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EX-ALUNOS DO COLEPA DESFILAM EM
DEFESA DO RIO SÃO FRANCISCO
Dia 7 de Setembro, em Paulo Afonso-Bahia
Antônio Galdino

EX-ALUNOS DO COLEPA EM DEFESA DO RIO SÃO FRANCISCO
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Dezenas de ex-alunos e ex-professores do COLEPA se
reencontraram em Paulo Afonso e participaram do Desfile
do dia 7 de Setembro com a mesma garra e brilhantismo
dos tempos de estudantes.

A
maioria
cinquentões,
sessentões, outros
chegando lá, outros
Ex-alunos do COLEPA no desfile de 7 de
até com mais de 70
Setembro em Paulo Afonso-BA
anos estavam na
Avenida Apolônio
Sales parecendo adolescentes, eufóricos, emocionados,
vibrando.
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Linduarte e Nane, ex-do-COLEPA

Uma turma, dos mais jovens, mandou confeccionar uma
blusa “das antigas” lembrando das turmas da 1ª a 4ª série ginasial e houve até quem mandasse
fazer a saia plissada que era a farda das meninas.
Outros vestiram garbosos a camiseta de Educação Física e desfilaram na Avenida conduzindo
dezenas dos muitos troféus conquistados pelo COLEPA nos Jogos Estudantis, hoje acervo do
Memorial Chesf e que foram cedidos por empréstimo pelo Administrador da Chesf, Klewton
Ferraz, que também foi aluno do COLEPA.
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Quem também
colaborou com o
desfile foi Nézio, da
Criações
Chaplin
que
doou
a
Bandeira
do
COLEPA
que
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Ex-alunos do COLEPA no desfile de 7 de
Setembro em Paulo Afonso-BA

esteve tremulando
na
Avenida
Apolônio Sales.

Ex-alunos do COLEPA no desfile de 7 de
Setembro em Paulo Afonso-BA

Um
pelotão
de
bandeiras e sua guarda de honra, formada por professores e alunos como Semir, Nena,
Galdino, estava logo à frente do escudo do COLEPA conduzido por Beth e Cirleide.
Um dos ex-alunos, Daniel Luiz, que já foi vereador em Paulo Afonso, teve a ideia de trazer uma
faixa mostrando a nossa preocupação com o rio São Francisco, da navegação, da irrigação, do
turismo e da produção de energia elétrica e que, só na região de Paulo Afonso em 7 grandes
usinas hidrelétricas e aqui existia a sua maior queda d`água a Cachoeira de Paulo Afonso.
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Ex-alunos do COLEPA no desfile de 7 de
Setembro em Paulo Afonso-BA

Mas não posso
deixar de destacar a
euforia, a alegria, de
duas jovens avós
atletas:
Eva
e
Neide.

Eva desfilou com
uma faixa em que
mostrava ter sido a Beth e Cirleide
grande campeã de
atletismo em todos os anos de 1961 a 1964.

Neide, bisavó de seis bisnetos fez questão de colocar o
short de educação física, ostentar suas medalhas e levar
um grande troféu de muitas vezes campeã.
E todos, homens e mulheres, voltaram a ser os
adolescentes sonhadores com grandes amores, sucesso
na vida, trabalho, viver a vida intensamente, sonhando
sempre com coisas novas... porque quando se é
adolescente, a vida é uma sucessão de sonhos, um atrás
do outro. E como é bom quando eles se realizam.
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Eva e Neide, grandes atletas do Ginásio
Paulo Afonso- GPA/COLEPA

Ex-alunos, exprofessores, ex-funcionários, ex-diretores, nas redes
sociais, nos grupos de WhatsApp, no calor do meio dia no
sol da Avenida Apolônio Sales, continuam mostrando que
O COLEPA NÃO MORRERÁ NUNCA!!!

É isso: O COLEPA NÃO MORRERÁ
NUNCA!
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