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Curso Industrial 

Todo o trabalho que nos propomos a apresentar 
acusará a modéstia da sua apresentação. Mas, não obs

tante, no seu resumido tamanho ele contém · todo o nosso 

parecer, que no final se traduz num reconhecimento sin

cero, para aqueles que nos ajudaram a chegar ao fim 

do nosso curso. 

«OS FINALISTAS» 



A ti Colégio querido, que lanças para o meio da 
sociedade, rapazes que honram o teu nome, fica com a 
promessa de que tu andarás sempre no coração destes 
que ho je acabas de lançar para outra vida. Adeus Colégio 
querido, mas até breve, visto que viremos muitas vezes 
matar saudades. 

«05 FINALISTAS» 



A Exma. Câmara Municipal do Porto, os final istas agra
decidos: Embora tudo tivésse mos recebido de Deus para 
o Qual vão os nossos primeiros e mais sinceros agradeci
mentos, devemos muito à Exma. Câmara Municipal do 
Porto, que em 15 de Setembro de 1951 teve a fe liz ideia 
de ceder aos Sa lesianos este grande ediffcio, que tem 
lançado verdadeiros homens para a sociedade. 

«OS FINALISTAS» 



O. Bosco! O. Bosco! 

A ti, ó Pai, que foste o obreiro incansável da Congre

gação Salesiana, seríamos maus filhos, se nesta hora da 

despedida, não nos lembrássemos das tuas boas inspira

ções, que proporcionastes aos nossos superiores, para que 

este dia fosse realidade. Continuai a ajud~r-nos na peri
gosa nau na qual vamos embarcar. Continua também a 
ajudar a Congregação Salesiana. 

«OS FINALISTAS» 



Somos finalistas! 
Mas não somos somente finalistas de um curso. 
Acabamos de receber também uma formação moral, 

que nos ensinou a amar-vos, queridos pais, fazendo-nos 
ver agora bem claro os sacrifícios porque passastes, quando 
éramos pequenos e também quando mais crescidos para 
não ficarmos desconsolados e para que nada nos faltasse. 

Para vós queridos benfeitores, vai também a nossa 
primeira lembrança. Recebei um terno abraço destes vossos 
filhos e protegidos. 

«OS FINALISTAS» 



Para vós queridos Superiores, vai toda a nossa mais 
querida e doce gratidão, por serdes aqueles que ma1s 
contribu íram para que este momento chegasse. 

É na hora da despedida que tudo se relembra. Descu l
pai, esquecei e perdoai, todas as nossas faltas, as horas 
difíceis e tristes momentos que vos fizemos passar. Não 
foram intencionais, acreditai! 

Para todos vós Superiores, um saudoso adeus. 

«OS FINALISTAS» 



Ao partirmos, não podemos deixar de vos dizer umas 
palavras de reconhecimento, para assim deste modo, vos 
agradecer-mos o trabalho que tivestes e o sacrifício que 
passastes para nos preparar na profissão, com a qual nós 
procuraremos ser homens dignos na sociedade. E sabemos 
que isto é uma alegria para vós, queridos Mestres. 

Talvez, muitas vezes não soubessemos corresponder 
aos vossos anseios. Por isso, nesta hora de . despedida, do 
fundo do coração vos pedimos mil perdões por essas faltos 
«Mu ito obrigado» o vós queridos Mestres 

«OS FINALISTAS» 



A vós caros colegas, não podemos deixar de vos di ri
g ir umas pa lavras. Chegou o dia de sermos Fina listas; 
assim como ago ra nós somos, vós podeis chegar com mais 
facilidade e com menos precalços. Para isso basta serdes 
cumpridores exemplares do regulamento, abrir mais os 
ouvidos aos bons conselhos dados pelos superiores e 
depois trabalhar com a fi nco. Pedimo-vos que não sigais 
a s nossas p isadas, pois nem sempre fomos exemplares. 
Será difícil , nós o sabemos e vós também, mas pensai que 
os vossos superiores não querem mais que. o vosso bem. 

Ag radecemos em especial aos que mais contactaram 
connosco. Para todos va i um ab raço dos vossos colegas 
que vão partir 

«OS FI NALISTAS» 



do 
Curso 

Industrial 

1 962 -1 967 

Alvaro Pereira 
Antônio José Soares Coelho 

Carlos José Loureiro 
Filipe dos Santos Garcia 

Frederico João de Castro Brito Leal 
Joaquim da Costa Ferraz 

José Maria Baptista de ~ousa 
Júlio Marques de Carvalho 

Manuel Antônio da Silva Machado 
Manuel Carlos Alves Penelas 

Pedro Alvares Cabral 



IMPRESSOR- TIPOGRÁFICO 

Chegou finalmente o dia desde à muito esperado. 
A vós queridos pais, tio, superiores, mestres e a todas 

a s pessoas que contribuíram para que este d ia chegasse, 
agradeço com duas simp les pa lavras sa ídas do fundo do 
coração. 

MUITO OBRIGADO 



COMPOSITOR- TIPOGRÁFICO 

Sou finalista! 
Se o sou, devo-o à Sr.0 D. Carmen Jones e seu marido, 

que tiveram a feliz ideia de me mandarem para um colég io 
Salesiano. Devo-o também a minha madrinha e restante 
família, aos meus pais, superiores, mestres e colegas, pelo 
esforço que fizeram por mim para que este dia fosse 

realidade. Para esses só tenho duas simples palavras que 
tanto significam o meu agradecimento. 

MUITO OBRIGADO 



Não posso deixar de manifestar a minha grande ale
gria tanto interior como exterior que sinto por ver alcan

çado o término do meu curso. Nesta ocasião de grande 
júbilo não deixo de dirigir e exprimir o meu reconhecimento 
àqueles que mais directamente contribuíram e se sacrifi
caram para que pudesse triunfar na vida . Por isso, para 
o Rev.mo P. António Regai, D. Cardina, minha mãe e 
demais familiares, aos superiores, mestres e colegas brotam 

do fundo do coração deste finalista vocábulos que tentam 
revelar a minha grande gratidão. 

MUITO OBRIGADO 



SERRALHEIRO - MECÂNICO 

Longos anos de ausência da terra natal, cheguei ao 
fim do curso ansiado. Ao Rev.mo Sr. P.e Afonso Maria 
Nacher, e dum modo geral ao governo de Timor, vai todo 
o meu agradecimento, por ter chegado esse dia, e que 
aceitem o meu sincero «muito obrigado». 

Aos meus familiares, com todo o carinho, afecto e 
alegria, agradeço o trabalho que têm feito. Um abraço 
e até breve. 

Aos salesianos desta casa do Porto e mest res, obrigado 
porque sinto-me satisfeito pela vossa educação que recebi. 

Adeus vida coleg ial e invicta cidade que de ti levarei 
muitas saudades. 



Nesta hora de despedida apenas uma palavra de 

agradecimento para todos os Superiores que contribuíram 

para que este dia fosse possível e uma outra para minha 

mãe e para o Sr. Dr. Alexandre Rodrigues que tiveram a 

fe liz ideia de me internarem neste colégio. 

E vós colegas que ficais continuai a formar-vos para 

que um dia tenhais, como nós, a alegria de ser f ina listas. 



SERRALHEIRO- MECÂNICO 

Agradeço à minha mãe o empenho que teve pela 
minha educação, e sobretudo estarei sempre grato aos 
Salesianos pela formação intelectual e r:noral que me 
deram, e certamente não esquecerei tão depressa os supe
riores que eu tive a educar-me. 

E a vós colegas que ficais só vos desejo felicidades e 
que possais também chegar a este dia depressa e melhor 
do que eu. 



SERRALHEIRO - MECÂNICO 

Chegou enfim o hora desde há muito ansiado por 
mim. Quero agradecer à minha querido madrinha, avó 
e tios os sacrifícios que fizeram poro que eu pudesse ter 
este meu curso. 

A vós queridos superiores, desculpai os minhas faltos 
que tive contra vós. . 

Coros colegas, o vós, desejo que continueis o estudar 
poro que possais chegar um dia o ser finalista. 

Agradeço o todos com duas simples palavras saídos 
do fundo do meu coração. 

MUITO OBRIGADO 



IMPRESSOR - TIPOGRÁFICO 

Sou finalista! 
Esta hora de grande júbilo, já esperada de há muito, 

chegou. E, nesta hora, duas pa lavras me saem do coração: 
Um adeus para este Colégio abençoado que com todo 

o carinho me quis conduzir ao último degrau, amparan
do-me nos declives da vida. 

E um muito obrigado à minha madrinha Sr.0 D. Maria 
da Graça Pereira de Carva lho, a meus irmãos Rodrigo e 
lrene, a meus superiores e mestres e a todos aqueles que 
de algum modo contribuíram, para que este dia me fosse 
possível. 



SERRALHEIRO -MECÂNICO 

Ao concluir o meu curso, não posso deixar de ogro
de~er jubiloso o todos que poro isso contribuíram. 

Dum modo especial, agradeço ao Rev.mo Sr. P. Reis 
o iniciação do minha formação ao introduzir-me neste 
colégio. Agradeço também à minha querido mãe e aos 
meus estimados superiores o educação e o formação que 
me deram. 

A vós colegas, não posso partir sem agradecer-vos o 
camaradagem que me dedicastes. 

Nesta hora de despedido premurável, o meu coração 
apenas vos quer agradecer e desejar-vos muitos felicidades. 



IMPRESSOR- TIPOGRÁFICO 

Chegou finalmente o dia, em que me posso orgulhar 

de ser finalista. Nesta hora de júbilo, menciono o nome da 

Sr.0 D. Maria Arminda de Carvalho, a quem muito devo. 

A vós caros Superiores, Mestres e Familiares agradeço-vos 

do coração. A vós também caros colegas,. companheiros 

das horas boas e más, lembrai-vos que também chegará 

o vosso dia. A todos os que trabalharam pa ra que este 

dia fosse realidade, vai o meu sincero 

MUITO OBRIGADO 



MARCENEIRO 

Um eterno obrigado e adeus. São as únicas palavras 
que brotam do meu coração jovem que antes de partir 
manifesto aos meus superiores, mestres e todos os colabo
radores da minha formação, especialmente ao governo de 
Timor e ao Rev.mo Sr. P.e Afonso que mais particular
mente contribuiu para que este feliz dia me fosse possível. 

Também a vós caros colegas de felicidade-s e de amar
guras, não quero partir sem vos assinalar os meus sinceros 
agradecimentos porque soubes-tes participar comigo para 
que a minha formação fosse completa. 

O agradecido finalista. 
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