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POSSE DO GAIO AZUL 2013 

 

Boa noite, juvenil estudantada, 

Ponham-se atentos e formem em “v”, 

Pois à luz desta famosa pomada 

Podeis crer que muito pouco se lê. 

 

Seja bem-vinda, nossa Academia, 

Ao nosso café, um pequeno canto, 

Mas que me dá muito mais alegria 

Do que se fosse o dono dum Banco. 

 

O cuco canta cú-cú 

Ao gato peço: “chiu”. 

O perú faz glú-glú 

E o pintinho… piu… 

 

Não é gozo ou p´ra ser galanteador, 

É com firmeza que irei sublinhar:  

Em Portugal ou se é sonhador 

Ou então mais nos vale emigrar. 

 

Do bom petisco, ao nosso bom vinho 
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Meus amigos, e só experimentar! 

Pois a adega aqui do Pintinho 

Está muito… muito longe de esgotar. 

O cuco canta cú-cú 

Ao gato peço: “chiu”. 

O perú faz glú-glú 

E o pintinho… piu… 

 

Vai um fino ou uma canequinha? 

Vai vinho do Dão ou querem do Douro? 

Se a acompanhar for uma francesinha… 

Verão que o petisco é um tesouro. 

 

E não pensem que já saem daqui! 

A fome o Gaio vos vai tirar 

Porque o que o Pinto não tiver aqui 

Pega no carro e vai já buscar. 

 

O cuco canta cú-cú 

Ao gato peço: “chiu”. 

O perú faz glú-glú 

E o pintinho… piu… 

 

Nicolinos amigos, que saudades! 

Aqui podeis os tempos relembrar. 
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Temos malta de todas as idades 

Que por aqui vem sempre merendar. 

 

As nossas Nicolinas são futuro, 

Mas também possuem grande passado. 

E meus caros devia ser um furo 

Ver na Escola o Pinto com enfado. 

 

O cuco canta cú-cú 

Ao gato peço: “chiu”. 

O perú faz glú-glú 

E o pintinho… piu… 

 

E demandem já outras paragens, 

Outros ditirambos e outras leis. 

Na Posse são muitas as viagens 

Mas do Pinto não vos esquecereis. 

 

À Posse, ó nova rapaziada! 

Quilhar o Pinto chama-se incesto, 

Porque ele é muito mais que vosso pai… 

Esperai, vejam o que tenho no cesto! 
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