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OBBE:&JilO~IO 

ó pallidas Jnlietas, qne aspiraes 
i ventura de ter um companheiro I 
Arrancados do fundo do tinteiro, 
Vos dedico estes typos ideaes. 

Assim, de namorar não precisaes. 
É escolher aqui, no livro inteiro ; 
E vereis Jogo, embora sem dinheire, 
Uns trinta bachareis sentimentaes. 

l boa gargalhada en só desejo ; 
E a este men programma son fiel, 
Se o sorriso nos vossos labtos vejo. 

Mas cumprirei melhor o men papel, 
Se acaso fôr levar, por este enseje, 
A alguma casadoira-um bacharel. 

Coimbra, abril de 1910 . 
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CARNEIRO PACHE CO 

... 

Ei8 uma escala zoologica 
De fazer pasmar a genre: 
De carneiro foi a urso; 
Hoje é urso, amanha ... lente! 
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LUIZ ALVES E LUIZ V ASCONCELLOS 

Valem jimtos dois luizes, 
Amarelinhos, reaes. 
Não haveria meninas 
Que por elles clessem 11utis? . .. 
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ERNESTO L E AO 

Um, leão que é muito raro 
Pelo seguinte conceito : 
- A laia de balancete 
Traz sempre o braço direito. 
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ALVARO ALM E IDA 

Banana phrygia em compota, 
Lá do B1'azil impo,.tada. 
Embora de moeda fraca, 
É bem forte na piada. 
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ARTHUR LIMA 

Eleganf.e e com cabello 
Oomeç,cru o seu estudo; 
.Agora, o trisf.e só chora, 
Por ser careca e pançudo! 
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"' C O R REA DE MELLO 

Um anjo ilheu, m11a joia, 
E um bigode de invejai'. 
E depois, tani linda bocoa . . . 
Tam. suave em seu andar .. . 





11 

AMERICO DA CUNHA 

Hymala'ite - explosivo -
Pam, fazer aranzel. 
Se lhe tocam,, gl'ita logo : 
« Viva o senhor Dom ]J{iguel ! » 
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JOAQUIM SALDANHA E ANTONIO GAITTO 

Dois missionarios sem barba, 
Que continuam na senda 
De prégar a tal 'Virtude, 
Vinda da t•iia da Emenda. 
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DIOGO POLONIO 

O nosso cat·o avôsinho 
Tal amor aos livros tem, 
Que douwt, oomo os seus netos, 
Lhe appetooeu ser lambem. 





RAMADA CURTO 

É curto, sendo comp1ido, 
Quer 'Vinho e não a ramada. 
E afinal, valendo muito, 
Não vale o seu nome nada ! 





CARLOS MOREIRA 

Se no Brazil ha palmeiras 
Onde canta o sabiá, 
Aqui temos elegancias, 
Conw se não vê por lá. 
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ALFREDO MARTINS 

Ti«l-0 brilhantes e oiro : 
Co1·renf,e, bot.ões, annei.s . .. 
É succursal em Coimbra 
Da ourivesat·ia Reis. 
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ORLANDO MARÇAL 

É um esct•ipror inédiro, 
To<Ws há-O-de conheoo-lo. 
Em peqiwnino fez voto 
De nã-0 cortar o oohello . 
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DINIZ DA FONSECA 

Vae de palmito e capella, 
Se tiver vida e saude. 
Oonviiüm-o o Papa a san,to 
Por sua grande virtude. 





ANTONIO BOURBON E FRANCO AFFONSO 

19 

Pediu Rodrigo ao cabreiro, 
P01· coisas lá do Orpheon: 
«Ponha-me em cima da torre, 
Pa-ra beijar o Bourbon I ~ 
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ANTONIO AUGUSTO DA SILVA 

Berra muito, tem piada, 
'Té aos lentes cae no g6tw. 
É pena 8Ó, dizem wàos, 
Ter uni. olhinho mar6w. 





JU LIO NAYA 

De lombriga se fez homem; 
D'mn homem, se fez lombriga. 
De tantos ossos só p1·esta 
.A cara de rapariga. 
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RUBEN LEIT AO 

Um rapaz muito janota, 
Reconinumdado ás solteiras. 
O dote: wm lind-0 collete 
E umas escuras olheiras. 





LUIZ PINHEIRO 

Que sorriso angelical I 
Senipre a sorrir, sem mudar I 
És manso, Lttiz, és manso, 
Ninguem podt àuvidar. 
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FREIRE D ' ANDRADE 

Vemis de Milo com braços, 
Duma elegancia que r,éga. 
E o alvo collo de cysne ? I . . . 
Que belleza de colbega 1 .. . 





]OAO DE SOUZA 

Foi heroe lá entre os pretos, 
Um, heroe sem ter rival. 
Descança agora, abraçado 
Com a espada 'Virginal. 





FES AS VI 'I ' AL 

É conquistador de loiros 
Nas sebentas e no estudo ; 
É conquistador de loiras, 
Amantes de queixo agudo. 
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AUGUSTO CRESPO 

Um Narciso que é pelludo, 
Vindo de Porro de Moz; 
Desaba{ a com o espelho, 
Quando se vê f ero a s6s. 
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ALMEID A RI BEI RO 

Um rouxinol d<> :Mondego, 
Sein jamais agua beber; 
.Mat,a, gatos e os esfola, 
Para de noite os comer. 
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HENRIQUE PAZ 

É Paz e gosta da guerra! 
Lê Bakounine e é Paz 1 
Rapaz que é tani bom. e af,erra, 
Enf,enda-o quem ff>r capaz. 





HERCULANO GOMES E J. V ALERIO 

Um lindo mpaz d<>s Arcos 
Que, s~ affirm.a sem 1·euio, 
A noiva o ahando>wu, 
Por e.~ta1· aqui Uio feio. 

ao 

Tem um nariz seducwr l 
Quando se apaixona, diz 
Não 'star preso pelo beiço, 
Mas preso pelo na1'iz. 
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UMA FORMATURA EM DIREITO 

T ragedia em 5 annos e 19 actos 

31 
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8AC.A(.(M )(l(l\ITI 

MINHO( 4~ 

SOCIOLOGIA. 

Receita para os caloiros 
Fazerem, esta 'Viage·m : 
Dormir niuUo, úw prosapia ; 
Enche-se logo a bagagem. 
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DIREITO RO]Y.[A.N"O 

Nesta, par'~ sempre 
No mais accê8o da lide, 
Que se tratava 008 homens 
Da dança do 1·ei D<wid. 
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DIREITO Crv:IL 

Depois dos lent-es, das « troupes -., 
E do triste som da Cabra, 
Quem nos causam. niais 11redo 
Era o visconde de Seabt·a. 
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ECON"OJ.Y.crA 

Virtude que aos estudantes 
Se dispensa: Economia. 
Sebenf,a que aos estudantes 
Não escapa dia a dia. 
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DIREITO OON""STITUOION" A.L 

É unia coisa que pedem 
Já desde o tempo de Adão, 
Chamada n'uma cantiga 
- Libaral constituição. 
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DIREITO EOOLES IASTIOO 

N' esf.e assumpw se conhecem 
As « Phocas ))' uma creação, 
Que Jesus Okrisw invenwu 
Para nossa salvação. 
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DIREITO ADlY.l:INISTR ATI'V"O 

Sciencia nobre que ensina 
Como mn peclanf,e doutor 
Pode, por falta de cobres, 
Vir a dar em regedor. 





FiNA L 
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N'esta sciencia que estudam 
Por fronia o.<1 doutores, 
&lo os Fonsecas e os Favas 
Os melhores expositot·es . 
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DIREITO COlY.ClY.CERC:t.AL 

Appt·enàe-se esta cadeira 
Coni muUo amor e cuidado, 
Acompanhando as sopeiras 
De nianhãsinha ao mercado. 





-.A.D~INISTRAQ.A.O COLON'"I.A.L 

Escolas moveis <Cesta aula, 
Que à'estudo bem merece, 
Siío os carros da Oil Company, 
Que toda a gente conhece. 





DIREITO PENAL 

As penas que nos consomem, 
&o tantas como os peccados. 
Mas são maior'B nossas pena6, 

Quando andamos depennados. 
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PROCESSO 

Processo que se reveste 
De mil formas diabolicas. 
Processo que at.é se tortta 
N 'unia falJrica de oolicas. 





PRATICA E:X.rr:RA- JUDICIAL 

Em cartas, p1'atica e mais . . . 
Resigne-se o professor. 
Nós lhe danws sota e az, 
&m grande cusw e fawr. 
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DIB EITO INTERN ACION" AL 

De como se vé, que á custa 
Do Circo Principe RM.l, 
A Europa vive comoosco 
Na entenle nuiis cordial. 
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:hl.rEDIC.IN" A. LEGAL 

Eis o fim. E os badiareis, 
Com.o auwpsia obtigawria, 
Façam limpeza geral 
A' bagagem da memoria. 
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OLYMPO 
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DR. ASSIS TEIXEIRA 
(Conde de Felgneiras) 

••••••• • •••••••• . •••••••..••. 8t4ibZi11ie e àino, 
... .............. ............. .. .. ......... 
Num assenro d'estrellas cristallin-0, 
Com gesro alro, seve1·0, e soberano. 

( Lusiadas, canto 1.0 , est. XXII). 
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DR. TEIXEIRA D'ABREU 

A côr da pelle baça e denegrida, 
A barba hirsuf.a, intonsa, mas comp1·ida. 

( Lusiadas, catito 4.0 , est. LXXI J. 
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DR. GUIMARÃES PEDROSA 

Oh tu, que i,ens de hmnano o gesto e o peito, 
.......... .......... .... ......... ........ .. 
.A esta creancinha f,em 1·espeito. 

(Lusíadas, canto 3.0
, ut. CXXVII J. 
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DR. FRANCISCO FERNANDES 

Qual. . • • • . . • . • . . . . • • . . • . . • • . . . polido 
Espelho de aço, ou de cristal fornwso. 

( Lusiadas, canto 8.0, est. LXXXVII). 

ü1 





DR. MACHADO VILLELA 

Assi oonw a bonina, que cortada 
Antes do tempo foi, candida e bel la. 

(Lusíadas, canto 3.0 , est. CXXXIV'). 
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DR. GUILHERME MOREIRA 

E as mães, que o som terribil escutaram, 
Aos peitos os filhinhos apertaram. 

(Lusíadas, canto 4.0 , est. XXVIII ). 





DR. ALBERTO DOS REIS 

Quem. viu um olhar segut·o, um gesw brando, 
Uma suave e angelica ~llencia? 

(LusiadM, canto 3.0
, est. CXLUI). 
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DR. DIAS DA SILVA 

Uma nuvem, que os a1·es escur~, 
Sob1·e nossa8 c<ibeça s apparece. 

(Lusíadas, canto 5 º, est. XXXVII ). 
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DR. CAEIRO DA MATTA 

........................................... . 
Que nunca se -verá Ião forre peUo. 

( Lusíadas, canto 2.•, est. L V). 
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DR. RUY ULRICH 

............................... bello infante, 
No numero dos deoses relatado. 

( Lusiada11, canto 6.0 , est. XXIII). 
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