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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

(Quinto Centenário da CircumCircum
Navegação)
Passados quinhentos anos sobre o maior feito da
ŚŝƐƚſƌŝĂ ĚĂ ŶĂǀĞŐĂĕĆŽ ൞ ƉŽĐĂ ĚŽƐ
ĞƐĐŽďƌŝŵĞŶƚŽƐ ൞ Ă ǀŝĂŐĞŵ ƉƌŝŵĞŝƌĂ ă ǀŽůƚĂ ĚŽ
globo, conhecida por viagem da CircumNavegação, feito ligado ao navegador Português,
Fernão de Magalhães, continua a despertar
paixões, azedumes e rivalidades entre vizinhos
Portugal/Espanha, como no tempo da viagem,
iniciada em 10 de Agosto de 1519 e concluída em
06 de Setembro de 1522.
A querer dar importância a esta efeméride e
celebrar este acontecimento histórico, Portugal
tomou a decisão de apresentar à UNESCO, uma
ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ ƉĂƌĂ ŝŶĐůƵŝƌ Ă ͞ZŽƚĂ ĚĞ DĂŐĂůŚĆĞƐ͟
no Património da Humanidade.
Devido a esta iniciativa portuguesa, sem
consulta espanhola, logo se levantaram as
͞,ŽƐƚĞƐ ĂƐƚĞůŚĂŶĂƐ͕͟ ƉƌŽŶƚĂƐ Ă ŐƵĞƌƌĞĂƌ͕ ĐŽŵŽ
ŶŽƐ ƚĞŵƉŽƐ ŝĚŽƐ͕ ;͙Ϳ͕ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂŶĚŽ͕ ĚĞƉŽŝƐ ĚĞ
ouvir os seus historiadores, que afinal de contas,
embora o navegador tenha origem portuguesa,
fora ao serviço do Rei Castelhano, Carlos I, futuro
imperado Carlos V, financiador da expedição e só
depois de o navegador lhe jurar fidelidade o
nomeou Capitão da armada, constituída por cinco
navios e duzentos e quarenta homens.
Após algum mal-estar e agitação política,
serenaram-se os ânimos através de diligências
diplomáticas,
solucionadas
através
de
apresentação conjunta da referida candidatura,
pelos dois países.

Sabe-se hoje, que o verdadeiro intento da
soberania
Castelhana,
era
saber
secretamente, se o reino das especiarias das
ilhas Molucas, autêntica mina de ouro à
época, estavam ou não no hemisfério
reservado a Portugal, pelo tratado das
Tordesilhas. Assim sendo, Fernão de
Magalhães, profundo conhecedor das artes
de marear, (já tinha andado sete anos pelas
Índias ao serviço da armada portuguesa),
guerreiro de rija têmpera, valente e
ambicioso, abraçou esta façanha Castelhana.
Sabe-se que devido às habituais invejas e
intrigas palacianas, em Sevilha o marinheiro
encontrou sossego, amores, favores e
influências.
Ora, o navegador Português, muito
sabedor das tábuas astronómicas do sábio
Abraão Zacuto e cartas de marear de outros
mestres judeus, expulsos pelos reis católicos
que, em Portugal o astuto D. João II, deu
guarida e protecção. Dentro deste saber e
conhecimento, Fernão de Magalhães pôs-se a
caminho do oriente, navegando para
ocidente; coisa nunca vista, entre
navegadores!
Todos sabemos como esta aventura
terminou num grande feito; conhecido pela
Circum-Navegação do globo, embora não
tenha sido esse o propósito da viagem. É
sabido que o navegador português morreu
pelo caminho numa armadilha na ilha de
Mactan, continuado a navegação capitaneada
pelo castelhano, Juan Sebastian Elcano,
Continua na página 2
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passando pelo Indico, Cabo da Boa Esperança, oceano Atlântico e retornar a Sevilha, ponto de partida,
em 06 de Setembro de 1522, apenas com uma nau e dezoito marinheiros.
Paralelamente a este feito e, devido a ele, nas tormentas, naufrágios, revoltas e tempestades
demoníacas nas terras do fogo o valente capitão encontrou alguma bonança quando deu entrada
noutro mar. Para a história, associada a esta travessia, ficaram os locais baptizados por estreito de
Magalhães e mar Pacífico.
Aos viajantes por terras de Portugal, na vila de Sabrosa vale a pena passear. À entrada da simpática
vila, numa retunda pode apreciar um belo monumento à memória do navegador e, no centro histórico
contemplar a nobre casa fidalga da família e local do seu nascimento. Para os mais interessados,
recomendo uma visita à Biblioteca Nacional de Lisboa, onde decorre uma exposição comemorativa dos
500 anos da Circum-Navegação.
«Entre todas as figuras e todas as rotas, a minha admiração vira-se para os feitos do homem que,
no meu sentir, alcançou o mais extraordinário na história das descobertas geográficas: Fernão de
Magalhães. A sua navegação é talvez a maior odisseia na História da Humanidade».
«Stefan Zweig,1938».
Primavera de 2019, saudações académicas;
António José, co-fundador da AAUS, Folhas Vivas e autor do logotipo.

terras de azeite
Oliveira do Mouchão conta 3350 anos e
é a mais antiga de Portugal
Desde tempos imemoriais que o homem
aprendeu a utilizar os produtos que a
natureza lhe proporcionava, em proveito
próprio.
Todos nós conhecemos o azeite. É um
óleo vegetal, muito saudável, que usamos
na nossa alimentação, como tempero.
Mas como se transforma a azeitona em
azeite?
É claro que, no passado, não existiam as
técnicas que hoje conhecemos. Talvez o
simples esmagar a azeitona entre duas
pedras resolvesse o problema. Mas a

mente humana tem uma imaginação
muito fértil e, claro, que arranjou maneira
de fazê-lo, utilizando outras técnicas.
Modernamente é um processo simples,
mas que envolve muita gente, alguma
técnica e indústrias bem específicas.
Primeiro vamos começar pela azeitona,
que tem de ser colhida, separada das
folhas e pequenos ramos e levada para o
lagar de azeite, onde é transformada.
continua na página 3
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Varejo manual

Recolha e escolha da azeitona

Prensas de um lagar de azeite

Máquina moderna de varejo

Recolha do azeite

O que veem na imagem da esquerda é o que se chama uma prensa, onde as seiras contêm
a azeitona, que é espremida. Um dos líquidos que sai é o azeite (imagem da direita), o outro
pXPDHVSpFLHGHiJXDWXUYDFKDPDGD³iJXD-UXoDRXDOPRIHLUD´(VWHVOtTXLGRVVmR
encaminhados para umas cubas, onde o azeite não se mistura com a água-ruça e fica ao
cimo.
Nos lagares modernos, o azeite é extraído de maneira diferente. A azeitona passa por semfins, levada para cubas de aço onde é esmagada. Passa para outras cubas onde é feita a
separação e o azeite fica ao cimo.
Todo o processo é mecanizado.
Maria Gracieta Mendes Pedra Varanda Gaspar

LIGAÇÕES FAVORITAS
DIVERSOS de UTILIDADE PÚBLICA
JORNAIS e REVISTAS
JORNA
DIVERSOS, conhecimento, engraçados, curiosos etç.
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sŝƐŝƚĂĚĞƐƚƵĚŽă>ŽƵƌŝŶŚĆĞĂdŽƌƌĞƐsĞĚƌĂƐ
Museu dos Dinossauro
1RGLDGHPDU¤RD3URIHVVRUD0 *UDFLHWD
GDGLVFLSOLQDGH+LVW°ULD/RFDOOHYRX QRVD
PDLVXPDLQWHUHVVDQWHYLVLWDGHHVWXGR
20XVHXGD/RXULQK IXQGDGRHPQR
FHQWURGDYLODGD/RXULQK 
(VWHPXVHXSRVVXLXPDJUDQGHFROH¤ R ,E¦ULFD
GHIRVVHLVGHGLQRVVDXURVGR-XUVVLFR
6XSHULRUVHQGRRVPDLVLPSRUWDQWHVDQªYHOPXQGLDOFRPIRVVHLVGDWDGRVGH
([LVWHPGLIHUHQWHVYHVWªJLRVGHGLQRVVDXURVFDUQªYRURV
2EVHUYDPRVXPQLQKRFRPXQLWULRGHIRVVHLVGHRYRVGH'L QRVVDXURV'HVVH
PRGRHUDIDFLOLWDGDDJXDUGDGRQLQKRSHUPLWLQGRTXHPDLVVHUHV
VREUHYLYHVVHPVHPTXHRXWURVRVSXGHVVHPGHVWUXLU)§PHDVHPDFKRV
DOWHUQDYDPDJXDUGDGRQLQKR
20XVHXGD/RXULQK DEULXDVVLPFRPXPDJUDQGHFROH¤ RHWQRJUILFDGD
UHJL RGR2HVWH

História do Zambujal
XPDH[SRVL¤ RFRPHPRUDWLYDGRVDQRV
GHLQYHVWLJD¤ RGR,QVWLWXWR$UTXHRO°JLFR
$OHP RQRSRYRDGRIRUWLILFDGRFDOFROªWLFRGR
=DPEXMDO$SUHVHQWDGDQRDQWLJR&RQYHQWR
GD*UD¤DFRQWDYULDVKLVW°ULDVVREUHR
=DPEXMDOHDVXDUHDHQYROYHQWHUHXQLQGR
RHVS°OLRGR0XVHX0XQLFLSDO/HRQHO
7ULQGDGHGDWDGRGHHQWUHR0HVROªWLFRHD,GDGHGR%URQ]H
9HULILFDVHTXHR&DVWURGR=DPEXMDOIRLFRQVWUXªGRGXUDQWHXPSHUªRGRGH
PXGDQ¤DFOLPWLFDTXHGHXRULJHPDYULDVLQRYD¤²HVWHFQRO°JLFDVHFRQIOLWRV
VRFLDLV
$KLVW°ULDGRSRYRDGRIRUWLILFDGRGR=DPEXMDOXPGRVPDLVUHSUHVHQWDWLYRVVªWLRV
GR&DOFROªWLFRGR&HQWURGH3RUWXJDOJUD¤DVDRVHXH[WUDRUGLQULRHVWDGRGH
FRQVHUYD¤ RRQGHDLQGDVXEVLVWHPPXUDOKDVFRPWRUUHVGHPHWURVGHDOWXUD
$EDUEDF SURYLGDGHVHWHLUDV¦DW¦DJRUDRHVSD¤RIHFKDGRPDLVEHP
SUHVHUYDGRGHXPSRYRDGRGR,,,PLO¦QLRF&HPWRGDD3HQªQVXOD,E¦ULFD
Maria Leonor Carvalho
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VAMOS FALAR DE LIVROS E OUTROS ESCRITOS
Iniciamos

neste

número do Folhas
Vivas, uma rúbrica
com o título acima
em referência.
O objetivo é dar a
conhecer ou reforçar a toda a Universidade,
os colegas autores de livros, romances,
contos, poesia, crónicas e escritos soltos,
numa

atitude

construtiva

sem

qualquer

atitude discriminatória.
O Folhas Vivas convidou desta feita um
colega/autor de vários livros sobre a Póvoa,
suas gentes e a suas vivências, para connosco
conversar e tomar um café. Juntámos três
obras de António José Torres, e conversámos
ao sabor da escrita deste autor. Aqui fica o
resultado.
António José Torres, enquanto profissional
esteve ligado às Oficinas de Alverca (OGMA)
e à TAP. Depois de reformado, enveredou pela
escrita sobre a sua terra ² Póvoa de Santa
Iria -. Começou por produzir escritos soltos
que aglomerou em livro mais tarde.
Começou a colaborar nos Jogos Florais da
AAUS onde se notabilizou com alguns prémios.
A sua ligação ao Palácio da Quinta da Piedade
vem desde sempre, pois ali nasceu.
É cofundador da AAUS e aluno de várias
disciplinas. É um profundo defensor da cultura
da Póvoa e das suas tradições. Faz parte da
geração de povoenses que conhece a Póvoa
como ninguém. Autor de ´3yYRD $QWLJD ²
&UyQLFDV H 5RWHLURV GDV 5XDVµ ´&DGHUQRV
GH &RQWRVµ H ´$ &DSHOLQKD GH 1RVVD
SenhoUDGD3LHGDGHµ
Como coautor participou no livro ´'H] DQRV
WULQWDKLVWyULDVWULQWDDXWRUHVµ por ocasião

da passagem dos dez anos da Universidade
Sénior de Vila Franca de Xira.
Eis a nossa conversa:
Folhas Vivas:-Relativamente ao seu livro
´&DGHUQRVGH&RQWRVµUHWLYHGRLVFRQWRVTXH
PH FKDPDUDP D DWHQomR ´&RPSUDU Do~FDU D
0RVFDYLGHµH´5XPRD1RUWHµDSHVDUGHWRGR
o livro ter histórias que fazem reter o leitor
do princípio ao fim, gostaria que falasse sobre
ambos.
António José Torres:- Todos os contos que
estão aqui têm um princípio verdadeiro, uma
realidade Povoense que é comum a outras
freguesias, que é a realidade do aborto, é a
realidade das famílias e da educação sexual,
não contracetivos e as famílias são numerosas
e daí o recorrer clandestinamente a abortos.
Não se falava abertamente no aborto mas
GL]LD ´DTXHOD IRL FRPSUDU Do~FDU D
0RVFDYLGHµ TXH VH UHFRUULD D XPD VHQKRUD
mais ou menos conhecida que correndo riscos,
praticava preços em conta para o efeito.
Não há bela sem senão: uma vez que fui
roubado de brincar muito cedo e me
empregaram aos dez anos, comecei a perceber
realidades da freguesia e é aí que noto que
DOJXPDV PXOKHUHV HUDP DSRQWDGDV ´DTXHOD
HVWi DVVLP FRLWDGDµ ´SRUTXH IRL FRPSUDU
Do~FDUD0RVFDYLGHµ
FV:- Isso criava traumas às pessoas?
AJT:- Criava de facto traumas. Todas as
mulheres que fazem um aborto é um trauma,
mas era um trauma assumido, porque senão
era mais um filho que aí vinha e a mulher ficava
fragilizada e perante o homem, a mulher foi
sempre descriminalizada. Perante o homem, os
KRPHQV QDV WDEHUQDV Mi FRP D ´SLQJDµ
apontavam-QD FRPR ´DTXHOD TXH IRL FRPSUDU
Do~FDUD0RVFDYLGHµ
FV:-No fundo a vítima era sempre a mulher!
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AJT:- Neste contexto, este meu livro, de contos, encontra gente da Póvoa e outras de fora que
comigo um dia se cruzaram deixando-me marcas indeléveis que agora as recriei. Mulheres cansadas
e homens lutadores pelos seus sonhos dá-QRVHQWUDGDSDUDRRXWURFRQWR´5XPRD1RUWHµ
FV:- Deste conto que já li há bastante tempo, fiquei com a visão de que as pessoas faziam algum
contrabando e eram também pescadores, havia muita pobreza! Era assim?
AJT:-Não! De facto existia uma grande tradição de ruralidade. Não havia tradição de pescadores.
+DYLDWUDGLomRGHWUDQVSRUWHIOXYLDO$OJXQVSRXFRV´SHVFDGRUHVµWHPSRUiULRVLDPDSDQKDUDPHLMRD
lambujinha e camarinha que era um camarão do porto. Essa realidade assenta em factos políticos. A
Póvoa é uma freguesia de grande operariado e logo nesse meio fabril há um assumir de consciência
politica e nesse sentido exerce alguma pressão politica influência política do Partido Comunista e
alguns deles militantes comunistas. Uma nova forma original de escapar à polícia era percorrendo o
rio num EDUTXLQKRHHQWUHJDUjVFpOXODVR´$YDQWHµ
FV:- Essa nova forma original, pelos vistos teve êxito?
AJT:-Haviam uns pontos de encontro, que começavam logo com o homem das ovelhas, que faz a
distribuição e depois fala com o homem da entrada do rio tejo, vai a Alhandra falar com um
companheiro, digamos que há toda uma simbologia, não por conversação mas por símbolos e há
sempre uma referência ao neorrealismo, nunca falando dos autores há passagens que leva as pessoas
que escreveram realidades do mundo fabril e do mundo campesino.
FV:- Daí estarem sempre ligados ao neorrealismo...
AJT:-E isso está sempre ligado ao meio fabril, às pessoas do concelho e a viagem termina
exatamente numa visita ao café central que hoje é um símbolo e a câmara conseguiu recuperar, mas não recupera o nosso património - onde hoje está instalado um serviço público de turismo. E é
no café central que termina o conto, a mensagem termina ali na perspetiva de encontrar alguém de
relevo do neorrealismo.
De facto, periodicamente, iam lá pessoas conhecidas que comungavam as mesmas ideias e nessa
noite estão lá o Alves Redol e o Manuel da Fonseca.
Junta-se a particularidade feliz do homem que faz de distribuidor do Avante que tem nome próprio
e algo sonolento pois não sabe onde está, estão a chamá-lo para confraternizar com os amigos que
vai participar numa festa/encontro dos amigos do tejo e ali fazem o seu petisco, entre amigos do
tejo, que levam, tainha e a sua caldeirada e nesse dia, se vai declamar poemas da Trova da Póvoa
mas que eu não digo o nome, mas é uma homenagem ao Doutor Arquimedes apesar de o conto não ser
bem explícito.
FV:- É inquestionável que este livro (A Capelinha de Nossa Senhora da Piedade) está ligado à sua
existência relativamente á Póvoa. Gostaria que nos falasse sobre a Quinta da Piedade, a capelinha
GHQRVVD6HQKRUDDVVXDV´OXWDVµDVXDSUHVHUYDomR
AJT:- Este livro nasce do seguinte propósito: no meu primeiro livro faço homenagem á minha terra
² Povoa Santa Iria ² às gentes, às famílias, às tradições e ao mesmo tempo relembrando, fiz 31
cronicas, sobre a sociedade povoense e faltava a componente religiosa. Faltavam os aspetos
culturais e religiosos. D. Francisco, quando deixa de ser Camareiro-Mor, constrói no século XVI
todo o património religioso existente. Um em ruinas e outro quase terminal. Nesse sentido eu quis
deixar o meu testemunho convencido de que este património vai todo ruir, vou deixar para os
vindouros a existência desse património.
FV:- 'DtDVVXDV´GHQ~QFLDVYDOLRVDVµSDUDDUHFXSHUDomRGRSDWULPyQLR
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ATJ:- A Câmara diz que não é com ela diz que é com o Patriarcado e este diz que é com outras
entidades. Isto também tem a ver com o facto de eu ter nascido aqui e desde pequenino me ter
habituado a ver a minha mãe e a minha madrinha a fazerem trabalhos de limpeza e nesse sentido,
de fortes laços sentimentais.
Quase todos os dias venho por aqui. Num desses dias, não vejo as quatro imagens e fico apreensivo.
Procuro saber e começo a escrever a tomar notas e a pensar agora foram as imagens, amanhã o que
será?- Pensei! Eis quando a minha professora Gracieta me disse que as mesmas estavam em VFX em
exposição no museu da Câmara Municipal. Aí fiquei muito mais descansado!
A câmara reuniu todos os testemunhos religiosos e nesse sentido fizeram a recuperação das imagens
da capelinha e estão em exposição. Tive o cuidado de verificar pessoalmente as imagens no museu.
Procurei saber para onde se dirigiam as imagens após a exposição e disseram que não voltavam para
a quinta da Piedade por falta de condições do local devido a excesso de humidade que as danificava.
As imagens foram recolhidas para a igreja de Nossa Senhora da Piedade e não descansei enquanto
não as visitei. Estão à espera de melhores dias ou condições, mas para isso teria de haver trabalhos
de restauro enormes do local.
Não há capacidade de restauro e de financiamento e reabilitação do património à vista, quanto mais,
o património interior. Estas imagens são dignas de estarem presentes no museu de Arte Antiga.
FV:- Este rapaz de mais de 70 anos, aqui romanceado, o que é que pensa da Quinta atualmente?
Tem inúmeras ideias para o local. Concorda com as valências que a mesma tem no presente, mas tem
também utopia para o futuro da mesma.
AJT:- Nesse sentido também já o escrevi, seria reabilitar todos os serviços rurais tais como o
lagar, recuperar máquinas e espaço para as oliveiras, criar espaço para oliveiras, que o lagar voltasse
a funcionar e daqui saísse o azeite com o nome de Dom Martinho. E porque não, o roteiro do pão?
Utopia? Não é proibido sonhar...
Póvoa de Santa Iria, 26/3/2019
Emílio Duarte-fv

AGENDA DE MAIO
18 de Maio ²

Aniversário da AAUS

9º Peddy Paper
Preparem-se para os Jogos Florais, 1ª semana Junho

CORPO EDITORIAL
Diretor: Paulo Cabrito
CORPO REDATORIAL E COORDENAÇÃO:
António Ramalho
Gilberto de Paiva
Luis Moura

COLABORAÇÃO
Emílio Duarte
António José
Maria Gracieta Gaspar
Maria Leonor Carvalho

AAUS
Telef.: 21 953 30 50
Palácio da Quinta da Piedade
2625-201 PÓVOA DE S. IRIA
Email:aaus@aausvfxira.pt
Site: www.aausvfxira.pt

7

2019
12ª Edição

Universidade Sénior de Vila Franca de Xira
AAUS - Associação de Alunos da Universidade Sénior
e Vila Franca de Xira

PARTICIPA Ɣ CONCORRE Ɣ USA A TUA IMAGINAÇÃO

Temas Livres

Poesia
.

ARTES

Prosa
Fotografia

x

Bainhas Abertas

x

Lavores em Lã

x

Artes Florais e
Decorativas

Caricaturas

x

Pintura em

Tecido, Tela,

Cartoons

Azulejo ou Outra
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