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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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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.

FOLHAS VIVAS
Maio 2018

3

No Alentejo, é sabido, come-se bem. A razão é simples, basta juntar ingredientes das terras da região com
sábias mãos alentejanas, e transforma a matéria prima num dos melhores repastos, foi assim o nosso almoço.

A bela e saborosa sopa de cação

A boa disposição

A tradição da cerâmica remonta aos tempos
pré-históricos, graças à existência de depósitos
de argilas com caraterísticas específicas nesta
zona. Por entre potes, rodas de oleiros e fornos
descobrem-se peças utilitárias tradicionais
únicas feitas com um saber ancestral e uma
estética caraterística da região.
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O Grande Lago Alqueva que alterou significativamente, uma parte do Alentejo. Um novo ecossistema para
se descobrir e que está em permanente mutação. Uma das melhores formas de ver e sentir o novo ambiente
do Alqueva é num passeio de barco, que foi por todos disfrutados com enorme prazer.

Uma visita a Adega CARMIM ….. O degustar dos Vinhos Alentejanos! Que dizer deste néctar dos
Deuses? Eles oferecem um prazer sem fim, brancos, rosados e tintos, vinhos cheios e de forte exuberância
aromática, vinhos suaves, que foram degustados por todos num sublime momento .
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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.
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APRESENTAÇÃO DO HINO DA UNIVERSIDADE SÉNIOR
DE VILA FRANCA DE XIRA
As DANÇAS E CANTARES apresentaram, no dia 30 de Maio, numa cerimónia preparada para o efeito,
o Hino da Universidade. Esteve presente o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
Alberto Mesquita a quem foi oferecido o HINO ficando deste modo oficializado. Desejamos que seja uma
feliz expressão dessa nossa experiência marcante que constitui, para todos nós, a passagem por esta
Universidade Sénior. Esperamos que nos revejamos na LETRA e que a MÚSICA seja do nosso agrado. Ouvir
e compreender a música é algo de subjectivo e pessoal, cujo resultado é condicionado por alguns factores,
tais como aptidão e informação musical, inteligência e temperamento.
A linguagem poética, intrinsecamente aliada à expressão musical é um poderoso modo de comunicar,
uma experiência estética que enriquece quem se deixa inebriar pelo inaudito.
Schopenhauer, o filósofo do “ideal romântico” da música, defendia que o mundo da música é o
mundo dos sentimentos, porque representa o que de mais íntimo, mais indizível e mais misterioso há na
vontade humana.
Nós, DANÇAS E CANTARES temos a convicção de que a UNIVERSIDADE SÉNIOR ao ter um Hino seu,
tem ao seu dispor um elemento identificador das nossas intervenções públicas. Esperamos que assim
aconteça.
Fica o nosso mais profundo desejo de que seja um contributo que possa levar a UNIVERSIDADE
SÉNIOR a olhar para aquilo que de mais fundamental nela deve existir: a cultura e a experiência humana.

Maria Josefa de Morais Soares
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VIAGEM de FINAL de ANO a PARIS

C

onforme previamente programado, decorreu entre 24 e 27 de Maio de 2018 a Viagem de Final de Ano letivo
2017/18, que contou mais uma vez com a intermediação da Associação de Alunos da Universidade Sénior
de Vila Franca de Xira. Escolhida desta feita a cidade de Paris, podemos agora afirmar que não defraudou
as expectativas.

Quando temos a possibilidade de provar a aprendizagem que vimos adquirindo desde que nascemos para o Mundo,
podendo testemunhar, quase tanger, até abraçar, aquilo de que só tínhamos conhecimento por via da divulgação
universal, ficamos com a noção que se fechou mais um capítulo duma história até aí incompleta.
Paris, ficou para trás, mas ainda conservamos as sensações boas, do que foi possível ver em tão pouco tempo. Um
programa ambicioso, plenamente cumprido, é certo que a toque de caixa, os guias cientes, quais picaretas falantes,
debitando informação acompanhando o compasso, alternando entre os factos mais ou menos conhecidos, e outros
do domínio da alcova, histórias de reis e rainhas, concubinas e afins, e que por hábito e decoro não ilustram os
livros, mas fazem parte do repertório do povo.
Delineados os locais de interesse no circuito, como exemplo, as visitas ao Palácio de Versailles, e mais tarde ao
Museu do Louvre, amplamente associados à monarquia e ao seu esplendor, residências habituais dos monarcas
franceses até ao reinado de Luís XVI, quando a revolta da Bastilha, o 14 de Juillet francês, quase determina o fim
do poder absolutista do Rei, que acaba, mais tarde, por ser guilhotinado junto com a esposa Maria Antonieta.
Era inevitável falar de Napoleão I, Bonapartista, e disso se encarregou enfaticamente, uma das nossos guias, que
dissertou sobre a sua personalidade de déspota, de guerreiro, das suas obras, dos seus amores com a viúva
Josefina, com quem veio a casar e que tornou imperatriz, até ao degredo na Ilha de Sta. Helena após a derrota em
Waterloo. Testemunhos da sua governação abundantemente espalhados pela cidade, tendo como exemplo maior, o
celebérrimo Arco do Triunfo.
Dizem que o Papa está para Roma assim como o Louvre para Paris. Concertada quase em cima do embarque,
seria sacrilégio não aproveitarmos essa oportunidade. Cerca de duas horas naquele ambiente mítico. Saudámos a
Mona Lisa, condoemo-nos com a incompleta Vénus de Milo, ouvimos a hipotética explicação para a mão aberta de
Maria, nas Bodas de Caná, e o emblemático gesto no quadro da Coroação de Napoleão, estivemos perante o génio
de Delacroix em A Liberdade Guiando o Povo e abandonámos o local de alma cheia.
Detivemo-nos na Praça da Concórdia, subimos a Torre Eiffel, também a colina de Montmartre, Catedral de Sacre
Cour, navegámos no rio Sena em bateaux mouche, percorremos algumas das suas pontes, e terminámos em
beleza na belíssima Catedral de Notre Dâme, onde Victor Hugo se inspirou para dar vida a um homem coxo e
corcunda, Quasímodo e à bela cigana Esmeralda.
Depois da cultura, visita de estudo sem lazer não é visita, é condenação. As Galerias Lafaiette e Printemps no topo
da lista. A turma entrou. Luz, vida, cor, movimento, um regalo para a vista.
Face aos trágicos acontecimentos que ocorreram recentemente na capital francesa, era expectável um maior
condicionamento no acesso aos pontos mais comummente conhecidos, e onde por norma se concentram mais
visitantes. Durante a estadia, não vimos mais que meia dúzia de militares, e outros tantos polícias dispersos. Paris
não esqueceu, mas não se rende, não tem medo. Fervilha, as praças e esplanadas estão cheias, e nas lojas a
procura da novidade é constante.
Terminou mais uma viagem que me atrevo a classificar de memorável. O tempo foi pouco, já dissemos, mas bem
arrumadinho, e a satisfação que tinha valido a pena era visível pese a consternação que se apoderou da comitiva
quando tivemos conhecimento que haviam sido subtraídos, talvez por distração, alguns pertences de elementos do
nosso grupo. Para eles um abraço solidário.
Sem qualquer presunção, deixei aqui um cheirinho. Pelo que foi dado avaliar, Paris vale pelo menos quinze dias.
Quem puder, não deixe de aproveitar.
Lino Solposto
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Paris

CURIOSIDADES
Sabias que…
v

O coração bombeia cerca de 5 litros de sangue por minuto, ou seja, 300 litros por hora, 7.200 litros por dia,
mais de 2,5 milhões de litros a cada ano ou 184 milhões litros até os 70 anos de idade. Nada mal para uma
bomba biológica de apenas 300 gramas!

v

Todos temos 300 ossos quando nascemos, mas chegamos a adultos apenas com 206.

v

A pele é o maior e mais pesado órgão do corpo humano. Um adulto possui cerca de 2 metros quadrados de
pele no corpo. O peso da pele corresponde a cerca de 15% do total do corpo.

Colaboração de Paulo Cabrito
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O meu espelho
O tempo passa e nada
podemos fazer para inverter o
processo. Cada ano passa
mais depressa, depois são os
meses, semanas e por fim até os dias correm a
uma velocidade louca. Bem tentamos agarrá-lo,
mas eles vão passando cada vez mais rápido.
Acho que todos vamos tentando resistir, cada um
como pode para que se prolonguem o mais
possível.
Recuso a palavra idosa, velha, velhinha, não gosto
e sei que nunca vou gostar. Mas, sei que na
verdade há muitos mas…
Comigo, começa logo assim que me levanto. O
espelho radioso e cheio de glamour, querendo
dizer! Olha esta és tu!!
Mas quem pensa ele que é para me aborrecer
logo tão cedo? Até parece que me deixo intimidar
por um simples espelho.
- Olha que ficas em dois.
Crio coragem e volto a olhar e, até gosto da
imagem refletida, os cabelos podem ser brancos,
mas para mim o resto tem as cores do arco-íris na
sua plenitude depois de passar a chuva. Sinto
orgulho na pessoa que me tornei com a idade e
por isso mesmo gosto mais de dizer Idade Maior.
Mas, sei que por vezes não me identifico com a
senhora de cabelos brancos, pele já um pouco
enrugada e de óculos que aparece refletida no
espelho, mas sim a outra que tinha longos cabelos
pretos, grandes olhos verdes, cara lisa salpicada
de sardas. Mas, na realidade sei que o espelho é
sincero e verdadeiro. Somos a soma das duas a
que ele reflete e a outra que me orgulho de ser.
Porque existe beleza em todas as idades, cada
uma de maneira diferente. Não devemos ter medo
de nos olharmos ao espelho.

Luísa Serrano Faria
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A sensação de ser velha
Qual
é
a
sensação
de
ser
velha?
No outro dia, uma pessoa jovem perguntou-me: - o que
sentia ao ser velha?
- Surpreendeu-me muito a pergunta, já que não me
considerava velha. Apesar da minha reação, de
espanto, expliquei-lhe que era uma pergunta
interessante.
E depois de refletir, concluí que ficar velho é um
presente.
Às vezes surpreendo-me com a pessoa que vive no
meu espelho. Mas não me preocupo com essas coisas
por muito tempo. Eu não trocaria tudo o que tenho por
um grisalho a menos e um estômago plano. Não me
ralho por não fazer a cama, ou por comer algumas
"coisinhas" a mais. Estou no meu direito de ser um
pouco confusa, ser extravagante e passar horas
contemplando
as
minhas
flores.
Eu vi alguns queridos amigos sair deste mundo, antes
de terem gostado da liberdade que vem com o
envelhecer.
- Quem se interessa se eu escolho ler ou jogar no
computador até as 4 da manhã e depois dormir até
quem
sabe
que
horas?
Dançarei comigo ao ritmo dos anos 50 e 60. E se depois
eu desejo chorar por algum amor perdido... eu o farei!
Caminharei pela praia com um fato de banho que se
estica sobre o corpo gordo e farei um mergulho nas
ondas deixando-me ir, apesar dos olhares de compaixão
das que usam biquíni.
Elas também se tornarão velhas, se tiverem sorte...
É verdade que ao longo dos anos o meu coração sofreu
pela perda de um ente querido, pela dor de uma criança,
ou por ver morrer um animal de estimação. Mas é o
sofrimento que nos dá força e nos faz crescer. Um
coração que não se partiu, é estéril e nunca saberá da
felicidade de ser imperfeito. Sinto-me orgulhosa por ter
vivido o suficiente para que os meus cabelos se tornem
cinzentos e por conservar o sorriso da minha juventude,
antes que apareçam os sulcos profundos na minha cara.
Ora, para responder á pergunta com sinceridade, posso
dizer:
- Gosto de ser velha, porque a velhice me torna mais
sábia,
mais
livre
Sei que não vou viver para sempre, mas enquanto
estiver aqui, vou viver de acordo com as minhas
próprias leis, as do meu coração. Não vou lamentar o
que não foi, nem preocupar-me com o que será.
O tempo que ficar, simplesmente amarei a vida como fiz
até hoje, o resto deixo a Deus.
Colaboração de Noémia Casimiro

