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Roda de Leitura com “AGORA A VEZ DA POESIA”

EDITORIAL
Dia de São Martinho
Com a sua bênção...
A festa terminou!
São Martinho também esteve presente
mas com muita discrição e, mais tarde
teve a amabilidade de nos relatar como
viveu toda a jornada.
Ficou encantado com a iniciativa, os
objectivos da mesma e o esforço
desenvolvido por todos!
Confidenciou-nos que já conhecia a US
assim como a AAUS!
Já esteve tentado a usar a sua espada,
não para partilhar a sua capa com
algum de nós, mas sim para acertar
algumas arestas do nosso quotidiano
académico que às vezes nos tentam
impedir de realizar ou concretizar
alguma iniciativa ou pretensão!
Aproveitou para nos recomendar a
todos
alguma
compreensão,
tolerância, contenção nas palavras e
nos actos que por vezes o calor, a
inexperiência, a imprudência ou a
ingenuidade
nos
poderão
comprometer.
Manifestou-me o seu apreço e
satisfação pelo excelente dia que lhe
proporcionámos, prometendo voltar
para outras iniciativas, se o voltarmos a
convidar!
Até sempre São Martinho!
António Ramalho

Depois de apresentado em tempo oportuno, e ter cumprido
a missão para que foi criado, receita a reverter para a
CERCI de Alverca do Ribatejo, chegou a vez de merecer a
honra de “Roda de Leitura”, espaço cultural inserido na
programação da AAUS.
O evento ocorreu em 27 de Outubro último, e contou com a
participação de vários autores, que tiveram oportunidade de
ler excertos da sua contribuição para o Livro “AGORA A
VEZ DA POESIA”, e de declamar alguns poemas,
exteriorizando a emoção que julgaram adequada.
Por norma o Salão Nobre não esgota, e desta feita também
não fugiu à regra. Dizem haver dificuldade para concertar
outro dia de semana que não as sextas-feiras à tarde,
quando já não há aulas.
O diálogo por vezes faz milagres, e mais tarde ou mais
cedo, iremos chegar a um entendimento para que a “Roda
de Leitura” seja apresentada em horário mais consentâneo
com a sua importância.
Lino Solposto

Nesta Edição
EDITORIAL – na capa
RODA DE LEITURA – na capa
O SÃO MARTINHO NA UNIVERSIDADE SÉNIOR - P 02/03
CRÓNICA (Segunda Oportunidade) – P 04

DECORREU NO PASSADO DIA 24 DE NOVEMBRO MAIS UM CONCURSO INTERNO DE CULTURA GERAL
PARA SELECCIONAR A EQUIPA QUE IRÁ REPRESENTAR A NOSSA UNIVERSIDADE NO SEIXAL NO
PRÓXIMO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017.
FORÇA Á NOSSA EQUIPA E QUE FAÇA MAIS UMA VEZ A
DIFERENÇA, NO CONCURSO NACIONAL
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O São Martinho da Universidade Sénior

E as prometidas castanhas assadas nunca mais chegavam.
Alguns chefes de mesa, menos pacientes, talvez pelo efeito
do desaparecimento precoce do substancial sustento
daquela sopa de pedra, (ainda não percebi porque se chama
assim, quando lhe falta o principal ingrediente), começam a
perder a calma e alguma compostura, e a dirigirem-se para o
sítio previamente combinado para a transformação de cruas
em assadas, reclamando pelas mesmas.
Já haviam sido distribuídas, cozidas, mas, não são a mesma
coisa.
A azáfama estava ao rubro na zona dos assadores. Manuel Novo, suor escorrendo da
testa, culpa daquele carvão incandescente, empunhando um secador de cabelos com
artes de fole, e Vicente, entrecortado entre caldear as castanhas no assador e
aproveitar cada pedacinho daquela grelha já bastante sofrida, para pousar uns pares
de morcela, (do menu traçado constava chouriço que muita gente disse não ter visto),
dominavam a cena. Ainda no apoio, Alberto, escudado com umas luvas de meter
medo ao lume, aconselhava os mais exaltados a voltarem para o seu lugar, e
aguardarem calmamente, pois a distribuição iria ser feita assim que estivessem
assadas. A esta hora, depois de recolherem as mesas, ainda há pessoal sentado
debaixo da alfarrobeira.
Mas nem só com castanhas e sopa de pedra se festejou o São Martinho da US, que
começou pela manhã com uma Caça ao Tesouro, razoavelmente participada.
Prosseguiu com danças e cantares a cargo de alunos e professora das respetivas
disciplinas, até ao momento alto, o teatro, alusivo à quadra, em que Manuel Borges, tal
qual Martinho à época, conduzindo apeado um garboso cavalo, esquece o guião.
Maria Josefa, que pautava, devolveu tudo ao ponto de partida. Enquadrada a cena, o
até aí cabisbaixo Baltazar, teve o seu momento, e narrou. Borges, agora sim, pode
dialogar com Cândido Silva, a fazer de mendigo, mas, ao contrário da lenda, esqueceu
a capa. A assistência temeu o pior, porque fazia frio, o mendigo também, porque
contava com metade da capa e havia descurado o agasalho, mas o Astro Rei, lá do
alto, atendeu à intenção genuína e inundou aquele recinto de Sol.
Aguardada com expectativa, por inédita em eventos passados daquela índole, a
receção ao caloiro, (no ensino, assim chamado o aluno de primeira inscrição), foi
divertidamente teatralizada pelas veteranas Elvira Costa e Augusta do Ó, que tiraram
merecidos aplausos da plateia.
Por fim e em jeito de remate, uma palavra de grande apreço, para todas e todos
aqueles que solidariamente se empenharam para que esta festa tivesse acontecido, e
que tinha subjacente a ideia da receita reverter para amenizar algumas carências de
famílias mais desfavorecidas.
O pecúlio apurado, não obstante curto, é significativo, e reforça a razão daqueles que
pensam que o homem só vale pelo que vale ao homem.
Lino Solposto
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MAGUSTO / RECEPÇÃO AO CALOIRO 2017
Caça ao Tesouro

O cavalo do São Martinho fez
uma pausa na sua actuação

Danças e Cantares
Júri da Caça ao Tesouro

Recepção ao Caloiro
Os assadores abraseados
A saborear as castanhas

As Castanhas e a sua importância na alimentação
As castanhas fornecem muita energia e têm poucas calorias. Este alimento é rico em hidratos de carbono e em água, é muito
apreciado nos meses mais frio. A sua composição é mais aproximada á dos cereais do que á dos frutos secos, família a que
pertencem. Por exemplo são um dos frutos secos com mais hidratos de carbono (45,5g/100g) e menos quantidade de gordura
(1,3g/100g). A sua constituição calórica também é bastante reduzida (221 kcal/100g).
O facto de terem muita água (39,5g/100g) é um dado muito importante a ter em conta. São pobres em sódio e ricas em potássio,
sendo, por isso recomendadas nas dietas de pessoas com hipertensão ou problemas cardíacos.
Podem ser saboreadas cozidas ou assadas, em pastelaria ou em pratos típicos.
Antónia Brito
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Segunda Oportunidade
A propósito desta tragédia que são
os incêndios que conquistaram
Portugal neste Verão, venho
compartilhar com a Universidade
Sénior a minha opinião.
Há vinte anos tive a desdita de ter
sofrido um terrível acidente de
automóvel
em
que
fiquei
encarcerado num carro que ardeu.
Estatisticamente morri, porque diz a
estatística que quem tem uma área
do corpo queimada com a
intensidade que eu tive, não
sobrevive.
Portanto, sei do que escrevo.
Gostaria muito de ter tido uma
segunda oportunidade para evitar o
que me aconteceu e que no
essencial, destruiu a minha vida
profissional e financeira, condicionou
a minha vida afectiva e social e
debilitou a minha saúde e forma
física.Mas tal não é possível e tive de
reaprender a viver com essas
mazelas e limitações.
Aquela gazela jovem, saudável e feliz
que foi seleccionada aleatoriamente
pelo leão que a perseguiu, tudo
tentou para escapar mas uma
pequena escorregadela no montinho
de areia camuflado, deitou tudo a
perder e foi estraçalhada.
Gostaria muito de ter tido uma
segunda oportunidade mas a
natureza não o permitiu.
O meu amigo Jorge que comprou um
carro em segunda mão que estava
impecável, chapa, pintura, mecânica,
até por um bom preço que ele pagou
a pronto e transferiu para o seu
nome, mas que infelizmente uns

meses depois se veio a verificar que
tinha sido uma fraude, porque o
motor estava falsificado, a chapa
estava
cheia
de
ferrugem
dissimulada com cartão canelado e
massa de pintor …
Gostaria de ter tido uma segunda
oportunidade de voltar atrás,
devolver o carro, receber de volta o
seu dinheiro, mas tal não foi
possível.
A natureza e a vida em sociedade a
que estamos habituados não aceita,
nem
permite
uma
segunda
oportunidade. É contra natura, faz
parte das regras do jogo.
Posso aceitar que o Pinhal de Leiria
velho de setecentos e cinquenta
anos tenha ardido em meia hora;
Posso aceitar que metade dum
parque industrial que é pressuposto
ter todas as infra-estruturas de
segurança tenha sido destruído em
meia hora;
Posso aceitar que mais de seiscentas
casas tenham sido afectadas pelo
fogo, algumas totalmente devoradas
pelo mesmo;
Posso aceitar que um piloto de
helicóptero tenha morrido na queda
da máquina que pilotava, era pago
para o fazer e sabia os riscos que
corria;
Posso até aceitar que alguns
bombeiros (a quem devo a vida)
tenham morrido ou ficado feridos
porque também sabiam os riscos a
que se expunham;
Posso aceitar estas coisas como
tenho que aceitar um tremor de
terra, um furacão ou outro qualquer
cataclismo natural.

Mas não posso aceitar a morte de
mais de cem pessoas indefesas e sem
formação que foram apanhadas
traiçoeiramente pelo fogo.
A Ministra afirma que logo a seguir a
Pedrógão apresentou verbalmente a
sua demissão que não foi aceite.
Mentiu porque disse publicamente o
contrário em inúmeras ocasiões. Se
apresentou o seu pedido de
demissão é porque sabia que não
tinha condições anímicas e psíquicas
para continuar. É uma pessoa sem
carácter, para mim de valor muito
menor do que o da infeliz gazela.
O que aconteceu foi imperdoável.
E o que é imperdoável, NÃO se
perdoa.
Como é que nós os que vivemos e
residimos neste concelho de Vila
Franca de Xira, reagiríamos se quatro
meses depois da tragédia da
Legionella, da mesma fábrica, sob a
actuação dos mesmo responsáveis,
da mesma forma e com vítimas
equivalentes, tudo se voltasse a
repetir ?

O que é imperdoável, não se perdoa.
José C. Fael

Nota: Escrevi esta nota em
cinzento, cor das cinzas do meu
País e da minha alma hoje.
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