro Preto para Belo Horizonte, em 1897, e com a criação da escola 

de engenharia nessa cidade, em 1911, professores e alunos não queriam se 

aventurar a vir para a Escola de Minas, preferindo ministrar aulas e estudar, 

nas faculdades dos grandes centros: Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo 

etc.; 
 

▪ Após o retorno de Gorceix à França, em 1891, a pesquisa e o 

desenvolvimento na Escola de Minas foram se extinguindo, havendo uma 

priorização da qualidade e intensidade do ensino em sala de aula. O 

problema é que a escola não evoluiu para os cursos de pós-graduação 

(mestrado e doutorado) e nem na implementação e expansão de 

laboratórios, base para a pesquisa no campo da engenharia mineral. A EM ia 

se tornando uma faculdade de engenharia de operações, repetidora e, não, 

inovadora do estado da arte da engenharia. Esse era um fator de críticas 

ferrenhas de políticos e ministros da educação, haja vista os custos 

exorbitantes dos alunos da Escola de Minas, comparativamente aos de 

outras faculdades de engenharia federais (onde a pesquisa avançava com os 

cursos de pós-graduação); 
 

▪ Etc... 
 

A criação da UFOP, em 1969, veio serenar os ânimos e dar à Escola de Minas um fôlego 

para a sua reorganização e crescimento. 

Estudei Engenharia Metalúrgica, no período de 1972 a 1976, logo após a criação da 

Universidade. Confesso que a Escola passava por um momento muito crítico, na área 

do ensino de engenharia. O curso básico (4 semestres), das ciências exatas, 

matemática, física e química era muito bom e exigia muito estudo, por parte dos 

alunos. Isso contrastava com o curso da engenharia metalúrgica em si (6 semestres), 
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que muito deixava a desejar, devido aos grandes problemas estruturais daquele 

momento. Considero que esse curso de metalurgia poderia ser classificado como de 

categoria mediana. A pesquisa e desenvolvimento eram inexistentes. Ainda bem que 

o básico era de qualidade superior, pois, na verdade, se faz engenharia é com 

matemática, física e química. 

Hoje, vejo a Escola de Minas muito diferente, com seus 10 cursos de engenharia e 

arquitetura-urbanismo. Uma evolução espetacular, na minha visão. Os professores são 

concursados e têm títulos de mestrado e ou doutorado, o que incentiva a criação e 

implantação dos cursos de pós-graduação, tão fundamentais para a pesquisa e 

desenvolvimento. Percebe-se, também, a implementação de laboratórios sofisticados 

e a integração de conhecimentos com outros cursos da UFOP. E, nesse sentido, as 

parcerias com a Fundação Gorceix e empresas privadas têm feito uma revolução muito 

positiva, gerando projetos de real valor para a sociedade. 

A computação tem impulsionado muito esse desenvolvimento da Escola da Minas, 

haja vista as ferramentas que disponibiliza para os professores e alunos, numa era da 

digitalização e da retomada de exploração do universo... 

Aqui, parabenizo toda a direção da UFOP e da Escola de Minas por ter logrado o êxito 

de colocar o ensino de engenharia, e agora, também, de arquitetura-urbanismo, num 

patamar superior do ensino Brasileiro. 

Olhando para o futuro, penso que as seguintes ações poderiam agregar um grande 

valor à, já, competente e admirada Escola de Minas: 

 

▪ Fortalecimento das ciências de computação nos 10 cursos de graduação da EM, 

com sua vigorosa inserção no mundo das empresas 4.0, da tecnologia 5G, do 

modelamento matemático de processos, das redes neurais, inteligência artificial 

etc.; 
 

▪ Revisão e atualização dos currículos dos cursos de engenharia mineral - geologia, 

minas e metalurgia - (6 semestres finais), tendo-se como referência escolas de 

ponta, a nível mundial, tais como: Colorado School of Mines (EUA), École des 

Mines de Paris (França), Clausthal University (Alemanha) e outras. 

 

A mineração e o setor siderúrgico brasileiros formam um segmento, extremamente, 

relevante para a economia nacional e representa cerca de 3,5% de nosso PIB. O setor 

está em franca expansão e é capaz de oferecer produtos para diversos tipos de 

indústria, como siderúrgicas, de fertilizantes, petroquímicas, metalúrgicas etc. 
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Segundo o IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, no período de 2021 a 2025, serão 

investidos nesse setor, em exploração e explotação, cerca de R$ 200 bilhões, 

principalmente, nos estados de MG (35%), Bahia (28%) e Pará (23%). Os principais 

minerais, minérios e metais considerados são:  

zinco, nióbio, ouro, níquel, cobre, fertilizantes, bauxita/alumina, minério de ferro, 

magnesita, vanádio, calcário, manganês, lítio, quartzito etc.  

Nesse mesmo período, os investimentos na Siderurgia, segundo o IABr, Instituto Aço 

Brasil, serão da ordem de R$ 50 bilhões. 

Também, os firmes movimentos da engenharia no sentido da descarbonização das 

atividades industriais e a substituição dos combustíveis fósseis, até 2050, implicarão 

em um grande desenvolvimento tecnológico, com estimativa de investimentos da 

ordem de USD 3 trilhões, a nível mundial. Nesse sentido, há de se ressaltar a 

intensificação da pesquisa e desenvolvimento (P&D) para viabilizar o uso de hidrogênio 

(H2), tanto como redutor químico, quanto como combustível. 

Verifica-se, ao contrário da época em que a Escola de Minas foi fundada, que, nos 

próximos anos, haverá investimentos significativos nos setores da engenharia mineral 

e em geral, com geração de muitos empregos para os engenheiros geólogos, de minas, 

metalurgistas e de outras especialidades. 

Com certeza, os engenheiros egressos da Escola de Minas estarão aptos a competir por 

essas vagas e a conseguir seus contratos de trabalho, com merecimento e louvor. 

Também, numa visão empreendedora, estarão em condições de criarem suas próprias 

empresas e aproveitarem as oportunidades que surgirão. 

 

Esta é a mensagem otimista que preparei para saudar a Escola de Minas, no seu 146º 

aniversário. 

Vida longa à UFOP, à Escola de Minas, à A3EM e à minha querida República Sparta! 

Muito obrigado pela sua atenção. 

 

José Murilo Mourão 

Engo. Metalurgista – Turma de 1976 
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  capítulo 2 

Causos Spartanos 
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CAUSOS SPARTANOS 

DA PURA REALIDADE À MAIS BELA FANTASIA 

  

 A Muiezada vai  

cantar esta canção...  

 

Eu vou beber, beber, 

beber, eu vou... 

Nós não bebemos 

Guaraná... 

República Sparta – Rua Conselheiro Quintiliano, 370 – Lajes - CEP 35400-000 - Ouro Preto MG 
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GRUPO QUE TRABALHOU DIRETAMENTE NESTE PROJETO 

 

Para o desenvolvimento deste e-book de “Causos”, todos os Spartanos contribuíram, 

seja como personagens, seja como relatores-escritores ou, ainda, como membro do 

grupo específico que desenvolveu uma ideia e a colocou em prática. 

Foram muitas horas dedicadas a esta nobre causa que possibilitará resgatar o baú da 

vida Spartana, acumulado durante anos, e aflorar a cultura e valores nele contidos. 

Esse grupo, multidisciplinar, compôs-se de Spartanos de diferentes procedências, 

idades, formações acadêmicas etc.,  que interagiram, virtualmente, para a realização 

do trabalho de coleta dos causos, edição, formatação, padronização... 

O quadro a seguir mostra a composição desse grupo de trabalho, que muito contribuiu 

para a consolidação dos princípios, valores e da cultura Spartana. 

Esperamos que todos se divirtam bastante! 

 

                             MEMBROS DO GRUPO DE TRABALHO

NOME APELIDO FORMATURA

Afonso Manoel de Figueiredo Matipó 70 1970

Álvaro Marcondes Ferreira Pangaré 1992

Antônio Carlos Almeida Oliveira Sayão 1983

CélioSilva Lemos Célio 1968

Edson Tazava Du-Loren 1994

Ernani Sa Martins Lage Lorico 1970

Flávio Vieira Souza Vidigal 2019

Gabriel de Oliveira Meneses DJanela Morador

José Christiano Machado Crico 1969

José Matheus V. Araújo Véio 1994

José Murilo Mourão Magrelo 1976

José Roberto Maia Zé Roberto Honorário

Márcio José Gonçalves Teodoro Tangão 1981

Cesar Gabriel Borges Balieiro Sabonete Morador

Omar Emílio Barria Cordoba Urtigão 1986

Otaviano Clarindo da Silva Conde 1968

Pedro Henrique Lopes Faria Pimpão 2014

Renato Jácome Costa Purinquanto 2002

Silmar Onofre Oliveira Tékus 2008

Tales Tomé Lemos Nélson Morador
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O HINO SPARTANO 

 

O hino da república foi composto como uma paródia do hino do América Futebol Clube 

do Rio de Janeiro RJ, numa mesa de bar, em 1973, pelos Spartanos: Jô, Sorriso e 

Mandruvá, devidamente assessorados pelo Matipó de 1970. 

É uma versão bem-humorada, que traduz o espírito festivo dos estudantes de Ouro 

Preto. Não há festa na Sparta, sem que se cante o hino com fervor, com a participação, 

inclusive, dos visitantes, que aprendem a letra rapidamente. 

Na capa deste e-book, há pequenos versos desse hino, razão pela qual segue, abaixo, 

a letra completa (para mais informações, vide o e-book da história da república). 
 

Hino Spartano 

Eu vou beber, beber, beber 

Eu vou beber até morrer, morrer, morrer 

Porque a turma da Sparta é mesmo assim 

A começar por mim 

O nosso pavilhão é um tremendo garrafão 

E o dia é de animação 

A muiezada vai cantar esta canção 

Lalaiá lalaiá 

Lalaiá lalaiá  

Nós não bebemos guaraná 

E quem quiser ser da Sparta 

Tem que botar pra quebrar 

Tem que ser bom de mulher 

E o golo entornar 

É pá e bola 

É bola e pá 

A turma da Sparta tá botando pra quebrar! 
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PREFÁCIO 

 

Já que é pra contar causo, vamos a um recente, que nos motivou a fazer este e-book 

Spartano. 

Neste ano de 2021, a República Sparta completará seus 80 anos de vida. 

Pensei comigo, em plena pandemia do Coronavírus, Covid-19, no final do ano de 2020: 

Pô, aquela ”turma da Sparta” parou de botar pra quebrar, como sempre disse o hino 

Spartano. Não tivemos festa do 12, será que vamos poder fazer a dos 80, ano que vem? 

Então, tomei uma decisão: Com festa, ou sem festa, precisamos escrever um livro 

sobre a história da Sparta, no mínimo! Será que aqueles caras da república atual não 

pensaram nisso, pra saudação da velha octogenária, mas vibrante nos corações 

Spartanos, espalhados mundo afora? Vou provocá-los e, também, os “véios” que 

viveram intensamente sua juventude na república. Taquei minha indignação na Rede-

Google de Spartanos da internet (e-mail); não sabia da existência de um Grupo-ZAP de 

Spartanos (ainda não me haviam convidado para participar - hahaha). 

-  Gente, precisamos fazer um livro sobre os 80 anos, coloquei lá no e-mail... 

- Não dá mais tempo! Estamos discutindo isso, desde Outubro/2020, não dá, 

retrucaram alguns, nervosamente. Teríamos de contratar um historiador, um redator, 

um editor, um grafista etc. e, depois de tudo isso, teríamos que mandar imprimir e não 

temos grana. Vai ficar pra 2022. 

-  Mas, caras, vamos fazer um e-book. Tenho experiência de um livro técnico que 

escrevi, e está publicado, vamos juntar esforços, falei eu, na minha vida de 

aposentado, bate-chinelo, e com todo tempo da vida... 

-  Ô Zé Murilo, enquanto você vem com e-book, nós já tamos lá em Marte. Pensamos 

nisso, também, mais de 50 pessoas, lá no Zap, mas não dá. Os Spartanos não gostam 

de escrever. Os “causos” vêm todos tronchos, sem pé nem cabeça, sem o autor, 

teríamos de contratar um intérprete, um escriba... Não dá tempo, disseram outros 

mais. 

-  Mas o livro seria da História da Sparta, reclamei. Que papo é esse de “causos”, há 

muita fantasia nisso e, em certos casos, até invenção. 

-  História? Piorou. Quem iria juntar os fragmentos espalhados por aí, nos armários, 

nas estantes e nas mentes Spartanas? Ó, anote aí, vamos te botar no Zap Spartano.  

Você verá que não é lorota nossa, tá bão? Infelizmente, livro, só 2022, alguns disseram. 
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-  Respondi, amargurado, “bão tamém, me põe aí nesse Zap”! E andamos Zapeando 

bastante. Uma diversão diária, que sempre dá um aperto no peito e um nó na garganta. 

Depois disso, fui reclamar com a Mirna, minha esposa: 

-  Pô, aquela turma da Sparta tá muito mole. São 80 anos! Não fizemos o livro dos 75 

anos, bodas de diamante e, novamente, não vai sair nada. 

-  Ao que me disse ela: pare pra pensar um pouco mais. Olhe o assunto sob a 

perspectiva de tempo. Aqueles meninos da república devem estar correndo da 

pandemia e, também, tendo aulas virtuais, provas etc. Não são iguais a você não, já 

com o ciclo completo da vida escola-trabalho. E os Spartanos da ativa, nas empresas, 

têm menos tempo ainda. Então, pegue o boi pelo chifre e faça você mesmo, já que sua 

ansiedade não o deixa esperar por 2022. 

-  Mas no grupo que vem pensando sobre o tema, há o Zé Christiano, já aposentado 

como professor da Escola de Minas, disse eu. 

-  Não deve ter tempo também, graduou-se em advocacia e deve estar muito ocupado 

com seus clientes e sua família. Caramba, você só pensa nisso, 24h por dia, nesse tal 

livro 2021. Dá um tempo pra todo mundo, disse ela, amavelmente... 

Daí, fiquei pensativo. É isso mesmo, “tempo”, que voa e não pede passagem. Vou 

tomar minha experiência do e-book técnico e correr atrás dos fatos históricos da 

Sparta. Tinha algo nos arquivos e parti pra internet e bibliografia disponível (dois livros 

com pouca coisa). Não queria um livro de causos, porque, embora pudessem trazer 

muito da vida Spartana ao longo do tempo, haveria também muita fantasia e fuga da 

realidade. Queria desenvolver um projeto que registrasse os fatos da história 

republicana, da cultura, tradição, dos princípios e valores, das pessoas, das carreiras 

pós-república etc. 

Passado o réveillon, fui à luta. Dediquei muitas e muitas horas no e-book histórico. 

Recebi a ajuda de alguns Spartanos antigos e acabei elaborando um protótipo 

avançado que seria concluído a tempo, para as festividades dos 80 anos, em Outubro 

de 2021. 

Quando coloquei o esqueleto do e-book na rede Spartanos e no Zap da república, 

percebi que, ao mesmo tempo que houve uma alegria geral, houve também, por parte 

da turma que havia trabalhado bastante  no assunto, anteriormente, uma certa 

decepção consigo própria, por não ter levado à frente o que imaginava. Na verdade, 

trabalhávamos em paralelo, desconhecendo, ambos, o que o outro fazia. 

Pois bem, este novo e-book surgiu para cobrir a lacuna deixada pelo primeiro. 



 

235 
 

Conversei com a turma que vinha pensando na linha dos “causos” e nos 

comprometemos a, juntos, preparar algo para o maior evento de 2021, os 80 anos da 

República Sparta. Como tratava-se de um livro eletrônico, lançá-lo-íamos da forma que 

estivesse, no mês de Outubro de 2021, podendo ser editado e acrescentados novos 

causos, em qualquer momento futuro. 

Os autores coletariam os causos por escrito, por áudio ou vídeo, identificados e 

registrados. Daí, processariam e editá-los-iam na forma-padrão estabelecida, para 

introdução neste documento. Seriam separados por décadas, a partir da fundação da 

república, e os moradores de cada uma delas deveriam ser caracterizados por nomes 

e apelidos (estes comuns a partir da década de 1960), visando ao melhor 

entendimento do causo na leitura. 

Os Causos seriam separados por “Décadas”, a partir de 1941. Em cada década, seriam 

alocados todos os Spartanos que, integral ou parcialmente, viveram nela. Aquele que 

viveu, parcialmente, em duas décadas estaria relacionado naquela em que esteve por 

mais tempo na casa Spartana.  

Espero que possamos passar muitas horas de divertimento nesta jornada, que nunca 

terá fim... 

Vitória ES, 6 de Fevereiro de 2021 

José Murilo Mourão 

 
 

 

 

 

 Hei, o baixinho ali deve ter um 

causo muito bom pra contar... 
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O QUE É UM CAUSO ? 

 

Não sabíamos a origem e a extensão desse vocábulo, então,  fomos ao dicionário 

informal e à internet saber do que se trata. Aprendemos que há algumas 

caracterizações, segundo a linguagem e o entendimento populares: 
 

a) Causo é uma história ou estória, contada com nuances de humor, com objetivo 

lúdico e representando fatos verídicos ou não. Muitas vezes, apresentam-se 

com rimas, destacando a sonoridade das palavras. São conhecidos, também, 

como casos populares e fazem parte do folclore brasileiro. 
 

b) Algo que aconteceu com você ou com outrem; o mesmo que ocorrência, fato. 
 

c) Relato curto de um acontecimento; conto, caso. Aquilo que realmente ocorreu; 

sucedido. 
 

d) Segundo a Cultura Mineira, a palavra "causo" significa conto ou história. E, disso, 

todo mineiro sabe e conhece bem. É que, na cultura popular de Minas Gerais, 

são inúmeros os causos que passam de geração em geração. São histórias 

compartilhadas nos bancos de praça, calçadas de ruas e mesas de família. 
 

Segundo Cláudia Pontes, pesquisadora da PUC Minas, contar e ouvir histórias são 

ações que permitem acesso a outras realidades e épocas. Ela, que publicou uma 

dissertação de doutorado sobre o tema, acredita que a própria palavra "causo" traz a 

ideia de uma história verdadeira e legítima, por parte de quem a conta. 

Para compreender a origem dessa tradição, a pesquisadora buscou na literatura grega 

as referências que, assim como na tradição mineira, foram caracterizadas pelas 

manifestações de caráter oral. Com isso, ela traça uma relação entre os gregos antigos 

e os contadores de causos. 

Ainda de acordo com Cláudia, os contos partem de relatos que a história não registrou, 

mas que são compartilhados, oralmente, entre as pessoas. 

"No passado, os contos populares referiam-se em fatos realmente ocorridos, mesmo 

que apresentados sob formas de uma anedota ou proeza de pessoas particulares", diz.  

Além disso, a cultura dos causos mostra um traço comum da humanidade, que, em 

diversas nações, sempre teve o papel de propagar a tradição entre as gerações.  
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“As histórias configuram-se como uma forma de manter os valores da comunidade, 

contribuindo com a formação ética, moral e cultural dos indivíduos”, explica a autora 

da dissertação. 

Com isso, a tradição rural e a cultura popular de repassar os contos, de geração em 

geração, trataram de espalhar, pelos vários cantos do estado, os diversos causos que 

tomam conta das prosas mineiras. E, sempre, acompanhadas de um bom aperitivo em 

mãos. 

Posto isto, em que prateleira se colocam os “Causos Spartanos”?  Veremos nas páginas 

seguintes. 

 

 

 

 

 

  

 O Contador de Causos - Pintura Gaúcha do século XIX – Autor desconhecido.        
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https://www.google.com/search?q=charge%2C+fila+de+pessoas%2C+n%C3%A3o+querem+trabalhar&tbm=isch&ved=2ahUKEwiQseDN6NXuAhXcMLkGHVKKAV4Q2-cCegQIABAA&oq=charge%2C+fila+de+pessoas%2C+n%C3%A3o+querem+trabalhar&gs_lcp=CgNpbWcQDDoCCAA6BAgAEB46BggAEAUQHjoGCAAQCBAeUL7JCViV0gpg9-4KaABwAHgAgAGfAYgB0iKSAQQwLjM3mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=UdYeYNDECtzh5OUP0pSG8AU&bih=666&biw=1536#imgrc=IRSnvEiLK2_kTM
https://www.google.com/search?q=charge%2C+fila+de+pessoas%2C+n%C3%A3o+querem+trabalhar&tbm=isch&ved=2ahUKEwiQseDN6NXuAhXcMLkGHVKKAV4Q2-cCegQIABAA&oq=charge%2C+fila+de+pessoas%2C+n%C3%A3o+querem+trabalhar&gs_lcp=CgNpbWcQDDoCCAA6BAgAEB46BggAEAUQHjoGCAAQCBAeUL7JCViV0gpg9-4KaABwAHgAgAGfAYgB0iKSAQQwLjM3mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=UdYeYNDECtzh5OUP0pSG8AU&bih=666&biw=1536#imgrc=IRSnvEiLK2_kTM
https://www.google.com/search?q=charge%2C+fila+de+pessoas%2C+n%C3%A3o+querem+trabalhar&tbm=isch&ved=2ahUKEwiQseDN6NXuAhXcMLkGHVKKAV4Q2-cCegQIABAA&oq=charge%2C+fila+de+pessoas%2C+n%C3%A3o+querem+trabalhar&gs_lcp=CgNpbWcQDDoCCAA6BAgAEB46BggAEAUQHjoGCAAQCBAeUL7JCViV0gpg9-4KaABwAHgAgAGfAYgB0iKSAQQwLjM3mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=UdYeYNDECtzh5OUP0pSG8AU&bih=666&biw=1536#imgrc=IRSnvEiLK2_kTM
https://linhacampeira.com/episode/303-contador-de-causo/
http://www.kelps.com.br/
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I - CAUSOS SPARTANOS – década de 1940 

 

                   SPARTANOS DA DÉCADA DE 1940

ORDEM NOME APELIDO ANO

1 Lisanel de Melo Mata (i.m.)  - 1941

2 Nicolino Viola (i.m.)  - 1941

3 Francisco P.  N. Sayão Lobato (i.m.)  - 1947

4 Waldemar de Albuquerque Assis (i.m)  - 1947

5 Bento Romero Viana (i.m.)  - 1948

6 Paulo Barbosa Arantes (i.m.)  - 1948

7 Belmiro Dias Siqueira (i.m.)  - 1949

8 Ilder Santiago Costa (i.m.)  - 1949

9 Paulo Oliveira de Andrade Silva (i.m.)  - 1949

10 Saleh Jorge Daher (i.m.)  - 1949

11 Nilo Gomes de Mattos (i.m.)  - 1950

12 Walter Martins de Andrade (i.m.)  - 1950

13 Olímpio Garcia Brandão (i.m.)  - 1951

14 Luís Geraldo Magalhães Ribeiro (i.m.)  - 1952

15 Gilberto José Damasceno (i.m.)  - 1953  

 

 

CAUSO 1 – Contado por José Murilo Mourão – Magrelo (década de 1970) 
 

NASCIDO NA DÉCADA ERRADA! 

Este causo não é cômico. Ouvi de um Spartano ilustre, o Nilo Mattos (i.m.), por vezes,  

presente nos eventos do 12 de Outubro de minha época. Ele se formou no curso geral 

de 6 anos de duração,  engenharias de minas-metalurgia-civil, turma de 1945-1950. 

Dizia de como os tempos haviam mudado. O vestibular da Escola de Minas era muito 

rigoroso e, raramente, as vagas eram preenchidas. Além das provas discursivas, havia 

as provas orais, com uma banca examinadora. Ali, os candidatos já começavam a 

aprender a como serem objetivos, concisos e a exporem uma ideia em público, com um 

giz a mão, um quadro negro à frente e uma plateia mais que questionadora das 

ciências... A Escola de Minas era um ambiente de filhos e parentes de professores, de 

antigos alunos e, também, de aventureiros estudiosos como ele, um intruso naquela 

comunidade quase que fechada. 

Passado o vestibular, as aulas eram em tempo integral. O padrão de vestimentas do 

aluno era o terno completo, como também dos professores e dos funcionários.  

OBS:  H - Spartano Honorário / Homenageado - (i.m.) - in memoriam                                                                                                   

ANO: designa o ano de formatura na Escola de Minas ou de desligamento/homenagem na Sparta. 
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Os alunos estudavam muito e já chegavam com amplo conhecimento e preparo dos 

cursos científicos (atuais 2º graus – ênfase em ciências exatas). 

Como a “SELEÇÃO” para entrada na Escola de Minas era muito rigorosa e os alunos 

chegavam com muita base, naqueles idos de 1945, raramente um aluno era reprovado. 

Na verdade, estabelecia-se, naturalmente, uma competição saudável pelo 1º Lugar das 

pequenas turmas que se formavam, ano a ano. Todas as disciplinas tinham provas 

discursivas e orais. 

Relatou que a Família Sayão Lobato tinha entregado pra Escola de Minas e pra Sparta, 

três dos melhores estudantes da história dessas entidades, sendo que o primeiro deles, 

Francisco P.  N. Sayão Lobato (i.m., turma de 1942-1947), era um gênio e um dos 4 

fundadores da Sparta, época em que moraram na 1ª casa, na Rua Getúlio Vargas. 

Naqueles tempos de 1940, o Sayão 1, já tinha uma influência política junto da direção 

da Escola de Minas, e de parlamentares do Rio de Janeiro (capital do BR e sua cidade 

natal), no sentido de conseguir uma casa subsidiada, para a consolidação da República 

Sparta, o que acabou acontecendo na década seguinte, com o advento da Fundação 

Casa do Estudante da Escola de Minas, que comprou o imóvel atual, cedendo-o sem 

ônus para moradia de Estudantes Spartanos, no ano de 1955. 

E, nessa época, moravam na casa os Sayão’s 2 e 3, Fernando (i.m.) e Fabiano (i.m.), 

não menos brilhantes estudantes que o irmão, Francisco (i.m.). Eles, também, 

batalhadores pela causa do irmão, podem ser considerados como dos mais 

importantes na História Spartana. 

Relembrando-me dessa minha conversa com o Nilo e vendo o depoimento recente e 

choroso do Edson Tazava – Du Loren, Engenheiro Geólogo da Escola de Minas, turma 

de 1994, Doutor em Geologia, Professor da Escola de Minas, Spartano: 

- Pô gente, dou aulas na Escola de Minas, há 10 anos. Anualmente, conferimos ao 

formando, melhor aluno do Curso de Geologia, uma medalha de honra ao mérito. Em 

todo esse período, nenhum estudante Spartano passou perto dessa medalha... 

... fiquei pensando comigo: 

- O Du Loren nasceu na década errada. Se fosse no começo da Sparta, deveria ter 

entregue, pelo menos, umas 5 ou mais medalhas de honra ao mérito pra Spartanos. Só 

para a família Sayão Lobato, seriam 3. 

- E, faltando à modéstia, se o Du Loren tivesse nascido lá atrás e feito Metalurgia, teria 

tido o prazer de me entregar a medalha de melhor aluno da turma de Engenharia 

Metalúrgica de 1976, turma do Centenário da Escola de Minas. (hehehe). 



 

241 
 

II - CAUSOS SPARTANOS – década de 1950 

 

                     SPARTANOS DA DÉCADA DE 1950

ORDEM NOME APELIDO ANO

16 João Batista de Araújo (i.m.)  - 1954

17 José Jaime Rodrigues Branco  - 1954

18 Fernando J. N. Sayão Lobato (i.m.)  - 1955

19 João Vilar Etrusco (i.m.)  - 1955

20 Marcelo Soutto Major Dutra (i.m)  - 1955

21 Álvaro Luís M. de Andrade (i.m.)  - 1957

22 Fabiano E. Negreiros Sayão Lobato (i.m.)  - 1959

23 Álvaro Otávio M. de Andrade Catatau 1960

24 João Maria de Castro Araújo (i.m.)  - 1961

25 Ricardo José Barbosa da Silva H 1961

26 Romero Machado Correa  - 1961

27 Sérgio Barbosa da Silva H 1961

28 Wilson de Sales Rodrigues Branco (i.m.)  - 1961

29 Edson Andrade Horta (i.m.) Dutra 1962

30 Enéas Vilar Etrusco (i.m.)  - 1962

31 Francisco Xavier Vasconcelos (i.m.)  - 1962

32 Renato Augusto Barbosa da Silva H 1962  

 

 

CAUSO 1 – Contado por Márcio Teodoro – Tangão (Década de 1970) 
 

MAMÃE VANESSA! 

Baile do 12 em BH. Em meu tempo, a arrecadação de fundos para a festa do Doze era 

feita pessoalmente, visitando os antigos alunos para pedir a contribuição. Tínhamos 

uma estratégia de deixar o Catatau ou o Romero Machado para a última visita, pois, 

estes tinham o hábito de complementar o valor necessário para a festa. Essa era a 

famosa visita da “facada”, mas é claro que não podíamos explorar. 

Acabou que, nessa via-sacra, fomos convidados para o baile do Doze que acontecia em 

BH, ainda mais que o Romero estava sendo homenageado como personalidade do ano, 

pelo seu destaque como empreendedor e como  exportador para os chineses. Isso foi 

por volta de 1979 e 1980.  

Detalhe, aceitamos o convite, porém não tínhamos terno e muito menos sapato social.  

A Vanessa Monteiro, nossa Spartana honorária,  nos levou à sua casa e disponibilizou 

o guarda-roupas de seu pai. Legal,  o terno  ficou muito bom,  agora, o sapato ficou um 

OBS:  H - Spartano Honorário / Homenageado - (i.m.) - in memoriam                                                                                                   

ANO: designa o ano de formatura na Escola de Minas ou de desligamento/homenagem na Sparta. 
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pouquinho folgado, sobrava metade do volume,  a gente calçava 42 e ele, talvez, uns 

56 . 

Chegamos ao baile os três Spartanos, Victor, Leandro e eu (Tangão). 

Quem nos recebeu foi o José Lúcio Soares, o Capixaba, que nos direcionou à uma mesa 

reservada, e trouxe um litro de whisky 8 anos.  

Observamos que os outros tomavam whisky 12 anos, daí,  consensamos acabar logo 

com o de 8 anos pra partir para os de 12 anos. Tentamos...  

Ficamos naquele baile, com aquele bruta sapatão arrastando mesa. Toda hora tinha 

um pé de mesa, junto com o meu, dentro do sapato.  

A festa estava uma beleza, lembro-me de que, como havia poucos jovens, foi fácil 

conseguir retribuição no cortejo à filha do reitor da UFOP, que não evoluiu, por culpa 

do whisky 8 anos e do sapato que insistia sempre em arrastar um pé de mesa... 
 

CAUSO’s 2 – Contados por Mário Metran (i.m.) – Metrão, década de 1960, ao 

emopiano, e também goiano, Eurico Martins de Araújo, que os apresentou em seu 

memorável livro, Repúblicas de Estudantes – Elo de ouro entre antigos alunos e a 

Escola de Minas, de 2013. 
 

2.1 - XICO XAVIER – OPERÁRIO PADRÃO 

O Spartano Francisco Xavier de Vasconcelos (i.m) jogava futebol pela ADEM. Como 

desportista, participava ativamente da construção da piscina da república. Esta foi 

iniciada em 1962 e terminada em 1964. Como seu maior mérito, o fato de ter sido 

projetada e executada pelos moradores spartanos, que nela trabalhavam nos escassos 

dias de folga e, raramente, à noite. 

Numa delas, bastante fria, após o bonde do café noturno, eu (Mário Metran), Eneas 

Villar Etrusco, Edson Horta, Wilson Branco e Walter Magri preparávamo-nos para 

iniciar a concretagem da mesma. Por mais que insistíssemos com o Xico, negara-se a 

acompanhar-nos, alegando estar cansado e que iria dormir. 

Nós, os colegas, concordamos com ele, pois necessitava mesmo de um bom repouso. 

Mais tranquilo, ele tomou o seu café e permaneceu mais um tempo com o grupo que 

se encarregaria do árduo trabalho. Em pouco instantes, foi se sentindo animado e 

acabou por concordar em ajudar-nos um pouquinho. 
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O Xico, então, pegou um carrinho de mão e foi o que mais trabalhou, naquela noite 

toda, conduzindo-o cheio de concreto pelo canteiro da obra e despejando, entre as 

formas e ferragens. 

Qual fora o segredo da súbita mudança de comportamento do Xico? 

Ao servir o seu café, a turma dissolveu em seu copo uma cápsula de Pervertin, sem que 

ele percebesse... 

(Nota: alguns estudantes daqueles tempos faziam uso do estimulante Pervertin, para a virada 

de noite de estudos, visando às provas do dia seguinte). 
 

2.2 – XICO XAVIER E A PROVA DE FÍSICA II 

Na Escola de Minas, numa gélida manhã de 1958, os alunos do 2º ano aguardavam a 

chamada para a prova de Física II, uma das cadeiras mais difíceis do curso. A um canto, 

um grupo revia a solução de determinado problema. O Xico acercou-se dele e aprendeu 

com os seus integrantes a resolvê-lo. Embora não fosse permitido, conseguira entrar 

na sala com um caderno que continha várias finas, isto é, problemas resolvidos de 

provas da cadeira, em anos passados. 

Uma vez sentado, consultou as 3 questões propostas pelo catedrático. O papel, onde 

foram impressas, ainda estava cheirando a álcool do mimeógrafo. Constatou que a 

primeira delas era a que acabara ver a solução, a segunda estava resolvida no caderno 

sobre o qual estava sentado. Quanto à última, já a havia feito, ao se preparar para a 

prova. 

Rapidamente, solucionou as duas que dominava e ficou na expectativa de para copiar 

a última de seu caderno. A oportunidade surgiu, quando o ônibus que fazia a linha Ouro 

Preto-Belo Horizonte engatou uma primeira para subir a íngreme ladeira, rente à sala 

onde estava. Aproveitou-se do barulho e ocultou o caderno entre as folhas da prova, 

folheando-o rapidamente. Daí, rasgou a folha que lhe interessava. O ruído de dilacerá-

la fora abafado pelo ronco do motor do coletivo. 

Sentou-se, novamente, sobre o caderno e terminou a prova, com todas as 3 questões 

solucionadas. Dias depois, as notas atribuídas aos alunos estava no quadro de avisos 

da EMOP. A turma, de um modo geral, tivera nota muito baixa, à exceção de uns 3 ou 

4 cobrões, dentre eles,  o Xico com nota 9!  

Só tempos depois, é que ele revelou sua sorte, associada à audácia, que tivera para 

alcançar aquela incrível nota. 
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III - CAUSOS SPARTANOS – década de 1960 

 

                     SPARTANOS DA DÉCADA DE 1960

ORDEM NOME APELIDO ANO

33 Mário Metran (i.m.) Metrão 1963

34 Ronaro Machado Correa Chin 1963

35 José Melin Aburgeli (i.m.)  - 1964

36 Walter Carvalho Magri (i.m.)  - 1964

37 Dutervil Geraldo de Magalhães  - 1965

38 José Lúcio de Pádua Soares Capixaba 1965

39 Marcos Antônio dos Santos Amaral Marquinho 1965

40 Almério da Silva Reis (i.m.)  - 1966

41 Cristiano Machado de Carvalho  - 1966

42 Claudio Machado Carvalho  - 1967

43 Célio Silva Lemos  - 1968

44 Otaviano Clarindo da Silva Conde 1968

45 José Christiano Machado Zé Crico 1969

46 Afonso Manoel de Figueredo Matipó 70 1970

47 Ernani Sa Martins Lage Lorico 1970

48 Cléver José de Souza (i.m.) Big Negas 1971

49 Décio Alves Ferreira Nêga 1971

50 Vitor Rodrigues Marteleto (i.m.) Picareta 1971

51 Jarbas Eustáquio Avellar Fodinha 1972  

 

 

CAUSO 1 – Contado por Célio Silva Lemos 
 

CONFETE DO BARULHO! 

No 12 de 1963, era bicho na Sparta, fim do baile, o Metran (i.m.) me chamou e mais 

um (não me lembro quem), tendo na mão uma caixa de bombas tipo cabeça de nego 

(era costume a turma do quarto ano fazer um foguetório, na rampa da EM). 

Municiados,  nos dirigimos pra Sparta. Um segurava a caixa e o fogo, outro a porta e o 

Metran acendia as bombas e as jogava na sala. Os que dormiam não sabiam o que 

estava acontecendo.  

Dutervil, Melin (i.m.) e J. Lúcio abriam as portas dos quartos, se assustavam, fechando 

novamente. A sala ficou lotada de papel picado como se fosse confete. Até os anéis dos 

fusíveis de porcelana caíram no piso.  

Ficamos jurados e, depois disso, só voltávamos pra casa por último... 

OBS:  H - Spartano Honorário / Homenageado - (i.m.) - in memoriam                                                                                                   

ANO: designa o ano de formatura na Escola de Minas ou de desligamento/homenagem na Sparta. 
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CAUSO 2 – Contado por Márcio Teodoro – Tangão (Década de 1970) 
 

SACANAGEM PURA! 

Big Negas cochilava no sofá da sala e, ao acordar, reclamava do cheiro de merda no 

local. Mudou de local e o cheiro permanecia. Quarto, sala, área externa tudo cheirando 

merda. Pô! Cagaram no mundo? Aí, ele começou a suspeitar que tinha algo errado, 

pois só ele sentia o cheiro e começou a procurar de onde vinha o maldito fedor. Daí, ele 

percebeu que era nele. Enquanto dormia na sala, alguém passou merda no seu 

bigode.  Não sabemos quem foi o autor. Curioso é que o Jarbas-Fodinha teve que 

correr  muito dele, acredito que por muito tempo. 
 

CAUSO’s 3 – Contados  por Otaviano Clarindo da Silva – Conde 
 

3.1 - PAPO SÉRIO - ADMISSÃO NA SPARTA! 

Entrei na Sparta, no início de março de 1964.  

O processo de admissão cumpria um ritual sagrado. Saindo o resultado do vestibular, 

a primeira providência era candidatar-se nas Repúblicas da Escola. Correndo, porque a 

concorrência era grande. Residir numa delas era um sonho. Não havia muitas vagas e 

quem corria atrás era o calouro.  

Bati na porta da Sparta, certo dia. Fui muito bem recebido. Convidaram-me para 

entrar, tomar um cafezinho e bater um papo agradável. Naquele momento, foi o início 

da escolha. Estava sendo observado e não sabia. Quem eu era, como me comportava 

e se meu jeito fechava com o modo de vida da república. Os tempos eram outros. Não 

havia trote nas repúblicas. O trote era no CAEM, muito bem-organizado e divertido. O 

dia do batismo dos bichos era uma festa. O CAEM lotado, onde tinha um palco para 

apresentações dos calouros. Tinha que subir lá e fazer uma graça ou algo diferente. Ali, 

também, era um ponto para se conhecer o candidato.  

A vida em Ouro Preto era outra. Havia muitos pontos de encontro para fazer contato e 

conversar. Assim era no REMOP, recreios e nas ruas onde sempre havia um bolinho de 

estudantes e calouros.  

Na escolha, não havia eleição e sim muita discussão e troca de ideias pelos moradores 

em torno do perfil do candidato. Isso ocorria, durante o sagrado bonde diário, até 

chegarem a um consenso. O que conversavam ali, ali ficava.  

Num belo dia, saía a “fumacinha branca”.  
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Escolha feita, o premiado era comunicado e vibrava com a notícia. Antes da sua 

entrada, era chamado na república para uma conversa. Nessa hora, eram passadas a 

ele todas as regras de convivência, costumes e princípios da república. Tinha que 

declarar que estava ciente e se estava de acordo. Porém a conversa desse momento é 

assunto para outra história... 
 

3.2 – Oi, TEM BOIA, Aí? 

Naquela época, Ouro Preto tinha seus tipos populares como a Da. Olímpia, Pé de Rodo, 

Bené da Flauta, Pedro Boia e outros. Diferentes e simpáticos, cada um com sua 

característica própria. Pedro Boia tinha esta alcunha porque sempre chegava nas casas 

na hora da boia, para garantir seu prato de comida.  

Era velho conhecido nosso, pois passávamos todos os dias na frente da sua moradia, 

caminhando a pé, indo ou voltando da escola. 

No livro “Uma Pá de Contos” da República FG, nossa vizinha, escreveram o seguinte 

sobre ele: 

“Pedro Boia, também considerado louco pelo senso comum, morava em um buraco na 

rua da FG, perto da pedreira desativada. O buraco existe até hoje. Pedro Boia, negão 

forte, de quase 1,80 m, era pacato e de pouco papo”.  

O buraco em referência, provavelmente, teria sido a boca de uma galeria de mina de 

encosta, abandonada.  Ali, vivia Pedro Boia. Sem um tapume de proteção na entrada, 

dormia numa cama de trapos, no chão, num canto da galeria.    

Aconteceu que, certa vez, a rapaziada da Sparta, que era muito unida e andava sempre 

junta, voltava de um baile no CAEM. Clima de fim festa. Dia amanhecendo, na fria 

serração ouropretana. Cansados e com ressaca, caminhávamos em silêncio pela rua, 

pensando só em chegar em casa o mais rápido possível para um bom descanso. Tudo 

corria tranquilamente, até que um fato hilário ocorreu. Ao passarmos na frente do 

Pedro Boia, que dormia, um de nós falou: 

- Vô ficá aqui, vô fazê uma visita pro Pedro Boia e batê uma prosa com ele. Teimoso e 

turrão, ninguém conseguiu demovê-lo da ideia.   

Sem entender o lance, o restante da turma aguardava o desfecho.   

Atravessou a rua, bateu palmas e gritou: - ô...ô... ô de casa!... ô...ô...ô... Pedro Boia. 

Entrou e acordou o Pedro que não entendia nada do que estava ocorrendo e parecia 

estar sonhando acordado.  
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Gentil e cortês recebeu a visita com muita delicadeza. Os dois conversavam, contavam 

causos, riam, gesticulavam como velhos amigos.  

A turma do lado de fora, não abandonou o companheiro e assistia a cena. De um lado, 

Pedro Boia, maltrapilho, deitado no chão sobre seus trapos e, do outro lado, seu amigo, 

com seu melhor terno, gravata e sapato novo sentado ao seu lado, no chão. Um 

verdadeiro contraste.  

Feita a visita, encerrada a prosa, seguimos em frente, só pensando em chegar na 

Sparta para um bom descanso.  

Até hoje, Jarbas, Lorico, Matipó, Célio, Décio e demais colegas nunca compreenderam 

aquela tirada! 

Mas o fato é que, naquele exato momento, inesperadamente, baixou no Otaviano um 

outro Otaviano, até então desconhecido de todos, vindo de outro lugar e de outros 

tempos para, inesperadamente, aprontar mais uma na Sparta. 
 

3.3 – SPARTANO GOSTA DE MONOQUÍNI! - A menina da piscina da Sparta... 

 

 

 

Em meados do ano de 1964, a piscina da Sparta estava em fase de acabamento e a 

inauguração estava prevista para o 12 de outubro, daquele ano. Foi pedido ao José 

Alberto Pinheiro (i.m.), que bolasse um convite. Zé Alberto era um exímio desenhista e 

caricaturista, muito amigo e ligada à Sparta.  
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Muito criativo, ele pegou o assunto do momento, ligado à piscina, como tema para 

criar o convite, uma verdadeira coincidência. Ou seja, na época, acabava de ser criado 

o primeiro monoquíni, um maiô que deixava os seios à mostra e que causou polêmica, 

ao ser lançado em 1964. Isto serviu de inspiração para o Zé Alberto criar a capa do 

convite (vide e-book 1 da história Spartana) com a caricatura de uma menina de 

monoquíni, idêntico às fotos dos jornais e revistas da época. Assim, surgiu o desenho 

do convite com a menina de monoquíni, correndo de um spartano “tigrão”, ao lado da 

piscina. É de se observar que a parte de cima do monoquíni tinha apenas um 

suspensório. Esse desenho é marca registrada da Sparta. A foto acima foi tirada do 

convite do 12 de outubro de 1975. 
 

CAUSO 4 – Contado por Acauã Cobério Terena – Sorriso (década de 1970) 
 

QUE NEM O PÉ-DE-RODO! (Venda da Botina - 1ª Versão, contada pelo comprador) 

Sou primo do Marquinho que havia morado na Sparta e formado na Escola de Minas, 

em 1965. Estava a caminho de Ouro Preto, no final de 1969, para fazer o cursinho 

preparatório para o vestibular da Escola Técnica (Dezembro de 1969 a Janeiro de 

1970). O Marquinho solicitou ao pessoal Spartano, que estaria em férias escolares, que 

eu ficasse na república, nesse período.  

Fui muito bem recebido pelo Crico, que havia concluído o curso de Engenharia de 

Minas, porém tinha pego 2ª época na disciplina de Lavra com o Prof. Maia, um dos 

mais rigorosos, daquela época. Dessa forma, o cara tava meio doidão, pois se perdesse 

a matéria, estaria concluso em Minas, porém levaria uma dependência pros primeiros 

anos de vida profissional (O cara dependente de uma matéria, tinha de voltar à Escola 

de Minas, periodicamente, para prestar exames. E só era diplomado, após ser 

aprovado. Não era incomum, um emopiano ficar de 1 a 3 anos em dependência de 

alguma matéria, tais como: Lavra de Minas, Estabilidade das Estruturas, Mecânica 

Aplicada, Metalurgia Física etc.). 

Achava estranho o jeitão daquele boa-praça comigo, pois estudava 24h, gritava pela 

janela na madrugada – ô pé-de-rodo – dava murros na parede, descia as escadas 

escorregando e fazendo um barulhão. Porém me tratava com muito zelo.  

Pensei comigo: Que que esse cara tá querendo de mim? O que o Marquinho fez pra ele 

estar tão legal comigo? 

Passados alguns dias, fui saber no cursinho que o “pé-de-rodo” dos gritos do Crico era 

referente a uma figura típica e ambulante em Ouro Preto, chamado “João pé-de-rodo”.  
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Esse cara perambulava pela cidade, calçado com sapatos tipo palhaço e, como os pés 

eram do tipo “dez pras duas”, simulava um verdadeiro rodo de faxina.  

Dia vai, dia vem, o Crico foi explicar-me o que e como era o “bonde das 22:00 h” da 

Sparta, horário diário, mandatório, em que todos os moradores paravam tudo o que 

estavam fazendo e desciam prum café e bate papo de 30 min. E que, nesses encontros 

diários, 365 dias por ano, tudo era resolvido, em paz e de forma consensual. 

Muito bem, passamos eu e ele a fazer o bonde diário Spartano das 22:00 h.  

Num deles, comentei que iria comprar uma bota pra enfrentar as ladeiras de Ouro 

Preto e o morro empoeirado e sem calçamento da Escola Técnica, ao que ele, 

prontamente me disse: 

- Não, Pernilongo (como se apelidam os calouros da Escola Técnica), você vai me 

comprar a bota que tenho lá em cima. Vou passar na 2ª época e preciso de um sapato 

novo pra minha formatura e baile correspondente.  

Pensei, pra que fui falar disso! O cara é o dobro do meu tamanho... 

Pois bem, subimos e o Crico veio logo com o par de botas. Amarelas, tamanho 45 e meu 

pé era 39. Calce aí,  pernilongo. Foi aí que saquei os gritos do Crico na janela – ô pé-de-

rodo!  

Pensei comigo: O cara tá, já, querendo me botar esse apelido e me dar um trote 

antecipado? E como dizer não ao veterano, amigo de meu primo? 

Bom, pelo menos tinha um bom argumento e disse: 

- Olhe, Crico, tá muito grande a bota, apalpe e veja você mesmo. 

- Disse ele: não pernilongo, não perca as oportunidades, metade do preço da loja, faça 

umas buchas com jornal e ponha no bico. Você é muito novo ainda, vai crescer, 

encorpar e os pés vão chegar ao tamanho da bota, logo, logo... 

Assim fiz. Tomei o Estado de Minas de domingo, enfiei nos pés das botas e fui pro 

cursinho, na segunda feira, todo troncho, trombando nas botas. 

E com o maior medo do mundo: pegar o apelido de “Índio pé-de-rodo”.   

Ainda bem que meus colegas de cursinho não ouviam os gritos do Christiano, nas 

madrugadas, das janelas Spartanas... 

E passei aqueles dois meses iniciais em Ouro Preto, curtindo a Sparta e, sempre, 

Sorridente! 
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CAUSO’s 5 – Contados por Jarbas E. Avellar – Fodinha 
 

5.1 – Ô FODINHA FDP! 

Aquela mesa de pedra da cabeceira da piscina foi adquirida, depois de um baile do 12. 

Vínhamos, voltando do Baile: Eu, Décio (Nêga), Otaviano (Conde), Barão, Matipó, Jô, 

Lorico e Big Negas. Eram umas 5 h da manhã, quando passamos em frente à Pedreira 

do Lamartine (onde hoje é o Corpo de Bombeiros) e, ali, havia muitos montes de pedras 

cortadas. Logo, eu disse: Gente, precisamos fazer uma mesa para a piscina e, ali, tem 

a pedra de que precisamos (cerca de 1m x 1m), vamos levar? Topamos e escolhemos a 

melhor delas. Pegamo-na, meio zoados, com três de um lado e três do outro,  para a 

caminhada ladeira acima. A casa do Lamartine, dono da pedreira, ficava quase em 

frente ao depósito. Quando a turma passava em frente à porta dele, eu, que só estava 

coordenando, pulei em cima da pedra e gritava:   

- Ô Lamartine, estão roubando pedra de sua Pedreira.  

E a turma corria com a pedra (uns 150 kg) comigo em  cima, e gritando mais ainda:  

- Estão roubando pedra, Lamartine! 

A turma, custando a carregá-la, ainda tinha de ouvir o Otaviano gritar: 

- Corra com a pedra gente!  

E o Lorico, que também carregava aquele peso, ordenar: 

- Desça logo daí, Fodinha FDP. 

Assim foi a luta, até chegar na Sparta.  

E, lá, eu levei uns coques e esporro de todos. Mas a mesa tá lá, até hoje... 
 

5.2 - CONDE NÃO GOSTA DE ÉGUA! 

Chegamos na Sparta, tarde da noite, e o Conde já estava dormindo. Ia levantar de 

madrugada pra ferrar pra prova do Prof. Maia, do Curso de Minas. Em frente da casa, 

pastando, havia um bando de éguas com seus potrinhos aos pés. Logo, veio a ideia de 

nos divertirmos com elas. Pegamos algumas, com muito custo, e as levamos até o 

quarto do Conde, fechando a porta. Passaram a noite com ele. No dia seguinte,  

acordou no susto, saindo apavorado do quarto e nós, que aguardávamos o desfecho, 

curtimos aquele momento, como se não soubéssemos de nada. Até hoje, não sabemos 

o que aconteceu lá dentro do quarto. Uma coisa é certa: O Conde não acordou pra 

estudar e, provavelmente, as éguas o fizeram entrar pelo cano do rigoroso Prof. Maia. 



 

251 
 

CAUSO’s 6 – Contados por José Christiano Machado – Zé Crico 
 

6.1 - FINA NA PROVA 

Fui monitor de Geometria Descritiva de 1968 a 1969. Havia um aluno, o Kenis Fortes     

(i.m.) que me pediu ajuda numa prova, para resolver um problema. Olhei a prova e ele 

não tinha traçado nem a linha de terra - LT... kkk   

O cara era “nativo” e tinha fama de valentão...da família dos donos do Hotel Pilão.  

Certo dia, eu estava no CAEM e ele também. Quando fui ao banheiro, ele veio atrás e 

me falou meio bravo com um carioquês: Seu excroto, não me dexte a fina lá na prova. 

Aí, eu falei pra ele que nem a LT tinha traçado... E saí vazando. Depois disso, andei 

fugindo até da sombra dele. Kkkk 
 

6.2 - PROVAS NO ARMÁRIO 

O professor da disciplina de que eu era monitor, Prof. Nicodemus, me passava as 

questões das provas, para que eu fizesse cópias no mimeógrafo, visando a distribuir 

para os alunos, no dia da prova. Feito isso, eu as colocava numa pasta e guardava no 

armário do meu quarto, pensando que estava tudo seguro... kkk. Um dia saí para 

namorar e os bichos, Jô e Barão, desconfiando de alguma coisa, foram ao meu quarto 

e descobriram o que procuravam. A prova ia ser no dia seguinte e, rapidamente, 

procuraram resolver os problemas. Não sei se espalharam para outros colegas, mas vi 

que tiraram notas boas... Descobrindo que sofri um “assalto”, passei a carregar a pasta 

para qualquer lugar que fosse... kkk 
 

6.3 - VENDA DA BOTINA  (2ª Versão, contada pelo vendedor) 

Estava eu de segunda época de Lavra de Minas com o Prof. Joaquim Maia, em 

janeiro/70, quando chegou um rapaz na república e se apresentou, dizendo que se 

chamava Acauã e era primo do Marco Antônio Amaral, que morou lá e tinha se 

formado em 1965. 

Esse “hóspede” tinha chegado em Ouro Preto para fazer o cursinho pré-vestibular para 

a Escola Técnica. 

Muito amistoso e boa praça, logo ficamos amigos. Muito sorridente, recebeu o apelido  

(não sei quando foi colocado) que carrega até hoje, Sorriso. 

Eu tinha feito estágio na CBMM, em Araxá, e ganhei uma botina amarela, de couro, 

que usava e de que gostava muito. Como estava para formar, não iria levá-la comigo.  
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Daí, pensei em vendê-la para o aspirante de pernilongo (bicho da Escola Técnica). 

Manjei o pé dele, achei que ia ficar um pouco grande, mas ia tentar assim mesmo. 

Quando eu lha ofereci, ele falou : Tá doido? Isso é uma lancha... Aí, eu disse-lhe, quanto 

calça? Ele disse 39. Aí, falei eu calço 42, mas com uns enchimentos vai ficar uma 

beleza... 

Pegue, porque é coisa boa e tá barata... Então, ele tomou uns jornais, embolou e 

colocou-os enchendo os bicos. Deu uma voltinha pra lá e pra cá e acabou comprando 

a botina. 

Assim, dei um destino para ela e consegui uns trocados para o cinema de domingo, 

com a namorada... kkk  
 

CAUSO’s 7 – Apresentados por Ernani Sa Martins Lage – Lorico e de autoria de seu 

colega de turma na Escola de Minas,  José Maria Souza Ramos, que o autorizou a 

incorporá-los neste livro. São relativos a antigos professores da Escola de Minas. 
 

7.1- HOMEM-ARANHA 

O primeiro ano da Escola de Minas era dos mais rigorosos. Comum aos quatro cursos 

existentes na década de 1960 – Minas, Metalurgia, Civil e Geologia – tinha aulas 

ministradas aos calouros em salas maiores (tipo Sala Maracanã), situadas ao fundo da 

Escola, próximas do Observatório Astronômico. 

Pode-se afirmar que ali nascia a intensa camaradagem entre os Emopianos, pois todos 

os cursos participavam das aulas básicas de Cálculo Infinitesimal, Física, Química, 

Geometria Analítica, Desenho e outras matérias fundamentais à formação de 

conhecimentos imprescindíveis, ao longo dos cinco anos, que tínhamos pela frente. Por 

mestres, nos davam os mais severos professores, ícones da sabedoria, decanos da 

EMOP como: Antônio Calaes (i.m.), Altamiro Tibiriçá (i.m.), Cristiano Barbosa (i.m.), 

Nicodemos (i.m.), Valter Dornelas (i.m.), que se revezavam em aulas complicadas, 

atemorizando os alunos, já aterrorizados pelo trote constante, sofrido fora da Escola. 

Alguns (felizmente poucos) mestres arcaicos, sádicos, insensíveis – tipo Cristiano 

Barbosa da Silva – não admitiam perguntas nem indicavam bibliografia. Lecionavam, 

andando de um lado a outro, qual leão na jaula, sem olhar a plateia aborrecida com 

tal procedimento. Preocupavam-se mais em esnobar o que sabiam da matéria, que em 

transmitir seu conhecimento aos agoniados e desarvorados discípulos. 

As salas do primeiro ano assemelhavam-se a campos de concentração nazista: alunos 

magricelas de cabeça raspada em caminhos-de-rato, olhar assustado e tabuletas 
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penduradas ao peito com os nomes mais estapafúrdios, revelando o apelido dos 

“bichos”: matraca, pustema, desvairado, requebroso, estrupício, delta X ... Dava na 

cara que os mestres ficavam veladamente lendo os nomes e se contorcendo de rir por 

dentro. Tínhamos que arranjar alguém para nele nos vingarmos daquela muda 

gozação. O escolhido para tanto foi o inesquecível prof. Tibiriçá. 

Altamiro Tibiriçá Dias, vulgo Tibiriçá ou Tibi, professor de Cálculo Infinitesimal I e II, 

Cálculo Vetorial e Matricial, matérias que nos deixavam padecentes, com cálculo renal 

e cálculo vesicular. Altamiro era franzino, baixote e entrava serelepe pela enorme sala, 

acendendo o enésimo cigarro do dia. Fazia a chamada entre baforadas, estudando 

cada aluno com seus olhinhos miúdos e um risinho típico do personagem “Amigo da 

Onça”. Bigodinho fino, cabelos (laterais da calva) untados de brilhantina, penteados a 

sete escovas. Vaidoso ao extremo, exibia anel de grau no dedo (safira azul), trajava 

ternos de fino corte e gravatas coloridas. Trazia na algibeira, além do lenço de seda 

perfumado, um pente e um espelhinho oval (comum na época), onde conferia o 

assentamento dos cabelos nos intervalos de classe. 

Começava a aula, demonstrando conhecimento invejável sobre a matéria. Ia falando e 

escrevendo agilmente no quadro. Começava pelo alto e, à medida que enchia a parte 

de cima com equações e figuras geométricas impecáveis, (feitas à mão livre), 

continuava descendo lousa abaixo. Para preencher a parte inferior, ele ia se agachando 

e andando de cócoras pelo tablado de madeira (que nem o homem-aranha). Pois é. 

Estava bem ali, à nossa frente, o palco perfeito para nossa cobiçada vingança. 

Na aula da semana seguinte, um colega levou uma tira de pano e sentou-se na primeira 

fileira da sala, pertinho do mestre. Com o pano nas mãos ocultas sob a carteira, ficou 

sincronizando os movimentos do professor bailarino. No momento exato em que 

Tibiriçá se agachou pela segunda vez, o aluno rasgou, com força e com vontade, a 

grossa tira de pano que emitiu o som característico de costura se rompendo: 

Créééééu... 

Tibiriçá deu um pinote, encostou o traseiro na parede, ficou empertigado e vermelho, 

igual espeto de ferreiro saído da brasa. Avisada da tramoia com antecedência, a turma 

manteve cemiteral silêncio, apesar da enorme vontade de esbaldar-se em estrondosa 

gargalhada. Por faltar poucos minutos para a conclusão da aula, o professor nos 

dispensou com expedita ligeireza. 

Saímos dali de alma lavada, entre risos e chacotas. 

Posteriormente, fomos informados pelo autor da traquinice que, ele, o rasga-panos, 

após sair da sala, voltou e ficou vigiando o mestre pela fresta da porta. Da greta,  
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observou o seguinte cenário: Tibiriçá, mantendo costas à parede, foi andando de banda 

até a escrivaninha. Ali, botou um pé por cima da cadeira, tirou o espelhinho do bolso e 

ficou espelhando o fundilho das calças, à procura do rasgão imaginário. Nada 

encontrando, respirou aliviado, botou seus livros de Cálculo na maleta e saiu 

apressadinho para lecionar em outra classe. 

Desse dia em diante, quando vinha à nossa sala, Altamiro Tibiriçá só escrevia e 

desenhava nos dois terços superiores do quadro-negro. Baixinho, chegava a ficar nas 

pontas dos pés para atingir a parte mais elevada da lousa. Mas valeu o susto. Ele parou 

com aquela mania abominável de se agachar e andar de cócoras pelo tablado, 

gingando o traseiro, se contorcendo todo... que nem o homem-aranha. 
 

7.2- O TEOREMA E A MELANCIA 

Uma das mentes mais brilhantes que passou pela Escola de Minas foi Antônio Moreira 

Calaes (i.m.), graduado pela EMOP na turma de 1934. Quando se concentrava em 

determinada questão teórica, ficava tão absorto dos fatos mundanos a seu redor que 

parecia estar em outro planeta. Isso acontecia com amiúde frequência.  No período que 

estudei em Ouro Preto (década de 1960) Dr. Calaes era professor catedrático de 

Geometria Analítica, aquela área da matemática responsável pelo estudo das 

geometrias plana e espacial, usando processos algébricos. Resumindo: todas as figuras 

geométricas e suas interrelações podem ser representadas por expressões/equações 

algébricas (às vezes complicadíssimas). Apesar de diferenciar centenas de equações 

matemáticas complexas, o professor se confundia ao calçar-se e, não raro, aparecia na 

Escola com o pé direito e o esquerdo metidos em meias de cores e ‘geometrias’ 

completamente diferentes. 

A maioria dos alunos de nossa classe tinha dificuldade de acompanhar o raciocínio 

cartesiano do mestre, em suas explanações teóricas. As aulas ministradas no período 

da tarde, logo após o almoço, tinham duração mínima de 2 horas. Com o calor do 

verão, algum aluno acabava dormitando na carteira e o professor o despertava, 

atirando giz no dorminhoco e advertindo: “ACORDA MOÇO”.  Sua pontaria era 

geométrica e impecável. O giz descrevia uma parábola perfeita no ar com a 

concavidade para baixo (x2 = –2py), indo aterrissar silencioso na testa do alvo. Acertava 

sempre, para ruidosa vibração da galera. De certa feita, um colega nosso, cansado de 

ser bombardeado pelo míssil cilíndrico, recortou dois olhos (abertos) em uma revista e 

os pregou numa armação antiga de óculos. Quando percebia que ia cochilar, colocava 

o tal óculos para ter um pouco de sossego e paz, evitando ser alvejado, durante a 

madorna na classe. 
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Na década de 1960, os professores lecionavam de terno e gravata. A fim de proteger a 

roupa do pó de giz, Calaes usava um guarda-pó verde de algodão, pendurado atrás do 

enorme quadro negro de madeira, quando não em uso. Certo dia, antes da aula 

começar, um gaiato pegou o guarda-pó e lhe escreveu nas costas (com giz grosso) a 

equação reduzida da reta (y = ax + b), repondo a peça no cavalete, onde ficava 

dependurada. O mestre chegou, fez a chamada, vestiu o jaleco verde sem perceber o 

escrito por trás. Passeava pela sala com a equação da reta, como se fosse um letreiro 

ambulante. Ficou um par de semanas, lecionando com o bendito y = ax + b nas costas 

(verdadeiro deleite para a turma), até que a lavanderia da Escola veio recolher a peça 

para lavar (para tristeza da galera). Algumas vezes, o mestre ficava tão abstraído que, 

após o termino da aula, saía de guarda-pó pelos corredores da Escola e era perseguido 

por um bedel até o portão, quando lhe tomava o traje verde, evitando que fosse para 

a rua com ele.  

Na década citada, a maioria dos professores da EMOP morava próximo à Escola, não 

possuía automóvel e ia a pé lecionar.  Antônio Moreira tinha um Jipe Willys, verde, 

capota de lona preta. Eventualmente, vinha para a Escola, dirigindo o ‘pau-velho’ 

(apelido do Jipe) e estacionava o carro na praça Tiradentes, perto do obelisco de mesmo 

nome. Na época, era fácil encontrar vaga para estacionar e ninguém furtava carro na 

cidade. Com frequência inquietante, o professor se esquecia de tirar a chave da ignição 

e rumava lépido até sala a fim de ministrar suas aulas. Após o expediente letivo, Dr. 

Calaes descia a rampa da EMOP, conversando com alunos (era pessoa muito agradável 

e popular), passava pelo portão de ferro, continuava o papo com os pupilos pela Rua 

das Flores, atravessava a Rua São José  e seguia, em animada prosa, até chegar em 

casa (morava no Bairro Água Limpa, atrás da igreja do Rosário). Num belo dia, voltando 

das aulas, ao entrar no jardim de sua residência, percebeu a falta do Jipe na garagem. 

Procurou as chaves no bolso e não as encontrou. Chamou a patroa e berrou em 

desespero:                                                

– “Mulher! roubaram nosso Jipe”! A esposa, conhecedora dos ‘esquecimentos’ do 

marido tentou contemporizar:                                                                                                                                       

 – “Mas Antônio, eu acho que você saiu hoje pela manhã com o carro para dar aulas. 

Será que ele não está estacionado na porta da Escola?”                                                                                                    

 – “Não mulher, tenho certeza, integral e cartesiana, que o deixei bem aqui!”                                

Daí a pouco, chega Gilberto Calaes (filho do professor e colega nosso de EMOP) 

apreensivo, dirigindo o Jipe e entrando pelo portão da garagem:                                                                                              
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 – “Olha papai, o senhor deixou o carro aberto lá na Praça Tiradentes. E, hoje, foi pior: 

as chaves estavam na ignição. Tenha mais cuidado! Qualquer dia desses eles vão levar 

embora o ‘pau-velho’ e vamos ficar no prejuízo”.  Calaes bateu a mão na calva lustrosa 

e exclamou:                                

– “Que cabeça a minha! Esqueci o bendito Jipe na praça outra vez!” 

Grande parte do abstraimento do grande mestre só poderia ser atribuída à sua intensa 

efervescência mental. Uma de suas obsessões era conseguir demonstrar o último 

Teorema de Fermat. O genial matemático francês, Pierre de Fermat (1601 – 1665), 

apresentava a outros matemáticos de sua época desafios que os deixavam fascinados 

na tentativa de solucioná-los. Trezentos anos depois, na década em que ocorreram os 

acontecimentos, aqui descritos (1960), ninguém havia conseguido demonstrar o 

teorema desafiador. E Dr. Calaes queria, a qualquer preço, ter essa primazia e glória. 

Pois bem. Deve ter sido matutando em solucionar o intricado Teorema que, certo dia, 

Calaes mostrou-se mais abstrato, ultrapassou limites  da distração realizando o 

seguinte feito: 

Saía ele da Escola, ao fim da manhã, e se deparou com um rapaz vendendo melancias, 

fruta de sua predileção, na Praça Tiradentes. Meteu mão no bolso e tirou o dinheiro 

para pagar o moço. Quem gosta de melancia sabe quão incômodo é carregar nos 

braços o esferoide esverdeado, devido à falta de “pega”. O jeito encontrado pelo 

mestre foi o de sustentar a fruta na mão direita, espalmada para cima, à altura do 

ombro. Dessa forma e arte, desceu pela Rua das Flores, equilibrando com maestria o 

escorregadio geoide. Ao chegar ao pé da íngreme ladeira, bem na esquina da ‘Casa dos 

Contos’, encontrou-se com o filho Gilberto e lhe disse: 

– “Gilberto, você já vai pra casa? Então, leve esta melancia e fale pra sua mãe que é a 

sobremesa do almoço. Vou ficar por aqui, enquanto resolvo umas pendências no Banco 

do Brasil.”  

O filho obediente seguiu as determinações à risca e se mandou com o melão d’água 

para o lar. O pai, livre da carga incômoda, prosseguiu meditativo pela Ponte dos Contos 

e caminhou uns duzentos metros, com a mão direita à altura do ombro, espalmada 

para o céu (agora sem a melancia). Com essa estranha pose, tipo Estátua da Liberdade 

sem tocha, embrenhou-se pela conceituada agência bancária, sob pasmo geral. 

Clientes e funcionários o olhavam boquiabertos, tomados de enorme estupefação. Foi 

quando o gerente, amigo de velha data, bateu-lhe levemente nas costas e indagou, 

gentilmente, se ele estava com algum problema no braço. Calaes olhou para o ombro 
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direito e, ao ver a mão completamente vazia, espalmada para o teto, devolveu surpreso 

ao gerente a estapafúrdia pergunta:  

– “CADÊ A MINHA MELANCIA?”  

                               Pois é! Em Ouro Preto de antanho acontecia cada cousa...                                                                                                           

Notas do autor, José Maria Souza Ramos: 

– O último Teorema de Fermat (xn = yn + zn) só foi elucidado em 1995, ou seja, 358 anos, após sua 

formulação.  Tal proeza foi realizada pelo matemático britânico, Andrew Wiles, acolitado por Richard 

Taylor. Passou a ser conhecido como o mais famoso e duradouro teorema matemático de seu tempo. 

A partir da impecável demonstração, recebeu novo nome: Teorema de Fermat-Wiles.  

– Antônio Moreira Calaes nasceu em Juiz de Fora (1911). Formou-se em Ouro Preto, na turma de 

1934, e, após trabalhar em vários projetos de engenharia, tornou-se professor catedrático da Escola 

de Minas, lecionando Geometria Analítica e Cálculo Vetorial, de 1943 a 1980. Foi diretor da 

EMOP/UFOP de maio/72 a maio/1973. Em 2004, lançou o livro “Vivências e Acontecências de um 

Matemático”. Faleceu em 2006, aos 95 anos. 

 

 

 

 

 

 

CAUSO 8 – Contado por Eurico Martins de Araújo, que o apresentou em seu 

memorável livro, Repúblicas de Estudantes – Elo de ouro entre antigos alunos e a 

Escola de Minas, de 2013 - amigo do Spartano, Mário Metran (i.m.) – Metrão, ambos 

goianos de origem. 
 

Foto de professores da Escola de Minas, na década de 1950. Dr. Calaes é o último 

à direita, segurando o inseparável guarda-pó.  
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EU (Eurico) E A PISCINA 

A duras penas, a turma conseguira concluir a pioneira piscina das repúblicas de Ouro 

Preto. Eu saíra de Goiânia, para as comemorações do 12 de outubro de 1964, mesmo 

dia em que ela foi inaugurada.  

A festa, com muita bebida, começara às 10h e prometia ir longe, tal era a alegria de 

moradores e convidados. Todos admiravam a limpidez da água da piscina e louvavam 

o trabalho executado pelos próprios spartanos. 

Para a felicidade de todos, havia sol naquela bela manhã. Alguns, de calção, 

aventuravam-se a dar nela um mergulho. Não se sabe como, repentinamente, um dos 

presentes foi lançado à água, com roupa e tudo; a bebida começara a surtir seus 

efeitos. Uns 2 ou 3 mais tiveram o mesmo infortúnio. 

Acercou-se de mim o Mário Metran e outro colega Spartano, para dar-me o mesmo 

destino. Calmamente, sem esboçar qualquer resistência, pedi-lhes para que me 

deixassem retirar dos bolsos da roupa documentos e dinheiro, para não se molharem. 

Saí, calmamente, para guardá-los, onde atualmente funciona a boate da república. 

Subi, rapidamente, as escadas, ganhei a rua e sumi no mundo.  

Até hoje, estão me procurando para levar aquele indesejado banho... 
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IV - CAUSOS SPARTANOS – década de 1970 

 

                     SPARTANOS DA DÉCADA DE 1970

ORDEM NOME APELIDO ANO

52 Irineu Alves Ferreira Moita 1972

53 Bruno Albanese Cesarini Tavares Mandruvá 1973
54 Cesar Roberto Couri Albanese Jô 1973

55 Ronaldo Barroso Brandão (i.m.) Barão 1974

56 José Abilio Chartouni Zé Bilim 1975

57 José Antônio Firme Vieira John-Tex 1975

58 Marcelo João Salomão Boi Manso 1975
59 Francisco Eymard Lemos (i.m.) Chico Padre 1976

60 José Murilo Mourão Magrelo 1976

61 Eurico dos Santos Gonçalves Índio 1977

62 José Roberto Maia H 1977

63 Nathayl Elisa Mucci H 1977

64 Ricardo Cobério Lery Santos Prep's 1977
65 Vanessa Monteiro de Andrade H 1977

66 Acauã Cobério Terena Sorriso 1978
67 Adão Paulino Ribeiro H 1978

68 Maria do Carmo Sette Fonseca H 1978

69 Rosa Marluce Goés de Andrade H 1978

70 Reinaldo Moura de Freitas Rei 1980

71 Vicente Creton Cruz Gambas 1980

72 Luís Sérgio Carvalho Machadinho 1981

73 Márcio José Gonçalves Teodoro Tangão 1981

74 Sávio Augusto Lopes da Silva Borrachinha 1981

75 Antônio Alberto Miranda Beto encardido 1982

76 Francisco Antônio de Oliveira Batista Chico Pipoca 1982  

  
 

CAUSO’s 1 – Contados por José Murilo Mourão – Magrelo 
 

1.1 – ESTROGONOFE DE CARNAVAL! 

Devido à forte ligação de minha família com a Cidade de Ouro Preto, meus pais (in 

memoriam) iam à cidade, vez por outra. Eu já era antigo aluno, com uns 10 anos de 

formado, quando resolvemos passar o Carnaval de 1985 por lá.  

Juntamo-nos em um grupo de seis, eles, eu com minha esposa e minha irmã com seu 

marido ouropretano.  

OBS:  H - Spartano Honorário / Homenageado - (i.m.) - in memoriam                                                                                                   

ANO: designa o ano de formatura na Escola de Minas ou de desligamento/homenagem na Sparta. 
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As festividades estavam muito animadas e os Spartanos da república formavam uma 

turma alegre, inclusive participavam do bloco carnavalesco das Lajes.  

No domingo, liguei pra república, informando que iria pra lá a fim de tomar umas e 

outras, levando meus convidados familiares. Como de sempre, fomos muito bem 

recebidos por todos e, também, pelos visitantes hospedados na república. Fizemos uma 

farra geral. 

Lá pelas tantas, minha mãe, carnavalesca de sempre e já animada, falou pra turma 

que iria preparar um estrogonofe pro fim da tarde. Mas e os ingredientes? Ela listou-

os e eu saí no meio da confusão a comprar os diferentes itens, tendo encontrado tudo. 

Após o retorno com as compras, minha mãe tomou a grande panela de feijoada da 

república e preparou a iguaria, com todo o esmero que lhe era peculiar, ficando pronta 

por volta das 19:00 h.  

Foi quando ela chegou pra mim, com um Bicho por perto, e disse: faltou uma coisa 

fundamental, a pimentinha. Então, ele, todo solícito, disse: “não se preocupe, sou 

cozinheiro em festas de família e há na despensa, deixe comigo”.  

Daí, minha mãe ficou tranquila e foi tomar sua caipirinha de que gostava. A turma de 

visitantes incumbiu-se de preparar a mesa e o serviço.  

Nas iniciais garfadas, houve as primeiras tosses e, aos poucos, todo mundo se abanava 

e tomava cerveja pra aliviar. A turma começou a suar às bicas. Minha mãe, sem jeito, 

disse em alta voz: “Oh rapaz, vocês comem tanta pimenta assim, lá na sua terra”? Ao 

que ele retrucou, esclarecendo: Olhem, ocorreu um incidente e me desculpo com a 

Senhora, que tão bem nos fez nesta tarde. Não havia pimenta malagueta. Então, tomei 

o tubo de pimenta do reino e a tampa estava frouxa. Daí, ao virar, a tampa desceu, e 

toda a pimenta também. Não havia como reverter. Então, resultou o estrogonofe da 

senhora, ao estilo “Bicho Spartano”.  

Todos riram bastante e não sobrou um pingo na panela. 

(Penso que o bicho era mesmo desastrado e acabou não permanecendo na república. Nunca mais o 

vi por lá, nem em lugar algum de Ouro Preto) 
 

1.2 – O FILÓSOFO, PREP’S! 

O Ricardo Cobério Lery Santos, primo do Sorriso, passou no Vestibular da Escola de 

Minas (EM), em 1974. Vinha de BH, classe média alta, cabeludo, boa pinta, fala mansa 

e cheio de onda. Era o Sorriso numa ponta e ele na outra.  
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Estava no período de experiência na Sparta, no início das aulas, e levando trote de 

todas as repúblicas, no caminho Escola de Minas-Sparta. Andava meio apavorado com 

aquelas coisas de capinar jardim, vestir de mulher etc.  

Marcaram o dia do trote oficial no CAEM, quando os bichos iriam levar o apelido e 

carregar a placa com o mesmo, até a semana santa. 

No dia anterior, entrou no meu quarto à noite.  

- Estou muito preocupado, disse ele. 

- Por que, eu disse, o que foi Dr. Ricardo? 

- Amanhã é o trote oficial. Gosto do meu nome e fico pensando no apelido que vão me 

botar. Veja, aqui do lado, há o Caceta e o Peidim (i.m.), lá embaixo tem o Tripé e o 

Mandiocão. Eu não sou muito alto. Já pensou se me apelidarem de Mindinho, ou coisa 

assim,  ele insinuou? 

- Daí, eu lhe disse: não se preocupe, cara. Ninguém da Sparta irá lá pra sacaneá-lo. 

Esses apelidos, às vezes, não pegam, como o meu, por exemplo. Foi Verminose lá e 

ficou o da Escola Técnica aqui, Magrelo. Aí, complementei. Não bote essas suas roupas 

da Savassi e vá pra lá. Ponha uma roupa comum e não mostre ar de preocupado. Vá 

tranquilo e sorridente. 

- É, você deu sorte nesse apelido que não pegou, disse ele, saindo pra dormir. 

- Bom, no dia seguinte, ele acordou cedo pro evento. Tomou banho, gel no cabelo, 

roupinha da Savassi, sapatinho de couro polido, bom astral...; pensei:  vai dar m...  

- Pois bem, chega o felizardo vibrando e dizendo: Graças a Deus, Magrelo. Me botaram 

o apelido de um “filósofo grego”, vou até ver a biografia. 

- O apelido é esse aí da placa, eu disse, “Prepúcius”? 

- Ele disse: sim, é esse mesmo; ao que retruquei: então, antes de ir à biografia desse 

famoso, aí, vá ao dicionário que tá lá na estante. 

- Daí a pouco, volta ele tristonho, dizendo: É Magrelo tô ferrado. 

- Aí eu disse: Ô bicho, você deu motivo. Deve ter entrado lá preocupado, só faltando o 

paletó e a gravata. Tacaram-lhe a filosofia Emopiana. Vou ver se a turma aqui adota a 

forma resumida: Prep’s. Mas tem uma coisa, se você começar a ficar puto, se alguém 

o chamar pelo nome original do filósofo, vai pegar mesmo. 

- Oh, faça isso por mim, saiu aliviado ele. 
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E acabou pegando o apelido Prep’s, que permanece, até hoje, nos domínios Spartanos. 

Sempre que a turma da década de 1970 se encontra, falamos desses causos e rimos 

bastante... 

(Ricardo – Prep´s: Um grande Spartano de raiz. Gente finíssima, em todos os aspectos.) 
 

1.3 – JULIAN BECK & SORRISO 

O Julian Beck (JB – i.m.) era um malucão mesmo! Após entrar na Escola de Minas, tirou 

um ano sabático, pra descansar dos intensivos estudos no Anglo Latino de São Paulo. 

Dormia mamado, quase todo dia, às 3-4 h da manhã e deixava um bilhete pro Sorriso 

chamá-lo às 6 h pra aula das 7 h. Nesse ano de 1972, o Sorriso era bom para levantar-

se. Fazia Escola Técnica e acordava às 5:30 h,  pra subir o morro do Gambá e chegar a 

tempo da primeira aula. Assim, acordava todo mundo pras aulas da manhã, na Escola 

de Minas.  

O problema era acordar o JB. O cara dormia com tudo: bota, roupa de vaqueiro 

paulista, chapéu, óculos, etc... Ninguém conseguia tirá-lo da cama, dormia com os 

olhos semiabertos, tirávamos os cobertores, borrifávamos água gelada e nada.  

Daí, perdia aula todo dia do 1o. ano, básico.  

Porém, ficava esperando pelo Sorriso, que chegava à tarde, lá pelas 18h, da Escola 

Técnica. Vinha o Sorriso e ele bravo. 

- Sorriso, por que você não me acordou? Vou perder o ano por faltas e você será o 

responsável. Ano que vem será o meu bicho e verá como que a porca torce o rabo. 

- Pô, JB, tentamos de tudo, (e nós confirmando atrás), quase chamamos o necrotério 

pra levar você pra vala. A cumadre não deixou, pois o apalpou e cheirou, dizendo que 

era falta de vergonha e que estava vivo, ponderou o Sorriso. 

- Tá bom, mas amanhã não vou beber nada e você me chame às 6h, disse o nervoso JB. 

No dia seguinte, a mesma coisa, nada de levantar o JB. 

Até que, ele encheu tanto o saco da gente, que traçamos um plano. Era mês de Abril e 

já fazia frio, temperaturas de 14-15 oC.  Tomamos uma decisão: Se o JB não se 

levantasse, iríamos botar a cama dele lá na Rua. 

Dito e feito, o dia seguinte estava ensolarado, bonito e a temperatura agradável. 

Juntamos a turma e botamos a cama do JB no passeio, com o bicho rosnando e bafo 

de cachaça. Em seguida, saímos pra Escola. 
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Quando estávamos em frente ao posto, descendo pra praça, ouvimos o JB gritar:  

- Ô cambada de FDP, vocês não me acordaram... 

Nunca mais ele deixou bilhete algum. 

E o Sorriso ficou tranquilo, porque não foi bicho do JB. Não precisou ver a porca torcer 

o rabo. JB vazou da República, em fevereiro de 1973. 
 

1.4 – HINO - LETRA OUSADA! 

Éramos bichos, em 1972, eu e o Eurico de Cuiabá (apelido de trote foi Bebum, mas na 

Sparta muitos o chamavam por Índio do MT).  Um cara genial e com tiradas de humor. 

Só havia 4 Spartanos antigos na casa: Jô, Barão, Zé Bilim e Sorriso. 

Já em 1973, após um dia de golo e cantorias do hino, o Índio chegou pra mim e disse: 

- Oh Magrelo, esse hino não dá... 

- Por que, retruquei? 

- Como vou mostrá-lo ao meu pai, com essa letra: vou beber, beber, beber ... até 

morrer, morrer,... e mais muiezada... Isso não é hino, é orgia e cachaçada, disse ele. 

- Então, o que está pensando, disse-lhe eu. 

- Ora, poderíamos pedir uma reunião e lá solicitar a mudança da letra, ele ponderou. 

- Daí eu disse: Poderíamos? Nós dois? 

- Sim, nós dois... firmou ele. 

- Daí ele resmungou: Pô, você não quer me ajudar... 

- Ao que eu lhe disse: Cara, você ainda é quase-bicho, mal chegou aqui. Nossos 

familiares sabem que, em Ouro Preto, o pessoal é engraçado e toma umas e outras. E, 

também, já temos 18 anos, somos emancipados. Faça o seguinte: vá informando ao 

seu pessoal, pouco a pouco. Primeiramente, informe do hino. Depois você canta só a 

melodia. A letra você esquece dela, até que esteja se formando... 

- Pô, cara, vou ver como resolverei isso, disse ele... 

- Vá com calma... eu afirmei. 

Não se passaram nem 5 minutos e lá se foi o Índio tomar uns golos, lá na Praça 

Tiradentes, com o Sorriso (um dos autores do hino)! 
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1.5 – IA FICAR MILIONÁRIO! 

O Gambas chegou à Sparta, em 1975. Um garotão de Ubá, falante, vindo da Escola 

Técnica, puro e com certo grau de ingenuidade pra enfrentar os veiacos da casa. Vinha 

com fama de bom aluno. No início, andou comendo corda de seus colegas de vestibular 

e tomando umas a mais. Vez por outra, subia a Ladeira da Sparta zoado e chegava à 

república falando mais alto, que nem maritaca. Vai dar m..., pensei.  

Logo de cara, demos um trote nele: todo dia, depois do almoço no REMOP, até a 

semana santa, deveria ir lá no jornaleiro da Rua São José e pegar o Jornal do Brasil (JB) 

que assinávamos, devendo colocá-lo na mesa da sala, até às 14h. Essa tarefa era dura, 

porque subir de volta a ladeira do Grande Hotel, sob o sol, não era mole não. Nós, os 

moradores, revezávamo-nos nessa tarefa diária. 

Ele até não achou ruim, pois quem buscava tinha a preferência de leitura. Daí, comeu 

outra corda, de leitor de JB e o lia, do começo ao fim. E ninguém mais precisava ler o 

jornal, porque a maritaca falante dava a notícia de tudo pra todos... A partir daí, o 

problema passou a ser tirar o JB das mãos do Gambas. O Chico Padre (i.m.), um 

intelectual católico, falava: o Gambas está se viciando no JB. Isso não é bom. Está 

deixando de estudar, tá tomando muito golo na praça Tiradentes. Vamos ver no que 

vai dar. E deu mal, perdeu o 1º semestre... 

Mas voltando ao JB, num belo dia, chega o Gambas na sala e diz pro Sorriso: 

- Malão, olhe isso aqui no Banco do Brasil (BB), vamos ficar milionários, milionários. 

Quanto você tem de reserva? Arranje um empréstimo, aí, de uns Cr$ 100 mil. Veja, aí, 

no JB. 

- O Sorriso, já manjando o bicho, disse: E você, vai entrar com quanto mesmo?  

- Ô Malão, você sabe que aqui a quebradeira anda solta. Pra você é mais fácil arranjar 

o empréstimo. Anime, sô, vamos ganhar muita grana. Veja a tabela do dólar do Banco 

do Brasil: 

Banco do Brasil – Cotação do Dólar – Cr$ 

COMPRA          VENDA 

                                                             5,50                 5,80 

Compraremos os Cr$ 100 mil em dólares a Cr$ 5,50 do Banco do Brasil e, pra despistar,  

venderemos logo pro Itaú, ali do lado, a Cr$ 5,80, ganhando 5%, na moleza. Poderemos 

fazer isso, durante um mês. Daí poderemos viajar pelo mundo... 
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- O veiaco Sorriso, percebendo que o Gambas já tava viajando, deu-lhe mais corda, 

dizendo: Gambas, você é genial. Já tenho como conseguir o dinheiro. Agora vou dar 

uma saidinha pra arranjar a grana. São 13h. Vá ligando pro gerente do BB pra reservar 

os dólares a Cr$ 5,50. Acerte com o gerente que estaremos lá, às 14:30h pra comprar 

os benditos. Então, teremos tempo pra vender pro Banco Itaú, ainda hoje. Pô, Gambas, 

vamos ganhar uns Cr$ 5 mil só hoje. E foi resolver algo na cidade, retornando às 14h 

em ponto e indagou: 

- Acertou tudo com o gerente, Gambas? Vamos que o tempo é curto. 

- Daí, o Gambas, desanimado e triste, disse: Nosso sonho foi pro brejo. O gerente 

explicou-me tudo sobre câmbio, compra e venda de moedas e me disse: 

- Ô Vicente, fique esperto aí, na Sparta. Os veteranos daí são danados e lhe passaram 

um trote de mestre. Disparou a rir e não conseguia parar. Então eu ri bastante, junto 

com ele, também. 

- E o Sorriso, botando a mão no ombro dele disse: Calma, Gambas, não vou contar pra 

ninguém não, só pra torcida do Flamengo. 
 

CAUSO’s 2 – Contados por Francisco Antônio de Oliveira Batista – Chico Pipoca 
 

2.1 – A CUMADRE DA MARVADA! 

Havia uma cumadre, Marion, que cozinhava muito bem, mas não deixava ninguém 

provar ou beliscar, antes de tudo ficar pronto. Eu ficava puto, porque sempre gostei de 

ficar provando. Ela tinha problemas com bebida.  Quando tomava cachaça, não parava 

e era o caos.  Um  dia, cheguei e ela estava preparando uma carne.  Um cheiro 

maravilhoso. Não deu outra. Peguei um litro de cachaça e falei:  se você me der um 

pedaço dessa carne, te dou uma dose de pinga.  Aceitou na hora. E ficamos nesse bate 

bola, até o litro acabar. Quando a turma chegou, távamos eu e ela completamente 

bêbados e o almoço foi pras cucuias... 
 

2.2 – O GRITO DO TANGÃO! 

Logo depois que entrei na Sparta, vieram o Pela Saco e o Rogerinho. O Rogerinho ficava 

estudando em seu quarto, primeiro da esquerda, sempre muito compenetrado. O 

Tangão abria a porta do quarto, bem silenciosamente, e gritava bem alto: "Ô 

Rogerinho". Quase matava o cara do coração. Fazia isto umas 30 vezes por dia. Em 

algumas, eu fazia coro. 
 



 

266 
 

2.3 – A CAMIONETE DO JOÃO! 

O João (Provisório) guardou sua camionete, na garagem do depósito das Lajes, à noite. 

No outro dia, ele pediu-me  pra tirar a camionete. Eu não dirigia um carro, havia uns 5 

anos. Camionete, nunca! Aí, liguei a bichinha e não achei o freio de mão. Saí de ré, com 

o freio de pé ligado. Quando tentei manobrar de primeira para estacionar, em frente 

ao hotel, ela ficou travada e atravessada na rua,  parando o trânsito nos dois sentidos 

da via. Daí, apareceu correndo o João pra tirar, sob buzinaço de todos os lados, a 

danada da camionete.  Só assim, fiquei sabendo que existia o tal do freio de pé nas 

camionetes daquele tipo. 
 

2.4 – COMEMORAÇÃO EM ALTO ESTILO! 

No meu casamento, a turma Spartana toda foi. Os caras ficaram, o tempo todo, 

soltando foguetes na porta da Igreja. O Padre parou o casamento umas 10 vezes, 

pedindo para não soltarem aqueles fogos. Não pararam. Quando saímos na porta da 

Igreja, o Victor-Gringo veio com uma garrafa de vinho Chapinha, quente, e fez os 

recém- casados tomarem no bico, ali mesmo, manchando o vestido branco da noiva... 
 

2.5 – GALINHAS SPARTANAS! 

Eu e o Rogerinho roubávamos galinhas do vizinho da Sparta, toda sexta feira. 

Soltávamos na república e elas ficavam perambulando. Como era uma rotina, não sei 

o porquê nunca fomos pegos. 
 

2.6 – UM BOM PAPO! 

Eu e o Rogerinho, frequentemente, descíamos para almoçar, mas resolvíamos tomar 

uma cerveja, num buteco da Praça Tiradentes, antes do almoço. A gente perdia o 

almoço e a janta, também. O papo era bom demais... 
 

2.7 – MUI AMIGO! 

Certa vez, o Roscão da Espigão me pediu pra pagar uma cerveja pra ele, pois estava 

sem dinheiro. Eu, prontamente, atendi. Fomos para um buteco na praça, Lampião, 

acho, e tomamos todas. Quando veio a conta, eu falei na maior cara de pau: eu não 

tenho dinheiro. Ele: o quê? Eu: não tenho dinheiro. E comecei com um ataque de riso, 

vendo a cara dele. Resultado: ele teve que ir lá na Espigão arrumar dinheiro 

emprestado. 
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2.8 – CERVEJA BOA! 

Tive um bar em Itabirito, o SALOON. Por volta de 2004, promovi um evento esperando 

umas 1000 pessoas. Foram, no máximo, 300. Sobrou muita lata de Skol. Perto do 

carnaval, percebi que o estoque ia perder a validade. A saída foi encher o  carro e levar 

pra Sparta. O presente foi muito bem recebido. Dava pra ver a cara de satisfação da 

turma. Depois de uma semana, liguei na Sparta, alertando que a cerveja ia perder a 

validade, no dia seguinte. Aí, eles perguntaram: Que cerveja? Kkkk, já tinham mamado 

tudo. 
 

2.9 – COM SPARTANO, NÃO! 

Reinaldo, de Viçosa, era um cara muito diferente da média. Meio avoado, digamos 

assim. Bom de escola e boa base. Muito tímido, também, classe média, igual a gente 

mesmo, naquele final dos anos de 1970. Tinha uma namorada em Viçosa, de família 

muito rica.  Lá foi a turma da Sparta pra Viçosa, ajudar o Reinaldo a pedir a namorada 

em casamento. O Vitor, gringo, panamenho, cheio de sotaque, foi o porta voz. Após 

tomarmos um bom golo na cidade, rumamos pra casa da menina e o gringo fez o 

pedido, na presença da família. O Pai, de cara, não aceitou a proposta de jeito algum.  

Saímos de lá, mais zonzos do que já estávamos ao chegar. Que saia curta!  
 

CAUSO’s 3 – Contados por Márcio J. Gonçalves Teodoro – Tangão 
 

3.1 – CACHAÇA x CEBOLA 

Estávamos em casa tranquilos, conversando e vendo TV, quando chegou o Chico Pipoca 

chapado; tinha tomado todas, com um bafo da cachaça terrível. Ele todo feliz e cheio 

de histórias, vinha conversar cara-a-cara, no sentido literal. 

O Sávio Borrachinha tomou uma atitude radical: descascou uma cebola e mastigou-a 

crua.  Abraçou o Chico pra conversar ao pé do ouvido. 

O Chico tentava se esquivar, mas o abraço do Sávio o segurava. Gritava que não 

aguentava aquele bafo infernal do Sávio.  

Após alguns minutos de tortura,  o Sávio se deu por vingado e o soltou. 

Depois dessa, o Chico, sob o efeito da cebola, não aguentou e foi dormir. 
 

3.2 – UM CARA SENSÍVEL! 



 

268 
 

O Quim (i.m.) era uma pessoa bastante sensível. Quando via um rato na cozinha corria 

e pulava no banco gritando “é um rato, é um rato”. A princípio, achava que era zoação 

dele, mas constatamos que, realmente, ele era mais sensível que os demais. Talvez por 

isso, me lembro de dois causos com ele. 

O primeiro causo do Quim:  

Após assistirmos a um filme de assombração e tecermos vários comentários de 

fantasmas e almas penadas, fomos dormir.  

Alguém com uma mente brilhante, de Fradin Maquiavélico,  arquitetou uma peça para 

o Quim.  Subiu antes dele e amarrou um fio de nylon no seu cobertor, deixando a outra 

ponta pra fora do quarto.  

Depois que o silêncio pairou na casa e todos já estavam pegando no sono, começou o 

drama do Quim. O cobertor dele começou a escorregar para o pé da cama. Ele o 

segurava, fortemente, e o puxava de volta. Cobria a cabeça e acompanhava o cobertor 

saindo devagarzinho.  Após alguns minutos nesse vai e vem de cobertor, o Quim saiu 

do quarto em um só salto, aterrorizado e aos gritos, acreditando que era assombração. 

Do lado de fora, o mentor e os demais estavam rachando de rir. KKK 

O segundo causo do Quim:  

O banheiro, ao lado da sala de televisão, era com ducha a gás. O queimador ficava 

dentro do banheiro, coisa chique para a época, pelo menos para mim. Para evitar 

concentração de gás tóxico e promover a ventilação, a janela tinha duas frestas, uma 

em cima e outra em baixo.  

Normalmente, quando íamos tomar banho, parávamos na sala e ficávamos de papo 

com aqueles que estavam vendo TV.  

Bom, o Quim fez o mesmo e, nesse momento, inoculamos nele o medo de explosão do 

banheiro a gás. Lá foi ele tomar seu banho, conferiu as frestas da janela, se estavam 

abertas e fechou a porta. Ao ouvirmos o barulho do queimador de gás, iniciando a 

chama,  um artista, sabe-se lá qual de nós, deu a volta por trás do banheiro, acendeu 

uma bomba cabeça de nego e jogou dentro do banheiro, enquanto o Quim tomava seu 

banho.  

O artista voltou num pé só e sentou-se, no banco da sala, como se tudo tivesse normal. 

A bomba causou um estrondo ensurdecedor, dentro do banheiro. Ficamos quietos, 

aguardando o Quim sair troncho de susto e nada dele. Os assustados passaram a ser 

os autores intelectuais do crime, pois nada do Quim aparecer.  
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Lascou tudo. Arrombamos, imediatamente,  a porta para salvar o Quim, que estava 

mudo e sem voz, pálido e sem cor, sentado no fundo do box. O susto foi geral, mas que 

foi engraçado foi... 
 

3.3 – PROFESSOR SORRIDENTE! 

O nosso colega Sorriso, emérito professor na Escola Técnica de Lafaiete, não sei o 

porquê, perdeu a condução pra Lafaiete ou mesmo se esqueceu do compromisso, mas 

o fato é que chegou afobado, com aquele sorriso peculiar estampado na cara e falou: 

- Tangão me leve a Lafaiete, tenho que aplicar uma prova que tá marcada pra hoje, e 

perdi o ônibus. 

Eu, como sempre solícito, respondi: vamos embora agora. 

Num raio só, dei-lhe o capacete do garupa e partimos na potente motoca Honda XL 

125 cc. 

Após uma hora e meia, estávamos dentro da sala de aula, e eu pagando mico de 

professor adjunto, fiscal de prova, linha dura. 

Na volta, foi um martírio, noite escura, chovendo, eu na frente morrendo de frio e 

sempre buscando o escapamento de algum caminhão, pra esquentar um pouco e o 

Sorriso, encolhidinho na garupa… 
 

3.4 – DORMIU NO PONTO! 

Do Jô, ouvi uma história que ele voltou de uma festa no CAEM, de manhã, já moído e 

resolveu tirar um cochilo na beira da piscina. Pegou no sono e só acordou com o sol a 

pino, suando bicas. Tirou a camisa pra aliviar do calor e se assustou ao ver sua 

catenária pintadinha de bolinhas vermelhas. 

Exclamou: Meu Deus do céu, o que que é isso? Estou de catapora!!!!!!     

Até que, outro Spartano observou que as pintinhas eram muito regulares. Então, 

puseram-se a investigar a causa e descobriram que vinha de sua camisa de baile que 

era toda furadinha. 

3.5 – RATOS HUMANOS! 

Lá pelos idos de 1979/80, o professor da EM, antigo aluno da FG, Rogerinho (i.m.) nos 

pediu pra guardar uns queijos, que ele trazia de sua terra pra comercializar em Ouro 

Preto. 
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Ele era frequentador assíduo da Sparta, como se fosse um morador da casa. 

Como o porão, ao lado da sala de televisão, não era utilizado,  o disponibilizamos pra 

ele guardar seus queijos.  

No nosso entender, seriam tipo uns 20 queijos. Ficamos espantados, de repente, 

chegou uma caminhonete carregada de queijos, eu diria que era pra mais de mil 

unidades. E, ainda, havia o Rogerinho com um caminhão de prateleiras a serem 

montadas.  

Misericórdia, acabamos tendo que ajudá-lo a montar as prateleiras. 

Viramos uma grande queijaria! 

Nessa altura, como era de se esperar,  apareceram os roedores e alguns queijos com a 

ponta comida. 

Aí, foi o nosso lucro, os queijos danificados ele doava para a República.  

Foi uma maravilha, café com queijo quente toda manhã.  

O estrago estava grande e ele, para não ficar no prejuízo, arrumou um gato pra ficar 

no porão e com isso a nossa cota caiu vertiginosamente. 

Desta feita, não nos restou outra alternativa que não fosse a de falsificar a mordida de 

rato. 

Para nossa tristeza, essa parceria durou pouco, menos de um ano. 
 

3.6 – CONHAQUE PRA QUÊ? 

Num daqueles sábados bucólicos de Ouro Preto, frio e cheio de neblina, o Quim nos 

chamou para descer pra a Praça Tiradentes, ver o movimento.   

Acabei animando e, antes de sairmos, o Gambas, que estava estudando, pediu ao Quim 

para lhe trazer uma garrafa de conhaque, deu-lhe o dinheiro, recomendando,  

expressamente, a marca do Conhaque: Presidente.  

Dreher e Domecq eram  inferiores, pior do que cachaça. 

Chegamos na praça e  ficamos à toa, vendo o movimento e batendo papo. Depois de 

um tempo, fomos ao buteco comprar o conhaque e resolvemos tomar uma cerveja, 

nossa grana era curta, dava pra tomar uma ou duas cervejas no máximo. 

Bebíamos bem devagar pra render, enquanto continuávamos num papo cabeça, até 

que o Quim, já de posse do conhaque Presidente, arguiu: Malão acho que se a gente 
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tomar uma dose, só uma dose do conhaque, o Gambas não vai se importar, fica como 

taxa de serviço.  

Concordei de imediato e disse: você que manda, o conhece melhor que eu.  

Ele abriu, pôs uma dose em um copo lagoinha e compartilhamos aquela dose.  

O Quim era bastante legal, muito dado, compartilhava tudo, um cara realmente boa 

praça. Os únicos que não gostavam dele eram os motoristas de táxi. Quando estava 

baleado, costumava pegar um táxi pra levá-lo até à Sparta. Quando chegava no destino 

ele falava que estava sem dinheiro e que não podia pagar pela corrida. 

Bem, e o papo cabeça estava bom, o ambiente foi ficando cada vez melhor e o Quim 

não resistiu à tentação e pegou mais uma dose.  

Ele falou assim, o Gambas é bacana, ele não  vai reclamar não,  uma ou duas não vai 

fazer diferença.  

Na lógica dele, de bebum, fomos ficando ali e consumindo o conhaque.  

Ao voltarmos alegres para a República, o Quim entregou meio litro de conhaque para 

o Gambas, que não ficou nem um pouco satisfeito, reclamou seriamente com ele e 

queria o dinheiro de volta, dizendo que ele ficasse com o resto da garrafa. 

Sob efeito etílico, o Quim respondeu na sua lógica:  

Pô, cara! Eu não queria comprar conhaque algum, comprei porque você pediu. 

Ademais, só tomei algumas doses. 

Fazer o quê? 

(Mesmo modus operandi que usava com os  taxistas) 
 

3.7 – O HERMANO E O CABRITO 

A República tinha uma turma muito divertida, éramos  muito unidos e tudo era motivo 

de zoação, o que proporcionava um clima de alegria na casa.  

O Beto Encardido e o Sorriso eram os campeões da presença de espírito, sempre com 

suas tiradinhas. 

Num dos Festivais de Inverno, recebemos, pela segunda vez, a visita do Nick, um 

argentino que se apaixonou pela Sparta.  

O Nick adorava conversar com o Encardido, ele passava até mal de tanto rir. Como ele 

já estava bem familiarizado com a turma, resolvemos incluí-lo numa das nossas 
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aventuras; foi quando tivemos a ideia de gerico, de sair à caça de um cabrito para 

fazermos um churrasco. Decidimos que iríamos roubar um cabrito. 

Não me lembro quem era o dono, mas, saímos em cinco, apertadínhos dentro de um 

fusca. 

Estávamos eu, o Nick, o Sorriso, o Encardido e o quinto, um colega que me fugiu o nome 

agora, sem contar que ainda teria que caber um cabrito lá dentro, não sei como.  

Pegamos uma estrada de terra, rumo às fazendas locais à busca do cabrito. Mal 

tínhamos saído, e o Nick não se aguentava de rir, estava até vermelho e pedia pra gente 

calar a boca. 

No percurso,  vidro aberto, e ao passarmos pelas manadas de bois e cavalos, com 

aquele cheiro típico de curral e bosta fresca de vaca, o Nick aspirou profundamente o 

ar e exclamou:  

- Que delicia esse cheiro de fazenda!  

-  Ao que, imediatamente, o Sorriso soltou a pérola dele:  

- Não Nick, fui eu quem peidou! 

Aí, foi uma gargalhada geral. 

Com essa tirada, foi impossível continuar com a busca, pois o Nick já não conseguia 

respirar mais de tanto rir. 
 

CAUSO 4 – Contado por Antônio Alberto Miranda – Beto Encardido  
 

UM GOLO PRESIDENCIAL 

Não é engraçado, mas é um causo interessante. Lembro de um Festival de Inverno que 

fiquei na Sparta, nas férias de Julho, para curtir. Estava um frio danado, como sempre 

era no inverno de Ouro Preto. Na república, estávamos o Quim (Urtigão), que era de 

Rancharia-SP, o Prep´s, o Wagner (Pezão) e, evidentemente, eu.  

Não me lembro se havia mais alguém e, se sim, peço desculpas pelo esquecimento, 

mas, com os golos daquela noite e a idade de hoje, penso que é totalmente desculpável.  

Enfim, saímos, no início da noite, para dar um rolé pela cidade e ver o que estava 

acontecendo. Depois de muitos bares, repúblicas e várias rodadas etílicas, resolvemos 

voltar pra casa, porque estava um frio danado e caindo aquela garoa tão característica 

do inverno Ouropretano.  
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Estávamos voltando e, quando chegamos na Praça Tiradentes, ouvimos algumas vozes 

entoando uma canção e os acordes de um violão, magnificamente tocado. 

Olhamos uns para os outros e decidimos seguir aquele som, pois boa música e gente 

animada, a uma hora daquelas, mereciam uma visita. Fomos seguindo o som e 

chegamos às escadarias da Igreja Nossa Senhora do Carmo.  

Havia uma meia dúzia de pessoas sentadas, cantando ao som de um violão. Qual não 

foi minha surpresa ao me deparar com um senhor que, sorridente, veio andando em 

nossa direção e disse: juntem-se a nós. Em seguida, pegou um garrafa de Chivas, 12 

anos, disso me lembro bem, e nos ofereceu. Não é preciso nem dizer que aceitamos 

com prazer, pois jamais iríamos fazer uma desfeita a pessoas tão simpáticas. 

Mas a noite ainda reservava maiores surpresas. O senhor que, gentilmente, nos 

convidou era ninguém mais, ninguém menos, que o ex-presidente da república, 

Juscelino Kubitschek, e o sujeito que arranhava o violão o, virtuosíssimo, Dilermando 

Reis. Não preciso nem dizer que ficamos até o raiar do dia e voltamos para Sparta em 

total êxtase. 

Ouro Preto é uma cidade incomparável! 
 

CAUSO 5 – Contado por Acauã Cobério Terena – Sorriso 
 

UMA ESCOLHA INFELIZ 

O Tangão chegou à Sparta, vindo de Cachoeira do Campo, Distrito de Ouro Preto. Já 

era um veterano na Escola de Minas, mas a turma tava doida pra dar um trote nele. O 

cara entrou na Casa e já foi logo botando defeito nos móveis. A primeira vítima foi a 

cama. Queria, de qualquer jeito, trocar a danada. Porém, pedindo a turma pra fazer 

uma vaquinha. O pior é que a cama instalada era a melhor da república. Daí, disse: 

- Olhem, seus sacanas, vou mandar fazer uma cama espetacular. Vou lá no marceneiro 

"fulano" e encomendar a cama. 

- Aí, eu lhe disse. Ô Malão, você está esnobando a turma e mal chegou na casa. 

- Ele disse: não, Sorriso, é só uma questão de gosto, esta cama tá fedendo muito, tá 

com mofo, ácaros e o colchão impregnado com suor e poeira; não dá. 

E lá se foi todo galante o Tangão pro marceneiro e fez sua encomenda. 

Reunimos a turma e escrevemos uma mensagem pro marceneiro, em nome dele: 
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---------------------------------------------- 

 

Sr. Marceneiro, "Fulano": 

Estarei viajando nos próximos dias. Em conversa com meu pai, decidimos que a 

cama seja feita com a madeira "canela-bosta" que é muito resistente e durável. 

Entregue a cama na República, assim que ficar pronta. 

Grato, 

Márcio Teodoro 

República Sparta - Lajes. 

 

---------------------------------------------- 

 

Ficamos, então, patrulhando a chegada da cama. 

Daí uns 4-5 dias, o Tangão estava em aula, e a cama chegou. O Marceneiro entrou pra 

montar a cama e a turma saiu pra piscina por causa do cheiro de m... na casa toda. 

Depois de um tempo, a turma subiu para esperar a chegada do Tangão. Botaram a 

cumadre pra abrir a porta. 

Chegou o cara, a cumadre abriu a porta e o Tangão falou: 

- Pô, Da. Maria, que mau cheiro é esse? 

- Ô Tangão, sua cama chegou, o marceneiro montou, mas acho que ele cagou debaixo 

dela... 

Ele foi depressa pro quarto e encontrou a turma fingindo tentar encontrar a fonte do 

mau odor.  

O Beto Encardido  pegou 3 sapatos do Tangão e disse: 

- É isso aqui, e jogou os 3 pares pela janela.. 

E o Tangão todo desconcertado: 

- Pô gente, a cama é novinha. 

Quando chega a cumadre com balde, água, vassoura etc., dizendo: 

- Saiam todos que eu vou limpar a merda daquele FDP. 

Ainda hoje, o Tangão não sabia que “seu bilhetinho” tinha causado toda a confusão... 
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A CAMA – COMENTÁRIO DO TANGÃO 

A Madeira usada foi a Candeia, comumente usada em fazendas, como mourão de cercas de arame 

farpado. 

Foi a turma que apelidou de canela-bosta por conta do mau cheiro. 

O sacana do Beto Encardido pegou uma vassoura e, morrendo de nojo, fisgava minhas meias de longe 

e jogava pela janela, achando que a catinga era de chulé. 

A Madeira não fedia todo dia, ela era de veneta, uns dias ela exalava fortemente a merda e noutros 

ela se acalmava. 

Com o passar do tempo, nosso olfato foi se acostumando, ela foi oficialmente aceita, e diga-se lá de 

passagem, é a cama mais bonita que a casa já teve. 

 

CAUSO 6 – Contado por Eurico dos Santos Gonçalves – Índio 
 

UM CERTO COMPORTAMENTO SOCIALISTA! 

Pois bem, entre nós existia um cara bacana, alegre e divertidíssimo, boa gente ao 

extremo, apesar de vez em quando perder as estribeiras. Esse nosso amigo, o Sorriso,  

tinha como ídolo o irmão mais velho que era comunista, socialista, esquerdista, 

revolucionário... enfim, amante incondicional de Lênin, Che Guevara, Fidel Castro, Mao 

Tse-Sung,... e, por aí, vai... 

Então, esse nosso amigo levava, ao pé da letra, o espírito socialista e achava normal 

que tudo tinha que ser compartilhado, até mesmo as coisas de uso pessoal. 

Percebemos isso, depois de algum tempo de convivência. As nossas lavadeiras não 

eram compartilhadas, cada um tinha a sua, até mesmo proposital, para evitar que 

viessem misturadas as nossas roupas, depois de lavadas. Era semanal o serviço das 

lavadeiras. 

Elas chegavam com as roupas limpas e passadas, dependuravam no guarda- roupa o 

que era de cabide, guardavam nas gavetas o que era de gaveta, recolhiam do balaio 

as roupas sujas da semana, recebiam e iam embora, pra voltar na semana seguinte.  

Acontece que, geralmente, no final de semana, a gente ia pegar uma determinada 

cueca, onde está? Outras vezes, minhas meias sumiam, aquela camiseta, cadê? 

A bronca ia pra cima das coitadas das lavadeiras: “CUMADRE!!!... MINHAS ROUPAS 

NÃO ESTÃO VOLTANDO! QUE TÁ ACONTECENDO?  

E ela:, não doutor! (não sabemos até hoje o porquê do doutor), tudo que eu levo, trago. 
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Começamos, então, a observar o balaio de roupas sujas e a conferir o que estava sendo 

levado para a lavanderia. Incrível... As roupas que procurávamos estavam no balaio de 

roupas sujas. Isso nos deixava encucados: será? Que dia usei essa meia, essa 

camiseta...? 

Descobrimos, tempos depois, que o nosso socialista as usava e devolvia diretamente 

nos balaios de roupas sujas. Fomos reclamar e veio a resposta : NÃO ME ENCHE O 

SACO, SE PRECISAR PODE PEGAR O QUE QUISER NO MEU ARMARIO, NÓS VIVEMOS EM 

COMUNIDADE... 

E era mesmo verdade. Passamos a pegar o que precisássemos e ele não se importava, 

mas, também, não tinha cerimônia nenhuma em tomar emprestado o que bem 

entendesse. 

Nunca aconteceu, mas as minhas escovas de dentes eram guardadas a sete chaves. 

Fica bravo não, MALÃO, já passou, amamos você! Kkk 
 

CAUSO 7 – Contado por José Roberto Maia – Zé Roberto 
 

VENHA CÁ, SR. PADRE! 

O Sorriso sempre foi um bonachão, exagerado em tudo. Muito era pouco pra ele. Devia 

haver excesso, alegria e bem-estar. 

O Cara morou uns 8 anos em Ouro Preto, estudando nas duas melhores escolas de MG, 

as escolas Técnica e de Engenharia de Minas. Quando cursava esta última, viu que, nos 

seus excessos, deveria se mover pra BH, de forma a concluir seu curso, haja vista que 

havia sido flechado pelo cupido do amor... Assim o fez, concluiu o curso de engenharia 

de Minas e resolveu dar uma casadinha com a Madu do cupido, oriunda de Ponte Nova, 

família tradicional mineira.  

Marcou logo a data para o dia 31 de Outubro de 1981, na paróquia da Santíssima 

Trindade, Gutierrez, em BH, às 10h, igreja frequentada pela sua família e onde havia 

sido coroinha do padre que celebraria o enlace.  

Tudo em casa, vou casar o Sorrisinho, menino bom e tranquilo, meu ex-ajudante, 

quando criança, pensou o padre...  

Marcada a data, o cara convidou Deus e todo mundo, incluindo-se os tigres, seus 

primos e amigos, estudantes spartanos, pessoal de Ouro Preto, etc. 
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O primeiro a chegar à igreja foi ele, na sua ansiedade exagerada. Pôs-se a conversar, 

animadamente, com seu velho conhecido, o padre. Os convidados foram chegando e 

se acomodando. Daí a pouco chegou o primeiro tigre ouropretano, um Spartano, seu 

ex-colega de república Sparta, o Victor, Panamenho, apelidado e conhecido por Gringo. 

Entrou na igreja pela porta principal, vestido de saiote escocês com toda a 

indumentária e tocando a gaita típica. 

- O padre, perplexo, disse: Ué Sorrisinho, quem é esse tigre aí? 

- Ao que respondeu: Olhe padre, não sei não. Pensei que fosse seu convidado pra 

animar o casamento... 

O padre, com cara de quem não gostou, virou as costas e disse: 

- Olhe, vou à sacristia pra buscar as coisas e iniciar a cerimônia.  

Nesse meio tempo, os primos do Sorriso, começaram a soltar foguetes no pátio da 

igreja, e o tempo fechou de barulho e fumaça. Os pais da Madu, incomodados, 

perguntaram ao Sorriso: 

- Que coisa! O que é isso, Acauã? 

- E ele, na maior cara de pau, disse sorrindo: Sei não, acho que são grevistas em 

passeata contra os milicos do governo... 

Voltando o Padre, iniciou-se a cerimônia. No preâmbulo, ele disse sobre as excelentes 

relações de anos com a família Terena e elogiou o Sorrisinho, como gostava de dizer, 

um menininho calmo, bem-educado, prestativo e que o ajudava como coroinha... 

Estava muito alegre em fazer aquele casamento etc. etc.  

Quando estava no ponto de fazer a pergunta fatídica aos noivos pra consagrá-los, os 

primos do Sorrisinho jogaram, dentro da igreja, uma bomba cabeça de nêgo, e o 

estrondo foi tão grande, que o padre saiu correndo e gritando: 

- Ô Sorrisinho, o povo ficou doido, não haverá mais casamento...  

E foi embora pra sacristia. 

Os pais da Madu, horrorizados, perguntaram: 

- O que é isso, Acauã? 

E ele respondeu:  



 

278 
 

- São os grevistas, são os grevistas, mas, antes, temos de correr e trazer o Padre de 

volta. Venha cá, Sr. Padre, gritou, perdoe os nossos pecados e os dos grevistas, 

também... 

Com muito custo, os familiares, de ambos os lados, trouxeram o já carrancudo Padre 

pra concluir a cerimônia, o que ele o fez em dois minutos. 

Quando se virava pra deixar o altar, os tigres ouropretanos entraram na igreja com 

uma “caixa de riso” a toda altura, em homenagem ao Sorrisinho... O Padre não 

aguentou, sorriu e disse: 

- É Sorrisinho, você mudou bastante mesmo... Cuide bem de sua alma e da Madu! 

Complemento o causo, dizendo que eu e minha esposa fomos levar os noivos para a 

recepção, que se deu num sítio, situado na Pampulha. O Sorrisinho de terno e a Madu 

de noiva. Ambos não tinham tomado café, pela manhã, e queriam comer um 

sanduíche. Pois bem, paramos no Supermercado Jumbo, lotado, e fomos pra 

lanchonete com os noivos. O povão parou pra olhar e bater palmas. Chegamos na 

lanchonete e começamos a tomar cerveja, enchemos a cara, bem longe dos 

“desordeiros em greve”, kkk. 

Quando olhamos pro relógio, vimos que a festa já deveria ter rolado, saímos em 

disparada e deu tempo de pegar o finalzinho e cumprimentar os convidados. 

E o Sorrisinho, todo feliz, dizia:  

-  Ah, se eu pegasse aqueles grevistas... kkk 
 

CAUSO’s 8 – Contados por César Roberto C. Albanese – Jô 
 

8.1 - RIFA-SE A IGREJA DO PILAR! 

As noites de abril em Ouro Preto são maravilhosas, especialmente, foi a do dia 21 de 

abril de 1972.  

Eu namorava Vera, que veio a Ouro Preto, acompanhada de Marta, sua colega de  

longa data nos colégios e faculdade  do Rio de Janeiro. Marta, muito inteligente e 

sagaz, num daqueles momentos de inspiração, enfiou uma folha de papel almaço numa 

velha máquina de escrever da República e escreveu:  

Ação entre amigos – Rifa-se a Igreja do Pilar. 
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Isso mesmo. Saímos das Lajes: Vera, Marta, Sorriso e eu, em direção à Rua São José, 

oferecendo a rifa aos turistas, encantados com a ideia. Foi um sucesso.  

Em pouco tempo, conseguimos juntar um valor que pudemos pagar um super jantar,  

regado a vinho, para os quatro gulosos no Restaurante Relicário, na época, o mais 

badalado de Ouro Preto.  

Bela lembrança!  
  

8.2 - ME DÊ AQUI ESSE TROMBONE, GUARDINHA! 

Nos idos da década de 70, a  Antártica reinava como a cerveja preferida nas curriolas. 

Num certo domingo, teríamos no campo da Barra um Festival de Chopp.  No sábado à 

noite, iniciamos uma comemoração qualquer e, lá pelas 21 horas, estávamos tontos, 

marchando juntos com a Bandinha da Antártica pelas ruas de Ouro Preto, que estava 

promovendo o Festival de Chopp, no dia seguinte.  

Estava tudo bem, até que eu resolvi tocar trombone. Enchi tanto o saco do paciente 

músico com o trombone, que ele fez um sinal para um policial e eu fui preso.  A 

Bandinha era da Polícia Militar de MG, sediada em Barbacena. Fui levado para a 

Delegacia.  

Quando entrei na cela, havia uma festa pelo aniversário de um presidiário. A festa 

continuou, até que chegou o Sorriso, falando alto que era o meu advogado e que eu 

não poderia permanecer preso. Os policiais não tiveram dúvidas, abriram a porta da 

cela e jogaram o Sorriso para dentro.  

Aí é que a comemoração melhorou, com bolo, velas e serenata. Passados poucos 

minutos,  a comemoração foi interrompida por um senhor que nos resgatou, porque a 

mãe do Sorriso tinha chegado na cidade com sua filha, para visitar o filho presidiário. 

O encontro foi memorável, no Bar do Toffolo. Todos fomos perdoados pelos excessos 

do trombone e da advocacia. Bons tempos! 

------------------------------------------------------ 

Recentemente, o Sorriso informou-me que sua irmã recebia, no hospital de Belo Horizonte, onde 

trabalhava, o pessoal carente e doente de Ouro Preto, para os devidos tratamentos.  

O Sr. Toffolo era o prefeito de Ouro Preto e, de forma agradecida, havia convidado sua irmã para o 

Festival de Chopp na cidade. Foi ele, o Sr. Toffolo, quem nos mandou soltar da cadeia, naquela noite 

de sábado..  

A mãe do Sorriso tinha convites do festival de chopp para todos da república.  
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No dia seguinte, domingo, estavam todos da Sparta prestigiando a festa, para espanto dos músicos 

da Banda. Ainda bem que eu não estava animado a tocar trombone novamente...  

Em Ouro Preto, é assim mesmo, às vezes, as histórias mais triviais levam quase cinquenta anos para 

serem esclarecidas.  

 

CAUSO 9 – Contado por Sávio Augusto Lopes da Silva – Borrachinha 
 

TANGÃO, “O ESTRATEGISTA”! 

Certa vez, chega à Sparta o Tangão com uma antiga TV de 22 polegadas, preto e 

branco, dizendo que era para assistir quando tivesse tempo. Todos acharam estranho, 

pois a casa já contava com uma TV colorida, bem mais nova e maior. Passaram-se 

meses e o proprietário do dito aparelho nunca o havia ligado; se encontrava esquecido, 

empoeirando em um canto do seu quarto.  

Em uma ensolarada tarde de uma sexta-feira, alguns spartanos, já cansados de 

fatídicas provas da semana, reuniram-se no Barril, um bar na praça Tiradentes. Como 

de costume fecharam-se as portas do estabelecimento para a exclusividade dos nobres 

consumidores. 

Ali, alegremente, contavam-se os causos mais diversos da Escola de Minas e da 

renomada república e o consumo da cerveja se desenvolvia na proporção da 

empolgação. 

Ao cair da noite, eis que os fregueses, já meio alcoolizados, pedem a conta; feita a 

vaquinha, o Tangão constatou que faltava um pouco para completar as despesas, 

porém não nos comunicou. 

Imediatamente, o Tangão entrou em uma negociação com o proprietário do 

estabelecimento e, rapidamente, chegaram num acordo. Logo após, sem dizer muitas 

palavras, o negociador me pede para que fosse com ele até a república, sem dizer o 

porquê.   

Chegando à Sparta, ele, rapidamente, desempoeirou a TV e saiu carregando o 

trambolho nas costas, e eu como solidário colega, revezava com a carga, afinal nunca 

o tinha visto com tanta pressa e sequer perguntei a que se destinava a atitude; já sabia 

a resposta. 

Chegando ao local, o dono da bodega resolveu ligar o aparelho para testá-lo; todos os 

colegas, que continuavam bebendo, já tendo entendido o que se passava, mostravam-

se em grande expectativa para que a TV funcionasse.  
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Com a ajuda do Tangão, após uns tapas e muitas voltas na sintonia fina, o pobre 

aparelho, depois de tanto apanhar, resolveu funcionar com alguns chuviscos e 

fantasmas. Foi, então, uma comemoração da torcida, como se houvesse um gol de 

vitória da seleção. Em meio a tanta euforia, o comerciante entrou em acordo e aceitou 

o aparelho como complemento das despesas. 

E assim, graças ao nosso negociador e estrategista, a noite seguiu divertida, até que 

consumíssemos a última válvula da velha TV. 
 

CAUSO 10 – Contado por José Abílio Chartouni – Zé Bilim 
 

VIOLÃO PRA QUÊ? 

Numa manhã, antes de sair para a escola, ao tomar café, caminhei até a janela e vi 

algo boiando na piscina... Era o “meu” (da república) violão.  Sorriso e Jô chegaram 

alegres, na madrugada, me acordaram e foram tocar violão, na piscina...deu no que 

deu.  A questão é que nenhum dos dois sabia tocar uma única música sequer. 

Compramos outro, pois a república não podia ficar sem violão, certo? 
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V - CAUSOS SPARTANOS – década de 1980 

 

                      SPARTANOS DA DÉCADA DE 1980

ORDEM NOME APELIDO ANO

77 Antônio Carlos Almeida Oliveira Saião 1983

78 Carlos A. Rietberg (Alemão) H 1983

79 Luís Ricardo Pinto H 1983

80 Víctor Manuel Mata de Urriola Gringo 1984

81 Félix Rodrigues da Silva Matipó 86 1986

82 Leandro Quadro Amorim Leandro 1986

83 Luiz Geovani Brandão Campos Gigi 1986

84 Marcio Siqueira da Silva Pela-Saco 1986

85 Mário Lúcio Neto Alves Rosinha 1986

86 Omar Emílio Barria Córdoba Urtigão 1986

87 Rogério Tadeu Tavares Rogerinho 1986

88 Virgílio Augusto M. Silva Pinto Pãozinho 1986

89 Frederico de Melo Ribeiro Fredâo 1990

90 Rodrigo Pontes de Toubes Zebu 1990

91 Eduardo César Jardim Vulcãozinho 1991

92 Álvaro Marcondes Ferreira Pangaré 1992

93 Antônio Alberto Tavares Pereira Beto 1992

94 Gilvandro Bueno Taioba 1992

95 Luciano Cabral Rezende MacGyver 1992

96 Luiz Wander Tonelli Reis Tatu 1992

97 Marcelo Faria Andrade Horta Safena 1992  

 

 

CAUSO’s 1 – Contados por Omar Emilio Barria Cordoba – Urtigão 
 

1.1 - PRIMEIRA IMPRESSÃO 

Como expliquei na minha entrevista, cheguei na Sparta e nesse primeiro período convivi 

com o Gringo, Tangão, Borrachinha, Saião, Lelé, Egon, Rogerinho, Pela-Saco, Gigi e 

Rosinha.  

Pouco depois saiu o Egon, por incompatibilidade organizacional.  

Éramos uma turma Spartana formal e, me parece, boa seguidora dos princípios e 

estrutura republicanos; cachaceiros e festeiros ! 
 

 

1.2 - VOLTA PRA CASA A CAVALO 

OBS:  H - Spartano Honorário / Homenageado - (i.m.) - in memoriam                                                                                                   

ANO: designa o ano de formatura na Escola de Minas ou de desligamento/homenagem na Sparta. 

OBS:  H - Spartano Honorário / Homenageado - (i.m.) - in memoriam                                                                                                   

ANO: designa o ano de formatura na Escola de Minas ou de desligamento/homenagem na Sparta. 
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Sr. Safena (Marcelo)! Encantador de pangarés! Sparta, década de 1980. Enquanto a 

maioria de nós voltava para casa com um pouco de dificuldade, depois da gandaia, o 

Marcelo encantava um pangaré na Praça Tiradentes, que o levava para a Sparta em 

segurança! Eu (Urtigão), geralmente, acordava no outro dia e ficava preocupado, 

porque tinha perdido minha moto que, depois de umas horas, a encontrava na praça.  

Já, o Tangão (Márcio Teodoro - Tangão) com a sua, sempre avisava quando chegava, 

em grande estilo, apitando e entrando nos quartos, acelerando tudo e com a luz alta! 
 

1.3  - VENTANIA 

E os ventos? Até hoje, minha esposa Valeria se lembra! Coitados dos rebeldes. Me 

lembro de um vento no quarto do Rosinha Madalena (Mário Lúcio), do lado da sala, 

em que a roupa foi parar na piscina! 
 

1.4  - UM PELADÃO CACHACEIRO 

E, ainda, o causo do Mário Rosinha que dormia pelado e, com sono pesado, demorava 

pra acordar e beber uma, no domingo ressaquento. Para acordá-lo com calor, jogamos 

cobertores sobre ele, mas como não reagia, envolvido nos cobertores, o levamos para 

o buteco e enchemos a cara, pra variar! Ô vida,  marvada! Eu acho que o idealizador 

dessa operação com o Rosa foi o Saião, Sr. Antônio Carlos! 
 

1.5  - GRAVINA E A NAVALHA AFIADA 

E há o causo do meu primeiro corte de cabelo em OP, na barbearia do meio da rua do 

restaurante do Ouvidor. Como sempre, depois de esperar um tempão, após almoço, 

apareceu um velhinho que, pra variar na minha vida de artista, estava com bafo de 

cachaça.  Devia ser do aperitivo para o almoço dele. Mas mal iniciou o corte, de 

repente, observando a cabeça do velhinho, descobri que lhe estava faltando um pedaço 

duma orelha! Aí,  foram os minutos mais longos de minha vida, com medo de perder 

minhas orelhas na navalha do veinho cachaceiro.  Ele era avô de Marquinhos que se 

formou com a Valéria, minha esposa, em engenharia geológica.  Me parece que com 

sobrenome de Gravina, ou algo assim!  

(Observações do Luciano Resende - MacGyver: Era fato! Meu primo, o Mil da República Gaiola, 

fornecia pinga Amélia pra ele. Uma cachaça da minha terra. A porta ficava no fundo do salão e tinha 

um espelho na frente. Além de cachaceiro, ele era surdo. Se você gritasse de dor por perder um pedaço 

da orelha, ele não iria escutar.) 

 

CAUSO’s 2 – Contados por Luciano Cabral Rezende – MacGyver 
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2.1 - UM ARTISTA APARECEU  

Quando fiz vestibular, fiquei na Nau Sem Rumo. Dormi num sofazinho com forro de 

palha, fedendo a Neocid. Mas o clima era bacana e foi o que me fez voltar pra OP. 

Iniciei-me  na Hospício, onde me fizeram virar um copo de cachaça. Eu estava debilitado 

por uma gripe forte. Passei mal e decidi ir embora de OP. 

Por sorte, o Metralha da Hospício me apresentou à Sparta, num domingo. 

Fredão e Vulcão, de ressaca, me receberam muito bem. Aí, resolvi voltar e batalhar por 

uma vaga. 

Cheguei a dividir um quarto. 

Nem liguei para as condições físicas. 

Depois de escolhido, fiz muitas reformas por minha conta em cada quarto por onde 

passei, e na república também. 

Aquele banco de alvenaria da sala de televisão, fui eu quem assentou os tijolos, à mão, 

pois não havia colher de pedreiro. 

A turma fazia a massa e eu assentava os tijolos. 
 

2.2 – ISSO É HORA, TIO? (Versão contada pelo arquiteto do fato) 

O Véio (José Matheus) teve um tio que morou na República, formou-se e veio a falecer. 

Numa noite, conversamos muito sobre pessoas que haviam passado para outra 

dimensão. A conversa durou até umas 23 h e cada um foi para o seu respectivo quarto 

dormir. 

O Véio ocupava o quarto da esquina do pavimento superior da casa e que dava para a 

rua. 

Eu fui para o meu quarto pra colocar em prática uma pegadinha. 

Como passei por vários quartos, tive a oportunidade de reformar cada um deles. Com 

isso, eu conhecia muito o forro da casa toda. Numa dessas visitas ao forro, eu amarrei 

uns elos de corrente na ponta de uma linha de nylon, exatamente na posição da 

cabeceira da cama do Véio. A outra ponta dessa linha passava pelos caibros do forro e 

descia ao lado da minha cama. 
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Esperei o Véio se deitar e, uns 30 minutos depois, eu puxei a linha e soltei. A corrente 

fez um barulho no forro, bem em cima de onde estava a cama dele. Logo depois, fiz o 

mesmo movimento e escutei o Véio sair apavorado do quarto, batendo de porta em 

porta dizendo: -“Você ouviu? Você ouviu?” 

Todos fomos pra sala de cima e ele estava branco como uma vela. Ele disse que tinha 

visto o tio dele, que morara na Sparta,  passando pelo forro do quarto. 

Na verdade, foi uma coincidência de fatores: quando eu fiz o barulho, um carro havia 

passado pela rua e fez um clarão no teto do quarto dele pela fresta da janela, quando 

ele viu o tio. 

Todos começamos a rir e o Du Loren revelou a façanha. Uma pena, pois poderíamos rir 

mais vezes – ou o Véio ia ter um treco. 
 

CAUSO´s 3 – Contados por Antônio Alberto Tavares Pereira – Beto 
 

COLETÂNEA 

a- Tivemos um morador (estava batalhando uma vaga), não me lembro o nome, 

sempre comprava ovos etc. Colocava na geladeira com seu nome. À noite, Rogerinho 

ia com uma seringa, tirava a clara e a gema e comia os ovos. E o cara de pau deixava 

recado que o “Zorro” havia passado por lá. 

b- Marcelo-Safena, em um de seus goles, subiu da praça com um cavalo e queria descer 

com ele pela escada da república. Na manhã seguinte, nossa vizinha disse que tinha 

certeza de que escutara um cavalo andando pela república. Outra dele foi quando 

pegou emprestado, de um caminhão de carvão estacionado na praça, alguns sacos e 

levou para a república. Chegou lá preto de fuligem. 

c- Tomei algumas ventanias que, em alguns momentos, minhas coisas estavam 

dependuradas nos pés de abacateiros, lá existentes. (colchão, roupas, cadeira e até 

estrado da cama). 

d- Rogerinho, diversas vezes em seus goles, chegava em casa com galinhas, patos etc. 

Entrava no meu quarto para me acordar e dizer que estava tonto e queria matar 

aqueles pobres animais. 

e- Já me acordaram com um bode berrando, porque queriam matar um bezerro e o 

tinham confundido com o dito cujo. 
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f- Tangão, também, soltou um foguete no meu quarto, chegando de gole. Noutra vez, 

entrou com a sua moto à toda (ser bixo era foda). Mas eu levava numa boa, como bixo 

que era. 
 

CAUSO’s 4 – Contados por Márcio Teodoro – Tangão (década de 1970) 
 

4.1 - GRINGO É GRINGO, PÔ! 

A Vanessa, nossa Spartana honorária, era frequentadora assídua da casa e passava 

alguns finais de semana conosco. Era muito animada e divertida, fomentava nossas 

aprontações. 

O Victor, Panamenho, odiava ser chamado de Gringo, porque o termo relacionava-se 

aos Americanos. Ele tinha rancor deles, devido à exploração do Canal do Panamá e, 

ainda mais, seu pai havia sofrido exílio político, articulado pelos americanos, segundo 

ele. Uma questão de trauma político. 

Em um determinado 12, ele se ausentou da festa por um dia e foi a Belo Horizonte.  

Assim que ele saiu,  Vanessa, com toda sua criatividade, lançou a ideia de pintarmos a 

bandeira dos EUA na porta do quarto dele. A porta virou uma bandeirona, de cima a 

baixo. Passamos o dia nessa obra de arte, ficou perfeita a bandeira. 

Quando ele retornou, mais à noitinha, e se deparou com aquela porta, ficou igual a um 

cavalo em fim de corrida, soltando fogo pelas ventas, meu Deus, nunca vimos um cara 

tão bravo como aquilo!  

Não tínhamos imaginado o perigo a que nos expusemos, pois ele era alto, forte, atleta 

e lutava caratê. Bravo daquele jeito, nós afinamos rapidinho e corremos para nos 

redimir. 

A Vanessa, por sua vez, usando da sua exímia diplomacia, conseguiu acalmar o Gringo, 

enquanto repintávamos a porta para ficarmos em paz. 

Não sei, mas acho que estragamos completamente aquele 12 dele. 
 

4.2 - GRINGO BOM DE SERVIÇO! 

No fim do curso de Engenharia Civil, a gente tinha a disciplina de Estradas e devia 

apresentar um projeto de uma estrada rodoviária, como trabalho final. 
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A data de entrega estava marcada e o nobre colega GRINGO - Victor Urriola - se 

debruçou sobre esse projeto, com um mês de antecedência. Ele era caprichoso e 

detalhista, elaborou um excelente projeto.  

Eu o via naquele desempenho e confesso que minha consciência pesava cada vez mais, 

à medida  que se aproximava a data final. Eu, certamente, estava sobrecarregado com 

outros afazeres, sabe-se lá o quê? 

No dia da entrega, eu tinha conseguido desenvolver apenas o esboço e, atendendo às 

solicitações dos alunos retardatários,  o professor concedeu mais uma semana para a 

entrega. Ufa, que alívio, mas, ao mesmo tempo, a  agonia continuava, porque era 

muita coisa pra desenvolver em uma semana. Foi aí que comecei a entrar em 

desespero. 

Como o Victor entregou na data, recebeu o projeto corrigido quatro dias depois e eu, 

nessas alturas, estava com os cabelos em pé e até com palpitação, pois seria impossível 

concluí-lo a tempo. 

Na véspera da entrega final, tive uma brilhante ideia: perguntei ao Vitor se eu podia 

usar o trabalho dele, isso porque ele era muito parceiro.  

Era um belo projeto em papel vegetal, no formato A3. Ele tinha ciúmes de suas coisas, 

mas, vendo meu drama, permitiu o uso.  

Daí, ponderou que não dava pra eu usá-lo, porque o seu nome estava no carimbo, 

escrito a nanquim. 

Quando eu percebi que ele tinha consentido o uso de fato, de coração, peguei logo uma 

régua metálica de um metro de comprimento que tínhamos, posicionei-a logo acima 

do carimbo e zapt, passei o estilete. Não deu tempo nem dele falar nãooooooo, lá se 

foi meu projeto! Ele não acreditava naquilo que via, ficou espantado com o fim de sua 

autoria.  

Ao se recuperar, perguntou-me: Malão onde você vai colocar seu carimbo no projeto, 

não tem mais espaço aí na folha, quando eu respondi: só vou escrever meu nome, para 

o professor saber de quem é. 

Quando saiu minha avaliação, o Gringo queria MORRER DE INDIGNAÇÃO. Ele tinha 

tirado nota 8,5 e eu recebi nota máxima, 10.  

E ninguém podia falar nada com o professor... 
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VI - CAUSOS SPARTANOS – década de 1990 

 

 

 

 

CAUSO 1 – Contado por Paulo Henrique S. Lack  – Limpákus 
 

CACHAÇA NO BANHEIRO 

O Causo do Quarto do Purinquanto! 

Era época de final de ano de 1998 ou 99, não me recordo bem. Estava tudo preparado 

para o Encontro Social de final de ano com uma república feminina, acredito que era a 

Paraíso. 

No dia combinado, começamos a beber cedo, ainda pela manhã, pois estávamos nos 

preparativos para esse evento: cerveja gelada, pinga da boa no pingômetro (essa foi 

mentira, era do Agatão mesmo), iniciando os preparativos para fazer o rango. 

No final da tarde, todos muito bicudos, começamos a zuar com o Purinquanto. Acredito 

que ele era o que estava mais bicudo de todos. Falávamos com ele: 

- E aí, Purinquanto, vai dormir não, hein. Cuidado para não cair de sono.  

Ele não estava nem aí.  

OBS:  H - Spartano Honorário / Homenageado - (i.m.) - in memoriam                                                                                                   

ANO: designa o ano de formatura na Escola de Minas ou de desligamento/homenagem na Sparta. 

 

                     SPARTANOS DA DÉCADA DE 1990

ORDEM NOME APELIDO ANO

98 Ângelo Afonso Nióbio 1993

99 Edison Tazava Du-Loren 1994

100 José Mateus de V. Araújo Véio 1994

101 Petronilia Carneiro Ronzê H 1995

102 Fabiano Avellar H 1996

103 João Carlos N. Fonseca Júnior Provisório 1997

104 Omar Batista Melin Meinha 1997

105 Antônio Campos Gonzaga Tunico 2000

106 Cristiano de Castro Goulart Balofa 2000

107 Firmino da Silva Jupará 2000

108 Júlio Soares Faria Camarão 2000

109 Marco Alan Rosinha 2001

110 Paulo César Eterovik Baranda H 2001

111 Paulo Henrique da Silva Lack Limpákus 2001

112 Renato Jácome Costa Purinquanto 2002

113 Rogério Junqueira de Melo H 2002
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Eram 21 horas, as convidadas haviam chegado e o Purinquanto havia sumido. Por volta 

de 22 horas, a namorada dele chegou perto de mim e disse: 

- Limpákus, estou preocupada com o Renato. Ele está no banheiro, há muito tempo. 

Acho que está passando mal. Daí, começamos a bater na porta e nada do Purinquanto 

responder, batemos mais forte, chegando mais gente pra ajudar: Fofão, Tékus, 

Nakapa, Fuzaka, todo mundo.  

Então, o Bodão, subiu alguns degraus da escada e gritou, em tom muito carinhoso: 

- Saia todo mundo da frente que eu vou abrir a porta. 

Abrimos o espaço, ele desceu rápido. Faltando um ou dois degraus, pulou com os pés 

na porta. Ela abriu-se e, quando olhamos para o interior do banheiro, o Purinquanto, 

calmamente, levantou o rosto da pia, com a cara toda molhada, olhos inchados, como 

se estivesse acabado de acordar e soltou a seguinte pérola: 

- O que foi, gente? 

Caímos na risada e começamos a chamar o banheiro de Quarto do Purinquanto. E não 

é que, no ano seguinte, ele teve outra recaída, no mesmo banheiro! 
 

CAUSO’s 2 – Contados por João Carlos N. Fonseca Júnior – Provisório  
 

2.1 – QUE JORNAL QUE NADA! 

Rogerinho era muito participativo nos meus tempos de Sparta, o rei da saideira... Certa 

vez, num sábado, bateu campainha cedo e, como era função do bixo atender, lá fui eu, 

de camiseta e cueca samba-canção. Me intimou a dirigir pra ele até a banca do Lívio 

Cota, na rua São José... Mal esperou que eu escovasse os dentes e, como a ideia era ir 

só comprar jornal e voltar, fui de cueca mesmo. Estacionei a Brasília, ele desceu, acabei 

me distraindo e o perdendo de vista... passaram-se dez, quinze, vinte minutos e nada 

dele aparecer... e eu, de cueca, meia hora depois, resolvi ir até a banca e nada do 

Rogerinho... eu todo constrangido, mas tentando agir com naturalidade... decidi, 

então, voltar ao carro e aguardar por ele. Então, escutei o famoso e sonoro 

Uaaaauuuu!! Ele estava num bar,  em frente à banca, já tomando uma... me fez descer 

e tomar “uma outra” com ele... lá ficamos até às 18 h... 
  

2.2 – LAVAR O CARRO E A SERPENTINA 

Certa vez, por incrível que pareça, também a convite do Rogerinho, fomos ao Passa 10  

pra lavar a Brasília.  
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Chegando lá, ele pegou uma mangueira de 2 polegadas que jorrava água, sem dó, e 

tacou carro adentro, inclusive no motor... Resultado, a Brasília emperrou e não 

“pegava”. Solução do Rogério: vamos tomar uma, enquanto a água seca... eram mais 

ou menos 5 da tarde e, pra variar, um frio do cacete. Lá pela meia noite, uma caixa e 

tanto de cerveja consumida, a Brasília colaborou e pegou. Chamei pra irmos embora, 

o que ele prontamente atendeu, depois de outras saideiras.. 
 

2.3 – LAVRAS NOVAS ERA TUDO DE BOM 

Ainda sobre o Rogerinho: Chegou à Sparta, num meio de semana, tipo terça, duas da 

tarde! Chamou-me e o Tunico para irmos até Lavras Novas, Cachoeira do Falcão. Era ir 

e voltar, às 18:00 h. Saímos, então, de bermuda e camiseta, e seguimos pra lá. Pois 

bem, cumprido o roteiro da “cacuhu”, ele sugeriu que fôssemos até a comunidade e 

tomássemos umas duas ou três cervejas. De pronto, Tunico e eu topamos... como se 

adiantasse falar não.  E, assim, começamos nossa odisseia. Foram uma, duas, dez, 

vinte.... uma caixa e um frio do cão. Lá pela meia-noite, ele, então, pediu a saideira. 

Tunico e eu quase mortos de frio - literalmente - respiramos aliviados e pensamos: 

agora acaba. Fomos pra dentro da Brasília nos esconder do frio e esperar pelo 

Rogerinho. Passaram-se dez minutos e nada dele voltar... voltei pra dentro do bar e ele 

estava na segunda saideira. Disse: beleza, cara? E, quase morto de frio, voltei 

novamente  pra dentro do carro. Mais dez minutos e nada... e essa lenga-lenga foi 

quase que toda a madrugada. Tomou umas dez saideiras, sem exagero. 
 

2.4 – O MESTRE E A DONZELA 

Rogerinho precisava contratar um “mestre” pra empresa de fundição dele. Chegamos 

na casa do Mestre, em Itabirito, lá pelas 5 h da tarde. Ele acabara de chegar do 

trabalho. Rogerinho fechou com o expert em cinco minutos, e sugeriu que 

“comemorássemos” com uma cerveja. Atravessei a rua e busquei umas cinco garrafas, 

depois, mais dez. Daí, chegou uma das filhas do nosso anfitrião. Rogerinho ficou doido 

com a moça. Busquei mais umas vinte garrafas. Saímos de Itabirito, pra lá da meia-

noite, e acho que o Mestre de Obras desistiu do emprego. 
 

CAUSO 3 – Contado por Renato Jácome Costa  – Purinquanto 
 

NARIGÃO INCONVENIENTE!  

Certa vez, quando era bixo, tomamos cachaça na Sparta, durante o sábado todo e, no 

final da noite, fomos a um Luau, em São Bartolomeu.  
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Não sei o que fui fazer lá, naquela hora da loucura! Fomos no carro do Suenes, irmão 

do Tékus. Ao sair, passamos na TX e acho que foi a primeira vez que fui naquela 

república. Então, me deram logo um copo lagoinha lavrado de cachaça. Pronto, mandei 

pra dentro e fomos para São Bartolomeu. Ao chegar lá, já estava bêbado demais e fui 

fazer o que todo mundo dessa classe faz sempre: vomitar! Vomitei tudo que podia e o 

Meinha veio me acudir, saber como eu estava. Foi quando eu dei uma cabeçada 

naquele nariz pequeno dele e choveu sangue. O Meinha disse: “bixo FDP” ... Só sei  que 

a galera foi para o luau e eu fiquei dormindo na Ipanema do Suenes, que estava forrada 

com colchonetes! Kkk... Bão demais! 
 

CAUSO’s 4 – Contados por José Matheus de V. Araújo  – Véio 
 

4.1 – CORRENTES MACABRAS! (Versão contada pela vítima) 

Este causo ocorreu bem no final do ano de 1987, quando eu e o Taioba estávamos em 

processo de nossas escolhas como moradores na Sparta. O safado do MacGyver, como 

o apelido bem diz, sempre tramava coisas diferentes e, num belo dia, largou uma 

corrente no forro do quarto, ao lado do meu, amarrada com uma linha de pescaria, 

que ficava ligada ao quarto dele. 

Numa noite, ao deitarmos, após papos na sala de TV e eu quase dormindo, ele deu uma 

puxada na corda, fazendo a corrente arrastar-se por sobre o teto de meu quarto. Na 

hora, levantei da cama e fiquei meio assustado, sem saber o que poderia ser. E, daí, 

fiquei matutando o que acontecera, começando a pensar em almas de escravos que 

haviam vivido na casa e, também, no meu Tio Xico, de João Monlevade, falecido, que 

havia morado e se formado na Sparta. Mas, daí, acabei adormecendo novamente, não 

comentando nada com os outros colegas de república. 

No dia seguinte, o danado do MacGyver puxou de novo a cordinha, sempre na hora em 

que todos nós já nos encontrávamos deitados e, mais uma vez, fiquei cabreiro, 

divagando e pensando em besteiras. 

Novamente, no dia seguinte, após escutar de novo o barulho, pela 3ª vez consecutiva, 

não aguentei de pavor e dei um baita grito pra todos ouvirem. Socorro! Tem 

assombração aqui nessa casa! Ela é mal-assombrada! Acho que tô vendo coisas, e tem 

um barulho de corrente, que tô achando que vão me prender e levar daqui pra não sei 

aonde! 

Daí, na hora que saí gritando, foram aparecendo os colegas dos quartos e, morrendo 

de rir, me disseram:  
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Fica assim não, Véio, foi só mais uma armação do MacGyver, o nosso pregador de 

peças de plantão! E, aí, começamos todos a rir e a coisa virou um bonde na cozinha, 

onde gargalhamos juntos desse grande susto, que experimentei como bixo na nossa 

casa! 
 

4.2 – O QUE UMA MARDITA FAZ! 

No dia em que eu e o Taioba fomos escolhidos como os novos moradores Spartanos,  a 

turma decidiu ir em direção à Praça Tiradentes, para tomar o golo da escolha. Optamos 

pelo Bar Barril, bem na esquina da rua direita, ao lado do ponto de táxi. 

Seguiram diversas rodadas de chopp, intercaladas com uma pinga devassa com mel, 

que, a meu ver, foi a mardita causa de minha tontura. Fui ficando não bêbado, mas 

trêbado, rapidamente.  

Acredito termos tomado em torno de 12 canecas de chopp cada um e não me recordo 

do número de talagadas viradas da pinga com mel. Fato é que o pessoal da nossa casa, 

vendo o meu estado, propôs voltarmos à Sparta e, nesse dia, eu usava uma calça jeans, 

com um rasgo na região do joelho.  

No caminho de volta, entre a Baviera e Marragolo, pedi para parar, pois queria dar 

uma mijada. Tava tão bebum que, na hora de baixar a calça pra urinar, alguém, de 

quem não me lembro, quis me ajudar e rasgou mais ainda a calça, resolvendo tirá-la 

completamente e amarrando-a num poste. Daí, subimos em direção à nossa mansão, 

eu só de cueca! 

Chegando lá, como sabiam que eu gostava de nadar, apesar de tarde da noite, 

resolveram me dar um empurrão na piscina, onde caí pra dentro da mesma, dando um 

tchibum... Porém tava tão chapado que comecei a beber água. A turma me tirou de lá, 

levando-me, dessa vez, pra debaixo do chuveiro, onde sentei no chão e fiquei recebendo 

aquela água quente na cabeça, que acabou me fazendo adormecer dentro do banheiro. 

Eu havia deixado a porta trancada e, após mais de uma hora, tiveram de arrombá-la 

pra me acordar e tirar de lá!  

Esse foi o meu primeiro porre de lascar, mas que guardo na minha memória com muita 

felicidade, pois foi o dia maravilhoso de minha escolha para viver na nossa casa 

maravilhosa! 
 

4.3 – QUEQUEISSO, COZINHEIRO LETRADO? 
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Em todo domingão, era sagrado promovermos uma janta com todos os moradores, de 

forma a ver as aptidões culinárias de cada um, onde tínhamos o DuLoren e o Panga 

como os melhores cozinheiros, e o Taioba e Nióbio os que não sabiam fritar nem um 

ovo... 

Eu, nesse dia, cheguei botando banca e fiquei de fazer uma macarronada pra galera. 

Daí, peguei 2 pacotes de macarrão e coloquei numa panela com água fria, deixando a 

massa se aquecer para cozinhar. Porém a pasta acabou virando uma gororoba só e o 

que seria uma macarronada maravilhosa foi pro brejo. 

Então, o DuLoren deu a ideia de fazer um arroz e eu saí pra rua, tentando achar alguma 

carne pra fazer, e acabei comprando um pacote de linguiça pra gente fritar e comer 

com o arroz que ele havia se proposto a fazer.  

Quando cheguei em casa com a linguiça, pus a gordura pra esquentar e, daí, comecei 

a fritar a danada, sozinho na cozinha, enquanto a turma ficava na curriola na sala de 

televisão se preparando para ver o fantástico. 

Quando ela começou a ficar no ponto, escolhi uma vasilha, forrei-a com 2 folhas de 

jornal e fui, desalentado, observando que a tinta dos escritos começaram a aparecer 

nos pedaços da linguiça, deixando toda a porção de linguiça cheia de letrinhas!  

Daí a pouco, Zebu chegou na cozinha para perguntar se já podíamos comer. Mostrei-

lhe aquela porção letrada, quando deu aquele grito e chamou a turma. Foi chegando 

todo mundo na cozinha me comendo o rabo e me xingando, mas ao mesmo tempo 

todo mundo riu muito. E como a fome já tinha apertado, acabamos deixando de comer 

a macarronada e traçando o arroz com a linguiça letrada! 
 

4.4 – VARANDA POR CIMA, COZINHA POR BAIXO! 

Não me recordo ao certo se foi na ocasião antes dos 50 anos da Sparta, entre 1990 e 

1991, que resolvemos remover o forro que juntava um monte de pulgas por sobre 

nossas cabeças e pés, quando adentrávamos a cozinha. Decidimos, internamente, com 

a anuência da Escola de Minas e antigos alunos, tirar todo o madeirame e construir 

uma laje por cima da mesma. Na parte superior, colocaríamos uns balaústres rústicos, 

fabricados na pequena usina de fundição que o Rogerinho-Peidinho mantinha na 

região da escola técnica. 

Decidindo iniciar a obra, procuramos um pedreiro aloprado, o Sr. Antônio Bigode e seu 

ajudante atrapalhado, o Catarino, magrelo e comprido que adorava uma cana. 
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O Tunico, nosso bixo mais novo, era também aproveitado como pedreiro e ajudante, 

visto que era o único que, na época, cursava engenharia civil e, por vezes, até catava 

aulas para ficar na cola dos nossos artistas, que começaram e terminaram a obra em 

aproximadamente umas 2 semanas, se não me falha a memória. 

Fato é que, aos poucos, vimos o quanto ficou boa a obra e, em decorrência, a varanda 

contemplativa aflorou maravilhosa por sobre a laje, oferecendo a todos que visitavam 

nossa casa uma vista magnífica do Pico do Itacolomy e de boa parte das igrejas e 

casarios da nossa Ouro Preto. Com certeza, me lembro que, no final da obra, tomamos 

uma boa cervejada, regada com churrasco e caldos deliciosos. Recordo-me muito do 

Tatu que era o mago dos caldos e, por vezes, de nosso querido Vitorino que pilota, até 

hoje, nossa churrasqueira de forma magnífica, assim como assopra o seu trombone de 

vara! 

Bons tempos!  

Agora, estou na expectativa de, no próximo outubro 2021, chegar à Sparta e da 

varanda, novamente, contemplar a bela cidade de Ouro Preto e, com vários amigos, 

poder comemorar! 
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VII - CAUSOS SPARTANOS – década de 2000 

 

                     SPARTANOS DA DÉCADA DE 2000

ORDEM NOME APELIDO ANO

114 Gabriel de Castro L Guerra (i.m.) Fuzaka 2003

115 Gustavo Lage Bodão 2003

116 Júlio Sergio Benedito Fofão 2004

117 Gilcimar Pires Cabral Oliveira Xibungo 2006

118 Thiago Faleiros Santos Nakapa 2006

119 Walter Schmidt Felsch Júnior Pink 2006

120 José Vitorino Dos Santos H 2008

121 Silmar Onofre Oliveira Tékus 2008

122 Marcelo do Amaral Salgueiro Bin Laus 2009  

 

 

CAUSO’s 1 – Contados por Thiago Faleiros Santos – Nakapa 
 

1.1 - CALMA LÁ, GARÇON! 

No casamento do Meinha (Omar Melin), fomos todos os moradores da época. O golo 

tava farto e a turma descendo o queixo em tudo que passava pela frente (não por 

acaso, nos alojamos em uma mesa na saída dos garçons): whisky, vodca, espumante, 

vinho, cerveja, licores e drinks variados. Nossa mesa estava lotada de copos, uns 30.  

O garçom, generosamente, veio dar uma geral na mesa. Chegou e disse: por favor, 

peguem os seus copos que eu irei recolher os que sobrarem.  

Eu repliquei o recado pra todos e começamos a retirar os copos; eu tava com 4 deles: 

whisky, cerveja, caipirinha e licor de jabuticaba. Teve gente que faltou mão pra segurar 

copo. Resultado, não sobrou nenhum copo pro inocente do garçom recolher...  

E a galera comemorou com um sonoro hino da Sparta, virando o que desse conta, pro 

garçom não perder sua boa vontade e poder levar alguns copos vazios... 
 

1.2 – O SARAPATEL DO VITORINO! 

O Vitorino, vira e mexe, ia à república passar o dia com a gente, além de que era o 

churrasqueiro oficial de qualquer evento na Sparta. Sempre rolava uma feijoada num 

domingão, golaiada o dia inteiro, jogando conversa fora e dando uma força pra ele, 

enquanto fazia o rango pra gente.  

OBS:  H - Spartano Honorário / Homenageado - (i.m.) - in memoriam                                                                                                   

ANO: designa o ano de formatura na Escola de Minas ou de desligamento/homenagem na Sparta. 

 



 

296 
 

Um dia, combinamos dele fazer um sarapatel num domingão. Virou um evento,               

“o Sarapatel do Vitorino”, e muitos amigos apareceram. Deu umas cinco da tarde e 

nada do sarapatel sair; golo em alta e estômago vazio, desde o dia anterior. Daí, 

chegou uma gatinha e jogou conversa mole no Tékus que, não aguentando e pra fazer 

média, soltou o grito de Sarapatel, antes do cozinheiro. Chamou aos berros, com o 

tradicional grito de guerra "ó o rango", pela janela, fazendo com que a turma saísse da 

piscina e subisse pra sala.  

Mas era alarme falso.  

Mesmo assim, a festa continuou dentro da casa, lotada, e foi aquele sufoco pra segurar 

a turma, até que saiu, oficialmente, o sarapatel do Vitorino, umas duas horas depois...  
 

1.3 - MAGREZA & ROCK! 

Lembro-me do primeiro dia que cheguei na república, a turma estava reunida, “pelando 

o saco”, e alguém falou pra mim: “Bixo, tire a camisa”. No que eu estava tirando-a, as 

costelas saltaram às vistas da “tigrada” e um deles logo gritou: “Bixo, mas você está 

na capa, hein!”. Pronto, ali nasceu o “Nakapa”.  

Meu hobby, desde os 15 anos, sempre foi tocar bateria e na Sparta, junto com o Bodão, 

que é baixista, montamos, com mais dois amigos da Vaticano e outro da Ninho do 

Amor, a banda de rock “6 pto BOLA”. Esta existe até os dias atuais em Ouro Preto, 

sendo a banda mais famosa do meio estudantil. Está desde 1999 em atividade, com 

troca de gerações de músicos, semelhante às repúblicas. Foi na Sparta, no carnaval de 

2009, que conheci a Lígia, o amor de minha vida, hoje minha esposa e mãe da minha 

filha. 
 

CAUSO 2 – Contado por Gilcimar Pires Cabral Oliveira – Xibungo 
 

SPARTANO É BOM DE MULHER! 

Certa vez, estávamos em casa e combinamos que faríamos a derrubada de uma mureta 

de concreto que ficava logo acima do tanque de lavar roupas, existente ali, na saída da 

boate para o quintal. Juntamos alguns Spartanos e começamos a árdua tarefa de 

quebrar pedra e, depois, carregar os entulhos escada acima, para serem recolhidos na 

porta da casa.  

Àquela época, o nosso decano, Tékus, também fazia parte desta empreitada e, ao 

longo do dia, combinamos que, como recompensa pelo trabalho duro, iríamos nos 
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restabelecer na companhia de algumas estudantes que moravam em uma república 

feminina, na rua esquerda (República Cantinho do Céu). 

Com o intuito de nos preparar para este momento, e também ganhar mais energia 

para findar com a tarefa assumida, buscamos 2 litros de combustível para o tanque 

dos Spartanos – leia-se, aqui, 2 litros daquela cachaça marvada. 

Cada lata de entulho nas costas merecia uma dose de pinga. E, assim, seguimos 

trabalhando e bebendo, mas a cabeça estava mesmo era no final da empreitada e na 

visita que faríamos às amigas daquela república.  

Cabe ressaltar que, durante todo o dia de trabalho, o Tékus propagandeou como seria 

uma abordagem triunfal, quando chegasse à casa das meninas. Acontece que, 

conforme avançávamos com a tarefa, avançava também o grau alcoólico dos 

trabalhadores.  

Em um dado momento, nosso colega começou a perder o prumo e, em poucos minutos, 

estava subindo as escadas do quintal engatinhando, rumo à sala de televisão, em busca 

de um colchão para se aninhar.  

Por fim, quem queria se aninhar com uma “gatinha” teve que se contentar em abraçar 

as almofadas e cobertas mofadas na sala de televisão e, depois, levantar para limpar 

a bagunça que uma inversão estomacal causou.  

Já, nós, os demais Spartanos, que estávamos na nobre missão, rumamos no sentido da 

república feminina amiga para honrar a velha máxima de que “...tem que ser bom de 

mulher e os golo entornar...” 
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VIII - CAUSOS SPARTANOS – década de 2010 

 

                      SPARTANOS DA DÉCADA DE 2010

ORDEM NOME APELIDO ANO

123 Roberto Mentzingen Rolo Injuado 2013

124 Gabriel Ribeiro G. Costa e Silva Avatar 2014

125 Pedro Henrique Lopes Faria Pimpão 2014

126 Flávio Vieira Souza Vidigal 2019  

 

 

CAUSO 1 – Contado por Pedro Henrique Lopes Faria – Pimpão 
 

SALVOS PELO GONGO! 

Para sair do âmbito republicano, vai um fato que vivenciei no, não-pejorativamente 

falando, famigerado ICEB (Instituto de Ciências Exatas e Biológicas), onde os alunos dos 

cursos de engenharia da UFOP faziam as matérias do ciclo básico, nos idos dos anos 

2000. 

Era-nos lecionada a matéria de Geometria Analítica pelo Prof. Dr. Raimundo Santos 

Leite, vulgo “Raimundão”. Seu nome é bem conhecido da galera, portanto não há razão 

para apresentá-lo. Como bons alunos que éramos, eu e mais três irmãos de outras 

repúblicas, entre eles o Koxinha, hoje antigo aluno da Espigão, não conseguimos 

proficiência suficiente na matéria, e “ficamos de prova final”. 

Na ocasião da prova final, sentamo-nos todos próximos uns aos outros, o mais longe 

possível da cadeira do professor, a fim de que pudéssemos confabular a respeito das 

questões. Uma prática comum e necessária, diga-se de passagem. Raimundão nos 

entregou as folhas em branco, nas quais deveríamos escrever as respostas das 

questões. Laborioso que era, escreveu-as no quadro negro, contrariando o senso 

comum da época, que era entregar a folha de perguntas impressa aos alunos. 

Nenhum de nós quatro sabia como resolver qualquer das questões. No entanto, 

Koxinha tinha uma leve impressão de que uma delas era resolvida de uma certa 

maneira, maneira essa que ele expressou em voz alta, em forma de pergunta ao 

professor, de modo a “dar dica” aos demais colegas. O professor nada gostou daquela 

atitude, dizendo que daquela maneira Koxinha dera a resposta aos colegas, e que, por 

isso, ele iria “mudar a questão”. 

OBS:  H - Spartano Honorário / Homenageado - (i.m.) - in memoriam                                                                                                   

ANO: designa o ano de formatura na Escola de Minas ou de desligamento/homenagem na Sparta. 
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O silêncio imperou na sala. Todos ficamos cabisbaixos, aguardando Raimundão 

modificar a única pergunta da qual tínhamos algum conhecimento, recém-adquirido. 

Naquele momento, eu já estava desolado, pois havia perdido uma oportunidade de 

ouro de “rancar a cadeira”, visto que o fato de estar matriculado com Raimundão em 

qualquer matéria, na distribuição automática da UFOP, no início do período, era tido 

como um grande sucesso, e as aulas dele eram extremamente pleiteadas. 

Raimundão foi até o quadro, olhou para o mesmo, olhou pra gente, olhou de novo pro 

quadro, retornou para sua cadeira, sentou-se e NÃO MUDOU NADA! 

Sabe-se lá como, os quatro “rancamos a cadeira”. Provavelmente, fomos iluminados 

nas demais questões, ou essa iluminação aconteceu na própria mente do Raimundão, 

sujeito ímpar, herói! 

 


