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ORFEÃO Bodas de Prata 
do 

HÁ 25 ANOS... 

Há vinte e cinco anos enquanto a maio

ria dos estudantes de outras Terras apren

diam, nas horas vagas, o manejo das armas 
para a Guerra que se avizinhava, estudantes 
do Porto dedicavam os seus momentos de 
lazer à Música — cantando no Orfeão ou 
tocando na Tuna. 

Da Tuna saiu a Orquestra de Tangos ~ 
que se empenhou no cultivo dessas melodias 
tão em voga na época. 

Urn dia alguém formulou a hipótese de 
termos um tango só nosso, que expres

sasse bem as nossas alegrias, que transmi

tisse aos outros os nossos sonhos e sobre

tudo a nossa esperança. 
Em breve o sonho tomou realidade com 

o tango «Amores de Estudante». Paulo 
Pombo fez os versos interpretando a alma 
de todos nós. 

Os anos rodaram e as sucessivas Or

questras de Tangos têm continuado a tocar 
«Amores de Estudante» que encerra a gene

rosidade dos nossos sonhos de juventude que 
a realidade da vida pode fazer esquecer mas 
não destruir. 

Cada geração recebe o facho da anterior 
e assim caminha . . . 

São passados vinte e cinco anos e parece 
ter sido ontem que pela primeira vez toca

mos esse Tango. 
Ao evocar esse tempo, alguém formulou 

outra hipótese, a de haver um tango que nos 
recordasse esse passado. 

Assim, em breve surgirá um outro tango, 
inédito, dedicado à Orquestra de Tangos do 
Orfeão Universitário do Porto. 

Em breve surgirá : 
«A SAUDADE DO ESTUDANTE». 

Aureliano da Fonseca 

"Amores de Estudante" 
A Orquestra Universitária de Tangos, traço de 
união, TunaOrfeão, do passado para o presente 
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Deste modo, a Récita de Gala de 1937, no Tea
tro Rivoli, sob a presidência do Ministro da Educação 
Nacional, Professor Carneiro Pacheco, com parte 
coral e parte instrumental, constitui um êxito memo
rável ! 

É curioso assinalar, entretanto, que o Orfeão 
Universitário e a Tuna Universtitária, nascidos no 
mesmo momento, como irmãos gémeos, tiveram des
tinos muito dissemelhantes. O Orfeão suspendeu a 
sua actividade, logo em seguida, emudecendo pratica
mente a sua voz durante alguns anos, para resurgir 
mais tarde, em plena continuidade, constituindo o 
belo agrupamento que ainda hoje é, levando a men

sagem da nossa Universidade do Porto a Portugal 
d'aquém e d'além mar. A Tuna, essa, manteve-se 
em actividade de 1937 a 1942, enquanto aquela ge
ração dos seus fundadores andou pelos bancos uni
versitários. Deu inúmeros recitais pelo país, tendo 
como complemento uma parte teatral dirigida pelo 
saudoso jornalista Athayde de Perry. Manteve-se na 
porfia do seu sonho de fazer Música instrumental 
de Beethoven, de Schubert, de Brahms. E auxiliou 
até, monetariamente, alunos pobres da Universidade. 

O autor destas singelas linhas de evocação, ao 
tempo presidente da Tuna Universitária do Porto, 
jamais esquecerá aquele dia em que entregou, pela 

primeira vez, as economias do agrupamento, nas 
mãos do Magnífico Reitor. Uma lágrima que teimava 
em descer pela face comovida do Professor Pereira 
Salgado, tomado de surpresa, foi a melhor recom
pensa para aquele dinheiro dado por rapuzes ricos 
de Sonho para outros rapazes mais pobres de 
meios. 

Depois, em 1942, a Tuna Universitária do Porto 
extinguiu-se, com a debandada dos seus componen
tes, professores, médicos, analistas, engenheiros, ru
mo à vida. Mas deu-se, então, um facto do maior 
relevo, único na nossa Universidade, quiçá em todas 
as universidades. Os antigos tunos de curso e for

mações diferentes, jamais perderam o contacto uns 
com os outros e com a Casa onde se formaram, 
tornada Lar de constante retorno. Sob a égide do 
Reitor que se seguiu, o Professor Doutor Amândio 
Tavares — que aceitou o título de TUNO HONORÁ
RIO da antiga Tuna Universitária — os antigos com
ponentes passaram a reunir-se periodicamente, vin
dos de longe ou de perto. E no ano de 1961, numa 
dessas reuniões, os antigos tunos, retomando velhos 
instrumentos, colaboraram até com o Orfeão Univer
sitário, no palco do Coliseu, numa festa de confra
ternização do mais alto significado. 

De pé (da esquerda para a direita): Dr. Fernando Milano (médico, já falecido) Dr. Correia 
de Melo (médico), Dr. Diamantino Pombo (médico), Eng. Paulo Pombo (Engenheiro e 
licenciado em Ciências Matemáticas), Dr. Tiago Ferreira (médico, ausente em África). 
Sentados : Eng. António Migueira (Engenheiro), Doutor Aurcliano da Fonseca (Prof, da 
Faculdade de Medicina) e Dr. Rolando R. Costa (licenciado em Farmácia) 
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O Orfeão Universitário do Porto, fundado nesse 
ano já distante de 1937, e depois renascido, pode 
considerar-se, pois, o representante activo, actual, 
do espírito que informou todos os tunos e orfeonistas 
desde essa altura, e isto para não falarmos do ainda 
mais antigo Orfeão Académico ou da mais antiga 
Tuna Académica, esta perpetuada no nome de Mo
desto Osório. 

E a colaborar o asserto, pode falar-se da 
ORQUESTRA UNIVERSITÁRIA DE TANGOS, que 

com um lenço e um cinto vermelhos, a expensas de 
cada componente. 

Nesses tempos, há um quarto de século, o tango 
era o ritmo da moda, como hoje o «rock» ou o 
«twist». O cantor Carlos Gardel era um ídolo e as 
orquestras paradigma eram as argentinas de Canaro 
ou Bianco Bachicha. 

A Orquestra Universitária de Tangos simboli
zava, assim, o momento romântico da música ligeira 
da época e as suas interpretações, com bandoneons 

v-apa 

da 

primeira 

Edição 

do 

célebre 

Tan go 

"9more$ 

òe 

Cstuòantr 

se apresenta como um verdadeiro traço de união, do 
passado para o presente. 

Com efeito, a Orquestra Universitária de Tan
gos, hoje pertencente ao Orfeão, foi fundada pela 
Tuna e constituiu sempre o complemento mais bri
lhante dos espectáculos deste agrupamento, no con
sabido e imprescindível Acto de Variedades. A sua 
indumentária actual aiifda é a mesma estabelecida 
nessa altura: um simples blusão de cetim branco, 

seguros, violinos de arcadas dolentes, violões a mar
car vigorosamente o compasso 2/4 quadripartido, 
podiam rivalizar com as melhores do género. A voz 
dum cantor, no melhor estilo de Gardel, completava 
o fascínio sobre as plateias, que aplaudiam sempre 
com entusiasmo aquelas melodias e ritmos dos 
«pampas» longínquos. 

(Continua na pág. 16) 
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OBRAS MUSICAIS DE H e r m í n i o d o N a s c i m e n t o 
Conforme referimos no último número inciamos a publicação das obras musicais de Hermínio do 

Nascimento — «o compositor mais cantado pelo Orfeão Univresitário do Porto», autor de «Propo
sição de Os Lusíadas». 

MÚSICA RELIGIOSA 

Missa para 4 vozes c orquestra 1916 
Missa para 3 vozes órgão e instrumentos de arco 1914 
Missa para 4 vozes «a capella» 1913 
Credo para coro unísono e orquestra . . . . 1913 
Missa de Requiem para 4 vozes e orquestra . . 1914 
Libera me para 4 vozes e orquestra . . . . 1959 
Libera me para 3 vozes e órgão 1928 
AveMaria para soprano, harpa, flauta e vio

loncelo 1915 
AveMaria para tenor, órgão e instrumentos de 

arco 1915 
AveMaria para tenor e órgão 1915 
Quatro «Salutaris» para 3 vozes e órgão . . 1912 
Dois «Salutaris» para 3 vozes, órgão e instru

mentos de arco 1912 
Três «Tantum ergo» — coro e orquestra . . 1912 
Dois « Tantum ergo» — coro e órgão , . . . 1912 
Prelúdio em ré Maior para órgão e instrumentos 

de arco 1912 
«Tantum ergo» a 3 vozes e órgão 1953 
Te Deum >— para 3 vozes e órgão 1953 
Dois «Salutaris» para 3 vozes e órgão . . . 1953 
Missa a 3 vozes órgão e instrumentos de arco . 1953 
Missa a 3 vozes e órgão . 1953 
Missa a 3 vozes, 2 clarinetes, 2 fagotes e ins

trumentos de arco 1924 

MÚSICA DE TEATRO 

Auto do Fim do Dia — de A. Correia de Oliveira 
— Teatro Nacional 1914 

Pantomina das Flores — de Júlio Dantas e Au

gusto de Castro '— Teatro S. Luís . . . 1916 
Pierrot Anarquista — pantomina de Lopes de 

Mendonça — Teatro Nacional . . . . 1914 
O urso e a rosa ■— opereta infantil . . . . 1960 
Auto do Fim do Ano — de A. Correia de Oli

veira — Teatro Nacional 1917 
Guerras do Alecrim e da Mangerona — Tea

tro Nacional 1917 
Soror Mariana — ópera num acto sobre libreto 

de Júlio Dantas — Teatro Politeama . . 1918 
A Máscara — pantomina de Lopes de Men

donça — Teatro Nacional 1919 
Dança das abelhas — bailado infantil . . . 1949 

MÚSICA DE CENA PARA AS PEÇAS 
Édipo — Teatro Nacional 1914 
Lisistrata ~ Teatro Nacional 1916 
Pedro o Cruel — de Marcelino de Mesquita — 

Teatro Nacional 1919 

Salomé — de Oscar Wilde — Teatro Nacional 1918 
O Mercador de Venesa — Teatro Trindade . 1919 
Vasco da Gama — de Silva Tavares — Teatro 

S. Carlos 1918 
Auto dos Faroleiros — de Branca de Gonta 

Colaço •— Teatro Nacional 1922 
D. Ramon Capichucla — de Júlio Dantas — 

Teatro Nacional 1918 
Máscaras — poema de Menotti dei Picchia 
Para os autos e farsas de Gil Vicente 
a) Quem tem farelos 
b) O velho da horta 
c) Inês Pereira 
d) Auto pastoril português 
e) Auto da Feira 
f) Auto de Mofina Mendes 
g) Farsa dos físicos 
h) Tragicomédia pastoril da Serra da Estrela 
i) O Juiz da Beira 
j) Auto da Lusitânia 
k) Nau d'Amores 
l) Fragoa d1 Amor 
m) Triunfo do inverno 

ORQUESTRA SOLOS E COROS 

Cantar do Tempo e do Pranto — cantata sobre 
o poema de João de Castro Osório <— Con

servatório 1939 
Em louvor da Montanha — cantata sobre argu

mento de Hipólito Raposo — Conservatório 1940 
Portugal! Portugal! — cantata sobre poema de 

Correia de Oliveira — Teatro Politeama . 1940 
Proposição dos Lusíadas 
Missão de Império — cantata sobre poema de 

João de Castro Osório 
«Natal» — cantata sobre poema de Olavo Bilac 

■— Conservatório 

MÚSICA DE CÂMARA 

Dois quartetos para instrumentos de arco 
Quinteto para piano e instrumentos de arco 
Trio para piano, violino e violoncelo . . . . 
Três «Divertimentos» para violino e violoncelo 
Cinco «Divertimentos» para dois violinos, flauta 

e violoncelo 
Sonatina e fuga — para violoncelo e piano . . 
Fantasia — para violoncelo e piano . . . . 
Cantos eslavos •— para violoncelo e piano . 
Melodia •— para violoncelo e piano . . . . 
Duas sonatas — para violino e piano . . 1921 
Romance ~~ para violino e piano 
Andante — para violino e piano 

I960 

1916 
1916 
1916 
1922 

1922 
1914 
1914 
1914 
1914 
1960 
1916 
1916 
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Carnaval dos Estudantes de 1916 
Pelo Comandante A. COUTINHO LANHOSO 

Pedem-me os rapazes que dirigem a revista aca
démica «ORFEÃO» que rabisque meia dúzia de «la
rachas» que recordem o «Carnaval dos Estudantes» 
do meu tempo. 

Do melhor agrado aqui estou a satisfazer-lhes a 
sua pretensão. 

Recordar esses bons tempos já tão distantes que, 
como a «Mocidade» da cantiga, foram e não voltam 
mais, lembrar os queridos dondiscípulos e compa
nheiros das pândegas de há quase meio século, os 
nossos melhores amigos de sempre, não constitui ma
çada, antes é um consolo de alma, e faz bem aos 
nervos destrambelhados... Só me desagrada se estas 
minhas mal alinhavadas letras não corresponderem 

aos desejos dos moços que mas encomendaram ou 
não despertarem qualquer interesse aos estudantes 
desta geração de barbichas à «passa-piolho». Se 
assim acontecer, perdoem-me, mas, lá diz o ditado 
— quem dá o quem tem, a mais não é obrigado... 

E, escrito o «prefácio», vou entrar propriamente 
no assunto da «encomenda» que, como se diz no cabe
çalho, tem por título «Carnaval dos estudantes de 
1916». Em outros tomei parte, mas este foi aquele 
em que a minha colaboração foi mais «relevante» e, 
por isso, o escolhi para tema da incumbência com 
que quiseram honrar-me. 

A coisa começou no dia 23 de Fevereiro, às 15 
horas e meia, já passava... O «Trapalhão-Mor», em
baixador do deus Baco chegou à velha Cordoaria num 

obus de 42 — ainda não existiam os modernos «fo
guetões», porque se os houvera, o nosso sobrena
tural hóspede teria vindo num deles, sem se inco
modar grandemente se este era de origem ocidental 
ou oriental... A sua Casa Militar, chefe do protocolo, 
secretários, etc., viajaram em vários «terraplanos». 

Sua Excelência e seu magnífico séquito veio a 
convite dos estudantes do Porto, para assistir às suas 
«retumbantes e nunca vistas» festas carnavalescas, 
dizia-se nos programas espalhados a anunciar o nú
mero! 

Ã chegada do mensageiro da divindade vinícola, 

esperavam-no as mais altas individualidades nacio
nais, entre as quais se viam diversos «ministros da 
época, as autoridades civis e militares da cidade, ilus
tres personalidades do Porto e... muitas senhoras» 
ostentando lindas e riquíssimas toiletes, que rece
beram o nosso convidado com todas as honras que 
lhe eram devidas pela sua alta hierarquia. 

Houve foguetes de três estalos, música e depois 
houve sessão de boas-vindas no Chalet do jardim. 
Nesse cerimonioso acto, a saudar o diplomata, dis
cursou o «Dr. Brito Camacho». Sua Excelência agra
deceu e depois saiu com a sua comitiva «a dar à 
pluma» pelas ruas da nossa velha cidade. 

Na noite desse mesmo dia 23 realizou-se no Tea
tro Ãguia Douro a primeira das três récitas com a 

Alusão a figuras políticas da época... 
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revista «Stá Visto», da autoria dos académicos Bento 
Garrett, Fernando Monteiro e José Nobre a música 
era de Júlio de Almeida e os fados de Cândido Ra

malhete. Os «comperes» da formosa revista foram o 
nosso conhecidíssimo Director do Palácio e muito 
querido amigo António Pinto Machado, e o falecido 
Coronel Adriano Augusto de Figueiredo Dores, exce

lente moço e muito estimado camarada que fez quase 

feafrro jfc ,uia cfOuro 
Empreza; i,ntoDÍo Caatro 

tal to Uiâii i Porto 
Quintafeira, 24 de Fevereiro de 1916 
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TITUU05Í DC>S QUADROS: 
PR3J.OGO (Je Feru™Ío Montefro)"—T.' < * % : M * P*nri da T r a p a l h a d a t 1, Disco» 

m i m o n t e * (de Bento Garrett)2*[ «CTO t 1, f a ç a B | Í Í S L   ™ U 1 Í U ; P . | (de José 
Nobre); 2. SubLI t t a r aa (de Fern »■"•<! (^Monteiro)—3.' ACTO) 1, Alma Par tun /wMa 
;de Bento Garrett); 2 ■ i a e a l a i (de Fernando Monteiro e Bento Garrett). 

Maestroensaiadôr de coros, Julio d'Al me id H 
Pont», Antonio Kocha 

Con IraRegra* Pinto dos Santos e \nibal d'Oliveira 
CuraHerisadôte* Pinto de Mesquita e Horácio Vinnal 

GujrdaUoupa, do Club dos Fenianos 
e do 'I eatro Sá do Bandeira 

Cabeleiras, de Victore. Manoel (Lisboa) 

Este programa pode ser altetado por qualquer motivo imprevisto 

p Keclamo Théâtral, rua do Captivo. 18 

toda a sua carreira militar no Ultramar e depois foi 
comandante da Polícia da Admnistração do Porto de 
Lisboa e VicePresidente da Câmara do Concelho de 
Almada. 

Os outros «actores», como se vê no programa 
que guardo religiosamente no meu arquivo histórico 
e volo empresto para reproduzirem a ilustrar este 
circunstanciado e maçudo relatório, foram o Fernan

do, o sempre alegre e chistoso Monteirinho que a 
morte levou tão cedo e já há um ror de anos, mas que 
todos nós, os moços do meu tempo, ainda não esque

cemos o Zé Nobre, espírito cintilante, bom como os 
bons, foi para as Africas e por lá ficou; o Elói Val

verde, o Carlos Sanches e o António de Almeida, 
oficiais ilustres do nosso Exército, os dois primeiros 
também falecidos há já muito e o último, há seis anos 
se tanto; o Aníbal Avilez, da casa da Macieirinha, 
com o seu aristrocrático monóculo e a distinção de 
autêntico fidalgo; o Zé Malheiro, mesmo a gaguejar, 
era a simpatia personificada... Estes são os que já 
foram para o lado de lá... Entre os que, felizmente 
eles, e também para nós, ainda por cá andam, avul

tam os «3 Meninos de Passos Manuel», número sem

pre bisado nas três estopantes récitas do «Stá Visto» : 
o ultraconhecido Dr. Edmundo Barbosa, o Joaquim 
Guerra, jornalista muito distinto de outras épocas, 
e o outro não digo o nome por uma questão de mo

déstia... O Cândido Ramalhete, engenheiro muito 
ilustre da Direcção de Urbanização do Porto, com

pôs e cantou os fados como um verdadeiro rouxinol! 
Certamente que agora já não será capaz de outro 
tanto... Meu velho, quem andou não tem para andar... 
O Guilherme Magalhães, outro engenheiro distinto, 
há muitos anos fazendo parte dos quadros da C. P.; 
o Alberto Cruz, também oficial do Exército e que 
serviu muitos anos na PSP da nossa cidade. Agora 
parece que vive na Tricolândia... O Alfredo Resende, 
médico de mão cheia que andou muito tempo pelo 
Ultramar mas que agora palmilha as ruas do Porto, 
em passo burguês... O Pinto Valente que também 
parece ter sido tropa, mas de quem eu nunca mais 
soube; o João Vilas, outro actor cem por centro, hoje 
funcionário muito estimado no cimo dos quadros da 
Administração dos Portos do Douro e Leixões, etc. 

Os espectáculos foram um êxito completo! Três 
noites seguidas e três casas à cunha, sem em qual

quer delas caber um alfinete! 
Na noite da última récita houve uma ceia de 

confraternização, como não podia deixar de ser. Rea

lizouse no Restaurante Europa, casa que então exis

tia na Praça da Liberdade, pouco mais ou menos no 
lugar onde hoje está a Livraria Figueirinhas. Esta 
ceia terminou quase ao alvorecer do dia seguinte e 
foi cada «uma» de caixão à cova... Aqui não digo 
mais, para não descobrir a careca a muito «menino 
pacato»... 

Vou agora falar de outro número do nosso Car

naval: o Cortejo. 
O dia 24 de Fevereiro apresentouse de sol ra

dioso. Fazia frio que cortava, com um ventinho do 
norte que punha a pingar todos os narizes, mas, na 
nossa pacata cidade, desde os alvores matutinos, 
havia alvoroço, alegria, entusiasmo, e ao aproximar

se a hora da saída do Cortejo, pode dizerse sem re

ceio de nos dizerem «da claque», o Porto ardia numa 
verdadeira fogueira de vida e animação. 

As praças e ruas encheramse de povo. Milhares 

(Continua na pág. 14) 
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I m p r e s s õ e s d a A l e m a n h a 

Férias na Floresta Negra 

Há já algum tempo que o ponteiro do contaquiló

metros estava como que [ixado no algarismo 130, e a 
moderníssima autoestráda continuava a oferecerme a 
sensação de que estava a viajar num confortável leito 
de penas a caminho dum desconhecido Éden terrestre. 
A imagem das rendilhadas torres das igrejas de Ba

sileia tinha dado lugar a um conjunto de montes de 
cabeços arredondados, cobertos por densa vegetação. 
Lá para a linha do horizonte pareciam ser tingidos por 
um azul muito escuro quase preto. Ante de mim estava 
um dos pontos de encontro de todos aqueles que pro

curam no contacto íntimo da Natureza aquela Paz e 
Tranquilidade que a vida trepidante duma grande ca

pital não pode de forma alguma oferecer. Ante mim 
estava o Schawarzwald ■— a Floresta Negra ! 

Para atingir Freiburgo, cidade universitária e epis

copal, tem de se deixar a autoestrada que um dia li

gará o Norte da Alemanha à Suíça —■ e por este facto 
se poderá julgar da grandiosidade da concepção da 
obra. 

Mal cheguei àquela cidade procurei a Luisenstrasse. 
Lá morava o meu amigo Dietrich — com quem tinha 
convivido cerca dum mês num «chalet» alpino na fron

teira francoitaliana — que apesar de ser da Westfália, 
tinha vindo estudar para a Universidade de Freiburgo 
num desejo, muito frequente na juventude germânica 
e escandinava, de independência familiar. 

Entrei no seu amplo quarto de estudante. Uma 
mesa com um «tratado» aberto, uma cama, uma estante 
com alguns livros, folhas de papel aqui e além, um 
guardaroupa, duas ou três latas de conservas mistu

radas com uns cadernos, duas cadeiras e uma imensa 
construção revestida a azulejos, ocupando grande super

fície do quarto. 
— Que é isto ? perguntei. 
— Ê a estufa de aquecer o quarto. Durante o In

verno está continuamente acesa. Em Portugal não se 
usa ?! retorquiu ele perante a minha estranheza. 

Saímos. Havia muita gente na Kaiserstrasse. Cha

moume a atenção a qualidade dos tecidos e o aprumo 
com que as pessoas se vestiam especialmente as de 
meiaidade. Através dos semblantes graves transpare

cia uma recordação de privações sofridas e um quê de 
orgulho — talvez esse orgulho dum duvidoso sangue 
puramente germânico que ainda há cerca de duas dé

cadas tantas desventuras tinha causado. 
Deitei os olhos para uma ou outra montra dos 

estabelecimentos que ficavam debaixo das arcadas da 

Rua do Kaiser José. O passeio do lado poente era o 
mais concorrido — o que me fez lembrar o passeio 
também do lado poente da Rua de Santa Catarina aos 
sábados de tarde. Os preços dos artigos expostos eram 
duma maneira geral mais elevados do que em França. 
Detiveme algum tempo a contemplar as formas bizarras 
dum serviço de talheres e a apreciar o requintado aca

bamento duns aparelhos fotográficos. 
Virámos à direita e desembocamos na Miinster

platz ~ a Praça da Catedral. 
Leigo em correntes arquitectónicas tive na Cate

dral de Freiburgo — começada a construir em 1120 .— 
a melhor e a mais exemplificada lição neste capítulo 
da Arte. Três ou quatro estilos misturamse. Uma fa

chada simples, com paredes grossas e poucas janelas 

Catedral de Freiburgo 

— arquitectura românica, continuase directamente com 
um quase emaranhado de ogivas, complicados florões, 
dantescas figuras a servirem de gárgulas e um sem fim 
de estátuas de santos e de anjos, de condes e de bis

pos ■— estilo gótico. E dentro do gótico havia ainda a 
distinguir — aqui acabava para mim a lição — o pri

mitivo do tardio ! 
Mas o que mais me impressionou foi a delicadeza 

e o equilíbrio da flecha octogonal da torre. Como 
puderam aquelas pedras arrostar a acção destrui

dora do Tempo, parecendo simplesmente apoiadas umas 
sobre as outras, ainda estou para o saber. 

Das altas janelas abertas da torre tomei contacto 
com a cidade no seu todo. Da amálgama dos angulosos 
telhados sobressaíam as altas construções que em re

motas eras defendiam as portas do burgo. A Schwentor 
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e a Martinstor são as que restam. Olhando para Orien
te distinguese a Montanha Kaiserstuhl — onde cres
cem bastantes vinhas — e ainda os Vosges para além 
do Reno. 

Para não [ugir à regra mais uma vez fiquei a 
detestar as visitas em grupo. O pagamento de um 
marco dava direito à visita dos tesouros da ábside. 
Havia um guia. E como todos os guias de todo o mun
do, este também [alava, [alava, [alava. Voz monocór
dica, frases sem pontuação, gestos exuberantes, mu
danças impevistas de assunto. Era capaz de estar du
rante cinco minutos a contar a história duma pedra — 

em tudo igual a qualquer outra das milhares que por 
lá havia -~ e passar por um conjunto escultórico sem 
se quer lhe lançar o mais ínfimo dos seus «doutos-» 
olhares. 

Houve um momento em que me diverti a apreciar 
os seus gestos e posso dizer que além de exuberantes 
também se poderiam chamar omnTpòTentes : bastava 
uma das suas mãos apontar uma direcção e todos os 
circunstantes dirigiam os seus olhares para um dos bra
sões desenhados na abóbada, ou todos se curvavam 

A D Ã O O C U L I S T A 

R. Santa Catarina, 287 
Pr. Carlos Alberto, 111 
P O R T O 

O SEU OCULISTA 
PREFERIDO! 

para apreciar o pé duma mesa, ou iam meter o nariz 
numa velha tapeçaria. 

À tardinha subi com o Dietrich ao Restaurante 
que se ergue no Schlossberg e donde se aprecia uma 
admirável vista sobre a cidade. Acendiam-se as pri
meiras luzes. O movimento citadino depois duns mo
mentos de intensidade máxima começou a diminuir 
pouco a pouco. Estava frio. 

Regressamos à Luisenstrasse pelas margens ajar
dinadas do Dreisan. 

Os dias seguintes [oram ocupados com as visitas 
ao novo edifício da Universidade, às instalações duma 
asosciação de estudantes (da qual o Dietrich era um 
dos directores e onde encontrei numa das salas um 
magnífico piano de cauda), à Kaufhaus — Câmara do 
Comércio — com os seus dois belos torreões cobertos 
por telhas coloridas de bonitos efeitos cromáticos, à 
Montanha Schaunisland com o seu teleférico e as suas 
pistas de esqui, à moderna Stadthalle. 

«Freiburg im Breisgau» deixa em todos os que a 
visitam uma ilusória e ao mesmo tempo perene lem
brança de uma vivência num ambiente medieval que 
não se chegou a viver... 

Continuei o meu caminho para o Norte. Embre-
nhei-me na Floresta Negra. No final duma viagem es
gotante de emoções num autocarro de carreira onde 
viajavam muitos soldados franceses que prestavam o 
serviço militar na Alemanha, cheguei à pequena cidade 
de Freudenstadt. Encantei-me desde logo com o am
biente calmo e cortês que aí reinava. Os subúrbios 
eram a floresta. Respirava-se um ar puro, de montanha. 
As construções eram recentes. 

No restaurante do hotel em que me hospedei, o 
«Zum Hecht», as criadas, já não muito novas, sempre 
que traziam um novo prato faziam-no acompanhar das 
expressões ««se faz favor» e «bom apetite». 

Fiz de Freudenstadt a minha ««base de operações» 
para passeios a pé na floresta. 

Ao longo da estrada com o romântico nome de 
«Estrada dos Vales da Floresta Negra» podem obser-
var-se numerosas quintas, típicas desta região. As casas 
estão situadas as mais das vezes na encosta dum mon-

SAPATARIA 
CARLOS ALBERTO 
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(Em frente à Praça Carlos Alberto) 

Telef. 21412 P O R T O 

Calçado para Homem, Senhora e Criança 
Sortido completo. Execução sólida e esmerada 
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te e cada uma pode dizerse que encerra uma pequena 
comunidade: duas ou três gerações da mesma família, 
acrescidas muitas vezes com colaterais e servos. São 
imensos imóveis de dois ou três andares, majestosas na 
sua obstinada solidão, com velhos telhados de colmo 
remendados aqui e ali, com uma ou outra janela ex

pondo ao Sol compridos vasos com flores vermelhas, 
com uma ponte — às vezes bastante inclinada ~ que 
conduz à ampla mansarda onde são guardados os car

ros e demais utensílidS agrícolas, com uma pequena 
horta ou jardim em frente duma das portas laterais. 
Recipientes com leite esperam na berma do caminho 
alguém que os transporte até outro lugar. 

— «Gruss Gott» — saúdanos um velho camponês. 
— Salveo Deus — diríamos em português. 

Tinha chovido. (Eis um facto que não é raro du

rante o Verão naquelas paragens e que a um espírito 
pessimista pode levar a desagradáveis recordações). E 
porque tinha chovido, havia no ar uma outra lumino

sidade que dava às coisas um aspecto novo, havia a 
possibilidade de atingir com o olhar longínquos e ne

gros perfis de montanhas insuspeitados até então. 
Para o fim da tarde muita gente passeava nos bem 

conservados caminhos da floresta circundante. A maior 
parte eram pessoas idosas. 

Caminhavase em silêncio, mãos atrás das costas, 
duma maneira despreocupada. Uma velha senhora com 
os cabelos imaculadamente brancos, de aspecto vene

rável, descansava plàcidamente num banco. Entre as 
árvores estava um grupo de crianças que olhavam na 
direcção dum pinheiro alvar e exclamavam : Heinz ! 
Heinz /». 

Parei a observálas. Passado algum tempo desceu 
da árvore um felpudo esquilo ~ logo seguido dum 
outro — que com muitos rodeios e muito timidamente 
se foram aproximando dos amendoins que as crianças 
lhes estendiam na palma da mão. Fiquei algo sur

preendido pois sempre tinha considerado os esquilos ~ 
ou quaisquer outros animais que vivem em liberdade 
numa floresta — pouco ou nada propensos a sociabili

zaremse com o género humano. 
Continuei o meu passeio. Ainda a pensar nos es

quilos reparei num bando de avezitas que pililavam no 
ramo dum arbusto, à beira do caminho. Estavam bem 
nutridas. 

Passei por elas. Não esboçaram a menor tentativa 
de fuga. Recuei alguns passos. Tornei a passar, agora 
mais perto. Continuaram no mesmo lugar. 

Uma associação de ideias levoume a pensar na 
figura de S. Francisco de Assis. «Meus irmãos ojs, 
passarinhos . . . » Oh ! se o Homem pudesse sempre 
captar a confiança dos esquilos e dos pássaros . . . 

Não levava comigo carta alguma da região e no 
entanto sentiame seguro de me não perder pois todos 
os caminhos eram eficientemente sinalizados — mesmo 
os mais escusos. Essa sinalização era feita dum modo 
assaz interessante: numa tábua pregada numa árvore 
esfão escritos diversos nomes — nomes das aldeias 

mais próximas, de lagos, de lugares turísticos — tendo 
cada um à sua frente um sinal — um ponto, um triân

gulo, ou uma cruz ■— pintado com uma determinada cor. 
Bastava seguir sempre um dos sinais por nós escolhido 
para alcançar o lugar desejado. Ao longo do caminho 
encontramos esse sinal pintado no tronco duma ou dou

tra art'ore, num rochedo, na parede duma casa. 
O passeio continuou no interior da Ffloresta por 

caminhos atapetados com musgo nos vales, ou escabro

samente erodidos nas vertentes das montanhas. Num ou 
noutro cruzamento além dos sinais de sinalização houve 
a feliz e simpática ideia de colocar um banco onde o 
cansado caminhante pode retemperar sossegadamente as 
suas forças, banco este tendo sempre a seu lado um 
receptáculo para papéis velhos ou para detritos de pos

síveis merendas aí comidas. Mesmo no interior da flo

resta pude verificar a existência desses receptáculos.. . 
Freudenstadt é um reputado centro de vilegiatura 

da Floresta Negra. No «Zum Hecth» deram~me uma 
«Kurkarte» — espécie de livretrànsito — que dotava 

Casa típica da Floresta Negra 

o possuidor de certas regalias. Uma delas era o in

gresso no «Casino» e seus jardins, onde se reuniam — 
especialmente em dias de chuva — todos os hóspedes 
da cidade para 1er revistas ou livros, tomar uma be

bida, escutar uma orquestra no amplo salão de chá até 
às cinco horas da tarde ou depois dessa hora dançar 
ao som da música tocada por um conjunto ligeiro. (Não 
esquecer de bater palmas aos músicos no final de cada 
sua interpretação, de vir trazer a dama com quem dan

çamos, até ao lugar onde a fomos buscar, de lhe chegar 
a cadeira para a frente no momento de ela se sentar 
e de agradecer com uma vénia aos ocupantes da mesa 
em que está). 

Freudenstadt tendo sido quase completamente des

truída durante a Guerra foi reconstruída segundo o 
modelo da antiga cidade mas noutras características 
mais modernas e mais bem delineadas. Nos lados do 
imenso quadrilátero que é a praça principal, os esta

belecimentos comerciais estão situados debaixo de ar

(Continua na pág. 16) 
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3 
poemas 

de 

Pedro 
Homem 

de 
Mello 

B R I S A 

P O E M A 

Longe de nós, nas estradas 

dos céus 

não há anjos mais 

nem Deus. 

Nossas mãos cansadas 

forjaram barcas astrais 

que nos dão o olhar inteiro 

para as rotas dos cometas 

e o primeiro 

vago anseio dos poetas. . . 

Nuno José 

Correu sangue feliz em cada veia 
— Rosa vermelha e azul, sempre crescendo ... 
E a vida foi pagã. 
Onde houve juventude, houve nos lábios 
Recíprocos perdões, durante o beijo . .. 
E a vida foi pagã. 
E nua, ao sol, correndo pela praia. 
Ébria de aplausos, feitos de água e vento, 
E a vida foi pagã. 
De noite quando à urze e à gasolina 
Juntava-se o frescor da madre-silva, 
E a vida foi pagã. 
Naquela estrada (e só naquela estrada !), 
Naquela ponte (e só naquela ponte!), 
E a vida foi pagã. 
No peito a erguer-se e a repartir-se em pombos, 
Nas ancas em que a mão busca a cintura, 
E a vida foi pagã. 
Na música, 
Na dança, 
Na escultura, 
E a vida foi pagã. 
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OUTONO 

No mar está. Naquele mar sozinho... 
Naquela malfadada embarcação! 

E todo o mar, agora, é um caminho 
Em que os meus olhos de afogado estão. 

No entanto, ao mar, àquele mar, funesto 
Como intervalo súbito e sem fim, 
Com olhos, enterrados na água, empresto 
A cor, o aroma e a aragem de um jardim. 

Agarro-me, perdido e vacilante, 
Â espuma, ao vento e às algas, porque vejo 
Desde a cintura aos pés, a cada instante 
A sombra do seu beijo. 

Então, faminto, imaginando rosas 
Ou cravos, cravos brancos, de repente, 
Suicido-me nas ondas voluptuosas 
Onde se deita o meu amor ausente... 

CONDENAÇÃO 

Meu longo itinerário está marcado 
Pelo pecado. 

Não que a náusea manchasse a minha boca 
Mas a água é pouca.... 

Despeco-me. Despeço-me de tudo! 
Mas não me iludo. 

O beijo que a voz leva ao teu ouvido 
É proibido . . . 

E em verdade vos digo, triste, triste: 
— O Inferno, 
O nosso inferno, 
Eterno, 
Existe. 
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C O N T O 

SETENTA P O R T R I N T A 
A voz dela veio lá de dentro: 
— Quantos ovos queres com as alheiras ? 
Ouviase já o crepitar da frigideira. 
— Tanto faz. Um ou dois. 
Sem desviar os olhos do livro, procurou o copo 

de cerveja pousado na cadeira e bebeu um pequeno 
gole. 

— Estrelo dois, "porque não estou para acender 
outra vez o lume. 

Já te conheço... 
Para espairecer, afirmava ele muitas vezes, 

não há como um bom livro policial. Assim inter

rompera o trabalho e estirarase sobre a cama, 
lendo enquanto a tela aguardava, com as suas cores 
brilhando à claridade do quarto. 

Ouviase o barulho característico dos ovos 
caindo na frigideira e, quase simultaneamente, a cam

painha da porta tocou. 
— A porta está aberta ! Entra e põe as garrafas 

aí em cima da mesa. 
Tinha telefonado para a confeitaria para que 

lhe mandassem duas garrafas de cerveja. Afinal em 
vez do rapazito que esperava, entrou um homem alto, 
de chapéu e sobretudo escuros, mãos enluvadas se

gurando um estreito guardachuva de seda. A sua 
voz soou imperativa. 

— Queira desculpar. Desejava comprarlhe um 
quadro. 

Ele sentouse na cama e como estava de tronco 
nu, enfiou uma camisola listada, de algodão. 

— Na verdade preparo uma exposição de modo 
que não me convinha desfazer de nenhum. Por outro 
lado preciso de dinheiro... 

«Os quadros que tenho estão aqui. Queira vossa 
excelência escolher... 

Sorriu interiormente. Vossa Excelência... Uma 
aparência exterior imponente e eilo burguezmente 
de barrete na mão curvando a espinha. Decidida

mente. .. 
O outro cortoulhe o fio dos pensamentos. 
— Quero falarlhe sinceramente. Sei que a sua 

assinatura é condição suficiente para que determi

nada intelectualidade admire e louve, sem reservas, 
o quadro que daqui levar. Porém para lhe ser franco 
não pertenço a essa intelectualidade... Tenho di

nheiro e posso darme ao luxo de comprar uma pin

tura sua mesmo que a não compreenda. O senhor 
pode não gostar de «Wiskhy» e têlo em sua casa 
para oferecer aos seus amigos... 

Ah! Um pormenor importante! Receio fazer a 
figura do novorico da anedota, mas a tela que pre

tendo, para se enquadrar no ambiente a que a des

tino, deverá ocupar um espaço de setenta centímetros 
de largo por trinta de altura. Isto aproximadamente, 
claro... 

— Não tenho de memória as dimensões das te

las que pinto. No entanto, deve haver aí várias nes

sas condições. 
Acendeu um cigarro. O visitante de costas para 

ele, procurava. Sobre a mesa, o seu chapéu, as suas 
luvas e o guardachuva contrastavam estranhamente 
com o ambiente do quarto. 

A sua voz voltou de novo : 
—■ Creio que estes dois estão mais próximos da

quilo que quero. 
Qual me aconselha? 

— Que lhe posso dizer? Este é relativamente re

cente. Pinteio em Paris. O outro é antigo. Porém, 
ambos têm a minha assinatura e as dimensões exigi

das... 

O outro sorriu à ironia e puxou do livro de che
ques. 

— Escolho o de Paris, quanto quer por ele? 
Apoiouse à mesa, dispondose a escrever. 
— Cem escudos. 
A caneta de aparo de ouro imobilizouse. As so

brancelhas espessas do visitante ergueramse numa 
surpresa. Olhou o pintor fixamente. Este estava dis

traído, olhando pela janela com o copo de cerveja na 
mão. 

O aparo hesitou relutantemente sobre o papel es

crevendo a importância pedida. 
— O seu nome completo ou prefere que passe 

um cheque ao portador? 
— José Manuel da Silva. 
— Mas... Usa então nos quadros um pseudó

nimo, certamente... 
— Não, é o meu nome... 
Pela primeira vez desde que entrara, a sua alta 

estatura, a sua segurança, a sua certeza pareceram 

(Continua na pág. 16) 
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e p o r t a n 
O Orfeão havia colaborado, como habitualmente, 

na Abertura Solene das Aulas na Universidade do 
Porto, alguns Orfeonistas, passando pelo BAR da 
Faculdade de Ciências, hesitaram, olhando entre ató
nitos e comovidos aquela Sala outrora barulhenta e 
desarrumada e agora tão cuidada e silenciosa — os 
velhos móveis do Orfeão haviam sido substituídos 
por modernas e berrantes mesas dum BAR — lá 
dentro, uma coisa apenas lembrava aos «caminhan
tes», que aquela sala fora sede do O. U. P., baluarte 
de tradições ascendoudamente defendidas através 
dos anos, um modesto letreiro dizendo: 

«Esta sala foi sede do Orfeão Universitário do Porto» 

tadas», conforme disse o nosso colega Flávio Serze-
dello, os melhores momentos da sua vida académica. 

Após o presidente da Direcção do O. U. P. ter 
agradecido a presença dos Srs. Professores Doutores 
Correia de Barros e Amândio Tavares, respectiva
mente Magnífico Reitor e Reitor Honorário, apre
sentou aos presentes o nosso colega Flávio Serze-
dello, sócio n.° 1 do O. U. P., que num breve impro
viso, destacou a importância do acto que se ia pro
cessar, recordando alguns episódios decorridos nos 
20 anos que o Orfeão vivera naquela sala, abando
nada precisamente há um ano. Finalmente, dirigin-
do-se ao nosso Magnífico Reitor convidou-o a descer
rar a placa de mármore negro que estava coberta 
pela capa de um Orfeonista. 

Logo nasceu a ideia de, no mesmo lugar, afixar 
uma placa que, no mármore, perpetuasse a lem
brança dos dias de alto academismo que ali se vive
ram e recordasse aos vindouros que os Orfeonistas 
de hoje, conhecedores do seu glorioso passado, o te
riam sempre presente para o continuar e tornar cada 
vez maior. 

Aberta, no mesmo dia, uma subscrição entre os 
orfeonistas, para compra de uma placa a descerrar 
em data a escolher, logo apareceram as adesões, 
demonstrando que a ideia vinha ao encontro do 
desejo de todos os colegas que naquela sala viveram 
os primeiros da sua vida de Orfeonistas. 

Foi assim, que no passado dia 13 de Fevereiro, 
pelas 19 horas, e após um ensaio geral, o Coral do 
Orfeão Universitário se reuniu na Sala que fora sua 
Sede, para, solenizar um facto que, simples na apa
rência, se revestiu de elevado significado para os 
Orfeonistas, nomeadamente para quantos ali viveram 
adentro daquelas paredes «agora despidas e bem pin-

OIÇA O PROGRAMA RADIOFÓNICO 

DO O. U. P. 

De 15 em 15 dias às 0 h e 30 m. no «Pro
grama Última Hora, nos Emissores do Norte 
Reunidos. 

O próximo terá lugar no dia 19 do corrente. 

mêmu mísuaa 

"viv 

/3 :•£ » £ V £ P Í : Í : 

Descerrada esta placa, o Orfeão sob a Regência 
do nosso querido Maestro Afonso Valentim, entoou 
a tradicional «Proposição» de «Os Lusíadas». 

Por fim, falou o Reitor para sublinhar o valor 
que dava àquela curta cerimónia, salientando que o 
Orfeão, embora progredindo, não esquecia o passado 
associando-se sentiflamente ao facto agora consu
mado. 

Alguns momentos depois, a sala voltou a ser o 
BAR que agora é, no rosto de alguns uma lágrima 
de comoção brilhava nos olhos e, à noite, na nova 
sede alguns caloiros submetidos à «dura prova do 
baptismo», reviam a sua vida de Orfeonista indis
soluvelmente ligado àquela data. 

Oliveira Carneiro 
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Confraternização 
com 
os Novos... 

por_ 2v_ £oui>ençr> J>inl\<T *r\[<iobms 

Como Vice-Presidente da A. A. A. U. P., é~me 
grato ter o ensejo de colaborar na revista Orfeão, e 
assim poder dirigir as minhas calorosas saudações à 
actual geração académica que tão galhardamente man
tém as tradições da Academia Portuense. 

Fiz parte do Orfeão Académico de 1928 que pela 
primeira vez se apresentou em Coimbra, no dia 22 de 
Março, e depois seguiu em digressão artística por terras 
de Espanha (Saragoça, Reus, Barcelona) onde soube 
manter com entusiasmo próprio da mocidade, o pres
tígio, cultural e artístico que lhe havia sido transmitido 
por outras gerações de estudantes. 

A A. A. A. U. P., que reúne individualidades de 
várias gerações Universitárias, pretende conservar uni
das pelo mesmo motivo da saudade os antigos compo
nentes das diferentes actividades artísticas de outros 
tempos e ligar-se, assim, a todos os empreendimentos 
culturais e artísticos da actual academia, que sabe, tão 
exuberantemente, continuar a engrandecer a obra en
cetada por estudantes de outras eras. 

Ê com viva emoção que todos os anos assistimos 
à festa do Orfeão Universitário para evocar episódios 
passados da nossa vida estudantil e avivar as saudades 
dessa época cheia de quimeras, tão próprias dos verdes 
anos e que são a fonte impulsionadora dos grandes 
movimentos de fraternidade. 

Eis a razão por que esta Associação procura sem
pre no dia da festa do Orfeão, de tão glorioso passado 
e prestígio artístico, confraternizar com os novos, para 
lhes dar com a sua presença, o seu aplauso e o incita
mento para prosseguirem no rumo das betas realizações 
artísticas para que cada época vinque com entusiasmo 
as suas aspirações. 

O convívio com os novos remoça-nos e, por isso, 
procuramos sempre juntar as nossas actividades asso
ciativas às realizações das novas gerações académicas, 
para que se possam manter sempre vivas e unidas pelo 
mesmo acendrado devotamento à Universidade Mater. 
Por esse motivo, e seguindo o exemplo das comemora
ções do cinquentenário do Orfeão, se realizará, este ano, 
no dia 17 de Março, mais um jantar de confraterniza
ção, para que perdure a união entre os antigos e os 
actuais alunos. Os velhos nestas festas podem dar ape
nas a sua saudade e dizer que a vida não é mais que 
uma sucessão de juventudes. 

N. da R. — As informações relativas a esse jantar de con
fraternização entre actuais e antigos alunos da nossa Universidade, 
em comemoração de mais um aniversário da Universidade Porto, 
podem ser obtidas na Secretaria da Universidade — à Faculdade 
de Ciências — junto do Sr. Dr. Tito Lívio. 

Carnaval òo$ 6$tuòante$ de 1961 
(Continuação da pág. 6) 

e milhares de pessoas se acotovelavam nos passeios. 
As janelas estavam apinhadas de senhoras... 

O Cortejo saiu dos jardins do Palácio de Cristal. 
Os carros foram ali armados e pintados só por estu
dantes, num barracão que existia junto da porta que 
faz esquina à rua Jorge Viterbo Ferreira, armazém 
ainda mais feio do que a feia tijela que agora lá 
puseram de «rabo» para o ar! 

Abria o cortejo luzidia cavalgada vistosamente 
trajada de jaquetões e calças vermelhas e chapéus 
amarelos. Depois, o carro «dos Cábulas» em vésperas 
de exame, pejado de estudantes de capa e batina e 
com um grande cartaz onde se lia: «Os três inimigos 
da alma: Raposa, Lápis das Faltas e Palmatória». 
No couce deste carro ia uma chusma de «grilos» que 
outra, coisa não era senão uma banda de música que 
tocava as marchas mais em moda no tempo. 

A seguir, o carro «A Comuna... substancial», 
charge à questão das subsistências. Acompanhando 
esta carroça puxadas por pilecas do Galisa, numeroso 
grupo de rapazes vestindo as mais variadas fanta
sias. 

Seguia-se o carro «Greve das Costureiras», no 
qual se via um grande letreiro com versalhada alu
dindo ao motivo que deu origem à greve, e um grupo 
de académicos trajando à moda das midinettes da 
época; atrás do carro, um magote de grevistas, to
das «machos». 

Depois, o carro dos colegas das Belas Artes 
uma grandessíssima bota adornada de grotescas ca
ricaturas e diferentes dizeres, e um busto de mulher 
simbolizando a deusa Vénus. Já nesse tempo havia 
«fantasias» nas artes plásticas e já nesse tempo ha
via quem achasse «botas» essas modernices exó
ticas, .. 

Este carro era seguido por avultado número de 
«Senhoras da Moda», matulões vestidos de moças 
com exagerados trajos e chapéus da moda em voga. 
Este grupo, como sempre, despertou em todo o per
curso larga e espontânea risota. 

Atrás deste grupo iam os carros das «Cozinhas 
Económicas» e do «Kaiser», e depois, uma gericada 
composta de mais de duas dúzias de asinos. 

Seguia-se o «Carro Eléctrico n.° 169», graciosa 
charge a um «caso» sucedido com um político de 
grande nomeada da época. Nesse carro lia-se, num 
letreiro a todo o comprimento: «Qual é a coisa qual 
é ela, que entra pela porta e sai pela janela?» 

Outro carro se seguia, de crítica mordaz: o da 
demolição da «Domus Municipalis» para abertura da 
futura Avenida dos Aliados. No fundo do carro a 
casa da Câmara em painel, e na frente deste, dois 

(Continua na pág. 18) 
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P Á G I N A D E 
Química fo tográ f ica 

I N T R O D U Ç Ã O 

A luz exerce uma acção fotoquímica sobre um grande nú
mero de substâncias de origem mineral ou orgânica. As modifi
cações de natureza física ou química que resultam desta acção 
podem ser consideradas como o resultado da transformação da 
energia luminosa ou da energia química. 

A luz, segundo as teorias actuais, não é emitida duma ma
neira contínua. Um raio luminoso seria, de facto, constituído por 
pequenos «grãos» de luz chamados fotons, cada um dos quais 
transportaria uma certa quantidade de energia. Esta energia pro-
pagar-se-ia no espaço à velocidade da luz, que como sabemos é de 
cerca de 300 000 km/segundo. 

Mas se muitas substâncias são sensíveis à luz, somente, um 
pequeno número delas pode ser utilizado pela Fotografia. 

Os sais haloides de prata, isto é, os cloretos, brometos ou 
iodetos de Ag, possuindo em elevado grau a propriedade de serem 
modificados pela luz, são os mais utilizados, baseando-se no seu 
emprego as lécnicas fotográficas mais importantes. 

EFEITOS DA LUZ SOBRE OS SAIS DE PRATA 
O cloreto de Ag quando acaba de ser preparado 

é branco. Exposto à luz fica com uma coloração vio
leta e logo depois cinzento-escuro. Este fenómeno 
produz-se a quente ou a frio, no ar ou no vácuo, quer 
o sal esteja seco ou húmido. 

Esta modificação é o índice duma transformação 
química, que é a decomposição parcial do cloreto de 
Ag em cloro gasoso e em prata metálica. 

A prata não existe sempre sob a forma tão co
nhecida dum metal branco com reflexos ligeiramente 
amarelados. 

A prata reduzida, proveniente como o seu no
me indica da redução dum sal de prata, apresenta-
se sob a forma dum pó cinzento-acastanhado ou 
negro. 

É a presença de prata reduzida que dá ao cloreto 
de Ag, parcialmente decomposto pela luz, a coloração 
violeta. 

Com efeito, a luz exerce sobre diversas substân
cias uma acção redutora. 

TIPQ6RHFIII DO COMO 
Dagoberto Luiz dl Abreu 

Sucessor de JOSÉ LUIZ D'ABREU  

33, PR. PARADA LEITÃO, 35 — PORTO — Telef. 26553 

F O T O G R A F I A 
Entretanto, a decomposição do cloreto de Ag 

pela luz está longe de ser completa mesmo, durante 
um período bastante longo. Assim, 18 meses de 
exposição, à luz solar o cloreto de Ag contém ainda 
dois terços do seu cloro inicial. A presença de certas 

substâncias possuindo propriedades redutoras faci
lita a decomposição do sal de Ag. Ê o caso do ácido 
cítrico, por exemplo. 

Esta substâncias quando são misturadas aos 
sais de Ag desempenham o papel de sensibilizadores 
químicos. 

(Continua no próximo número) 

HÁ JÁ MUITOS ANOS 
QUE TOMAMOS CAFÉ 

N O 

ÂNCORA DE OURO 
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IMPRESSÕES DA ALEMANHA 

Irr irias n a Irloircsta \ i r i j r a 

(Continuação da pág. 9) 

cadas — tal como sucedia na Rua do Kaiser José, em 
Freiburgo — o que é, em tempo de chuva ou quando 
neva. muito útil para os compradores ou simples tran~ 
seuntes, e vantajoso para os comerciantes. 

Numa das noites apreciei no «Zwitscherstube» um 
bom vinho do Reno. A pequena sala, com o vigamento 
à vista, estava, nessa fria noite, repleta. Nas vigas en
vernizadas havia inscrições alegóricas do entretenir 
mento e da alegria. Dançava-se. Batia-se palmas no 
fim de cada tango ou chá-chá-chá. Espirais de fumo 
evolavam-se dos cigarros. 

A serena alegria da Paz, na Floresta, a eufórica 
aiegria do Divertimento, na Cidade, eis uma difícil sín
tese que encontrei materializada em Freudensdt . 

R. Guimarães Lopes 

C O N T O 
SETENTA POR TRINTA 

(Continuação da pág. 12) 

abalar-se. Recompôs-se, porém, numa decisão sú
bita, a tampa da caneta voltou ao seu lugar. 

— Creio que houve um engano, um lamentável 
engano... Eu vim à procura de um quadro assinado 
por Eduardo Monteiro. O senhor não mo pode ven
der. 

«Só me resta pedir-lhe desculpa do tempo que o 
fiz perder. 

A caneta e o livro de cheques voltaram ao seu 
bolso. As luvas foram calçadas cuidadosamente. O 
chapéu e o guarda-chuva voltaram a fazer parte do 
seu todo imponente. Num à-vontade todo social a sua 
mão direita apertou a do pintor. Saiu ajustando na 
cabeça o chapéu negro «à diplomata». A porta fe-

chou-se e os seus passos acabaram por se perder lá 
em baixo na escada. 

Quando ela entrou para pôr a mesa, estava de 
novo, deitado sobre a cama, lendo. 

— Cada vez te compreendo menos. Julgas que o 
dinheiro cai do céu aos trambolhões?... Porque carga 
d'agua inventaste outro nome? 

Eduardo preso totalmente ao livro que lia nem a 
ouviu... 

Bodas k Prata òo Uango flmores òe 6skiòanlc 
(Continuação da pág. 3) 

O tango «Amores de Estudante» foi composto 
propositadamente para a orquestra, pelo Dr. Aure-
1 iaiio Fonseca, então quintanista de Medicina e actual
mente professor ilustre da Universidade do Porto. 
A letra foi escrita pelo autor destas linhas e nela se 
procurava simbolizar o efémero da ilusão das almas 
moças de estudantes, mas, ao mesmo tempo, a von
tade de conservar teimosamente aquele efémero . . . 

Quero 
ficar sempre estudante 
p'ra eternizar 
a ilusão dum instante. 

E valerá isso a pena? Eternizar ilusões? Estu
dantes, sim, seremos nós toda a vida, mas sem as 
ilusões de outrora. Saibamos, sobretudo, estudar e 
compreender a mocidade de hoje, para melhor a 
amarmos, porque, ela, sendo como a nossa foi, será, 
ao mesmo tempo, profundamente dissemelhante, no 
renovar perpétuo da própria vida . . . 

Mocidade, oh mocidade, 
louca, ingénua, generosa 
e faminta de Ilusão, 
que nunca sabe os motivos 
de quanto queira o capricho 
ou lhe diga o coração... 

DR. PAULO POMBO 

FORME O SEL CONJUNTO, ou valorize-o, COM INSTRUMENTOS DE 
CATEGORIA, QUE DÃO CATEGORIA 

. Acordeões «Paolo Soprani» — o melhor fabrico italiano e do melhor mundial. 

. Violas eléctricas e Violas-baixa «Hofner» — o melhor fabrico alemão e europeu. 

. Amplificações e Câmaras Eco «Dynacord» — o reputado material alemão, usado 
pelos grandes Conjuntos Musicais. Em Portugal usado por Shegundo Galarza, etc. 

. Baterias Jazz «Premier» — todos os acessórios. Sem rival em todo o mundo. 

. Trompetes, Saxofones, Trombones, Clarinetes, etc. «Toneking» — a grande marca 
mundial. 

Método Orff . Instrumentos Orff-Schulwcrk . Música para crianças . Iniciação musical 
TUDO para música e para os músicos. Facilidade de pagamento. Troca de instrumentos 

o m u s i c a 
RUA FORMOSA, 224 P O R T O 
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CONCURSO DA REVISTA 

Entre as muitas respostas que chegaram à nossa 
Redacção relativas ao último concurso, tiveram 
igual pontuação os seguintes concorrentes: 

Adão Rodrigues dos Anjos — 13 pontos 
Jaime da Costa M. Santos — 13 pontos 
João P. Mesquita — 13 pontos 

Foi sorteado entre eles um disco de 45 r. p. m, 
com gravações da Orquestra de Tangos do Orfeão 
Universitário do Porto. A sorte foi favorável a 

Jaime da Costa M. Santos 

que, desde já tem à sua disposição na Administração 
da Revista «ORFEÃO» (à Faculdade de Letras — 
Porto), o referido disco. 

Aos dois outros concorrentes será atribuído um 
emblema do O. U. P., para automóvel. 

/ / 

A este Concurso podem concorrer estudantes 
e não estudantes 

As respostas devem ser enviadas à Redacção da 
Revista «ORFEÃO» dentro de 15 dias, após a pu
blicação. 

Os nomes dos concorrentes mais classificados 
(juntamente com a respectiva pontuação) serão pu
blicados nesta Revista. 

PROBLEMA 

Dadas doze esferas aparentemente todas iguais 
(isto é, 11 exactamente iguais e 1 de peso diferente 
— a FALSA), pretende-se determinar qual a bola 
FALSA e se ela é mais pesada ou mais leve que as 
restantes, utilizando uma balança de dois pratos 
onde só pode fazer-se três pesagens. 

Nota: Ao resolver-se este problema convém nu
merar as esferas. 

WMM 
m 

PALAVRAS CRUZADAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

HORIZONTAIS: — 1—Estado em que há recusa de ali
mentação; 2 — Fazer preces a Deus; letra grega (inv.); graceja; 
3—Câmara Municipal do Porto; futuro; consoante. 4 — Forma 
do verbo «ir»; agente de autoridade. 5 — Deus do vento (mit,); 
pronome pessoal. 6 — Consoante; alumia, 7 — Alargaram, 8 — Me
zinha; argola. 9. — 4 letras de eneágono; anagrama de chama. 
10 — Habitantes dum país asiático (inv.); reforço de algumas 
peças de vestuário. 

VERTICAIS — 1—Agremiações. 2 — Mano; caixa. 
3 — Companhia de aviação; fruto (pi). 4 — Caminhar; dedo. 
5 — Vogal; rio de Itália; junte; vogal. 6 — Leal; 2 letras de muito; 
caminhos de ferro portugueses. 7 — Apertava; consoante. 8 — Con
soante; lezíria (inv.). 9 — Forma do verbo «ir»; nome de homem. 
10—Ópera; trituras 

IV 

Em que língua está escrita esta frase: 
«Wat cen blijdschap en berrijdine... » ? 

V 

Que significa: 

C A P N O M A N C I A 

II 

«A resposta branda desvia o furor, mas a pala
vra dura, suscita a ira; a língua dos sábios adorna 
a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama estultí
cia». 

— Localize esta frase. 
Quem a proferiu? 

-A 

Esta revista foi composta e impressa na 
TIPOGRAFIA DO CARVALHIDO PORTO 

O PRÓXIMO NÚMERO DA REVISTA «ORFEÃO» 
Um grupo de activos ex-alunos da nossa Universidade, 

numa atitude assaz relevante, está a trabalhar para que se 
comemore condignamente, em Abril próximo, o 

40.° ANIVERSÁRIO DA IMPRENSA ACADÉMICA 

Esperamos poder consagrar inteiramente a próxima 
Revista «Orfeão» a tão marcante acontecimento, que muito 
beneficiará a nossa Academia. 

A Revista «Orfeão» — caros doutores — deixa desde 
já expresso o seu público reconhecimento por tal atitude. 
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C O N Ç U S O 
(Continuação da página anterior) 

R E S P O S T A 

(do número anterior) 

A X B X C = 2 4 5 0 
A + B + C = 2 X S 

O sacristão decompôs 2450 nos vários factores 

2450 
1225 
245 
49 
7 
1 

Com esses factores fez várias combinações: 

2 S 7 7 7 5 ■; 2 5 2 

25 10 14 7 10 ; 35 5 7 

49 49 25 50 35 70 ' 35 
( i 

98 175 

2 

5 

245 

Somas! 76 | 64 | 46 J 64 | 52 ! 82 j 72 | 108 | 184 | 252 

O Sacristão, depois de ter estes elementos declarou que eles 
não eram suficientes para poder dizer as idades dos vários paro

quianos. 
Ora, nós não sabemos qual a idade do sacristão mas este 

sabiaa; se não podia dizer quais os três factores que, somados, 
eram iguais ao dobro da sua idade, só podia ser porque havia 
duas hipóteses iguais. Como se pode ver no quadro acima, essas 
hipóteses são : 

5 7 
10 7 
49 50 
64 64 

Eliminadas deste modo as outras hipóteses, temos ainda que 
decidir entre as duas restantes. 

Sabemos que o padre afirmou ser mais velho que todos os 
outros, e que esse novo elemento era suficiente para o sacristão 
se decidir por uma das hipóteses. 

Se o padre tivesse 51 anos (ou mais) ambas as soluções 
continuavam a servir. 

Chegamos assim à conclusão de que o padre apenas poderá 
ter 50 anos para que o sacristão conclua que os paroquianos 
tinham respectivamente 5, 10 e 49 anos. 

Carnaval dos éludantes òe 1961 
(Continuação da pág. 14) 

paus ao alto, cruzados, a aguentar uma corda com 
uma grande pedra para arriar do outro lado, dois 
braços, tendo um deles uma lustrosa cartola em cor

tesia, charge a uma importante figura poltica da 
época muito mesureira... Aos lados do carro, a le

genda: «Avenida Elisia — Aplicação da ciência dos 
panos crus à Engenharia». 

Atrás deste carro seguia um gigantesco «baca

lhau», ainda alusivo às obras de transformação do 
burgo tripeiro. No bacalhau, mesmo a meio do lombo, 
erguiase o «quiosque do Sebastião», um curiosíssi

mo tipo do Porto que nunca esquecerei quase sem me 
conhecer, era a ele que eu recorria quando as finan

ças tinham descido ao último degrau... 
Havia ainda um carro denominado «Alambique 

da Asneira» ! Era uma riquíssima piada a um mestre 
forte na dita... 

Depois seguiamse vários «landus» com o Tra

palhãoMor (Abílio Machado) sua Casa Militar e Se

cretários e fina flor dos magnates da política: 
Afonso Costa (?), António José de Almeida (A. Cou

tinho Lanhoso), Pimenta de Castro (Pinto Valente), 
Machado Santos (Armando Varela), Brito Camacho 
(?), etc. 

Estudantes da tal barbicha existencialista. Co

mentai o que aí fica esboçado e confrontaio com 
o que se passa agora. Era melhor o passado ou é 
melhor o presente ? Não me compete a mim — nem 
a mim nem à velhada do meu tempo — dizêlo. Ê a 
vós, mesmo porque é pecha dos novos dizer dos ve

lhos que estes só acham bom o que era do seu 
tempo... 

Gostava de saber o que vós pensais a respeito 
da nossa época e da vossa. 

E quereis saber para quê? Para, quando chegar 
ao outro mundo contar aos meus colegas o que por 
cá se passa e dizerlhes o juízo que vós fazeis a 
nosso respeito e dos nosso tempos... 

Muito nos havemos de rir... 

A. COUTINHO LANHOSO 

cJ'enlnsutai 
FABRICO DIÁRIO 

A L B I N O T E I X E I R A L D A . 
CONFEITARIA — SALÃO DE CHÁ E CAFÉ 

65, Praça Mousinho de Albuquerque, 60 — P O R T O 
Telefone, 61575 

por-ji-ri-os 

PORTO 

R. S. Catarina 

Casa especializada em: 

FATOS E MEIAS CALÇAS 
P A R A B A L L E T 

LISBOA 

55, R. da Vitória 
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í SEËË 

D E F I N I D O S 

Lenço : — O único lugar onde se deve meter o nariz 
sem ser chamado. 

P A U / A 
Comentário melancólico 

No terraço de um bar, sozinha, entre muitos 
copos de cerveja, uma chávena de café comenta com 
melancolia : 

— Ë bem verdade que, infelizmente, os homens 
preferem as loiras ! 

Filatelista: — Coleccionador de cuspo internacional. 

Cartão de visita: — Lembrança que as visitas dei

xam quando têm a alegria de 
não encontrar os amigos em 
casa. 

CONVERSA CONJUGAL 

Exortação 

O bêbado ao polícia que o leva pelo braço: 
— Mas o senhor, um militar tão distinto, não 

se envergonha de passear comigo, de braço dado, 
numa rua em que há tantos conhecidos seus? 

RECEITAR... 

O médico: — Tome este remédio e verá como a 
constipação lhe desaparece em 2 ou 3 dias. 

O doente: — O doutor está rouco ! 
O médico: — Estou: é uma maldita constipação 

que não me larga há mais de 3 semanas. 

Ela :—Es um miserável; casaste comigo somente 
porque imaginavas que tinha uns contos! 

Ele: — Mentes! Casei contigo porque imaginava que 
tinhas muitos! 

C R I T I C A R 

Dizia um escritor a um crítico. 
—■ Você não pode dar opinião sobre a minha 

peça porque nunca escreveu para o teatro, nem se

quer um monólogo! 
— Também nunca pus ovos e sei apreciar me

lhor uma omolete, do que uma galinha!... 

P O R T O E D I T O R A . L D A 
L I V R A R I A 
RUA DA FÁBRICA, 84 
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P A P E L A R I A 
P O R T O 

Quando necessitar de um bom dicionário tenha sempre presente os Dicionários «EDITORA» 

Dicionário de Português — 4.a edição — por 
J. Almeida Costa e A. Sampaio e Melo, com 
a colaboração de diversos professores es
pecializados. 

Dicionários de FrancêsPortuguês — por Olívio 
de Carvalho — 2.a edição. 

Dicionário de PortuguêsFrancês — por Olívio 
de Carvalho. 

Dicionário de EspanholPortuguês — 2." edição 
por J. M. Almoyna. 

Dicionário de PortuguêsEspanhol — por J. M. 
Almoyna. 

Dicionário de InglêsPortuguês — pelo Dr. Ar
mando de Morais — professor metodólogo 
do Liceu Normal de D. Manuel II, do Porto. 

Dicionário de Verbos Franceses — pelos Drs. 
Virgínia Mota, Irandino F. Aguilar e Ernâni 
Rosas. 
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A G I N A F E I I N A 

RECEITAS C U L I N Á R I A S 

COCKTAIL «LIBRIU 

Ginja — 5 partes 
Aguardente velha — 

Misture bem. 
Beba num copo prévia: 

Segundo os conhecedoreBeste cocktail car 
riza-se por duas propriedadesHssenciais 
dante em épocas de stress ( 
seu poder relaxante muscul 
por actuar ao nível diencef 
custo — daí o seu abundante 

BOLO À TI 

Ingredientes: 1/2 quilo 
colher de sopa de fermento 
colher de sopa de manteiga 

Misture a farinha, o fenHmto, a b 
teiga, os ovos e junte leite ei Iquan 
para que a massa fique mole IBata 
deixe crescer na própria vas l a K 
pois de crescido, despeje nun I wr. 
manteiga e enfarinhada. D 
depois leve a assar em forn 

D E R N I E R C R I ! 

LINHA FE 

— Apesar de se vere 
botins ou botas, nota-se que 
a afirmação que vem nas r 
nos últimos dias: 

«Sobem as sais e crescem 
Ives de Saint-Laurent apreá 

cujo cano ultrapassa o joelho. 
— As saias são de pregas 

raça. 

LINHA MASCUl 

— Casaco de pintas pretas. 
—Golas e botões forrados 

fl ti "Caloira Famosa e nunca 

LOIRA 

s l inhB são inteiramente escritas para ti. 
eu luga A n a r c a finalmente presença, na pá-

feminina Bnossa revista. Mas não só nela! 
que ocupas um lugar especial 

ia da grande família orfeónica. 
meiras atenções. Calma! Não 

intimides. Confia! 
s velhas, eu falo em nome delas 

és a menina mais nova. Por 
jsas atenções. 
e, que podes contar com o nosso 
ossa Amizade! Eu tenho a cer-
ite desde o primeiro sorriso de 

imos. 
*!É:Caloira»: 
« a p e n a s Bedir-te, para transmitires às 
aloirinhas B te sucedem, a sólida cadeia de 
lagem que B l iga já ao nosso Orfeão, 
sei que a B u s aprofurïdar, continuando, no 

r ^ r dos anos qu<' passarem, a juntar novas ami-

flssaz cantada' 

depois, lando como nós, dirigires às mais 
is H B mas sincera saudação de boas 

tílsBverás quBalgo mais que Amizade vibrará 
Bt rof l ti: uimBentimento bem profundo de sau-

Antonieta Aveiro 

de... 

M. E. 
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O MOSTEIRO DA SERRA DO PILAR, em Vila Nova de Gaia, visto da cidade do Porto 

Desenho de Mário 

R E V I S T A O R F E Ã O 

ADJUNTOS À REDACÇÃO 

MANUEL PINTO LEITE 
JOÃO DE ARAÚJO RESENDE 

ADJUNTOS À ADMINISTRAÇÃO 

FERNANDO SÉRGIO SALGADO AMARAL 
VALDEMAR DE JESUS CADINHA 
JORGE MANUEL MONTENEGRO CHAVES 

A S S I N A T U R A 

1 ano (5 números) — Continente e Ilhas 
1 ano (5 números) — Ultramar 
Venda avulso 

10S00 
15S00 
2$50 




