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Decorreu no passado dia 25 de Janeiro de 2019 em Odivelas, no Pavilhão Multiusos, o XV Concurso de 
Cultura Geral da Rutis (Rede Universidades da Terceira Idade).  
A concurso apresentaram-se 21 equipas que disputaram 3 Meias-finais e a final, com 6 equipas.  
 
Mais uma vez, a nossa participação se preparou cuidadosamente e com intensidade. Durante o mês de 
Janeiro, a preparação com todos os intervenientes, equipa efetiva mais dois suplentes, foi sujeita a centenas 
de perguntas de cultura geral com resultados que nos faziam pensar que estávamos no caminho certo.  
 
O empenho da equipa via-se hoje mesmo, no dia do evento, a sua aplicação em estudar aspetos que podiam 
ser importantes para o sucesso conjunto.  
Outro aspeto de realce na equipa representante de Vila Franca de Xira, foi a unidade, a organização, a 
colaboração de onde resultou como não poderia deixar de ser a VITÓRIA. Mais uma vez, ressaltou uma ideia: 
quando se trabalha com afinco, com seriedade, com vontade, os resultados aparecem.  
 
Conquistámos o TRI! Estamos no “ranking” dos vencedores, isolados com três vitórias, todavia não nos 
devemos envaidecer!  
A vitória categórica da equipa de Vila Franca de Xira, deu-se perante um dos maiores números de 
Universidades concorrentes dos últimos anos, o que valorizou ainda mais o resultado. Por outro lado, a 
nossa representação não deixou dúvidas aos restantes concorrentes, apresentando-se sempre confiante e 
determinada.   
 
A vitória foi tão retumbante que os valores superaram os noventa por cento no seu conjunto, meia-final e 
final, seis pontos de diferença em relação ao segundo classificado.  
A equipa da Universidade Sénior de Vila Franca de Xira, foi apoiada desde a primeira hora por uma claque 
que não regateou entusiasmo e força.  
 
A representação de Vila Franca de Xira foi constituída por, Paulo Cabrito, Lino Solposto e Noémia 
Casimiro.  A eles o nosso muito OBRIGADO pelo alto desempenho em nome da Universidade Sénior de 
Vila Franca de Xira. 
 

        Emílio Duarte       
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A equipa Vencedora representante da Universidade Sénior de Vila Franca de Xira 
Lino Solposto, Paulo Cabrito e Noémia Casimiro 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIRECÇÃO DA AAUS  

  

Com a realização hoje, 30 de Janeiro de 2019, da Reunião Geral de Alunos da Universidade 
Sénior de Vila Franca de Xira, deu-se cumprimento ao estipulado no Artigo 18º dos Estatutos da 
nossa Associação de Alunos.  
 

É então altura de PRESTAR CONTAS, ou metaforicamente falando, “pôr o pescoço no cepo” e 
esperar que os “verdugos” na plateia, poucos, face ao universo, depois de esclarecidas todas as 
dúvidas que entenderam por bem colocar, sejam magnânimos na apreciação. 
  
Há contudo questões difíceis, que, por muito boa vontade que os prestadores tenham, não são 
passíveis de resposta cabal porque simplesmente não provêm de qualquer critério, e daí a 
disfunção amiúde que provocam.  
Na ausência do Sr. Presidente da Mesa, António Ramalho, presidiu aos trabalhos, mandatado 
para efeito, quem lhe segue na hierarquia.  
 
Verificado o quórum, seguiu-se a Ordem de Trabalhos. Começando pela leitura da Acta da 
RGA anterior, muito extensa, daí termos entendido o motivo de ser suscitada a sua 
dispensa, a Direção anunciou o Relatório e Contas, e o pormenorizado ainda que exaustivo 
Relatório de Atividades, previamente distribuídos, e o representante do Conselho Fiscal, a pedido 
da Mesa fez a leitura do Parecer do mesmo Órgão, conforme estatutariamente definido.  
 

E, depois de lidos e explicados os conteúdos dos diversos relatórios, Gilberto de Paiva, ainda 
que, tendo de “puxar dos galões” numa ou noutra ocasião, viu aprovados por unanimidade tudo o 
que levou a votação, e deu por encerrados os trabalhos, deixando perceber a satisfação de dever 
cumprido.  
                                                                            
                                                                                        Lino Solposto 
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A LEGIONELA na CAIXA 

 
 

Entre 7 e 21 de Novembro de 
2014 esta nossa zona de Vila 
Franca de Xira, nomeadamente 
Forte da Casa, Póvoa de Santa Iria e Vialonga, foram 
afectadas por um dos três maiores surtos de legionela 
de todo o Mundo. Foram infectadas 375 pessoas e 
registaram-se 12 mortes. 
Todo o País acompanhou este caso com susto, espanto 
e revolta. 
Os Hospitais de Vila Franca de Xira, S. José e outros, 
foram levados aos extremos de capacidade pela invasão 
maciça de infectados. 
O Director-Geral de Saúde apareceu diariamente nas 
televisões a tentar controlar o alarme social que a todos 
nós afectou.  
Os meus pêsames (atrasados) aos familiares das 
vitimas. 
Passaram mais de quatro anos. Foram feitas 
investigações hiper complexas às causas e origem do 
surto e foi concluído, sem qualquer margem para 
dúvidas, que a empresa Adubos de Portugal S. A. foi a 
responsável, através das suas torres de refrigeração 
miseravelmente mantidas e vistoriadas. 
 

Para além de todo o alarme social e sofrimento dos 
infectados (e os doze mortos), o Erário Público teve 
uma despesa extra astronómica nos hospitais 
envolvidos, internamentos, medicamentos … 
 

A empresa Adubos de Portugal S. A. pertence, desde 
2009, ao Grupo FERTIBERIA que adquiriu a CUF – 
Adubos de Portugal S. A. e todas as empresas satélites. 
O Grupo Fertiberia é composto por 15 fábricas, 10 em 
Espanha, 3 em Portugal e 2 na Argélia e em conjunto, 
tem uma capacidade de produção de cerca de 7,5 
milhões de toneladas. 
A “nossa” Adubos de Portugal exporta produtos para a 

Europa, África, Médio e Extremo Oriente e Austrália. 
 

É uma multinacional de peso e decidiu montar um 
gabinete jurídico especial para tratar deste assunto e 
com a capacidade financeira (e não só) que tem, 
seguramente que se vai “safar” de todas as 

responsabilidades. Se de outro modo não lhe for 
possível, será (alegadamente …) por cansaço dos 

prejudicados ou prescrições pelos longos anos de litígio 
que parece poder antecipar-se. 
 

UMA VERGONHA !!! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
E então lembrei-me que se calhar, também foi um 
surto de legionela que entrou entre 2002 e 2008 na 
Caixa Geral de Depósitos e que também fez 
“desaparecer” em imparidades com empréstimos 

ruinosos e sem garantias reais a grandes “tubarões”, a 

módica quantia de 1.200.000.000 €. 
 

UMA VERGONHA !!! 

Agora já se fala em prescrições dos crimes de gestão 
danosa e … sei lá que mais. 
Relembro que o Estado, teve de injectar no ano 
passado cerca de 4.000.000.000 € na Caixa Geral de 

Depósitos para evitar danos maiores. Dinheiro “nosso”, 

dos nossos impostos que é a única receita do Estado. 
 

Mas, o que são mil e duzentos milhões de 

euros? 
 

Vamos comparar com aquele MILHÃO que, todas as 
semanas, sai no Euromilhões em Portugal. 
 

É verdade que através de mais um imposto, neste caso 
o imposto de selo, o sempre presente Estado vai 
“sacar”, “abarbatar”, “surripiar” (consegui não dizer, 

roubar…) 20% deste montante, pelo que para os felizes 

contemplados “só” seguem 800.000 €. 
Mas aqui na nossa zona ainda dá para uma família com 
dois filhos, comprar três apartamentos e quatro bons 
carros para todos. 
 

E considerando que cada ano tem 52 semanas, os mil e 
duzentos milhões dariam para mais de vinte e três anos 
!!! 
 
UMA VERGONHA !!! 

 
José C. Fael 
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Que, nos termos do Artigo 67º dos Estatutos da AAUS, foram convocadas 
eleições para o biénio 2019/2021, para os próximos dias 27 e 28 de 
Fevereiro de 2019, das 15:00 horas ás 17:30 horas conforme o estipulado 
no nº 1 do Artigo 68º dos mesmos estatutos. 
 
As candidaturas serão entregues ao Presidente da Comissão Eleitoral ou 
na Receção da AAUS dentro dos requisitos contemplados nos Artigos 59º, 
60º, 63º e 64º. 

 
 

 
 
 
 

 
 

      

AGENDA DE FEVEREIRO 
 

 

v 08 de Fevereiro – Ida ao Teatro Ildefonso Valério – Alverca – CASAL  ABERTO 

 

v 14 de Fevereiro – Ida ao Teatro Villaret – GOD (com Joaquim Monchique) 
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