A Associação de Estudantes
É com muito gosto que elaboro a
primeira das minhas “Histórias da
Faculdade”... por encomenda! Foi
a Directora de Comunicação da
Associação, a aluna do 4º Ano
Ana Sara Gomes, que mo
solicitou para assinalar mais um
aniversário da Associação. Vem-me à memória a encomenda que
fiz ao Prof. Laroze Rocha (cfr. “O
Amigo da Água”) de uma aguarela
da Faculdade, da qual reproduzo
aqui um fragmento. Nele se pode
ver a localização da Associação
no sótão do antigo edifício, por
cima das três janelas centrais do
Salão Nobre.

A mera existência de um Director de Comunicação na Associação mais a
quinzena de colegas que integram os seus órgãos de gestão colocam-na a
anos-luz de distância dos meus tempos de Presidente da Direcção, aí por
volta de 1959. Creio que havia mais um secretário e um tesoureiro, um
quanto bastava para as igualmente escassas actividades, como por exemplo a cobrança de cotas, à qual os sócios não correspondiam com particular entusiasmo. Mais interesse havia na participação de um evento cultural,
o Convivium, que durante alguns anos se organizou de colaboração com a
Juventude Universitária Católica ou nas modestas festas de recepção ao
caloiro que se prolongavam por toda uma tarde na sala principal que, tal
como a sala de jogos e o gabinete da Direcção, eram forradas a madeira,
como de resto se pode observar nestas duas fotos dessa altura. É de notar
o uso de gravatas – ou laçarote - pelos rapazes de então e de saias pelas
raparigas, pois calças não as usavam de todo como agora.

Ana Sara Gomes

O custo de uma televisão na altura era incomportável para o escasso orçamento, e como entretimento havia
um rádio, o pingue-pongue ou... fazer malha! Com bata pode ver-se a Drª Palmira Martins que foi Técnica
Superior na Faculdade em Análises Clínicas e o Dr. Artur Rodrigues, com farmácia na Cova da Piedade,
dotado de grande veia literária e melhor boa disposição. De pé à direita e a fazer um valente puxanço no
pingue-pongue está o Dr. Manuel Gonçalves que durante muitos anos dirigiu os laboratórios da Unicer.

Acontecimento que agitou a
vida académica de então
foi o famoso Decreto-Lei
40.900 pelo qual o Ministério da Educação Nacional
passava a exercer um
controlo total sobre a vida
associativa dos estudantes
universitários, e houve
extensa contestação pelas
associações académicas
de Lisboa, Coimbra... e
Porto, em cuja universidade
a única era a de Farmácia!
Recordo uma ida a Lisboa
em que consegui ser recebido nada menos do que
dois ministros de então. Só
não me lembro é como
convenci o pessoal dos
ministérios! Um era precisamente o da Educação, o
Dr. Francisco Leite Pinto, a
quem tive o descaramento
de pedir um subsídio para ir
a uma reunião internacional
da União Europeia de
Estudantes em Klosters. O
ministro deve ter-se rido
bastante lá por dentro, mas
foi amabilíssimo na recusa
ao pedido e no atendimento
das queixas que lhe apresentei sobre o tal decreto,
O outro ministro foi o Dr.
Henrique Martins de Carvalho, o primeiro Ministro da
Saúde que houve em
Portugal, mas não tenho a
mais pequena ideia do que
lá fui dizer-lhe. Provavelmente tentar obter pela
Saúde o que não conseguira pela Educação, mas

se foi, o resultado deu no mesmo. Se calhar suspeitavam que o que eu
queria era mas é uma idazinha à Suíça. E se o pensaram talvez não andassem longe da verdade. Mas se não fui à Suíça, fui pouco depois a Paris e a
Berlim, por indicação do Prof. Laroze Rocha, então Director da Faculdade,
para visitar, com outros estudantes das três academias, as instalações da
NATO. Pouco recordo dessas visitas, mas um pormenor delas retive: na
delegação portuguesa em Paris serviram uma coisa que nem sabia que
existisse: Vinho do Porto... branco! Mal sabia eu que passados uns 20 anos,
já como professor da Faculdade, havia de dedicar muitas horas, e ao longo
de vários anos, ao Vinho do Porto, mas isso fica para outra história. Posso no
entanto adiantar que tratei então por igual o tinto e o branco.

Creio que já não era dirigente associativo nos tempos desta foto da altura,
mas pelo aspecto da audiência devia ter um certo jeito para botar faladura. O
copo de água passava-se num dos laboratórios do primeiro andar da Faculdade e a excelência do serviço, a cargo das colegas, era bem conhecida nos
ambientes académicos e terá mesmo ajudado ao tradicional relacionamento
com os alunos de Engenharia. Verdade se diga que não vinham só pela
qualidade da comida.
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