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Passeio " Encanto do Minho” 

A “Família da ASO“ em passeio por terras minhotas 
 

Vasco Lopes da Gama 

A Associação Sénior de Odivelas (ASO) promoveu, 
nos dias 17 e 18 de maio, o Passeio "Encanto do 
Minho" a Viana do Castelo e à Quinta de Santoi-
nho, com passagem pelo Porto, visita às caves do 
vinho do Porto “Caves Ferreira” (em Gaia) e por 
Braga,  com a participação de 104 associados. 

 

E 
ste Passeio, mais do que proporcionar visitas a lo-
cais emblemáticos de Portugal teve em vista procu-
rar proporcionar a todos os seus participantes, um 
fim de semana, em ambiente de confraternização e 

de convívio no seio da "Família da ASO", numa jornada para 
descontrair e cimentar a nossa amizade. 
A primeira etapa do nosso passeio levou-nos de Odivelas até 
ao Porto. Chegados à "Invicta" dirigimo-nos de imediato para 
a zona da Ribeira, onde iriamos almoçar. O Restaurante 
"Chez Lapin" já estava à nossa espera. Numa sala reservada 
para o nosso grupo começou de imediato a ser servido o 
nosso almoço.  
Terminado o almoço dirigimo-nos, num pequeno percurso a 
pé, até ao Palácio da Bolsa, ou Palácio da Associação Comer-
cial do Porto, onde tínhamos agendada uma visita guiada.  
Com uma mistura de estilos arquitetónicos o edifício apre-
senta em todo o seu esplendor, traços do neoclássico oito-
centista, arquitetura toscana, assim como o neopaladiano 
inglês. O Salão Árabe detém o maior destaque de todas as 
salas do palácio devido, como o nome indica, a estuques 
do século XIX legendados a ouro com carateres arábicos que 
preenchem as paredes e o teto da sala. É neste salão que 
têm lugar as homenagens a chefes de estado que visitam a 
cidade. Na Sala dos Retratos encontra-se uma famosa mesa 
do entalhador Zeferino José Pinto, que levou três anos a ser 
construída, revelando-se um "exemplar altamente qualifica-

do em todas as exposições internacionais a que concorreu". 
O Palácio da Bolsa, sede da Associação Comercial do Porto, 
serve presentemente para os mais diversos eventos cultu-
rais, sociais e políticos da cidade do Porto. 
Após a visita do Palácio da Bolsa seguimos viagem até às 
Caves Ferreira, em Gaia, onde tivemos uma visita guiada a 
estas prestigiadas caves de Vinho do Porto, com degustação 
no final da visita. Durante a visita foi-nos explicado todo o 
processo de fabrico e armazenamento de um dos mais famo-
sos vinhos do mundo, para além da revelação de alguns 
"segredos" da mais antiga região demarcada de vinho a nível 
mundial. 
De seguida prosseguimos a nossa viagem pela A28 em dire-
ção a Viana do Castelo, cidade também conhecida como 
"Princesa do Minho", tendo-nos dirigido de imediato para o 
Hotel "Flôr de Sal". A distribuição dos quartos processou-se 
com relativa rapidez, dando tempo a que se pudesse descan-
sar um pouco e que tivéssemos oportunidade de apreciar o 
jardim do hotel e a vista do mar. 
Cerca das 19H45, partimos para a Quinta do Santoinho. A 
Quinta do Santoinho tem-se tornado num local de atração e 
referência turística do Minho. Santoinho é também hoje um 
importante meio de divulgação da cultura minhota, através 
da exposição permanente de uma variada coleção de alfaias 
e utensílios do campo, de lagares, pias e figuras em granito, 
de espigueiros originários de todos os concelhos do distrito 
de Viana do Castelo, uma adega regional e ainda de antigas 
viaturas de transporte, tais como:  autocarros, automóveis, 
uma locomotiva do século XIX, carruagens de 1ª e de 2.ª 
classe do Caminho de Ferro, um coche do século XVII, carros 
de bois e de cavalos. 
Nesta passagem por  "Santoinho" foi possível revivermos um 
pouco a cultura tradicional da vida do campo, com as músi-
cas e danças folclóricas, na companhia dos petiscos à base 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Neocl%C3%A1ssico
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zeferino_Jos%C3%A9_Pinto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_Comercial_do_Porto
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de sardinhas e frango assado, fêveras grelhadas na brasa e 
broa, regados pelo vinho verde da região e o conhecido 
champorreão, culminando com um aconchegante caldo ver-
de. 
A decoração do local está pensada ao pormenor, onde as 
peças fazem salientar a festa popular. Além das bandeirolas 
coloridas que circundam os palcos privilegiados do arraial, 
estão dispostas pelas paredes várias exposições de peças, 
utensílios e ferramentas que contam, por si só, toda a história 
do mundo rural minhoto. 
A noite estava agradável e, apesar dum dia inteiro de viagem, 
ainda tínhamos genica para dançar umas “modas”, cantar-
mos, fazermos uns "comboios" e participarmos no arraial. 
Mas, quase sem darmos por isso, o tempo ia passando e as 
vinte e três horas chegaram rapidamente. Estávamos na altu-
ra de termos de dizer adeus àquele espaço e de procurarmos, 
como que num piscar de olhos, registar e guardar todos os 
bons momentos que ali vivemos. O regresso a Viana do Caste-
lo foi rápido e em poucos minutos estávamos a chegar ao 
hotel e aos nossos quartos para um merecido descanso, de-
pois dum longo dia de viagem e de emoções. 
O domingo amanheceu bonito. O céu limpo e o sol indiciavam 
um dia agradável para a continuação do nosso passeio por 
terras minhotas. 
Após o pequeno almoço partimos para o  Monte de Santa 
Luzia. É um verdadeiro ex-libris de Viana do Castelo e consi-
derado um dos mais belos miradouros do Mundo, possibili-
tando uma vista única sobre o estuário do Lima, a cidade e o 
mar. A basílica, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, é uma 
obra de inícios do século XX, uma réplica do "Sacré Coeur" de 
Paris e um importante local de culto. Próximo deste local si-
tua-se a Citânia, classificada monumento nacional e um dos 
mais importantes castros do Noroeste Peninsular. 
Depois de se terem tirado umas fotografias, para mais tarde 
recordar a passagem pelo Monte de Santa Luzia, voltámos a 
Viana do Castelo e, durante o resto da manhã, pudemos pas-
sear a pé pela cidade e apreciar o seu centro histórico, a ar-
quitetura dos seus edifícios e as suas belas ruas, 
Depois regressámos ao Hotel "Flôr de Sal" onde, pelas 13H00, 
estava marcado o nosso almoço "tipo buffet". 
Terminado o almoço deixámos Viana do Castelo e iniciámos o 
percurso de regresso. Como estava programado seguimos em 
direcção a Braga, ou Bracara Augusta, como os romanos a 
baptizaram, que foi fundada pelos Celtas em 300 a.C. 
Braga é também conhecida como a "Roma Portuguesa" ou a 
"Cidade dos Arcebispos", pela sua concentração de arquitetu-

ra religiosa e por ter dois arcebispos. Braga é provavelmente 
o maior centro religioso do país, conhecida pelas suas igrejas 
barrocas, pelas esplêndidas casas do século XVIII e pelos ela-
borados jardins e parques. 
Braga é uma cidade com 150 mil habitantes e é, cada vez 
mais, uma cidade agradável e voltada para o futuro. 
Como é evidente Braga tem muito para ser visto e devida-
mente apreciado pelo visitante e que não pudemos ver no 
curto espaço de tempo de que dispusemos. No entanto, al-
guns de nós procurámos dar um passeio pela cidade aprovei-
tando para visitar a Sé Catedral, a mais antiga de Portugal, 
construída por D. Henrique e D. Teresa, tendo-se também 
passado pelo Largo do Paço, no passado Palácio dos Arcebis-
pos, onde, atualmente, está a Reitoria da Universidade do 
Minho. 
Entretanto, o tempo da nossa permanência em Braga estava 
a terminar. Com o grupo todo reunido, deixámos a cidade de 
Braga e partimos em direção a Odivelas, tendo havido ainda a 
necessidade de, no percurso, se efetuar uma paragem técnica 
na Área de Serviço de Pombal, aproveitada pela maioria dos 
colegas para tomarem uma ligeira refeição. 
Depois desta paragem técnica iniciámos, cerca das 21H00, a 
última etapa dum regresso calmo a Odivelas.  
A terminar esta nota de reportagem queremos agradecer a 
todos os participantes neste passeio os momentos de franca 
e sã confraternização que todos pudemos desfrutar, bem 
como pela amizade, companheirismo e contagiante jovialida-
de e alegria, que acompanhou todo o nosso grupo durante 
este passeio. 
As últimas palavras são para a nossa Presidente, Senhora D. 
Isabel Martins, expressando-lhe aqui um sincero agradeci-
mento pela forma como, desde a primeira hora, apoiou a 
iniciativa deste Passeio da ASO, tendo feito questão de estar 
presente e de nos acompanhar neste fim de semana. 



Correio da Seniorlândia Nrº. 7 |  Dezembro de 2013 4 

Almoço de Natal 

Estreitar amizades e conhecimentos 

No passado mês de Dezembro a Direção  da Universidade 
Sénior de Odivelas, decidiu juntar todos os seus alunos num 
almoço de Natal, que teve lugar no Restaurante “O Rodízio”, 
em Famões. 

E stes convívios são uma forma de estreitar as amizades e 
conhecimentos entre colegas Seniores e a Direção, bem 

como,  bem como promover uma sã camaradagem de grupo. 
Depois de estarem presentes todos os convidados, iniciou-se 
a refeição, em sistema de Buffet,  onde não falta-
ram  algumas especialidades portuguesas e brasileiras. Já 
mais satisfeitos com as iguarias provadas, ainda se arranjou 
espaço para degustar alguns dos magníficos doces expostos! 
Por altura do café, o Coro da Universidade Sénior de Odive-
las, sob a batuta do Professor Pedro Nunes,  deliciou-nos com 
algumas das suas canções. É sempre com muito prazer que 
ouvimos as melodias cantadas pelos nossos colegas. 
Antes de procedermos  à troca de presentes natalícios, a nos-
sa querida Presidente, D. Isabel Martins, tomou a palavra 
agradecendo a todos a presença no convívio e desejando um 
Feliz Natal  e um Bom Ano de 2014. 
Assim  chegou ao fim este agradável  Almoço de Natal e faze-
mos votos que, no próximo ano, nos possamos voltar a reunir 
nesta época festiva.” 
  

Ana Costa 

A rtesanato Urbano é uma arte criativa, e uma das aulas 
mais recentes na Universidade Sénior, que está a con-

quistar cada vez mais alunas.  
Cada aluna usa a sua imaginação e criatividade, incluindo as 
técnicas tradicionais, conjugadas com novos materiais exis-
tentes no mercado, para a execução de belos trabalhos saí-
dos das mãos delicadas de cada uma. 
Além de estimular a mente também é relaxante, porque o 

convívio e a alegria são constantes.  
É uma aula de partilha de ideias e saberes de cada aluna, 
sempre sobre o olhar atento da colega e monitora Bárbara 
Santos. 
Alguns  trabalhos estão expostos para apreciação. 
 

Aline Rocha-Maio de 2014 

Artesanato Urbano 

Aula de partilha de ideias e saberes  
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Exposição de Pintura do 1º Semestre 2013/2014 
 

Valeu a pena! 

O rganizar uma exposição não é fácil, sobretudo por 
quem não tem conhecimentos técnicos, e quando es-

casseia o equipamento mais apropriado para a colocação dos 
trabalhos a expor. 
Com a ajuda de muitos e a alegria de todos que viram os seus 
trabalhos expostos, posso dizer “Valeu a pena”. 
Respeitando todos por igual foi entendido que apresentar o 
1º trabalho executado ou a última técnica aprendida, tinha o 
mesmo direito. 
Somos alunos de uma Universidade Sénior, onde o prazer de 
aprender fica muito para além do fazer de um trabalho, vai 
até ao desinibir e sentir o prazer de mostrar e dizer ”este fui 
eu que fiz”. 
Como formadora fiquei feliz pelos parabéns que mereceram 
os trabalhos expostos, e pelo número de visitantes que, não 
tendo sido contabilizado, foi testemunhado. 
A todos obrigada.      

A formadora - Maria Amélia  Figueiredo—Março 2014 

O Nosso Voluntariado 

N a reunião de Voluntariado do mês de novembro de 
2013 juntaram-se ao nosso grupo mais três colegas, 

dispostas a distribuir sorrisos de felicidade para quem está a 
ser difícil ver o lado bom da nossa passagem na Terra. 
As novas colegas, enquanto não lhes foi atribuída uma 
“Afilhada Sénior”, foram colaborando com outras 
“companheiras de guerra” para se irem ambientando e tam-
bém tiveram oportunidade de ajudar nas campanhas de an-
gariação de alimentos.  
A primeira campanha, Solidariedar, pedida pela Junta de 
Freguesia de Odivelas decorreu nos dias 29 e 30 de março. 
A segunda, a favor da Cruz Vermelha Portuguesa, teve lugar 
nos dias 5 e 6 de abril. As duas tiveram a colaboração de vá-
rios supermercados. 
O grupo de voluntariado da USO, De Coração Aberto, apelou 
ao coração generoso dos utentes da Universidade e a contri-
buição anónima constituída com artigos para crianças decor-
reu entre os dias 10 de março a 4 de abril. Depois foi encami-
nhada para o Centro Comunitário da Ramada. 
No acompanhamento a pessoas muito sós, assim como nos 

pedidos de ajuda aos carenciados de um mimo, os voluntá-
rios têm experiências únicas que tocam o nosso coração. 
Aprendemos sempre algo mais em cada acção de voluntaria-
do, dando e recebendo, o que é muito gratificante. 
 

 
As Voluntaristas 

Aline Oliveira ;  
Elisabete Ansiães;  
Patrícia Márquez 
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Homenagem ao Sénior 

Sénior: Sinónimo de velhice? 
Aline Mamede Rocha  

A 
h! Como se engana quem pensa assim! 
Ser SENIOR é: persistência, determinação, força de 
vontade e sobretudo muita alegria. 
Há seniores com sorrisos felizes, certamente algu-

mas rugas, cabelos mais ou menos grisalhos que não escon-
dem a idade, mas que nos dão o prazer de olhar para trás e 
dizer: 
- Parece que foi ontem que fomos crianças, jovens, adoles-
centes e depois adultos.  
Tendo como base o amor, construímos família. Temos o privi-
légio de sermos, pais, avós, amigos! 
De olhar atento, pensamentos calmos, ternura no nosso co-
ração, alguma sabedoria, dedicação e arte. Superámos obstá-
culos, conquistámos o amor, construímos nosso lar, ensinan-
do, educando, perdoando, e lutando por uma vida digna. 
Já dizia Platão: “Devemos aprender durante toda a nossa 
vida, sem imaginar que a sabedoria vem com a velhice”. 
Hoje, serenamente a nossa vida é pautada de opções. 
Como é bom pertencer a grupos de pessoas com uma juven-
tude avançada, mas que são firmes e determinadas, testando 
os seus conhecimentos sem preconceitos, voltando aos ban-
cos da Universidade para colherem de novo os frutos daquilo 
que está esquecido, aprender o que nunca lhes foi ensinan-
do. 
Há também quem se disponibilize, saindo de sua casa para 
confortar os que vivem na solidão, levando a palavra mágica 
de “coragem”, um aperto de mão, um abraço apertado ou 
um beijo carinhoso na face de alguém, que, ao recebê-lo não 
consegue esconder a emoção, comovendo quem o dá. 
Como é bom partilhar a alegria de um passeio, de uma via-
gem, de um almoço, sempre em busca de conhecimentos e 
de partilha. 
Cada sénior seja homem ou mulher, tem a sua história. 
Em comum todos deixaram para trás anos de trabalho e a 
experiência de uma vida de mais ou menos sacrifícios, mas 
todos de muito empenho, realização pessoal e profissional, 
embora com profissões diferentes.  
Ser sénior é ter a capacidade de se renovar e a felicidade de 
transmitir e de partilhar, porque, no nosso calendário existe 
o amanhã com encanto, com doçura, com amizade, e ainda o 
privilégio de ter na nossa memória a lembrança e a experiên-
cia que fomos adquirindo ao longo dos anos. 

- Vivemos uma Ditadura, acordamos com uma Revolução que 
nos deu a liberdade.  
- Assistimos à saída do nosso escudo para dar lugar ao euro.  
- Vimos em directo o homem pisar a lua pela primeira vez.  
- Ouvia-mos Beatles, quem não se lembra do,”yellow subma-
rine?  
- Os rapazes usavam calças à boca-de-sino e as jovens vesti-
dos rodados e cintados. 
- Dançamos ao som do Rock’n’Roll, Bossa Nova e Twist. 
- A televisão era a preto e branco, só na década de 80 passou 
a ser a cores, mas não era para todas as bolsas. 
- Tantas coisas havia para contar aos nossos netos! 
Estar triste por ser sénior? NUNCA! 
 Envelhecer não é um problema, é sim um privilégio. Só enve-
lhece quem vive. Deixemos a idade biológica bater à nossa 
porta e recebemo-la de braços abertos. 
 
Para todos os seniores, com carinho e o meu abraço de     
amizade. 
 

Rugas são marcas do tempo 
 Mas não o fim da jornada 

 Não digas que envelheceste 
Diz antes que conheceste 

O brilho da tua caminhada. 
 

Abril de 2014                                

Ficha Técnica 
 
Edição:  Universidade Sénior de Odivelas  
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E-mail: associação: associação@usenior-odivelas.com  
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autores.  
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14-02-2014: Rossio-Santa Apolónia 

A 
s aulas práticas são marcadas com antecedência 
pelo nosso Professor, ouvindo a opinião dos alu-
nos. Concordamos sair, a 21 de Fevereiro, para o 
Castelo de São Jorge. O ponto de encontro seria no 

Rossio. 
A data foi antecipada para o dia 14. A abertura da primeira 
exposição de fotografias, na Casa da Juventude em Odivelas, 
foi marcada para o dia 24 e a 21 teríamos o encargo de pre-
pará-la. 
Alguns colegas não puderam comparecer, uns por motivos da 
sua vida particular, outros talvez com receio da chuva. 
Apareceram cinco alunos e a aula começou com meia hora de 
atraso. 
Ainda no Rossio, começamos por fotografar alguns assuntos 
que nos chamaram a atenção, seguindo pela Rua Augusta 
cheia de movimento. Lojas bonitas, esplanadas, turistas, e 
desempregados que engenhosamente sugeriam a dádiva de 
uma moeda, oferecendo-nos uns momentos de boa disposi-
ção e… meditação. 
Uma sem abrigo dormitava calmamente com a sua “mobília” 
ali reunida. 

Entramos na Praça do 
Comércio com o tempo a 
mudar de aspeto. Estava 
muito cinzento e de vez 
em quando o vento sopra-
va forte abanando-nos, 
assim como às nossas má-
quinas. 
Uns chuviscos incomoda-
ram nosso trabalho mas 
não ficamos intimidados, 
continuando a nossa aula 
com alteração do percur-

so. O Castelo de São Jorge foi substituído pelo caminho até 
Santa Apolónia, não nos faltando motivos de interesse regis-
tados por cada aluno e pelo seu Professor, que de vez em 
quando diz por graça, talvez para nos incentivar a não recear-
mos o tempo: - “Dia de chuva, é dia de São Fotógrafo”! 
O dia ia chegando ao fim, a aula também, ainda havendo 
tempo para um pequeno e agradável convívio. 
 
24-02-2014 a 05-03-2014 
 
Na data prevista decorreu a exposição com final a 5 de mar-
ço. 
O nosso Professor mostrou interesse em realizarmos esta 
mostra de fotos, evitando assim uma grande quantidade de-
las no final do ano e é estimulante mostrarmos o que vamos 
aprendendo. 
Este semestre foi-nos proposto fazermos macro fotografia 
em fotos com imaginação, sem esquecer que as paisagens, 
animais e flores são sempre bem aceites. 
Surgiram muitas imagens, algumas com uma história para 
contar. Fizemos várias tentativas para conseguir o trabalho 
solicitado, sempre com o incentivo do Professor e dos colegas 
que chegavam ao objectivo com mais rapidez. 
Quantas recordações por detrás de uma simples foto!... Tal-
vez seja esta vivência que dá mais interesse às nossas aulas, 
estimulando nossa vontade de continuar a apender… 

Aula Prática de Fotografia 
Aline Oliveira 
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Viagem a Marrocos 
Objetivo: Marrakech 

 

N 
ão íamos apreensivos pelo futuro em terras da 
moirama, na expectativa dum ataque como sofri-
am os nossos avoengos, quando o Rei de Portugal 
D. João III mandou construir uma fortaleza numa 

povoação chamada de Mazagão. Ao contrário, devidamente 
refastelados no autocarro após o pequeno-almoço tomado 
em Casablanca, rodávamos para o nosso objetivo final: a 
mítica cidade de Marraquexe. 
Mazagão, denominada hoje “ EL-Jadida”, é a primeira para-
gem. Situada junto ao mar, visitámos a fortaleza que D. Ma-
nuel I, consciente do seu valor estratégico na defesa da rota 
das Índias, mandou construir uma fortaleza que defendesse a 
povoação. 
Visitar a Cisterna Portuguesa, obra-prima da engenharia por-
tuguesa de Quinhentos, construída ininterruptamente duran-
te dia e noite num tempo de dois meses por 1500 portugue-
ses, temendo o avanço mourisco, deixa-nos orgulhosos pen-
sar que contrariamente aos dias de hoje, em que os arautos 
da desgraça nos apelidam dum povo que perdeu a sua cerviz, 
afinal somos filhos de gerações que “deu novos Mundos ao 
Mundo”. 
Como tudo na vida tem um fim, mais de dois séculos e meio 
depois da sua fundação na iminência da sua perda, uma per-
sonagem histórica cognominado pelos contemporâneos de “ 
Cabeleira “ ou “ Carvalhão” ordena que as 300 famílias aban-
donem a cidade e emigrem para o Brasil onde o ouro e os 
diamantes são mais atrativos para a coroa, fundado aí a Vila 
Nova de Mazagão na Amazónia.   
De regresso ao autocarro e com a perspetiva dum opíparo 
almoço a degustar junto à beira-mar numa belíssima praia de 
nome “Qualidia”, prometia o roteiro, “onde não faltará o 
fresco marisco que esta costa oferece”, através duma estra-
da regional deleitando o olhar no azul da costa Atlântica, 
tecíamos elogios à agricultura marroquina, que o Sol lumino-
so arrancando miríades ao mar refletia na terra cultivada 
transformando-a numa manta de retalhos de verdes multico-
lores.  
 Retomamos o nosso objetivo, o caminho a percorrer era 
longo e por estradas regionais em direção ao interior, recos-
tamo-nos, jiboiando o almoço de peixe sem sal, enquanto 
sonhávamos com o fresco marisco, que permaneceu fresco 
no seu habitat natural. 
A voz monocórdica em português com sotaque do nosso 
simpático guia marroquino, ia dando-nos conselhos sobre o 
comportamento que devíamos ter. Ao entrar em Marra-
quexe somos teletransportados para a Quinta Dimensão. 
Conhecida pela cidade das cinco cores o vermelho ocre pre-
sente nos edifícios, palácios e muralhas milenares, o contras-
te com o verde das palmeiras, ao longe o branco das monta-
nhas do Alto Atlas, é emoldurado é pelo azul celeste, e como 
se não bastasse, o fascínio do Deserto do Saara  ali ao pé 
sentia-se no ar as areias em suspensão. 
Ao entrarmos na Praça Jamaa El-Fna um Mundo Novo de 
cheiros e cores invade-nos e entranha-se-nos; ver a eferves-

cência dos locais atraindo a atenção dos turistas, os encanta-
dores de serpentes, colocando uma serpente no pescoço da 
mulher enquanto o marido bate a foto, o tinir das campai-
nhas dos aguadeiros com os típicos trajes vermelhos, acroba-
tas, dançarinos, macacos amestrados; na nossa frente senta-
do no chão, um velho de barbas brancas convida uma mulher 
a ajoelhar-se na sua frente, enquanto desdobra um enorme 
pano branco cobrindo ambas as cabeças ela estende-lhe a 
mão, que ele segura desenhando-lhe traços esotéricos, seria 
um ritual para ler o futuro? 
Deixando aberta a janela do nosso quarto, a madrugada sur-
preendendo-nos, os primeiros eflúvios do calor matinal mis-
turam a frescura da noite com o perfume das laranjeiras, 
escutando o Imã no alto do minarete chamando os fiéis para 
as orações da manhã; então sim nesse momento sentimos, 
que estamos a duas horas de avião de Lisboa, mas a milhares 
de anos-luz num estranho e exótico lugar.  
Com o pretexto de facilitar a compra “obrigatória” das lem-
branças que não queremos deixar para última hora, guiaram-
nos a uma casa de venda de chás milagrosos; especialista em 
tisanas para todos os males. O vendedor em fluente 
“portunhol”, desliza ante os nossos olhos, cremes, unguen-
tos, essências, especiarias, chás, óleos etc. Não houve quem 
não comprasse, perante a panóplia atrativa, de quanto mais 
se comprava mais eram as ofertas. Vendedores assim só no 
tempo da venda de panelas na Feira Popular. 
“ Maior mercado berbere “ em Marrocos elucida-nos o folhe-
to, são os “ souks “, (são bairros de ruelas estreitas por vezes 
mal cheirosas), onde coabitam tudo; pequenas oficinas de 
latoaria e ferro, sapateiros, tapetes, peles, especiarias, pro-
dutos tradicionais à mistura com os oriundos de todo o mun-
do, lado-a-lado emparelham-se pequenos restaurantes suge-
rem espetadas, caracóis, peixe frito, e outros petiscos,  na 
rua vendedores em carrinhos oferecem, frutas, bolos, frutos 
secos, chás, especialmente o de menta. 
“Em Roma sê romano”, devia ser a nossa deixa, sentarmo-
nos, deixar morrer o tempo, assistir ao pôr-do-Sol, escolher-
mos um daqueles menus exóticos servido com chá de menta 
bem açucarado, fechar os olhos e deixarmo-nos contagiar 
pelos sons e cheiros que nos rodeavam. 
Recordando-nos que há horários a cumprir o nosso guia de 
raça berbere, de tez morena e barba cerrada enfiado numa 
longa “djellaba”, lembrava-nos um profeta saído dum filme 
bíblico. Num português espanholado lembra-nos a vida não é 
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só comezainas, e ripanço há que ingerir cultura, e assim lá 
nos conduziu a visitar os túmulos de “ Saadian” e passar pelo 
palácio Bahia e Jardins Menara.  
Ainda houve oportunidade de degustar a preceito da ementa 
marroquina. Perto do “coração de Marraquexe” que é a pra-
ça Djemaâ El Fna, no famosíssimo restaurante Dar Essalam 
almoçamos “mrouzia “ prato de borrego, com passas e amên-
doas, cozinhado numa tagine; lugar de culto onde em 1956 
Alfred Hitchcock rodou cenas do filme “ O homem que sabia 
demais”. 
Lamentando o regresso, na manhã seguinte, fomos contem-
plados com um jantar Fantasia das Mil e uma Noites. Condu-
zidos até ao “ Chez Ali” e instalados numa tenda “ kaidal” 
saboreamos uma tagine de frango com ameixas, e não só, 
inibo-me de comentar as restantes delícias, que deixo à ima-
ginação do leitor. Ao longo do repasto fomos brindados por 
várias cantantes do folclore marroquino que usando os seus 
atributos vocais soltavam aqueles gritos guturais característi-
cos daquele país. 
Após o jantar, ao ar livre apreciamos um espetáculo de guer-
reiros armados, simulando uma carga de cavalaria dispara-
vam os fuzis em uníssono atroando os ares e deixando uma 
nuvem da pólvora seca que o vento dispersava; intervalados 
por cavaleiros acrobatas, arrancavam aplausos aos inúmeros 
turistas instalados à volta do enorme recinto. 
No meio da pista em cima dum palanque móvel posicionou-
se uma bailarina de dança do ventre, embora não fosse possí-
vel admirar a desenvoltura da dança, dado a distância dos 
espectadores, foi-se contorcendo-se ao som da música mar-
roquina amplificada, seguida dum   desfile em parada de to-
dos os artistas, faz as honras do fecho. Desta magnífica jorna-
da de cinco dias, todos e cada um de nós irão guardar recor-
dações inolvidáveis e o desejo de voltar. E quando tal aconte-
ce estão de parabéns todos os envolvidos.   
 

Fernando Antunes 
 
 

D 
e 17 a 21 de Março p.p. a Direcão da USO realizou 
a sua viagem anual, com destino a Casablanca em 
Marrocos. Participaram os alunos que, para o efei-
to, se inscreveram e que tiveram o prazer de ser 

acompanhados pela Senhora Directora da USO, D. Isabel 

Martins. 
A comparência no Aeroporto da Por-
tela foi às 13h15 e o transporte até lá 
foi assegurado pela agência de via-
gens. 
Falarei apenas de Casablanca, dei-
xando para o colega Fernando Antu-
nes que, com a sua grande capacida-
de de escrita, continuará a descrever 
a nossa belíssima viagem.  
Marrocos situa-se no norte de África, 
é um dos cinco países do Magrebe. 
Trata-se de uma monarquia constitu-
cional mas em que o Rei é igualmen-
te o Chefe do Governo. 
A economia baseia-se na agricultura, 

nos serviços, na indústria e na exploração mineral.                  
Casablanca (local onde permanecemos dois dias) é a maior 
cidade do país, tem 5,5 milhões de habitantes, é uma cidade 
de contrastes, edifícios altos e edifícios baixos que, à primeira 
vista, nos parecem desordenados. Predominam as arquitetur-
as Árabe e Arte Déco. 
As medinas são aglomerados urbanos de habitação e de co-
mércio, de ruelas estreitas e labirínticas. 
Circulam tantas pessoas nas medinas que, aos olhos dos tu-
ristas estas se apresentam como locais em que se deve ter 
algum cuidado em circular. Isso aliás, foi sugerido pelo guia 
local. Também aqui a falta de higiene é enorme, mas é preci-
so não esquecer os milhões de habitantes que esta cidade 
tem. 
O trânsito é caótico tanto para os condutores como para os 
peões, havia o cuidado de atravessar sempre em grupo e com 
muita cautela. 
Mas passemos ao que Casablanca tem de agradável.  
Numa visita efectuada ao mercado local podemos observar 
toda a diversidade de legumes, frutos e flores. É interessante 
observar a variedade de peixe, dada a sua vasta costa atlânti-
ca. Os mercados são um mundo de cor e beleza.  
Casablanca tem a terceira maior mesquita do mundo árabe. 
Com um minarete de 200 metros de altura, a Mesquita Has-
sam II é o mais alto templo do mundo, os laser emitidos no 
alto do minarete  podem ser vistos a vários quilómetros de 
distancia. O teto abre automaticamente, o soalho é aquecido 
e as portas abrem eletricamente. A grandiosidade e beleza 
deste templo é enorme. A porta principal pesa trinta e quatro 
toneladas. 
Depois de um passeio noturno pela cidade tivemos um jantar 
no lendário Le Rick`s Café, o mítico salão do filme Casablanca, 
protagonizado por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. 
Estes foram os pontos altos nesta cidade e, no terceiro dia 
partimos em direcção a Marrackech, passando por El Jadida, 
uma das antigas possessões portuguesas na costa de África a 
antiga Mazagão, onde visitámos a Cisterna portuguesa, obra 
prima da engenharia quinhentista portuguesa. 
Está de parabéns a ASO/USO bem como o nosso colega Vasco 
da Gama que foi o organizador. 

 
Fátima Camacho 
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A USO - Universidade Sénior de Odivelas, participou no “X 
Concurso Nacional de Cultura Geral”, promovido pela RU-
TIS, que se realizou no passado dia 25 de janeiro, nas Caldas 
da Rainha. 
 

S 
eleccionada previamente, por concurso aberto a 
todos os alunos da USO, fizemo-nos representar com 
uma equipa constituída pelos seguintes colegas: Fáti-
ma Camacho, Fernando Antunes e Hélder Garcia 

como efectivos, e pela colega Ana Maria Costa como suplen-
te. 
Participaram neste Concurso de Cultura Geral, para além da 
USO, mais dezoito Universidades. 
As equipas das várias universidades foram distribuídas por 
três grupos de cinco equipas, e um de quatro equipas onde 
ficámos inseridos. 
Antes de pormenorizar como decorreu o concurso, importa 
tecer umas breves considerações sobre a RUTIS. 
A RUTIS, cujo logotipo é uma coruja, foi criada em 2005 por 
35 membros e conta actualmente com 220 filiados. É presidi-
da pelo Dr. Luís Jacob, (que coordenou o presente concurso), 
e organiza várias actividades anuais, tais como: encontros 
nacionais em Maio/Junho, festivais de grupos musicais e de 
teatro sénior, gala de dança e participando também no pro-
jeto europeu cultural Bridges. 
Antes do concurso começar, colegas da universidade anfitriã, 
brindaram-nos com uma animação teatral, baseada no filme 
italiano o “Baile”, que mereceu um caloroso aplauso da assis-
tência. 
Quanto à nossa participação no Concurso poderemos dizer, 
sem modéstia, que ela foi meritória, pois só nos faltou acer-
tar numa resposta, para que pudéssemos discutir a presença 
na final, na qual entravam as duas melhores equipas de cada 
grupo. 
Quem venceu o concurso foi a equipa da Universidade Sénior 
de Gondomar, mas será a Universidade de Vila Franca de Xira 
quem irá organizar, em 2015, a próxima edição do Concurso 

de Cultura Geral da RUTIS, dado que a equipa vencedora, já 
tinha organizado o Concurso do ano passado. 
A todos os colegas que acompanharam e, incondicionalmen-
te, apoiaram a equipa da USO neste Concurso, queremos 
expressar um reconhecido agradecimento por todo o seu 
entusiasmo e carinho dispensado. Queremos igualmente 
fazer aqui um especial agradecimento à Presidente da ASO / 
USO, Senhora D. Isabel Martins, que desde a primeira hora 
apoiou esta participação e que fez questão de marcar presen-
ça e sempre nos acompanhou. 
O “Correio da Seniorlândia” aproveita também esta oportuni-
dade para aqui deixar uma palavra de apreço a todos os cole-
gas que integraram a equipa da USO, que com a sua presta-
ção neste Concurso, muito honraram e dignificaram o nome 
da USO. 
O dia estava a chegar ao fim, mas ainda havia tempo para dar 
um aconchego ao estomago, antes de entrarmos no autocar-
ro e iniciarmos a viagem de regresso a Odivelas, que decor-
reu num ambiente de alegria e fraterna confraternização. 
Bem Hajam! 
  

A USO marcou presença  
 

Concurso de Cultura Geral da RUTIS 
Hélder Garcia 
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F 
ui acordada às 6h 
por um familiar 
que tinha acabado 
de atravessar a 

ponte Salazar - hoje ponte 
25 de Abril. Anunciou-me 
que estava a acontecer 
uma revolução com milita-
res armados e que fora 
revistado durante uma 
hora por vários elementos, 
e sujeito a um imenso in-
terrogatório! 
Eu, na irreverência dos 
meus  vinte e poucos anos, 
confesso que nem dei 
grande importância ao 

acontecimento. Liguei rádio e televisão que só transmitiam 
música, para mim, sem significado especial. Era uma 5ª feira, 
dia normal de trabalho, e o burburinho na rua  de pessoas  
que comentavam em surdina com ar perplexo fez então com 
que ficasse algo preocupada! Eram 8 h da manhã  quando 
alguns aviões não habituais sobrevoaram várias vezes a zona 
onde morava.( no corredor do aeroporto da portela).  
10h as notícias já davam como segura a revolução em cur-
so .Verifica-se por todo o lado uma euforia  gigantesca! 
15h- Saio de casa para entrar ao serviço às 16 e a multidão na 
alameda D Afonso Henriques leva-me até ao trabalho quase 
sem pôr os pés no chão! Durante toda a tarde a televisão a 
preto e branco, da sala de espera, ia dando as notícias, e à 
meia noite fui ver, in loco, chaimites na Rua do Arsenal e de-

pois na Penha de França. Meu Deus que emoção!  
Eu tinha visto fotografias daqueles “bólides ”enviadas pelo 
meu irmão que estava na guerra em Moçambique, mas ao 
vivo, era um pouco arrepiante! Nessa noite, fui para casa a 
pensar: talvez o meu irmão mais novo já não vá para a guerra 
( comecei aí a levar mais a sério a revolução!) 
 Nos dias seguintes nas paredes lia-se:  Nem Mais um Soldado 
para o Ultramar!  E foram tã…o bonitos, tã…o maravilhosos 
os dias seguintes!   
O menino  colocando o cravo vermelho na espingarda do 
soldado, as pessoas que sem se conhecerem, se cumprimen-
tavam , os sorrisos estampados nos rostos de novos e ve-
lhos,o primeiro 1º de maio festejado em liberdade que deslo-
cou uma mole imensa de pessoas de todas as cores políticas, 
sob um sol escaldante, desde a alameda Afonso Henriques ao 
Estádio da FNAT (Federação nacional para a alegria no traba-
lho)-Hoje Estádio 1º de Maio! 
Libertaram-se  os presos políticos encerrados há anos só por 
expressarem ideias que os senhores do governo não gosta-
vam! 
 E as canções novas , tão lindas que desconhecíamos, como o  
Depois do Adeus,  O Grândola Vila Morena,  Somos Livres,  
tantas do nosso saudoso Zeca Afonso , de Sérgio Godinho, 
José Mário Branco, e os poemas de Manuel Alegre, Ary dos 
Santos e tantos que não caberiam , neste meu despretensio-
so e simples relato. 
Foram tempos de esperança, de sonhos, de acreditar numa 
vida melhor, na saída de uma longa noite escura.  
Um período curto, mas lindo da nossa história! 

 
Abril de 2014 

Crónica 

Como eu vi a Revolução de Abril de 1974 
Fátima Dias 

Viver! 
 

O segredo de um envelhecimen-
to bem sucedido é a forma co-
mo se prepara a velhice. A idade 
é uma questão meramente cro-
nológica. 
 O bem estar psíquico e social 
faz com que as dores doam me-
nos, sejam mais suportáveis e 
até esquecidas. 
O objetivo da USO é criar e dina-
mizar atividades sociais, cultu-
rais, educacionais e de convívio. 

À Direção e Professores, que no seu dia a dia tentam dar o 
seu melhor, cabe o papel de contribuir para que todos os que 
fazem parte desta grande “Família” continuem em plena 
actividade física e intelectual, sempre em prol do envelheci-
mento ativo e bem sucedido, numa entrega total ao ato de 
viver. 

Pois a vida é isso… Viver! 
 Como disse Séneca “Quando a velhice chegar, aceita-a, ama-
a. Ela é abundante em prazeres se souberes amá-la. Os anos 
que vão gradualmente declinando estão entre os mais doces 
da vida de um homem. Mesmo quando tenhas alcançado o 
limite extremo dos anos, estes ainda reservam prazeres." 
Após o terminus de mais um ano letivo, fica desde já encon-
tro marcado para Outubro, para mais um ano de partilha de 
saberes, ideias, novas disciplinas, novas amizades, solidarie-
dade, muita alegria e algumas contrariedades… 
Agradeço a todos os Professores que de uma forma generosa 
têm contribuído para o sucesso deste projecto, a todos os 
elementos da Direção que me acompanham e ajudam nesta 
tarefa, que não sendo fácil é gratificante, de encontrar condi-
ções e soluções que melhor sirvam os interesses dos nossos 
associados. 
Aos “ meus” seniores um bem haja pela amizade e, também, 
por eles me ajudarem a “esquecer as minhas dores”. 
 

Isabel Martins 
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A  apresentação do livro “SONHO REALIZADO”, da aluna 

Aline Mamede Rocha, teve lugar no dia o7 de Dezembro 

no Auditório do Instituto Superior de Ciências Educativas 

(ISCE) espaço gentilmente cedido pela Sª D. Isabel Martins, 

Directora da Universidade Sénior de Odivelas (USO), que 

usou da palavra, bem como os colegas, Fátima Camacho e 

Vasco da Gama. 

Professores, colegas e amigos, estiveram presentes neste 

momento especial para esta aluna, com a qual partilharam 

emoções, abraços, beijos, flores e sobretudo a amizade. 

Diz quem a conhece que é de uma entrega total ao que se 

propõe fazer, e até hoje, já editou seis livros sendo que três 

são de poesia. 

Colegas! Nunca se esqueçam daquela frase. “O sonho coman-

da a vida” No final, os presentes foram brindados com um 

Porto de Honra. 

Os sonhos também se realizam… É preciso é sonhar 

A convite da Camara Municipal de Odivelas, através da Divi-
são de Desenvolvimento Desportivo, os alunos da modalida-
de de Bóccia da Universidade Sénior, disputaram o Torneio 
que se realizou nos dias 29 e 30 de Maio, no Strada – Shop-
ping & Fashion Outlet (parque exterior).  

Alunos participantes 
- Antero Canelas; - João Manuel Trem Duarte; - Maria Aline 
Mamede Rocha:  - Maria da Piedade Mesquita. 
- Hermínia Marques; - Luísa Ramos da Silva; - Maria Helena 
Veiga; - Ana Maria Ansiães. 

Universidade Sénior de Odivelas  

APROFUNDAR CONHECIMENTOS, PARTILHAR  EXPERIÊNCIAS! 

http://www.usenior-odivelas.com  

Torneio de Boccia - USO em 1º ligar 
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Ida a Évora  

Passeio do final do ano lectivo 2013/2014                                                                                                                                                       

Maria Lídia Dias 

D 
ia 20 de Junho pelas oito horas da manhã partiram 
de Odivelas três autocarros com cerca de cento e 
quarenta participantes com destino à cidade de 
Évora, a segunda cidade do país a ter uma univer-

sidade. 
Chegados a esta linda cidade alentejana por volta das onze 
horas e com o apoio do Posto de Turismo, fomos recebidos 
amavelmente por um guia, que nos conduziu à zona histórica 
da cidade dando-nos a conhecer os monumentos e locais 
mais emblemáticos. 
Na Praça do Giraldo, local de encontro por excelência, e da 
qual divergem as vias principais da cidade em estrutura radi-
al, apreciámos os vários edifícios que a ladeiam, assim como 
a história e a função de cada um. Quem não se lembra de 
Geraldo Geraldes o sem pavor? 
A Sé Catedral e o Templo Romano (vulgarmente conhecido 
como Templo de Diana) também mereceram a nossa aten-
ção. 
De seguida, e já o sol nos brindava com o seu calor, visitámos 
a emblemática Universidade de Évora fundada pelo Cardeal 
D. Henrique no século XVI. Aí, tivemos oportunidade de apre-
ciar a sua arquitectura, fazer um passeio pelo seu interior e 
ouvir a História deste edifício, que em boa hora foi reaprovei-
tado. 
Mas como nem só de “cultura vive o homem”, por volta das 
13 horas esperava-nos um “almoço de Reis” no Pátio Alente-
jano. As bebidas muito fresquinhas e as várias entradas fo-
ram um “bálsamo retemperador”. 
A ementa do almoço constou de: creme de espinafres, baca-
lhau verde, migas de espargos, lombo, batatas fritas e sobre-
mesas variadas. 

Durante a tarde a música animou o ambiente e o baile acon-
teceu. A “dança do bacalhau” com elevado número de parti-
cipantes, (atenção! cumprimentou! dançou! mudou!) testou 
não só as capacidades físicas e o poder de sincronia dos parti-
cipantes, mas também permitiu eleger o Rei e a Rainha do 
bacalhau. Parabéns ao casal José e Maria de Lourdes Mota 
por tão elevada distinção. 
Os cantares alentejanos, os momentos de humor e um 
“poema sonhado” da autoria da nossa poetiza Aline Rocha, 
também marcaram presença. 
O dia já ia longo, mas antes de partir, fomos brindados com 
chouriço assado, sopa de feijão, bifanas e de novo sobreme-
sas variadas. 
Regressámos a Odivelas contentes e felizes por este dia de 
agradável convívio, só possível porque a Direcção da Associa-
ção Sénior muito se empenhou na sua organização. Para eles 
o meu bem-haja. 
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E 
xistem vestígios de ocupação humana na cidade de 
Lisboa do período Neolítico. 
A cidade conhecida por Olissipo é uma das mais 
antigas do mundo e foi sempre muito cobiçada por 

todos os povos pela posição estratégica de navegabilidade no 
rio para a troca de bens. O rio também era rico em peixe de 
que se extraia o Garum pasta de peixe muito apreciada. 
Após várias invasões foi ocupada pelos Árabes que lhe deram 
o nome de Al-Ushbuna e a tornaram numa cidade próspera 
pois era habitada por comerciantes ricos que negociavam 
mercadorias vindas de África e Ásia. 
Após várias tentativas falhadas para a conquista de Lisboa. D. 
Afonso Henriques pede ajuda aos cruzados que passavam 

nos seus barcos, que exigiram como compartidas a pilhagem 
da cidade e a isenção de pagamentos nos portos pela passa-
gem dos seus barcos.  
A vitória em Novembro de 1147 e com a cidade destruída, D. 
Afonso Henriques começou a sua reconstrução e nasce a 
mouraria para os mouros que se tinham convertida na religi-
ão cristã. Manda construir a igreja de S. Vicente cujas relí-
quias foram transferidas do Algarve e o proclama padroeiro 
de lisboa. Também o convento da Graça construída no sítio 
onde acampou com as suas tropas.  
A cidade foi-se alargando para fora das muralhas mas foi a 
partir a descoberta do caminho marítimo para a Índia por 
Vasco da Gama, que lisboa se tornou comercialmente muito 
importante pela riqueza das mercadorias que chegavam. 
Com essas riquezas e com o ouro vindo dos brasil foram 
construídos grandes monumentos como o Mosteiro dos Jeró-
nimos a Torre de Belém, Palácio Real no Terreiro do Paço, o 
Panteão Nacional o Aqueduto da Águas Livres e muitas Igre-
jas e Palácios. 
Mas em Novembro de 1755 houve um grande tremor de 
terra seguido de um tsunami que matou milhares de pessoas 
e destrui grande parte de Lisboa, principalmente a baixa. 
Mas apareceu um grande homem, o Marquês de Pombal que 
com grande sensatez terá dito (é preciso enterrar os mortos, 
cuidar dos vivos e reconstruir a cidade) e com grande visão a 
reconstrui tornando a baixa pombalina linda, e considerada 
por todos nacionais e estrangeiros como uma das cidades 
mais lindas do mundo. 
 

Visita de Estudo 

Breve História da Cidade de Lisboa 
Ana Maria Anciães 

Recordar para não esquecer! 
Flora Freitas 

Olá Colegas, 
Ainda se lembram o que aconteceu no passado dia 28 de 
Fevereiro pelas 15 horas, na nossa “Escolinha”?  
É claro que ninguém esqueceu a Nossa Grandiosa Festa de 
Carnaval que, como habitualmente foi um êxito. E este ano 
tinha uma inovação. Festa Temática e o tema era “O Cha-
péu”. E não é que todos aderiram e chapéus não faltaram, 
cada um mais engraçado que o outro. Houve eleição do cha-
péu mais original e foi tão difícil a escolha de um só, entre 
todos que estavam fantásticos, que todos os chapéus se sa-
graram vencedores e o prémio, que até era docinho, foi divi-
dido por todos os participantes e ninguém contestou. 
Foi uma festa brutal, onde não faltou alegria, muita música, 
boa disposição, e as máscaras mais divertidas.  
Ah! Também houve um lanche recheado de coisas boas, isto 
porque as nossa “meninas” são muito prendadas e os 
“meninos” capricharam nas bebidas. 
É claro que nada disto seria possível, se não fossemos ajuda-
dos. Não esquecemos e vamos agradecer. 
Obrigado à Direcção da USO que amavelmente nos cedeu as 

instalações para a realização da Festa. Um obrigado especial 
ao Prof André Silva, nosso professor de dança, pelo apoio 
que deu ao grupo e pela selecção das músicas para o Baile. E 
por fim um agradecimento sincero aos colegas do grupo – 
Manuela, Irene, Dina, Hélder, Victor e Antero, que nos ajuda-
ram a pôr de pé este evento, trabalhando ao nosso lado para 
que tal fosse possível. 
Entã o recordem… E pãrã o ãno hã  mãis. Ate  lã . 
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O 
s alunos 2º ano do curso de Animação Sociocul-

tural – ISCE, no dia 11 de junho do corrente 

ano, organizaram um evento “Há mar e 

mar...há pessoas a bombar!” dedicado a pesso-

as que frequentam instituições em particular pessoas de ter-

ceira idade, realizando-se no Centro de Exposições de Odive-

las. Este evento tinha como objetivo o convívio entre o públi-

co-alvo e também  incentivar a criatividade e arte através de 

um pequeno concurso de artes plásticas.  

A decoração do Centro de Exposições de Odivelas foi efetua-

da pelos mesmos alunos que organizaram este evento, sendo 

o tema alusivo ao mar.  

O evento teve três momentos importantes, o primeiro mo-

mento foi a realização de uma exposição de artes plásticas 

sobre o tema O Mar, o segundo momento dedicado a um 

espetáculo, de expressão musical, tendo como convidados o  

Coro da Universidade Sénior de Odivelas dirigido pelo profes-

sor Pedro Nunes, um dueto da Tuna IDS – Instituto para o 

Desenvolvimento Social, que nos presenteou com músicas 

tradicionais e atuação do Grupo de Dança do Centro Paroqui-

al do Casal da Silveira composto pelo grupo sénior desta ins-

tituição, estes proporcionaram um dos momentos mais grati-

ficantes deste evento, desafiando o público que estava a 

assistir ao espetáculo  a dançar.  No entanto, entre as atua-

ções do espetáculo houve entrega de prémios relativamente 

aos trabalhos expostos na exposição de artes plásticas. Para 

finalizar este evento houve um pequeno lanche, o“Tea 

Break”, proporcionando a confraternização interinstitucional. 

Este evento teve a honra de ter convidados importantes co-

mo elementos da Câmara de Odivelas, Junta Freguesia de 

Odivelas, Professores do ISCE-Instituto Superior Ciências Edu-

cativas e outros. É importante  referir que este evento teve a 

colaboração voluntária de jovens e de três pessoas amigas da 

organização, tendo elas um papel fundamental neste evento.  

Alunos 2º ano do curso de Animação Sociocultural – ISCE, 

Há mar e mar...há pessoas a bombar!” 
Rita Mourinho – aluna do curso de Animação Sociocultural- 2º ano 
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Viagem a Marrocos 
Dezassete de Março de 2014 
A USO começou a sua andança 
Um voo até Marrocos, Casa Blanca 
A maior cidade, a capital económica 
Uma sociedade talvez cómica... 
Tanta diferença, à espera de semelhan-
ça!!! 
Aqui visitámos:  
O mercado central com situações colori-
das 
As praças Mohamed V e Nações Unidas 
A mesquita de Hassan II 
O mais alto templo do mundo...  
O elegante bairro de Anfa 
O paredão de Boulevard de la Corniche 
Atlântico de um azul calmo e fixe  
O bairro Habous ,o palácio Real 
O porto e a velha medina ... 
Tanto que a vida nos ensina! 

O jantar à luz das velas!!!no Ricks Café, 
ora pois 
Mítico salão do filme Casablanca, ano de 
1942 
 
Dezanove de Março 
Saída para El Jadida 
Possessão portuguesa bem antiga 
Antiga Mazagão 
Cisterna e muralhas que nos ficaram no 
coração 
Património da Humanidade 
Engenharia quinhentista coberta de vai-
dade 
 
Esperava-nos Oualídia 
Belíssimo sítio, praia protegida 
A sua beleza, peixe e marisco 
Encheram-nos espírito e barriga 
 
Seguimos para: 
Marrackech, pérola do Sul 
Desviada do atlântico azul 
A neve na cordilheira dos Atlas bem per-
tinho 
Mas, a névoa aos olhos tapou caminho 
Temos no postal, esse gostinho... 
Uma almedina de ruelas estreitas 
E bairros modernos com ruas perfeitas 
Neste terra ocre, a sudoeste de Marrocos 
Vimos belezas e gastámos uns trocos... 
 
A mesquita de Koutobia 
O palácio da Bahia 
Os túmulos de Saadian 
Os jardins de Menara 
A praça Jemaa el Fna 
O pôr do sol, o cheiro e os seus sabores 

As mil e uma noites, memórias às cores... 
...E não ficámos por aqui 
Noitada no Chez Ali 
 
Numa bela tenda Kaidal 
Nos foi servido o jantar 
E com o espetáculo Fantasia 
Terminámos a noite em folia... 
 
Uma despedida com muita alegria... 
 
E para o ano, quem nos esperará? 
Projetos muito bons, Inchallah ;) 
 

23/03/2014 
Maria Guida Rodrigues 

 
 

Momentos… 
 

Maria… vamos a acalmar, 
Dá asas à tua imaginação, 

Tua passagem ao fim vai chegar, 
Aproveita o tempo… a ocasião. 

 
Sossega a tua cabeça, 

Não deixes teus olhos chorar, 
Tua pele não está tão seca 

Ao ponto de a quererem regar. 
 

Sorri… continua a sorrir… 
Esquece o que é desagradável, 
Ouve só o que gostas de ouvir 

E continua a ser afável. 
 

Mantém os lábios cerrados 
Deixa livre o pensamento. 

Imagina teus ouvidos tapados 
Apenas num determinado momento. 

 
Sofrer!... porquê e para quê? 
Esse sentimento nem se vê! 

Ele não gosta de se deixar ver, 
Maria… tem calma… vai conviver. 

 
 

Aline Oliveira 
Abril, 2014 

Ridículas as cartas de 
amor?  

Não sei não! 
 

Tenho um tesouro guardado 
 Numa caixinha surpresa 

Não é ouro, mas é dourado 
Valor duma chama acesa. 

 
Maço de cartas atado 

Ordem dia, mês e anos 
Recordam o meu passado 

Momentos e muitos sonhos. 
 

Recordei quando as li 
Esperança e emoção 
Ciúme, também senti 
Mel da nossa relação. 

 
Muitas promessas e beijos 

Saídas do coração 
Medos, juras e desejos 
Vividas com emoção. 

 
Cartas pra meu namorado 

Que hoje é meu marido 
Casamento abençoado 

Meu tesouro bem-querido. 
 

Guardei de novo as relíquias 
Que nada têm de ridículas 
Antes, juventude em flor, 

        Hoje meu cabelo é branco 
Rugas com certo encanto 

Para amar…. o mesmo amor. 
 

Aline Mamede Rocha 
 14/6/2013 

Na  

Universidade 
Sénior   

de Odivelas  
a Poesia diz 

PRESENTE! 


