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EDITORIAL
In memoriam de um companheiro
No passado dia 9 de abril de 2018, faleceu o nosso amigo, António da
Silva Godinho, co-fundador da nossa Associação.
Para além de co-fundador da nossa Associação, esteve presente na
constituição da AAUS, em escritura lavrada a 14 de maio de 2007, foi
também Vice-Presidente da R.G.A. da AAUS.
António da Silva Godinho, tendo nascido na Figueira da Foz, tornou-se
um povoense por adoção. Foi um cidadão exemplar que deu a sua
participação, envolvendo-se em várias atividades em prol da
comunidade, tais como:
- 1976 a 1979, membro da Assembleia de Freguesia da Póvoa de S.
Iria, cargo a que regressa em 1993 até 1997.
- 1979 a 1985, Deputado Municipal na Assembleia Municipal de Vila
Franca de Xira.
- Participou na elaboração do brasão da vila e na Comissão de
Toponímia da Póvoa S. Iria.
Na vida associativa
Sócio fundador de várias associações: Rotary Clube de V. F. Xira; Clube
Numismático de Portugal; D. Martinho – Associação para a Defesa e
Valorização do Património da P. S. Iria e desempenhou ainda cargos de
direção em várias coletividades da P. S. Iria.
- Participou nas exposições históricas da Póvoa S. Iria, promovidas pela
Associação D. Martinho: A Póvoa, o Sal e o Tejo, A Póvoa de Morgado
a Vila e 100 Anos de Indústria na Póvoa de 1994 a 1997.

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Universidade Sénior
Desta vez vou só fazer uma sugestão, tipo desabafo:
Universidade Sénior. Porquê esta denominação?
Porque tem a ver com um grau de ensino, com um nível
académico.
Em Portugal o ensino classifica-se a partir do Ensino Básico,
com três ciclos, do 1º ano ao 4º, depois do 5º e 6º e finalmente
do 7º ao 9º.
Depois segue-se o Ensino Secundário, do 10º ao 12ºanos.
Finalmente vem o Ensino Superior com uma miríade infindável
de Cursos e especialidades, largas dezenas e dezenas de
alternativas.
E isto é importante porque se entende que o ensino básico
completado pelo ensino secundário ministram um conjunto de
conhecimentos gerais que permitem a qualquer pessoa ter
uma base cultural aceitável.
E depois desta cultura geral, é natural que se sigam as
especializações.
Mas acontece que na Universidade Sénior o que se continua é
a ensinar cultura geral e em quase todos os casos, há ainda a
possibilidade de os mais velhos recordarem alguma disciplina
que na juventude não ficou bem compreendida ou, no mínimo,
bem desenvolvida.
E eu não tenho nada contra isto, antes pelo contrário, até
penso que esteja muito certo.

- Elaborou e promoveu a exposição de cartoons - 20 anos / 25 de abril.

O que não se pode é chamar Universidade a isto!

- Orador no Colóquio; A Póvoa e o seu Passado em 1996.

Senão vejam: Universidade? Porquê Uni? Não há unidade
nenhuma, isso sim. Cada um de nós já teve uma vida vivida,
cada um fez coisas diferentes, teve as suas especialidades,
cada um de nós formou a sua personalidade.

- Colaborador com a imprensa local e regional no extinto Notícias da
Póvoa, no Jornal Vida Ribatejana, com artigos da história local no
Boletim Informativo da Junta de Freguesia da Póvoa de Santa Iria em
1994 a 1997, com a rubrica – Memórias da nossa Terra.
- Autor do livro “Crónica da História da Póvoa”.
Porém, António da Silva Godinho, não era uma pessoa vulgar. O seu
trajeto de vida foi sempre pautado pelo grande interesse e contribuição
ao associativismo, pelos valores históricos da Póvoa, tanto nos
trabalhos literários como numismáticos.
António da Silva Godinho, pessoa dotada das mais altas qualidades
morais e intelectuais, foi uma das figuras mais importantes da Póvoa de
Santa Iria. Sendo uma perda insuperável para os familiares, é-o também
para os amigos e companheiros da AAUS, Universidade Sénior e para a
Póvoa de S. Iria.
Como escreveu o poeta Fernando Pessoa – “Morrer é apenas não ser
visto. Morrer é a curva da estrada”.
HONREMOS A SUA MEMÓRIA

Na realidade o que garantidamente há, é: DIVERSIDADE
Portanto, isto não é uma Universidade; é uma Diversidade.
E Sénior? Sim, sénior é o mais velho do mesmo grupo. No
desporto, sénior é o atleta que está no último escalão da
especialidade.
Só que a palavra sénior é parecida com a palavra senil e
ambas têm uma conotação com o fim de alguma coisa. E isso
não me agrada.
Como sugestão eu preferia que a seguir ao ensino básico e
secundário de cultura geral, a nossa Diversidade fosse o
ensino Terciário. Até porque no essencial, continua a ensinar
cultura geral.
Resumindo:
DIVERSIDADE TERCIÁRIA

A Direção da AAUS

José C. Fael
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11º Aniversário da AAUS
Celebrou-se a 18 de Maio de 2018, o 11º Aniversário da
AAUS, com a presença de cerca de 120 pessoas,
estiveram presentes também as Senhoras Vereadoras
Fátima Antunes e Helena de Jesus e Drª Ana Carla, o
Senhor Presidente da União de Freguesias da Póvoa de
Santa Iria e Forte da Casa, Senhor Jorge Ribeiro, bem
como a Diretora Técnica da USVFX, Drª. Ana Catarina e
a Drª Dália Santos, que muito nos honraram com a sua
presença na nossa festa.
Celebrar o 11º Aniversário da AAUS é afirmar a sua
existência, é relembrar o percurso percorrido até aqui.
É refletir sobre o caminho traçado e continuar a projetar o
caminho futuro.
Celebrar o 11º Aniversário da AAUS, é também, homenagear todos aqueles que contribuíram para que a nossa
Associação continuasse o seu caminho. Aqui, incluem-se todos os que deram e dão o seu contributo ao projeto
AAUS, desde os fundadores, passando pelos sucessivos órgãos sociais, até aos atuais.
Para potenciarmos o futuro da AAUS, temos de ter em conta o percurso percorrido até aqui. Temos de avaliar o que
correu bem e o que correu menos bem. Não podemos esquecer a nossa identidade. Não podemos esquecer aquilo
que sempre nos diferenciou. Não podemos esquecer que somos uma referência e que devemos continuar a sê-lo.
Bem sabemos que, uma Associação de Alunos só tem razão de existir se pautar a sua ação: pela transparência,
pela isenção, pela imparcialidade e pela colaboração com todos:
alunos, professores, Universidade Sénior e Câmara Municipal.
É isto que queremos continuar a ser: Transparentes, imparciais,
isentos e proficientes no relacionamento com todos.

Parabéns à nossa Associação…
Paulo Cabrito
Presidente da Direção da AAUS

E deu-se início á festa, com a participação de equipas
num Peddy Paper no espaço da Quinta da Piedade.

FOLHAS VIVAS
Maio 2018

2

Passeio Cultural da AAUS
Promovida pela AAUS, visitámos Monsaraz e o Grande Lago Alqueva a 24 de Abril de 2018.
Uma das mais bonitas vilas amuralhadas em Portugal, esta vila medieval ergue-se sobre uma montanha pedregosa, rodeada por uma
natureza deslumbrante e invejável. Desafiando o tempo e contrastando com a harmonia da paisagem alentejana, a histórica vila de
Monsaraz impõe a sua grandeza. Monsaraz é, atualmente, a varanda do Grande Lago, constituindo-se num dos mais

bonitos postais turísticos de Portugal. Partilhámos este dia fantástico com muitos colegas, um dia cheio de boa energia,
muito sol, muita diversão e boa disposição, bem hajam todos os que participaram.

A Igreja Matriz de Santa
Maria da Lagoa em estilo
renascentista foi contruída
no século XVI.
Fica situada na praça
central da vila medieval de
Monsaraz, junto à qual se
encontra o pelourinho da
vila.

