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ANTÓNIO GONZAGA MACHADO LEITE 

GEOLOGIA PORTO 

Se temos aulas às oito 
É certo e sabido 
Que o António chega atrasado 
E meio adormecido 
Com o continuar da manhã 
O António vai acordando 
E às onze horas em ponto 
São horas de ir até ao bar 
Para um bolinho papar 
Depois 
Almoçar, dormir a sesta... 
E aparecer às três 
6 o costume, e a verdade, podem crer 
E pronto, vou acabar 
Antes porém 
Por ao fim estares a chegar 
E tens sabido vencer 
PARABÉNS. 

Felicidades deseja-te a 
Elisa Mana 
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CELESTE FERNANDES DA SILVA BRANDÃO 

BIOLOGIA ESPINHO 

I 
A querida Celestinha 
É tímida até mais não 
Mas em casa com a íamília 
Tem um génio repontão 

II 

Quando vai para a Estação 
Às vezes um pouco atrasada 
P'ra não perder o comboio 
Vai correndo à desfilada 

III 

Agora p'ra terminar 
Como já tens versos a mais 
Felicidades sem par 
Te desejam os teus Pais. 

1 

Não sabe o que diz 
Mas sabe o que faz 
Estuda as sebentas 
Da frente para trás 

II 

Conhecedora profunda 
De todos os vegetais 
Não despreza porém 
Os prazeres dos mortais 

III 

Nadar e «picar» 
Guiar e pairar 
São quatro prazeres 
Desta menina exemplar. 

I 
Eis-me querida amiga 
A tentar versificar 
Receio no entanto 
A bom resultado não chegar 

II 
Pediste-me para escrever 
Qualquer coisa a teu respeito 
Mas confesso que de certeza 
Para tal não tenho jeito 

III 
As férias passou-as ela 
Inteirinhas a estudar 
Para quê tanto esforço? 
Para de ano passar 

IV 
Sabeis vós quem ela é ? 
A Celestinha Brandão 
É novinha na verdade 
Mas tem feito um « papelão ». 

Felicidades com « par » 
Da amiga Teresa 

I 
Quem não conhece a Celeste 
Moça bonita e acanhada 
Embora pareça mentira 
Este ano é cartolada 

II 
Sempre muito estudiosa 
O curso quer acabar 
Para no futuro próximo 
A juventude ir ensinar 

III 
Todas a viram atarefada 
Nas férias do Verão 
Mas o certo é que conseguiui 
Ter a «carta» na mão. 

IV 
E agora Celeste 
Resta-me terminar 
Envio-te um xi-coração 
E felicidades sem par. 

Do Ricardo Da amiga Deolinda 
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ELISA MARIA DE ABREU FERREIRA SÁRRIA 

GEOLOGIA S. MAMEDE INFESTA 

Por vermos na tua vida 
O curso do teu desejo 
Recebe filha querida 
Um reconhecido beijo 

E por ser esse na vida 
Também o nosso desejo 
Dá-nos tu, filha querida 
Um reconhecido beijo 

Demos-te um beijo, outro deste 
Temos a conta igualada 
Por tudo quanto fizeste 
Bem hajas, filha adorada 

Mais um beijo dos teus Pais 

Como versejar nâo sabemos 
Sem rimas escreveremos 

" ELISA muitas Felicidades " 

António e Fernando 

Dos sonhos mil, que um dia sonhaste 
Um, apesar de muito nova 
Já quase realizaste 

Foi um tempo maravilhoso 
E tu jamais esquecerás 
As alegrias que sentiste 
E as lágrimas que também choraste 

Foste sempre simples no teu viver 
E soubeste lutar contra o desânimo 
Chegaste ao fim... Soubeste vencer 
Agora 
Há uma porta que se abre para ti 
Há um mundo novo à tua espera 
Vai. . . Sorri 
E constrói nesse mundo a tua felicidade 

Com um beijo da 
M. Rosa 
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EUGENIA CANDIDA FERREIRA VON HAFE 

QUÍMICA PORTO 

Por laracha 
Pelo habitual 
Hoje por rotina 
Ser um romântico 
Por causa das árvores 
Eu homem atrasado 
Havia o mar 
Havia a Geninha 
O Sol na sua pele. 
Depois veio nada 
Não por ironia. 
Tristeza 
Ou alegria 
Que tu, 
Para além tudo isto 
Creio que houve um dia de chuva. 

Se acaso um anedota 
Alguém resolve contar 
A Gena começa a rir 
E o pior é para parar. 

Mas se a aula se prolonga 
E já vai além da hora 
Abre e fecha a lapiseira 
Sinal que quer ir embora. 

Certo convívio animado 
Conquistou um coração 
Ó Gena não me ralhes 
Desculpa a indiscrição. 

Tito Com um abraço da Otília 

Assinei Tito 
Agora 
Geninha de agora 
Porque se lembrou 
De outrora 
Para dizer coisas 
Que coisas não são 
Bem haja por se ter 
Lembrado de mim 
Que todo o viver 
Seja seu... 

le mim 

Há um pormenor engraçado 
Que vale a pena apontar 
Quando os outros fazem asneiras 
A Gena põe-se a corar. 

Um ataque de riso 
De nunca mais acabar 
Não é falta de siso 
Ë que não consegue parar. 

Tifc Com um abraço da Daniela 

Última hora 
Quer a Gena uma quadra 
Tenha calma ó doutora 
Vai Felicidade e... mais nada. 

Com a amizade da 
tia Mi, Raquel e Teresa 





FERNANDO MANUEL PEREIRA DE NORONHA 

GEOLOGIA ESPINHO 

Afinal nós conjugamos 
O conversar e o estudo 
Assim podem dizer 
Que o tempo dá para tudo 

Os ideais que te cercam 
Vencidos estão quase a ser 
Esperemos confiantes 
Que em breve os hás-de obter 

Se no presente os estudos 
Os temos vencidos os dois 
Problemas e trabalhos 
Vencê-los-emos também depois 

Da tua Ly 

As pedras polidas 
Enleitiçaram-no a valer 
Por isso não foi difícil 
Saber que curso escolher 

É bastante aplicado 
Estudioso também 
Porém se vê algum carro 
já não liga a ninguém 

Há mais acrescentar 
Ao que podia dizer 
Sim, felicidades 
E consigas emagrecer 

Da amiga Zairinha 

Quando vamos para o campo 
E certinho 
Que o Fernando 
Tem de dar um trambulhão 
Depois fica todo zangado 
E ainda por cima... resmungão 
Nestas saídas parao campo 
Já houve quem lhe chamasse 
Bisbilhoteiro (Ai... as cores dos minerais) 
Ficou todo arreliado 
Mas concordemos 
Que bem certo é o ditado 
Quem tem fama é porque lhe tira algum 

proveito 
E para acabar 
Desejo com toda a sinceridade 
Que a nova etapa que para ti vai começar 
Te traga «Felicidade» 

Elisa Maria 



>?**" 



JOSÉ LUÍS FONTES 

QUÍMICA 

Quando este Dr, entrou p'ra Faculdade 
Curso nenhum o satisfazia 
B depois de muita hesitação 
Kesoiveu optar pela Engenharia 

Depois de um ano de muito estudar 
Podia já tirar conclusões lógicas 
E após um intenso matutar 
Decidiu mudar para Biológicas 

Entretanto a nova reforma surgia 
E com ela o seu curso Ideal 
A nova licenciatura em «alquimia» 
Uma autêntica revelação sensacional. 

E, eis o Zé Lima a estudar noite e dia 
Os hidrocarbonetos, os famigerados catiões 
E era só ver com que prazer resolvia 
O pH de soluções tampões. 

Mai as consumições não tinham acabado 
A'nda havia a analise infinitesimal 
E o Zé pensava e repensava 
P'ra conseguir resolver um integral. 

Mas num dia nevoento de Outubro, 
Dia esse que será sempre lembrado, 
Passou a câlcu'o e a partir daí 
O Zé Luís sentlu-se formado. 

IK agora que o curso está a acabar 
w,n vou pensando cá para comigo 
Como vai ele conseguir passar 
Sem o polanógrafo, o seu maior amigo? 

Da São 

Pobre de ti coitado 
Nunca te viste em tal assado 
Nineoiem escuta a tua voz 
Sentes-te derrotado 
No meio de todas nós 
Teus gestos de desalento 
Pobre de ti colega desamparado 
Tem calma já nem falta um ano 
E está a acabar o tormento 

DA COSTA LIMA 

PORTO 

De Plng-Pong entende a valer 
v̂ ii uni cuiia e uni modelo 
Sabe de tudo e com o seu saber 
Tudo resolve com bastante zelo 

Também conhece a forma 
Na arte de «toureai» 
Pois se os discípulos se enganam 
ti para a arena lue mandam 
O Director p 'ra lidar 
O Lima nunca se assusta 
i^iiiprega a subtileza 
Faz-ihes os passes à justa 
para bem ter a certeza 
D'uma bolinha levar... 

A secção de Ténis de Mesa 

De fósforos emprestados 
De espátulas pedinte 
Das meninas treinador 
E também grande «amador» 
Nos intervalos vai pôr 
Seus problemas com requinte 
Mas não chega sua conversa 
Começa a discussão 
E ao início regressa 
Sente-se conquistado 
Agarra a pasta e sai calado 
Como um furacão... 
Ë que Zé: precisas de «calcular» 
Para te saberes «Integrar» 
No melo de nós. 

Da colega Conceição 

Nitrato, borato, permanganato, 
Oxnlato fosflto, hidrogenofosfato, 
Configuração electrónica, hibrldizaçfio, 
Solução aquosa, solução tampão. 
Energia de Gibbs, entalpias, 
Plnfr-Pong, entropias, 
Hóquei em patins, acetato de etilo, 
Determinante-, terc-butilo 
ResIstlvldadeB, balanços materiais, 
Anedotas e outras coisas mais 
Tudo Isto já sabe o Dr. Zé Luis. 
Ró uma coisa lhe custou a aprender: 
«O Integral de f(x) dx»... 

Da amiga Daniela Da amiga Maneio 



Valente e fero varão 
Senhor de feitos lendários 
Alberga em seu coração 
Não um amor, mas sim vários 

Um deles é o oqui patinado 
Peleja de luta sempre acesa 
O outro um joguinho acetinado 
Também chamado ténis de mesa. 

Tal parodoxo de espantar 
Tem toda a explicação 
Num deles nem o deixam piar 
Mas no outro é um mandão 

Mas há mais nisso de amores 
E ninguém lhe vai querer mal; 
çâo tantos, tantos como as flores 
Que ele tem no seu quintal... 

E agora que é doutor 
Quem é que o há-de aturar 
Os do oqui, não senhor! 
Que vá com as meninas treinar. 

Com um abraço do 

Bernardim Riacho 
(Poeta Úrico decadente e reformado) 

Uma gargalhada estala vibrante 
Nele um "quê" de troça logo se adivinha, 
A piada fresca, sai desconcertante 
Pois claro é ele, ei-Io o "Zéquinha". 

Quem o vê sério e convencido 
Sebenta na mão pronto p'ra estudar 
É até capaz de apostar a vida 
Em como o rapaz estuda a matar. 

Mas, mais dois amigos com quem conversar, 
Ou "bolas" p'ra sacar ao Director; Oh! Triste fado, 
Umas "macaqtiinhas" a pedir para treinar... 
E a pobre sebenta lá fica de lado. 

E o tempo passa, doce lentidão, 
Desfilam projectos, sonhos, ilusões... 
Mas Maio acaba, e a partir de então, 
O Zé Lima acorda com palpitações. 

São noites de insónia, ali no Bissau, 
São manhãs tremendas, tardes de arrasar 
E só o "Pingue - Pongue" na "hora do drama", 
É capaz então, de o não ver a estudar. 

E o Zé Lima sofre e desanima 
Toma cafés para não dormir, 
E só quando o último exame termina 
É que ele acalma e volta a sorrir. 

Com um abraço do amigo, 

F. Valente 

Como Chefe de Secção, 
Por vezes deixa-se "levar", 
Mas quando ele tem razão 
Ninguém o consegue calar. 

De defesa impenetrável, 
D'ataque demolidor, 
É sem dúvida indispensável 
Este senhor jogador! 

Treinador diplomado, 
Da Secção feminina, 
Por vezes vê-se obrigado 
A sair pela surdina... 

Do amigo F. Mendes 





MARIA AUGUSTA BAPTISTA DE CARVALHO SAMPAIO 

QUÍMICA VILA REAL 

Menina como esta 
Penso eu não haver 
Levantar-se sempre tarde 
E nenhuma falta ter. 

Por estranho que pareça 
Férias não gosta de ter 
Porque tem o inconveniente 
De o Mário não poder ver. 

Que gosta da Suave 
Sempre lhe ouvi dizer 
Ou não seja lá 
Que pastéis pode comer. 

Fazer mais versos eu queria 
Mas não tenho inspiração 
Só me resta enviar-te 
Beijos e um xi-coração. 

Nunca mais é sábado 
Que triste o meu fadário 
Uma semana à espera 
Pela chegada do Mário. 

Com um abraço do José Luís 

Toda a semana tristonha 
não estuda, 
só suspira, 
mas eis que num instante, 
chega alegre efusiante, 
uma auréola de esplendor: 
é sábado 
Chega o doutor! 

Da Irma multo amiga Za.ro Com um abraço da Daniela 

Prestes para África partir 
Aqui deixo meu voto sincero 
que sempre o meu sentir 
seja o muito que te quero. 

Teu Mário 
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MARIA BEATRIZ NUNES PORTELA 

QUÍMICA PORTO 

Deita-se tarde 
E levantar ?I 
Tiz, Tiz. . . 
Tiz, Tiz. . . 

A Tiz se levanta 

Lava-se à gato 
A Luís XIV 
Ou faz feriado. 
Toma o café, 
Pega nos livros 
Bem arrumados 
Por toda a casa, 
E quando sai, 
Diz ser tão cedo 1 
Pois o mestre 
Acaba de entrar. 

A carocha da 
Maria Valentina 

Por terras distantes d'América 
Perdeste o coração 
Sabíamos-te distraída 
Não foi grande a admiração 

Com um abraço 
Da Daniela 

Nasceu, cresceu... 
Era a Tizinha. 
A bailes e noitadas não faltava 
Depois arrependia-se coitadinha ! 
Tão exausta e não estudava £ 
O exame era um martírio, 
Noite fora em revisões, 
Mas passado o tal delírio 
Sentia também alívio, 
Acabavam-se os estremeções 

Com um abraço ão 
António Inácio 

I 

Nos tempos bem passados 
Na brincadeira e estudo 
Houve uma reviravolta 
Está a chegar o «Canudo» 

II 

Nem só de pão vive o homem 
E a «Tiza» também não 
O cupido fez das suas 
E atingiu-lbe o coração 

III 

P'ra terminar com calor 
Um voto vou formular 
Na carreira e no amor 
Felicidades sem par 

Da amiga São 
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MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA PINTO DE ALMEIDA 

QUÍMICA VILA NOVA DE GAIA 

Dedico estas duas páginas a meus Pais 
Pela gratidão que lhes devo 
E, pelo muito Amor que lhes concedo. 

EU 

Até que enfim que quase acabaste 
Nossa única filha querida 
Pois que tu tanto estudaste 
Que sejas feliz na vida. 

Trabalhaste, mas venceste 
Trabalho que foi o teu 
Prazer que aos teus Pais deste 
Para que vivamos todos num céu. 

Teus Pais 

O vento que sopra de Leste 
e recita poemas de vingança 
emudeceu, fez-me companhia, 
é meu amigo; 
o mar que me apavora, 
que galga a terra 
e me quer engolir, 
amainou, beijou-me os pés, 
acarinha-me agora 1 
Como não tinha sobre que derramar 
a tinta na folha bisbilhoteira, 
pensei dirigir-me ao Parnaso 
ir de encontro às musas, 
rcgar-lhes inspiração 1 
Mal professada a ideia, 
uma Vénus disfarçada 
desceu à Terra e falou comigo. 
Os raios do sol minúsculo 
que iluminam os passos futuros, 
moravam nos olhos dela. 
Soltavam-se de vez em quando, 
feriam os meus gravemente; 
as palavras construíam a conversa, 
a simpatia era o seu forro. 
Setas ensopadas de alegria 

« Mãezinha, faça-me uns versos » 1! 
Que hei-de eu dizer ?! Pois não sei ! 
Tens sido uma filha aprumada, 
Mas daqui em diante, eu verei ! 

Ao pensar em tos fazer , 
Penso que és trabalhadora. 
Gostas muito de brincar . 
Mas isso agora, 
Não é para a nossa Doutora ! 

Tua Mãe 

vibravam golpes de morte 
na tristeza, 
sentia-me brotar de nuvem fumosa 
do bule arábigo feiticeiro. 

Estava contagiado ! 

Passados momentos, 
a deusa incoberta abandonou-me, 
respirei fundo, 
volte: à realidade; 
enganara-me... ! 
Era como eu mortal, 
nunca vivera com Zeus, 
nunca amara Marte ou Adónis, 
nem jamais bebera ambrósia. 

Ela existe em pessoa, 
é concreta, 
e como a flor do jardim, 
n^raHa e cativa 
o semelhante ! 

Do Amigo: 

/osé Antón-o 
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MARIA DANIELA DA COSTA MARTINS 

QUÍMICA P0RT0 

O tempo é sempre tempo de futuro 
As palavras constroem-se por dentro 
Onde crescem as viagens e os caminhos 

Que importa o peso do teu tempo 
E a secura das tuas mãos agora 
E as lágrimas que não choraste 
E a raiva que não sentiste/ 

Que importa a pálida monotonia 
As formas e palavras diluídas 
E o amor que ficou por habitar 
Na engrenagem dos hábitos consentidos? 

O tempo é sempre tempo de futuro 
As bocas os cabelos as mãos os olhos 
Transformam-se acendem-se e cantam 

Há sempre tempo de ser do nosso tempo 
Há sempre vida num grito que não se caía 
Há sempre um país por inventar que cresce. 

Do cunhado amigo António César 

Linda aldeia me mostrou 
Que momentos agradáveis! 
Reparem lá, já se formou 
São ou não são, ares saudáveis? 

Movimento, despacho, decisão. 
Sempre disposta a aconselhar 
Um certo ar refilão 
Um pouco de meiguice a temperar. 

Sabem quem é ela? 
É a minha amiga Daniela. 

Um abraço da Maneia Alegria 

De uma cartola faz questão 
E também dum bengalão 
Que «Quimica» quer conquistar 
Mas não lhe falem em estudar. 

Passa um Fiat — lã vai ela! 
Mas quem é?! — a Daniela! 
Toda contente a businar 
Pois depressa quer passar. 

A malta tanto «liga, como «desliga» 
É conforme ela estiver 
Mas, por mais que se lhe diga 
Nunca se emenda a valer. 

Com uma voz sensata 
Sei que posso afirmar 
Que de boa pequena se trata 
Com quem se pode contar. 

Com um abraço da Conceição 

2 8 
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MARIA HELENA LOBO 

BIOLOGIA 

Desde os teus primeiros anos 
Mal articulavas « mamã » 
Fizemos nossos planos 
Para o teu dia de amanhã. 
Muitos dos nossos anseios 
Já os vimos conseguidos 
Não temos nenhuns receios. 
Tantos êxitos obtidos ! 
Tens direito ao canudo 
Com isso nos desvaneces, 
a muito, mas não é tudo 
Quanto da vida mereces. 

Teus Pais 

Livros, cafés, horários, 
Seminário, opção, 
Conferências e trabalhos. 
Mas que grande confusão ! 

Anda sempre atarefada 
Alheando-se de tudo 
Esquerda e direita são trocadas, 
Ideias, palavras e tudo. 

Agora o curso a findar, 
Rumo a um novo porvir, 
Acabarás por encontrar 
Tempo ainda p'ra sorrir 

Felicidades sem par de tua irmã 
Maria Olinda 

Guiar é seu prazer predilecto, 
De velocidade é muito amiga, 
Mas... tem o curso quase completo, 
Vencendo com trabalho e fadiga. 

Diz-rne cá, mana doutora, 
J á que estás próxima do fim. 
Estudaste. Parabéns. E agora ? 
Quando resolves dar o sim ? 

Desta Angola tão distante 
Onde surgem dificuldades, 
Quero enviar um abraço 
De muitas felicidades. 

Hernâni Manuel 

MAIA GONÇALVES 

PORTO 

Querem que eu fale da Lena... 
IN em tudo de todos se diz, 
Cunhe ço-a desde pequena, 
Senhora do seu nariz. 

Tem coração, tem cabeça. 
Cada coisa em seu lugar. 
Tem carácter que mereça 
Muito, em si, se confiar. 

Mas deita-se já com a Lua. 
Para acordar é um horror ! 
Quase é preciso uma grua 
Não basta um despertador. 

Desgostos, a esconder ? 
Nem um, leve ou profundo, 
A meus olhos, tem de ser 
Das moças melhores do mundo. 

Um defeito — que resolvo 
Aqui dizer — não o nego : 
É que se anda de Volvo, 
Carrega muito no « prego ». 

Cuidado Maria Helena ! 
Há perigos pelos caminhos. 
Assim, já multa pequena 
Tem ido para os anjinhos. 

Para mim andares depressa, 
Em útil velocidade, 
E terminares o teu curso 
Com multa felicidade. 

H. a. 
Porto, 20/3/69 

30 





QUÍMICA 

MARIA ISABEL MOREIRA RIBEIRO ESTEVES 

A REGOS 

Menina prendadinha 
Habilidade sem par 
Foi agora p'ra cozinha 
Com o fim de se treinar. 

Na condução é um ás 
E trouxe a carta à primeira 
Só lhe repetia o Engenheiro 
P'ra Doutora isto é brincadeira. 

Sem muito puxar pela tola 
A Isabel foi passando 
P'ró ano põe cartola 
Assim como o seu Fernando. 

Amiga dos animais 
Ao «Piruças» tem devoção 
Seria um bom partido. 
Mas já deu seu coração. 

Com um abraço da Teresa 

Para os anúncios é das primeiras 
Com a Beatriz costuma ir 
Mas se acaso um dia chove 
É vê-las para casa fugir. 

E depois a prestar contas 
Diz ela muito arreliada 
Querias que fosse aos anúncios 
E que ficasse constipada? 

Com um xi-coração da Otília 
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MARIA LAURA DA COSTA MONTEIRO 

BIOLOGIA MAIA — PORTO 

I 

Maria Laura Monteiro 
Amável e atraente 
Tem um sorriso fagueiro 
Que prende alma da gente 

11 

Apesar de ser portista, 
Esta Universitária 
Vai ver o Boavista, 
Por influência bancária. 

Ill 

Por mais que a ideia forge 
Nomes de conquistadores 
Na verdade só o Jorge 
Existe nos seus amores 

/. Santa Rita Xisto 

1 

Apenas duas palavras 
Para lavra definir 
É alegre e jovial 
A vida leva a sorrir 

II 

Tem peneiras, ó se tem 
Mas que importa se é verdade 
Quando estuda sabe tudo 
Tudo é facilidade 

Felicidades do colega Zé Manei 
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MARIA LUÍSA COCHOFEL CALEM HOLZER 

QUÍMICA PORTO 

ivienina sossegadmha 
aorriaente e aplicaaa 
H, esta nossa colega 
De todos mui estimada. 

Surgiu cá há pouco tempo 
Vinda da engenharia 
Para este novo curso 
Onde boa figura fana. 

Mora na Foz todo o ano 
P'ra onde vai cada dia 
Num dos muitos autocarros 
Com a melhor companhia. 

E mesmo a terminar 
Só te quero desejar 
Que sejas pela vida fora 
A Luísa que és agora. 

Da Manuela 

Sobre ti amiga 
Difícil é versejar 
Nada tens que se te diga 
Nada há para gracejar 
Isto não é ofensivo 
É um facto a constatar. 

Com um abraço da Daniela 
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MARIA MANUELA 

QUÍMICA 

Ouvi agora senhores 
Temos muito que contar 
È u história de Né 
Que passa a vida a bordar 

Não podemos deixar de falar 
Numa história tão famosa 
Ë de todos conhecida 
A do paste] cor - de - rosa 

A seguir ao cor - de - rosa 
Veio uma coisa amarela 
Que para debaixo da mesa 
Pausou pelas mãos dele 

Para versos coloridos 
Não temos nós multo jeito 
Pois sabem que para a Né 
Só verde e branco é perfeito 

Chegamos ao fim 
Desta nossa inspiração 
Só nos resta desejar 
Felicidades de todo o coração 

Irmã e Primos 

Um dia pum explodiu o gás 
Mesmo na cara zás - trás - pás 
Lágrimas, bolhas, farmácia, pomada. 
Esfrega na cara não dói nada 
Grande alarido na Faculdade 
Lenço na cara não tapa nada 
Mas que pane. Foi por um triz 
Que não foi manchada 
Para Paris. 
Cara de nada, nada na cara 
Agora está boa para a garraiada 

PINHEIRO CRUZ 

TROFA 

Há uns tempos para cá 
Anda triste a Manuela 
Será que a PROPAGANDA 
Não é p'ra o feitio dela ? 

Mas se a querem ver 
Saltitando de alegria 
Ë dlzer-lhe que no Porto 
Vai haver AGRONOMIA. 

Dedicar-se à agricultura 
Não, isso ela não queria 
Ë que assim o ARNALDO 
Vinha fazer-lhe companhia. 

E agora cara amiga 
O curso vamos acabar 
Desejo-te mil venturas 
Felicidades sem par. 

Da amiga Maria Otília 

Vamos falar na Maneia : 
Como sendo num passarinho 
A transportar no seu bico 
As coisas para o seu ninho 

Mas primeiro está a Química 
Seguida d'Agronomia 
Quando não sonha com ambas 
Pensa nelas todo o dia 

Pró ensino foi fadada 
Mas cheia d'austeridade 
Se os alunos cabularem 
Ao fim, só chegam metade 

Alegrias e afectos 
Todos juntos aqui vao 
Desejos de felicidades 
Do fundo do coração 

Da Oi 
Tua tia que te abraça 

M, Cândida 
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MARIA OTÍLIA FERNANDES BARREIRA 

QUÍMICA CHA VES 

A Otília veio de Chaves 
Cheia de pressa e venceu 
Pois a BARREIRA dos exames 
Com muita força rompeu. 

E agora p'ra distrair 
Vai até ã equitação 
«Menina tenha cuidado» 
Não vá dar um trambolhão. 

Põe toda a gente a mexer 
Faz-nos mesmo trabalhar 
Só assim nós pudemos 
Uma «plaquette» apresentar. 

Falta só falar ainda 
Na sua predilecção 
Que é ver um bom filme 
No Trindade ou S. João. 

E agora para terminar 
Para ti colega de truz 
Vai um abraço bem grande 
Da Maria Manuela Cruz. 

Com aspecto franzino 
Esta transmontana de gema 
Fez estragar o meu esquema 
Saiu Cavaleira destemida. 
Estudante de garra 
E pronta para toda a farra. 

Com um abraço da Daniela 

De cognome «o general» 
É-o de facto nas lições 
E não lhe bastando tal 
Foi meter-se em comissões. 

Anúncios, Carro, «Queima», 
Em tudo se mete, tudo angaria 
Tanto pede, tanto teima 
Que consegue o que queria. 

Com um xl-coração da Conceição 
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Armanda Manuela Marques Pereira (Matemática Pura) 

Maria do Céu Soares Rezende (Matemática Apl icada) 

Maria Manuela Vila Real da Graça (Matemática Apl icada) 

Maria Teresa Sá Dias (Química) 

Maria Teresa Vaz TorrãO Í Engenharia Geográfica ) 
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AQUI ESTAMOS TODOS NÓS 

DESEJOSOS DE SER «ALGUÉM>. 

CONFIANTES NO FUTURO, 

LUTANDO COM ARDOR 

NUM COMBATE ÁRDUO E DURO 

TENDO POR LEMA O VENCER 
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