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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Depois de umas merecidas e retemperadoras férias de Natal e Ano Novo, o
Palácio Municipal da Quinta da Piedade ganhou vida, com o regresso às
atividades, nas diversas disciplinas que compõem o vasto leque de opções, que
a Universidade Sénior de Vila Franca de Xira põe ao dispor dos menos jovens do
concelho, onde está inserida.
Passaram as filhós, ou filhoses, as rabanadas, e o bolo-rei, o bacalhau mailas
coives, genuína forma de dizer dos meus queridos antepassados e dalguns
vizinhos ao tempo, até ao polvo, ou para os mais abastados, o marisco, chegou a altura de arregaçar as mangas e
enfrentar, fazendo sempre por obter com inteiro mérito o direito à próxima pausa, seja ela mais ou menos longa.
Fora dos muros, adivinha-se um ano excitante. Vêm aí três eleições, - para a Europa, Legislativas e uma Regional, e a
guerra pelas cadeiras de costas mais altas, já começou mesmo antes de serem anunciados os actos. Vamos esperar
que o bom senso impere, e que no fim a competência triunfe.
Menos mediáticas, mas não menos importantes, por determinarem quem no próximo biénio, 2019/2020, estará ao
leme da Associação de Alunos, pilar importante do edifício da nossa instituição, as eleições, que desejamos
concorridas e bem disputadas, decorram em concórdia. É difícil fugir, haverá sempre descontentes, mas para a vida e
obra da AAUS vamos fazer da palavra aglutinar a nossa bandeira.
Bom Ano de 2019.
Lino Solposto
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Curiosidades
Sabias que …
-Sabias que… alguns escorpiões têm 10 olhos?
-É verdade, mas apesar de tantos olhos têm uma visão pouco desenvolvida. Para se orientarem e
explorar o que têm à volta usam os pelos que cobrem parte do corpo.
-Sabias que … os crocodilos não conseguem deitar a língua de fora? Nem usam os dentes para
mastigar os alimentos?
-É verdade, os dentes do crocodilo são apenas usados para agarrar os alimentos. Estes animais
normalmente engolem os alimentos inteiros ou em pedaços grandes.
-Hipopotomonstrosesquipedaliofobia é o medo de palavras longas. É uma doença psicológica que
se caracteriza pelo medo irracional (ou fobia) de pronunciar-se palavras grandes ou complicadas.
Possui 33 letras!
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E porque a Universidade é um pólo de cultura, não poderíamos terminar o ano
sem mais uma Roda de Leitura. Teve lugar no Salão Nobre do Palácio da
Quinta da Piedade a apresentação do livro do nosso colega António José
Torres, intitulado “A Capelinha de Nossa Senhora da Piedade”. Contou com
a presença do Senhor Presidente da União de Freguesias Póvoa-Forte, bem
como de alguns convidados e variadíssimos colegas que tiveram o grato prazer de
estarem presentes. Registámos alguns momentos que partilhamos.

E o 1º Período de aulas terminou com a Festa de Natal da Universidade, onde todas as disciplinas de
expressão musical apresentaram os seus melhores trabalhos. Foi uma tarde repleta de boa disposição,
muita música e animação, finalizada com um lanche partilhado por todos. Bem hajam todos os que
tornaram possível o espetáculo.
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…/…

Momentos de boa disposição e convívio entre todos os associados e convidados presentes.

