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Natal 
 

Mais um Natal se aproxima e 
mais um ano chega ao fim. 
É época de se fazer um balanço 
de tudo o que aconteceu. 
Natal não é só para festejar. Na-
tal é também para refletir. 
É tempo de renovar a esperança, 
de acreditar num mundo melhor 
e mais justo. 
Que o amor nos ilumine em cada 
gesto e nos mova sempre em 
direção ao bem comum. Que 
possamos brincar com alegria 
cada momento de comunhão e 
solidariedade. 
Que esse espírito se perpetue ao 
longo do ano e nos ajude a pro-
mover a concordância e a aceita-
ção entre todos os seres huma-
nos.  
Que o amor prevaleça sobre 
todas as coisas. Que nada seja 
mais forte que a união daqueles 
que brindam o afeto, a felicidade 
e o amor entre eles. 
Que na nossa lista de presentes 
não falte um embrulho com um 
pedaço de amor, carinho, ternu-
ra, solidariedade, reconciliação e 
perdão. 
 
A todos um Feliz Natal e Feliz 
Ano Novo.  

 
Isabel Martins 

Mensagem da 
Presidente 

S. Martinho proporcionou 
convívio 

 

É Natal! 

Exposição de Fim de 
Ano Letivo 

A Rota dos Golfinhos 
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S. Martinho 

Um convívio saudável  
Texto: Fátima Dias 

O 
 Verão de S Martinho 2014 chegou um pouco en-
vergonhado" e tímido. Mas com mais sol ou me-
nos sol, mais chuva ou menos chuva, não deixou 
de se realizar o almoço de S Martinho, no passado 

dia 7 do corrente mês, oferta da Associação Sénior de Odive-
las , aos seus sócios e alunos da USO ( Universidade Sénior de 
Odivelas). A quase totalidade dos convivas compareceram 
pontualmente, e muitos até antes da hora marcada , para a 
degustação do grande almoço, no famoso restaurante Castelo 
Bar, situado aqui bem à mão na Quintinha da Arroja, onde 
mais uma vez tivemos a Direcção da ASO representada pela 
Sra. Dª Isabel Martins que sempre nos acompanha e faz ques-
tão de entoar o grito académico, que, acompanhamos e natu-
ralmente nos dá muita alegria! 
Quanto ao restaurante, mais uma vez, a simpatia do pessoal e 
o esforço demonstrado para nos bem servir, compensou o 
espaço apertadinho, que nos  obrigava a encostar ombros e 
cotovelos! Ainda assim, sentiu-se a falta, dos professores au-
sentes e de muitos colegas também. 
Pratos bem confeccionados, servidos em quantidade suficien-
te. As castanhitas , tal como o sol, chegaram à mesa um pouco  
desnutridas, desidratadas, de pequeno calibre! Houve até 
quem alvitrasse, que talvez tivessem ficado do ano anterior! 
Entretanto, por entre muita conversa, muito ruído, algumas 

gargalhadas, porque a" pinga" Já falava mais alto, lá nos diri-
gimos à mesa/balcão repleto de belas iguarias para sobreme-
sa, confeccionadas e levadas  como de costume por cada 
uma/um dos colegas! E aí é que foi!  O bailarico de altas glicé-
mias a trocarem a perna com hiperproteínas e colesterolémia 
a prepararem-se maldosamente para no dia seguinte nos sur-
preenderem com mais umas belas 500 gramas de peso e a 
malvada uricemia que subiu, subiu, como foi possível? E pen-
sar que até ao almocinho de Natal falta pouco mais de um 
mês! Há que não faltar um dia à dança, à ginástica, às cami-
nhadas! Já não se pode ser sénior! Bolas! 

 

Fotografias: Mário Vaz 
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H 
á sessenta e dois anos que assisto à chegada do 
Natal e há sessenta e dois anos que assisto à parti-
da dele, também. Como as estações do ano, como 
os dias e as noites, como as horas, os minutos e os 

segundos, como o Carnaval, a Páscoa e tudo o mais, ele vem, 
vem sempre. Vem e vai ou vai, mas volta sempre, como quase 
tudo o mais, mas neste caso, há coisas e pessoas que vão e 
não voltam mais.  
Mas o Natal volta sempre, todos os anos, para os que querem 
e para os que não querem, para os que gostam e para os que 
não gostam, para os que o celebram e para os que o não cele-
bram. É impossível não dar pela sua chegada. Onde quer que 
seja, esbarramos sempre nele. Há ruas, avenidas, parques, 
decorados para o efeito, onde as luzes se acendem ao cair da 
noite, para 
celebrar a 
época natalí-
cia. Depois, 
há pais na-
tais espalha-
dos por aí, 
alimentando 
a fantasia da 
pequenada 
e também 
de muitos 
adultos que 
vivem eter-
namente no 
passado. 
Nas grandes 
superfícies 
dos centros 
comerciais que fazem parte do nosso dia a dia, os carrinhos 
passam nas caixas dos supermercados, carregados de coisas 
que normalmente não passam durante o ano inteiro, nem na 
quantidade avultada do Natal. São artigos de todo o género, 
desde os comestíveis aos lúdicos, são coisas de primeira ne-
cessidade e supérfluos, mas próprios das exigências de quem 
não passa sem eles. Todavia, há muito quem passe sem eles, 
sem os de primeira necessidade e sem os de todas as necessi-
dades, para não falar do amor, da paz, da fraternidade. E o 
mundo vai girando, girando até ao grande dia do solstício, às 
portas do dia de Natal. E nasce um novo ano de luz com a 
promessa de que as coisas mudem, mas sobretudo, com a 
esperança de que a humanidade mude.  
Os presépios já estão prontos, uns mais requintados, outros 
mais simples, outros até só com a manjedoura e a sagrada 
família e as árvores de Natal cheias de enfeites com muita luz, 
porque tudo é festa, tudo é alegria. As mesas repletas de 
iguarias, os sapatos cheios de presentes, um montão de pre-
sentes. O que será, para quem será? O pai Natal trouxe, o 
menino Jesus mandou. Portei-me muito bem, tenho direito. 

Na mesa, os pratos tradicionais, os frutos secos, as filhoses e 
muitas coisas mais. E o bolo-rei não pode faltar. Há comida 
para uma semana inteira. Mas tudo isto é da porta para den-
tro. Do lado de fora, há gente que não come uma semana 
inteira ou semanas inteiras. Há gente que não tem Natal, cer-
tamente porque não se portaram bem, especialmente porque 
são pobres e portanto não têm direito. É justo. Além disso, a 
representação do Natal é pobreza, porque Jesus nasceu po-
brezinho, foi deitado sobre as palhinhas dum celeiro, sem 
roupa e aquecido com o calor dos animais. Ah, mas recebeu 
três presentes muito especiais: ouro, incenso e mirra. Que 
estranho, mas talvez não houvessem brinquedos, naquela 
altura! 
E nos sessenta e dois Natais da minha vida, independente-

mente de como 
foram - uns bons 
outros maus e al-
guns um verdadei-
ro pesadelo -, mas 
como a história foi 
sempre a mesma e 
nunca mudou, 
bem cedo me co-
mecei a interrogar, 
então porque não 
celebramos o Natal 
com humildade, 
com amor, paz e 
fraternidade. Por-
que fazemos preci-
samente o contrá-
rio? Era justo!  
Mas o grande dia 

chega finalmente e então é um rasgar de papel, de caixas, de 
laços que voam e os presentes que, tanto dinheiro custaram, 
saem finalmente à luz do dia, alguns para se quebrarem logo 
de seguida, outros, para serem trocados e outros para serem 
guardados, mas sobretudo, a maioria, para pouco depois fica-
rem definitivamente esquecidos. Afinal não eram tão impor-
tantes assim e logo após o primeiro impacto, já estão de lado. 
Rapidamente perderam o brilho. Mas o Natal foi consumado 
e a tradição sempre se cumpre e todos estão felizes e cansa-
dos. O pai natal é amigo. Esvazia os bolsos e as carteiras de 
toda a gente, mas trouxe o que se pediu e até o que não se 
pediu.  
E para finalizar, também chega o dia seguinte, o dia em que o 
Natal é só para o ano que vem. O dia em que é preciso espe-
rar um ano para, uma vez mais, recomeçar tudo. O dia em 
que tudo acabou e a pobreza também entrou, porque houve 
de tudo menos o principal, o amor, a paz e a fraternidade. 
Porque tudo não passou de uma fantasia e tudo continua co-
mo antes. É justo. 
 

Mensagem 

É Natal! 
Luísa Lícias  

E nos sessenta e dois Natais da 
minha vida, independentemente 
de como foram - uns bons outros 
maus e alguns um verdadeiro pe-
sadelo -, mas como a história foi 
sempre a mesma e nunca mudou, 
bem cedo me comecei a interro-
gar, então porque não celebra-
mos o Natal com humildade, com 
amor, paz e fraternidade. Porque 
fazemos precisamente o contrá-
rio?  
Era justo!  
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Pintura, artesanato e artes decorativas em  

Exposição de Final de Ano 
Fotografias: Aline Oliveira |  Texto: Patrícia Benítez Márquez 

N 
o passado mês de junho o Centro de Exposições de 
Odivelas, abriu as suas portas ao público, para 
apresentar os lindíssimos trabalhos dos alunos da 
aula de Pintura da USO, realizados ao longo do ano 

letivo 2013/2014, sob a orientação da nossa formadora Maria 
Amélia Figueiredo, a quem muito agradeço todos os conheci-
mentos que adquiri ao longo destes anos. 
Também, estiveram presentes os trabalhos da aula de Artes 
Decorativas  e de Artesanato Urbano, orientados pelas forma-
doras Salomé Ribeiro e Bárbara Santos, respetivamente. 
Esta iniciativa oferece todo tipo de caráter criativo, permitindo 
aos seniores participar, desfrutar e enriquecer-se numa etapa 
da sua vida que, sem dúvida alguma, eles também têm muito 
para dar através da sua experiência de vida e conhecimentos. 

Nesta exposição tivemos uma vasta variedade de trabalhos, em 
que as técnicas mais utilizadas foram: óleo sobre tela, acrílico 
sobre tela, aguarelas, pastel seco, pintura sobre papel, dese-
nho, pintura sobre vidro, madeira e tecido. 
Foi uma mostra que representou a visão artística dos seniores 
da nossa Universidade, para além de converter-se numa opor-
tunidade de encontro e de participação, estimulando a expres-
são e a criatividade de cada um. 
A nossa formadora, Maria Amélia Figueiredo, realça sempre a 
vontade de aprender e o entusiasmo dos alunos, para os que 
em muitos casos funciona como uma terapia de grupo, ajudan-
do-lhes a superar o isolamento ou a solidão. 
Acho que foi uma exposição muito interessante e muito rica, 
da qual nos devemos sentir orgulhosos. 

De muitas artes e saberes se faz a  
UNIVERSIDADE  SÉNIOR DE ODIVELAS 
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Terça-feira dia 4 de novembro 
Assistimos a mais uma aula de Fotografia, dinâmica, interes-
sante e aquela hora e meia passou num instante. 
Nosso Professor informou-nos que haverá a primeira aula prá-
tica no próximo domingo pela manhã. A aula decorrerá no 
Templo da Comunidade Sikh em Odivelas. 
 
Domingo dia 9 de novembro 
Conforme combinado encontrámo-nos junto à entrada do 
Templo para entrarmos em conjunto. As mulheres foram en-
caminhadas para uma sala à direita e os homens foram para a 
esquerda, onde tiramos os sapatos arrumando-os numa prate-
leira compartimentada, assim como os nossos agasalhos. A 
quem não levava lenço para por na cabeça era-lhe fornecido 
um, porque ninguém entra no Templo com a cabeça desco-
berta. 
Devidamente equipados, fomos passar os pés por água. Entrar 
no Templo só com pés lavados. 
Foi como se entrássemos noutro mundo, onde tudo era dife-
rente dos nossos hábitos. Gentilmente ofereceram-nos comi-
da acompanhada de uma bebida quente (chá com leite) com 
sabor agradável. Sentamo-nos no chão e uma das alunas sen-
tiu-se atrapalhada, ao verificar que tinha dificuldade em cruzar 
as pernas ficando estas ligeiramente inclinadas sobre a passa-
deira da frente “a nossa mesa”. 
Enquanto comíamos íamos tirando fotos procurando registar 
momentos nunca observados. Deparamos com pessoas simpá-
ticas, atenciosas, mulheres muito bonitas com lindos sorrisos e 
roupas a condizer. Havia crianças de idades variadas também 
muito gentis e educadas. 

Subimos ao primeiro andar onde 
vimos outro grande e amplo espaço 
com ambiente colorido. Ao fundo do 
salão muitas estrelas douradas e 
luzes cintilantes, numa decoração 
invulgar prendia a nossa atenção. Ao 
redor do salão, homens para um 
lado e mulheres para outro estão 
sentados a orar. Está a decorrer o 
culto religioso e ao lado os músicos acompanham-no. Não há 
imagens no Templo Sikh é tudo muito simples e agradável de 
ver. 
Entramos numa sala pequena onde sobre as paredes estão 
quadros com imagens representativas da história dos siques. 
Num canto, sentada no chão com as pernas cruzadas, cabeça 
baixa, uma mulher com um livro nas mãos vai lendo ferverosa-
mente sem parar. 
Ao sair da sala foi-nos mostrado o quarto do Guru (chefe má-
ximo do Templo), onde vive os seus dias. Tivemos permissão 
de tirar fotos à entrada da porta e fizemos fila para registar a 
oportunidade. 
Voltamos ao salão e nesse ambiente mágico, tiramos mais 
algumas fotos. A do nosso grupo também foi concretizada. 
Ao descer encaminhamo-nos para a cozinha, onde vimos mu-
lheres e homens a trabalhar, assim como jovens e crianças 
dando uma preciosa ajuda. 
Antes de sairmos ainda fomos mimados com mais uns saboro-
sos petiscos aproveitando a pausa para mais umas recorda-
ções desses momentos, tendo o gosto de ficarmos com mais 
fotos do grupo. (Fotos do grupo gentilmente fotografadas por 
um elemento Sikh) 
A aula tinha chegado ao fim. Tivemos uma experiência sem 
paisagens exteriores, animais ou flores. Uma aula inesquecí-
vel, vivida em ambiente natural. Grata ao organizador pela 
ideia original. 

Aula Prática de Fotografia 
 Texto: e fotografias: Aline Oliveira  
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Férias: Agosto de 2014 

A USO foi Lavos  
Texto e fotografias: Aline Oliveira 

http://www.usenior-odivelas.com  

C 
hegaram as tão desejadas férias, sempre agradáveis 
pela mudança de ritmo imprimido ao nosso quotidi-
ano. Os dias passaram a ser diferentes, o tempo foi 
ocupado com os mais variados assuntos que espe-

ravam pacientemente serem resolvidos. Um passeio para 
desanuviar a mente, uma estada na praia usufruindo o bem-
estar que ela oferece, cuidar da casa que tanto precisa da 
atenção de quem lá vive, acompanhar a família carente de 
um pouco de companhia e afeto, acompanhar os mais caren-
ciados para quem todos os dias são desesperadamente 
iguais… e tantas coisas mais! 
Este ano minha aldeia chamou-me para junto dela e o apelo 
foi ouvido. Em meados de agosto decorreria, na Casa do Po-
vo de Lavos, a Festa do Emigrante durante dois dias com ati-
vidades variadas. Entre elas, jantar com todas as pessoas 
inscritas para o convívio seguido de baile para os mais foliões 
poderem dar largas ao seu desejo de rodopiar.  
No segundo dia apresentação de três agrupamentos folclóri-
cos da terra. O Rancho infantil com os mais pequeninos, o 

Rancho das Salineiras onde as jovens dançam com as cestas 
cheias de sal à cabeça num equilíbrio incrível e por último as 
Salineiras Seniores, muitas delas com cerca de oito décadas 
de existência, entoando músicas antigas num coro muito 
bem ensaiado numa bonita representação do passado. 
A Universidade Sénior de Odivelas esteve representada nes-
sas festas, através de uma Exposição com cerca de cento e 
quinze fotografias e uma série de pinturas apresentadas por 
“filhos adotivos da aldeia”. 
Embora já soubesse que uma exposição dá trabalho a organi-
zar, pela primeira vez não tive a presença do Professor a su-
gerir, a dar ideias!... Esse apoio foi dado antecipadamente na 
esperança de tudo dar certo. No dia da inauguração tive a 
satisfação de receber sua visita observando e aprovando o 
trabalho realizado com um dos seus belos sorrisos. Por falta 
de contacto a Professora de Pintura não se pode manifestar, 
mas penso que também se sentiria satisfeita pelo trabalho de 
um dos seus alunos. 
A Exposição agradou aos residentes e aos emigrantes que 
saudosamente visitam a sua terra às vezes trazendo pessoas 
amigas. Também tive o gosto de receber boas amizades atra-
ídas pela novidade, entre elas uma amiga da USO e das lides 
do Voluntariado, que também me deu o prazer de ir conhe-
cer a terra que me viu crescer, tendo oportunidade de visitar 
não só a Exposição mas também alguns arredores mais carac-
terísticos da região. 
Durante o próximo mês de Outubro ficarão em Exposição 
Permanente, para alegrar a subida ao anfiteatro, vinte e cin-
co fotos iguais às que foram expostas em agosto. 
Será um motivo de interesse para um passeio à Casa do Povo 
de Lavos, situada a oito quilómetros ao sul da Figueira da 
Foz? 
 

De acordo com o Calendário Anual de Atividades para o Ano 
Letivo 2014/2015, a Associação Sénior de Odivelas (ASO) co-
munica a todos os seus associados que, em reunião da Dire-
ção, se procedeu à aprovação e agendamento das viagens/
passeios que passamos a mencionar, para o devido conheci-
mento e informação de todos os associados, nomeadamente:  
28.01.2015 - Passeio a Vila Franca de Xira.   (Apoiar Equipa da 
USO por ocasião do Concurso de Cultura Geral da RUTIS).  
  (1 dia)            
 23/26.03.2015 – Viagem a Andaluzia - (Córdova-Granada-
Sevilha).    (4 dias / 3 noites). 
 24/29.04.2015 – Viagem à Grécia - (Atenas – Delfos – Cabo 
Sonion - (Cruzeiro de um dia pelo Golfo Sarónico, no Mar 

Egeu, visitando as Ilhas  de Egina, Poros e Hydra).  
6 dias / 5 noites).                          
 21/22.05.2015 – Passeio Aldeias Históricas – (Terras de Riba-
Côa (2 dias / 1 noite). 
 19.06.2015      – Passeio e Almoço de Confraternização Anual 
 (Fátima – Quinta do Moínho) (1 dia). 
Considerando a informação atrás mencionada forneceremos, 
oportunamente, a todos os associados, esclarecimentos e in-
formações pormenorizadas sobre as viagens/passeios a reali-
zar, bem como das eventuais calendarizações dos seus planos 
de pagamento. 

 Vasco da Gama 

Viagens e Passeios da ASO agendados para 2015 
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USO  APROFUNDAR CONHECIMENTOS, PARTILHAR  EXPERIÊNCIAS 

D 
epois de 
ter  frequen-
tado a Uni-
versidade 

Sénior de Odivelas, du-
rante alguns anos , foi-
me colocada a hipótese 
de dar aulas de Artesa-
nato. 
Apesar da minha vida 
profissional não estar 
ligada ao Artesanato, 
sempre me interessei 
por tudo aquilo que se 
possa considerar nesta 
área. 

Quero aqui manifestar o prazer que me tem sido dado parti-
lhar esta atividade com as minhas alunas. 
É um grupo maravilhoso de senhoras com gostos e experiên-
cias várias nesta matéria. Trabalhamos malhas, costura e tan-
tas outras belas peças. 
Quero salientar a aceitação que este ano lhe foi proposta, exe-
cutar peças de malha para Bebé que serão entregues a famí-
lias carenciadas. 
Os conjuntos de casaquinhos, toucas e botas estão lindos e 
vão fazer muito feliz quem os receber. Também da nossa parte 
estamos muito felizes com o nosso contributo. 
Aproveito para desejar a todos um Santo e Feliz Natal. 
 

Oficina de Artesanato Urbano 
Texto e fotografias Barbara Santos 
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No Centro Cultural Malaposta 

Festa de Encerramento do Ano Lectivo 2013-2014   
Fotografias: Mário Vaz e  Aline Rocha - Texto: Francisco Ferreira 

O 
 Auditório do Centro Cultural da Malaposta en-
cheu ao receber a Festa de Encerramento do Ano 
Lectivo 2013-2014 da USO, a qual decorreu nos 
seus espaços na tarde do dia 30 de Junho do cor-

rente ano. O evento teve presença numerosa dos alunos da 
USO e respectivos professores, mas também presença e par-
ticipação  muito significativa  de jovens alunos do ISCE e, co-
mo é habitual, a presença de algumas personalidades, que 
quiseram associar-se à festa. 
Após breves palavras, de introdução e circunstancia, proferi-
das pela Vice-Presidente Isabel Aires, o inicio das actividades 
culturais foi marcado pela actuação do Coro da Universidade, 
sob mestria do Professor Pedro Nunes, que interpretou pe-
ças com temática de raiz alentejana, peças estas que foram 
sendo  ensaiadas ao longo do ano lectivo no âmbito da disci-
plina de Musica. È sempre um momento de compreensível 
entusiasmo. As actuações do Coro da Universidade reflectem 
e são corolário das actividades ao longo do ano escolar, de-
senvolvidas no âmbito da disciplina de Musica, uma disciplina 
que suscita a dedicação e empenhamento de parte muito 
expressiva de alunos da USO. 
 Seguiu-se momento cultural, num exercício combinado de 

expressão teatral e movimento, desenvolvido em articulação 
harmoniosa e conjugada dos alunos juniores e seniores, que 
exercitam, uns e outros,  nos espaços do ISCE, que, como se 
sabe, também acolhem as actividades da USO. Trata-se efec-
tivamente de manifestação reflectora do dialogo,  convivên-
cia e interacção das diversas populações escolares, que habi-
tualmente se encontram, colaboram e interagem nos mes-
mos espaços ou espaços próximos, da  actividade formal ou 
informalmente  lectiva, cultural e recreativa. 
 - A  iniciar,  sob item  “Dança e Movimento”,  uma perfor-
mance encenada pelos alunos seniores, sob orientação dos 
Professores Melissa Mendes e André Silva; 
 -Em segundo lugar, sob item “Ontem, Hoje…Sempre”, uma 
performance de expressão corporal, pelos alunos da discipli-
na de Movimento e Drama, com a colaboração dos alunos do 
ISCE, sob orientação da Professora Filipa Nunes; 
  
 Fechou a celebração, no Auditório do Centro Cultural da 
Malaposta,  um espaço de intervenções oratórias, marcadas 
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No Centro Cultural Malaposta 

Festa de Encerramento do Ano Lectivo 2013-2014   
Fotografias: Mário Vaz e  Aline Rocha - Texto: Francisco Ferreira 

por palavras do Presidente do Centro Cultural da Malaposta, 
Dr. Mário Máximo, da Presidente da USO, Dra. Isabel Martins 
e da Presidente da Câmara de Odivelas, Dra. Susana Amador: 
 - O Dr. Mário Máximo, que  iniciou o momento oratório. acen-
tuou em especial o papel vital e estratégico do Centro Cultural 
da Malaposta, de promoção de manifestações culturais de 
iniciativa própria e de apoio logístico às varias entidades cultu-
rais e outras de Odivelas e concelhos próximos. 
         - Seguiu-se intervenção da Presidente da USO, Dra. Isabel 
Martins, que se mostrou empenhada e entusiasmada pelas 
iniciativas e actividades desenvolvidas pela USO ao longo do 
ano, e muito especialmente ali se mostrou particularmen-
te  sensibilizada pela vasta presença dos alunos, seniores e 
juniores, das varias personalidades presentes e  muito particu-
larmente pela presença de um dos filhos, que também se as-
sociou à festa de encerramento das actividades da USO no ano 
lectivo de 2013- 2014 
Mas foram palavras da Presidente da Camara que fecharam a 
festa de Encerramento, movidas de entusiasmo, no seu labor 
de vocação oratória que bem a caracterizam. Apelou, em es-
pecial,  ao papel fundamental que cabe aos idosos, nas socie-
dades modernas e exaltou, a tal propósito, o exemplo vivo da 

USO, cujas actividades  tem particular gosto de acompa-
nhar e apoiar. No estilo exaltado, que também a caracte-
riza, com que usualmente veste as suas interven-
ções,  deu particular ênfase a algumas verdades insofis-
máveis, nem sempre muito evidentes, mas que importa 
evidenciar, de que se colhem como  exemplos mais bri-
lhantes: “ importa acrescentar VIDA aos anos e não ape-
nas anos à vida”. 
e, embalando no mesmo estilo, com idênticas linhas de 
força,  -“quem faz “está”, quem apenas é, “seria” Mutatis 
mutandis, parafraseando palavras da Sra. Presidente da 
Câmara de Odivelas, Dra. Susana Amador,  as actividades 
da USO  acrescentam anos à vida,  mas sobre tudo, acima 
de tudo, acrescentam Vida aos Anos, que vale dizer,  que 

os alunos da USO, “estão”, vivos e activos, inteiros de corpo e 
espírito, em si e entre si, …dão vida aos espaços que frequen-
tam, animam entusiasticamente os eventos que promovem 
ou  em que se integram, enriquecem e tornam mais saudável a 
sociedade de que participam. 
No final da Festa,  a coroar um dia bem passado e em ordem a 
melhor consolidar as vivencias de todo um ano, teve lugar um 
pequeno beberete, que também confortou a convicção de que 
novo ano se seguirá, que se espera de não menores mérito e 
virtudes. 
Expostas nas paredes, belas fotografias dos alunos desta disci-
plina fizeram o encanto dos apreciadores da arte. 
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N 
o início de mais um 
ano letivo 2014/2015, 
queremos lembrar 
que o nosso grupo 

continua de “CORAÇÃO ABERTO”, 
para receber mais colegas que 
queiram conhecer e colaborar 
neste projeto. 
Visitamos regularmente 5 senho-
ras e 1 senhor, falamos e ouvimos 

as muitas “estórias“ e saberes, que têm para partilhar. 
Também, colaboramos em campanhas de angariação de bens 
para ajudar pessoas carenciadas. 
Na campanha que decorreu na USO, tudo o que os nossos 
colegas generosamente doaram, será entregue no Centro Co-
munitário Paroquial da Ramada. 
Para todos, e de todo o grupo, desejamos um BOM NATAL e 
um ANO 2015 com SAÚDE, PAZ e AMOR. 
 

Aniversário do Voluntariado - 2014 
 

Fez três aninhos o nosso Voluntariado, os voluntaristas reuni-
ram-se e festejaram com agrado. 
Alguns colegas expressaram-se num instante, o pensamento 
dos restantes deve ser semelhante. 
Dina: - Amo o Voluntariado. 
Adelaide: - Ajudamos o próximo sempre de Coração Aberto. 
Manuela: - Sou voluntária no nosso grupo “de Coração Aber-

to”, desde o primeiro dia e considero-
me uma “felizarda“ pois tenho recebi-
do muito mais do que aquilo que te-
nho dado. 
Elisabete: - Ser voluntário é dar um 
pouco de nós, numa sociedade cada 
vez mais indiferente ao próximo. Ser 
voluntário é saber que há um dia na 
semana que damos alegria e compa-
nhia a alguém. 
Aline: - Um sorriso, uma palavra ami-
ga de quem precisa de companhia, é 
para nós uma grande alegria e quem é 

incapaz de sorrir, motiva-nos para não deixar de lá ir. Seja de 
longe ou perto vamos sempre de Coração Aberto. 
A ordem dos nomes foi dada, consoante a chegada dos teste-
munhos. 
Aos colegas que gostem de sentir a dádiva de uns momentos 
de felicidade juntem-se a nós, porque recebemos mais do que 
oferecemos de boa vontade. 
 

Dina, Adelaide; Manuela, Elisabete, Aline, Morganheira,  
Silva, Carrapato,  Anciães,  Oliveira 

 
 

Dia de Aniversário 
 

Estava feliz a nossa Afilhada 
Na perspetiva de uma saída 

Apareceu muito cuidada 
- Então! Aonde é a ida? – 

 
Por um almoço começamos, 
O Jardim da Água ali ao pé, 

No fim autocarro apanhamos 
Rumo ao Cais do Sodré. 

 
Ficamos pela Praça do Comércio 
Com esplanadas e ao fundo o rio, 
Nuvens negras surgiram no céu 

Passear foi um desafio. 
 

Indiferentes ao vento e humidade 
Fomos caminhando com suavidade 

Observando com curiosidade 
As mudanças nesse canto da cidade. 

 
Aline Oliveira, Elisabete Ansiães 

Fotografias: Aline Oliveira e Elisabete Anciães 

Ser Voluntário É 

dar de si pelo  

bem –estar  

do próximo 

Grupo de Voluntariado da USO 

 
Elisabete Anciães/Patrícia Benítez 
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Passeio a Setúbal 

A Rota dos Golfinhos 
 Texto: Jorge Ramos Silva e fotografias:  Vasco da Gama 

18/10/2014, algures em Odivelas, 06:30h 
Ele levanta-se primeiro, vai á janela, olha para o céu, franze a 
testa, coça o nariz, volta para dentro e diz para ela: 
- Isto não está nada bom. Eu é que tinha razão. Vai ser um dia 
de chuva e um passeio estragado… 
- Deixa lá, responde ela, com ou sem chuva, sempre é um dia 
diferente e de uma forma ou de outra acabamos por nos diver-
tirmos! 
- Mas é para o rio! Já viste se está a chover? Vai ser cá uma 
molha … Nem os golfinhos vão pôr as barbatanas fora de água 
para a gente os ver…. 
-Ó homem, levamos chapéu de chuva e vamos bem agasalha-
dos e logo se vê… Também se estiver temporal o barco não sai 
… 
- Bom, bom, diz ele, isto não me está a agradar nada mas 
pronto, sempre vamos estar com alguns amigos e mesmo que 
seja um convívio molhado não deixa de ser um convívio …  
Pensativo, coça a cabeça, olha para o tecto e diz baixinho:  
- Vamos lá ver é se o barco sai … 
- Ela ouve e responde: 
- Bolas! Não agoires. Claro que o barco vai sair e os golfinhos 
vão aparecer! 
- Pronto, está bem, diz ele, vou-me vestir e levar a bicha à rua. 
Vê lá se te despachas pois se chegarmos atrasados não tenho 
onde pôr o carro … 
-Vai lá levar a cadela á rua que eu estou pronta quando vieres. 
Saíram á hora programada, ele arrumou o carro perto do local 
de saída das camionetas, o que lhe melhorou o humor apesar 
das nuvens ameaçadoras que cobriam o céu. 
Viagem tranquila até Setúbal por entre receios do tempo que 
iriam encontrar á chegada. 
Para Sul parece estar melhor, menos nuvens … comentava-se 
na camioneta. 
- Veremos quando lá chegarmos … 
E chegámos com um sol tímido a espreitar por entre nuvens 
que pareciam querer afastar-se … 
Ainda era cedo e por isso o grupo dispersou á procura de cafés 
abertos para se tomar alguma coisa antes da entrada no bar-
co. 
Á saída … chuva … 
- Bolas! Que chato! Eu já sabia… diz ele … não devíamos ter 

vindo … E agora? O barco com chuva é capaz de não sair… 
- Pode ser que isto levante, diz ela tentando ser optimista e 
pensando para consigo: se calhar ele tem razão… Bom, vamos 
esperar … 
Após uma espera um tanto desagradável, com a chuva a cair e 
o pessoal todo refugiado debaixo de um alpendre, S. Pedro 
resolveu intervir e as nuvens começaram a desaparecer e o sol 
a brilhar! 
Lá entrámos na embarcação que nos ia levar pelo estuário do 
Sado em busca dos golfinhos.  
Acomodámo-nos o melhor possível e partimos … com o sol a 
brilhar! 
- Estás a ver, disse ela, afinal estamos com sorte … 
- Pois, pois, disse ele, está a começar bem, vamos ver como 
acaba … olha cuidado mas é com os balanços do barco, vê lá se 
te espalhas … 
Começou e acabou bem, felizmente para todos, os bichos apa-
receram e durante meia hora andámos perto deles guiados 
pelos biólogos que nos acompanharam e transmitiram várias 
informações sobre este grupo de 27 adultos e uma cria que 
estabeleceram residência permanente no Sado. 
Após um mini cruzeiro pelo estuário, apreciando as magnificas 
vistas, desembarcámos e seguimos para o almoço de choco 
frito com arroz de tomate, prato típico da região de Setúbal. 
De barriga composta, seguimos num curto passeio a pé para 
visitarmos a casa de Manuel Maria Barbosa du Bocage (1756-
1805) escritor, poeta, aventureiro e boémio, de quem todos 
temos memória de alguma brejeirice … 
De volta aos autocarros e após uma paragem em Azeitão para 
degustação das belas trouxas e do puro Moscatel da região, 
regressámos a Odivelas. 
Á chegada diz ela: Afinal correu bem! 
- Se calhar para a próxima não vamos ter tanta sorte, resmun-
gou ele …Mas tens razão, té que não foi mau de todo! 
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JURAR DE PÉS JUNTOS: 
 
Mãe, eu juro de pés juntos que não fui eu. A expressão surgiu 
através das torturas executadas pela Santa Inquisição, nas 
quais o acusado de heresias tinha as mãos e os pés amarrados 
(juntos) e era torturado para nada dizer além da verdade. Até 
hoje, o termo é usado para expressar a veracidade de algo que 
uma pessoa diz. 
 
TIRAR O CAVALO DA CHUVA: 
 
Pode ir tirando o seu cavalinho da chuva porque não te vou 
deixar sair hoje! No século XIX, quando uma visita iria ser 
breve, deixava o cavalo ao relento em frente à casa do 
anfitrião e, se fosse demorar, colocava o cavalo nos fundos da 
casa, num lugar protegido da chuva e do sol. Contudo, o 
convidado só poderia pôr o animal protegido da chuva se o 
anfitrião percebesse que a visita estava boa e dissesse: "pode 
tirar o cavalo da chuva". Depois disso, a expressão passou a 
significar a desistência de alguma coisa. 
 
DAR COM OS BURROS NA ÁGUA: 
 
A expressão surgiu no período do Brasil colonial, onde os 
tropeiros que escoavam a produção de ouro, cacau e café, 
precisavam ir da região Sul ao Sudeste sobre burros e mulas. O 
facto era que muitas vezes esses burros, devido à falta de 
estradas adequadas, passavam por caminhos muito difíceis e 
regiões alagadas, onde os burros morriam afogados. Daí em 
diante o termo passou a ser usado para se referir a alguém 
que faz um grande esforço para conseguir algum feito e não 
consegue ter sucesso. 
 
GUARDAR A SETE CHAVES: 
 
No século XIII, os reis de Portugal adoptavam um sistema de 
arquivo de jóias e documentos importantes da corte através 
de um baú que possuía quatro fechaduras, sendo que cada 
chave era distribuída a um alto funcionário do reino. Portanto, 
eram apenas quatro chaves. O número sete passou a ser 
utilizado devido ao valor místico atribuído ao mesmo, desde a 
época das religiões primitivas. A partir daí começou-se a 
utilizar o termo "guardar a sete chaves" para designar algo 
muito bem guardado… 
 
OK: 
 
A expressão inglesa "OK" (okay), que é mundialmente 
conhecida para significar que está tudo bem, teve a sua 
origem na Guerra da Secessão, no EUA. Durante a guerra, 
quando os soldados voltavam para as bases sem nenhuma 

baixa, escreviam numa placa "0 killed" (nenhum (zero) morto), 
expressando a sua grande satisfação, daí surgiu o termo "OK". 
 
ONDE JUDAS PERDEU AS BOTAS: 
 
Existe uma história não comprovada, de que após trair Jesus, 
Judas enforcou-se  numa árvore sem nada nos pés, já que 
havia posto o dinheiro que ganhou por entregar Jesus dentro 
das suas botas. Quando os soldados viram que Judas estava 
sem as botas, saíram em busca delas e do dinheiro da traição. 
Nunca ninguém soube se encontraram as botas de Judas. A 
partir daí surgiu à expressão, usada para designar um lugar 
distante, desconhecido e inacessível. 
 
PENSANDO NA MORTE DA BEZERRA: 
 
A história mais aceitável para explicar a origem do termo é 
proveniente das tradições hebraicas, onde os bezerros eram 
sacrificados a Deus como forma de redenção de pecados. Um 
filho do rei Absalão tinha grande apego a uma bezerra que foi 
sacrificada. Assim, após o animal morrer, ele ficou-se 
lamentando e pensando na morte da bezerra. Após alguns 
meses o garoto morreu. 
 
PARA INGLÊS VER: 
 
A expressão surgiu por volta de 1830, quando a Inglaterra 
exigiu que o Brasil aprovasse leis que impedissem o tráfico de 
escravos. No entanto, todos sabiam que essas leis não seriam 
cumpridas, assim, essas leis eram  criadas apenas "para inglês 
ver". Daí surgiu o termo. 
 
RASGAR SEDA: 
 
A expressão que é utilizada quando alguém elogia 
grandemente outra pessoa, surgiu através da peça de teatro 
do teatrólogo Luís Carlos Martins Pena. Na peça, um vendedor 
de tecidos usa o pretexto de sua profissão para cortejar uma 
moça e começa a elogiar exageradamente a sua beleza, até 
que a moça percebe a intenção do rapaz e diz: "Não rasgue a 
seda, que se esfiapa." 
 
O PIOR CEGO É O QUE NÃO QUER VER: 
 
Em 1647, em Nimes, França, na universidade local, o doutor 
Vicent de Paul D`Argent fez o primeiro transplante de córnea 
num aldeão de nome Angel.  Foi um sucesso da medicina da 
época, menos para Angel, que assim que passou a ver ficou 
horrorizado com o mundo que via. Disse que o mundo que ele 
imaginava era muito melhor. Pediu ao cirurgião que 
arrancasse os  seus olhos. O caso foi acabar no tribunal de 

Expressões curiosas usadas na Língua 
Portuguesa!  



Correio da Seniorlândia Nrº. 9 | Dezembro de 2014 13 

Paris e no Vaticano. Angel ganhou a causa e entrou para a 
história como o cego que não quis ver. 
 
ANDAR À TOA: 
 
Toa é a corda com que uma embarcação reboca a outra. Um 
navio que está à toa é o que não tem leme nem rumo, indo 
para onde o navio que o reboca determinar. 
 
QUEM NÃO TEM CÃO, CAÇA COM GATO: 
 
Na verdade, a expressão, com o passar dos anos, adulterou-se. 
Inicialmente dizia-se quem não tem cão caça como gato, ou 
seja, esgueirando-se, astutamente, traiçoeiramente, como 
fazem os gatos. 
 
VAI TOMAR BANHO: 
 

Em "Casa Grande & Senzala", Gilberto Freyre analisa os 
hábitos de higiene dos índios versus os do colonizador 
português. Depois das Cruzadas, como corolário dos contactos 
comerciais, o europeu contagiou-se de sífilis e de outras 
doenças transmissíveis e desenvolveu medo ao banho e horror 
à nudez, o que muito agradou à Igreja. Ora, o índio não 
conhecia a sífilis e lavava-se da cabeça aos pés nos rios, além 
de usar folhas de árvore para limpar os bebés e lavar no rio as 
redes nas quais dormiam. Ora, o cheiro exalado pelo corpo dos 
portugueses, abafado em roupas que não eram trocadas com 
frequência e raramente lavadas, aliado à falta de banho, 
causava repugnância aos índios. Então os índios, quando 
estavam fartos de receber ordens dos portugueses, 
mandavam que fossem "tomar banho". 
  
  

Textos retirados da Internet 

A Direção da Universidade Sénior de Odivelas convidou os 
antigos alunos para, no dia 3 de Outubro, estarem presentes 
na receção aos novos alunos . 
Foi oradora a Diretora da USO, Sr.ª D.ª Isabel Martins que, no 
seu habitual e simpático discurso, deu as boas vindas a todos 
e explanou aquilo que está proposto ser o nosso ano letivo.  
Como todos sabemos este é um espaço onde se aprende, tro-
cam ideias e, saudavelmente, se convive.  
Só com a disponibilidade da Direção (dos seus elementos per-
manentes e daqueles que, em cada dois anos, participam nes-
sa responsabilidade), dos Professores que, gratuitamente, nos 
transmitem o seu tempo e o seu saber e com a participação 
de todos os alunos se faz desta instituição um local aprazível e 
familiar. 
Os novos alunos tiveram ainda a oportunidade de conhecer as 
instalações da USO, algumas partilhadas com o ISCE e assim 
prontos para começar o nosso ano letivo 2014/15. 
Pessoalmente desejo que este seja um bom ano para todos e 
que partilhem porque a USO é de todos. 
Bem hajam. 
 

Testemunho de uma aluna 
 

A Universidade Sénior 
foi uma agradável sur-
presa. Há uns anos 
atrás, quando, pela 
primeira vez, comecei a 
ouvir falar da US pensei 
“jamais”, é coisa para 
velhos e eu nunca vou 

ser velha. Vou trabalhar até à idade de me reformar e depois 
vou gozar dos rendimentos, fazer viagens e outras coisas mais. 
E quando menos eu esperava, a idade da reforma chegou, 
bateu à porta e entrou. De repente, o tempo tinha passado e 
eu nem tinha dado por isso. E agora? O companheiro de vida 
tinha partido para não mais voltar. As crianças estavam fora e 
por força das suas escolhas profissionais, mais ou menos sem-
pre haveriam de estar no estrangeiro. E agora, para que lado 
me voltaria? Já tinha feito todas as viagens mais importantes 
da minha vida e as que ainda não constavam, não seria para 
breve porque afinal, os rendimentos não eram o que se espe-
rava. Que fazer? Foi então que voltei a ouvir falar da universi-
dade sénior e a curiosidade foi mais forte. Fui ver como era. 
Não só fui ver como quis experimentar. Na verdade, não tinha 
nada a perder. E foram-se os preconceitos. A universidade 
sénior afinal não era para velhos, mas para pessoas que estão 
no auge do seu amadurecimento e assim querem continuar. A 
US é para quem quer deliberadamente aprender, conviver, 
partilhar, inovar, realizar e comunicar, porque na US há de 
tudo e para todos. Na US descobrem-se novos horizontes, 
abrem-se caminhos menos percorridos, portas desconhecidas, 
estabelecem-se laços de amizade e fazem-se grupos de com-
panheirismo. A sabedoria e o conhecimento crescem, a desen-
voltura física e intelectual é uma realidade e a arte é um con-
vite irresistível. Não há idades, mas há metas para ser melhor 
e maior. Aprende-se, entre outras coisas, a reconhecer a hu-
mildade, porque a aprendizagem não é uma paragem, mas 
antes um percurso interminável que espera por todos sem 
excepção. Se a vida tem tempo para me dar, então eu tenho 
todo o meu tempo para dar à vida e a universidade sénior foi, 
sem dúvida uma agradável surpresa.  

Luísa Lícias 

Ano Letivo 2014/2015 

Receção aos Novos Alunos 
Fátima Camacho 
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Celebração Eucarística 

Encerramento de Ano letivo 2013/2014 
Aline Rocha 

Seminário: Lições da Crise 

O Mercado de Capitais e os seus 
Veículos de Investimento.  
 

Promovido pelo professor José Roque, realizou-se no passado 
dia 21 de Novembro no Anfiteatro do ISCE, o 2º Seminário, 
Lições da Crise,  subordinado ao tema: O Mercado de Capi-
tais e os seus Veículos de Investimento.  
O evento contou com a presença de alunos e professores. 

No dia 27/6/2014 no encerramento do ano lectivo, foi celebra-
da uma missa na capela do ISCE, pelo pároco da Ramada, o 
qual contou com alguns alunos da USO, para a leitura da Euca-
ristia. 
Rezamos, por todos nós que somos a Universidade Sénior de 
Odivelas, e por todos os que já partiram, para que o seu espíri-
to nos inspire e nos guie neste caminho da fé e da amizade 
pelo próximo, como verdadeiros cristãos, em paz e em solida-
riedade. 
Estiveram presentes, além dos alunos, os elementos da Dire-
ção da ASO. 
 

Grupo de Voluntariado da USO 

Agradecimento 
 

Queremos agradecer a todos os colegas que, tão generosa-
mente, acederam ao nosso apelo, contribuindo com as suas 
doações para que este NATAL seja mais alegre para várias fa-
mílias .  

Foram contados 156 produtos alimentares, 37 produtos de 
higiene,  várias peças de roupa e 17 peças de agasalhos para 
crianças, feitos na aula “OFICINA ARTESANATO URBANO”.  
Tudo foi entregue no Centro Comunitário  Paroquial da Rama-
da. 
Em nome da  ASO, da USO e do grupo “DE CORAÇAO ABER-
TO”, o nosso muito obrigado. 
FELIZ  NATAL e BOM ANO 2015 para todos!  

 
Patrícia Benítez 
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Somos uma areia mínima neste areal imenso que é o Univer-
so! 
Como é possível tanta convulsão neste pobre grãozinho de 
areia! 
São as políticas… a corrupção …e as guerras… 
 Os homens esquecem-se que nada são  perante Deus e o seu 
Universo. 
Quero sair deste pó do Universo.  
E o nosso pensamento, voa, voa, por esses espaços além, rom-
pe o pó do Universo e fica a pairar nas suas distâncias inimagi-
náveis para todo o sempre…  
Há dias  fui “tocada” por um desconhecido, um professor de 
matemática, que falou numa conferência que me foi dado 
ouvir, pela internet. Toda a conferencia me impressionou, mas 
mais ainda esta reflexão  que reproduzo: 
… «Um dia estava a falar de inteligência emocional e contei-
lhes a História da minha BOLA DE SABÃO.  …Todos nós vivemos 
dentro de uma bola de sabão que nos protege do mundo, pro-
tege-nos, mas também nos torna egoístas, há dias em que 
essa bola está muito negra. 
  Um dia eu resolvi ir à natação. …Entrei no balneário, recusei-
me a ver quem lá estava, voltei-me para a parede e comecei a 
despir-me. De repente alguém me toca no braço:  Bom dia! eu 
também vim treinar -  era como se eu tivesse acordado – olhei, 
e era um menino lindo, tinha no máximo 8 anos. Tinha tido a 
ousadia de rebentar a minha bola de sabão para me deixar o 
dia mais feliz.  
Vocês podem fazer isto todos os dias. 
Eu não sei como contei isto mas lembro-me de que a sala tre-
meu por instantes, eles ficaram imóveis, mas como são jovens 

e os jovens não são dados a lamechices, um deles levantou o 
braço e disse: “Eh, professor, nunca mais deixou de dizer bom 
dia no balneário! 
É verdade, eu digo bom dia até aos armários…». (numa aula 
de CTCT, na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universida-
de Nova de Lisboa - . CTCT quer dizer Competências Transver-
sais em Ciências e Tecnologia) 
Este professor, o professor Cláudio, é agora  meu amigo, tem 
esta sensibilidade e conta-nos esta história deliciosa, que não 
fica atrás das de Saint-Exupéry, e que  tanto me fez pensar… 
Sinto-me como o menino lindo, de oito anos, com necessidade 
de “puxar pela manga”  dos meus amigos e familiares. 
Neste natal o meu pensamento passa por um estábulo frio e 
húmido com Maria e José a acariciar Jesus, o Menino lindo 
acabado de nascer. Não sei se estava lá uma vaca e um burro, 
mas no meu pensamento estavam, com certeza, a acarinhar 
também Jesus. Esse Menino que já estava a sofrer, e que ia 
morrer para salvar o mundo dos desvarios dos homens e desse 
orgulho enorme que nos faz pensar que só nós somos impor-
tantes.  
Passa também, pela certeza de que o nosso pensamento voa,   
… voa… e lá ficará, distante, a louvar a Deus…  para sempre... 
A reflexão do Cláudio também me fez pensar…  tantos à nossa 
volta… e  só com uma palavra deixá-los-emos com um dia mais 
feliz… 
E pronto. É o meu presente de Natal para todos. 
Será que, também eu, tive a ousadia de rebentar as vossas 
bolas de sabão para vos deixar um dia mais feliz?  

 
Da Mãe, Avó, Irmã, Tia, professora e amiga. 

Mensagem de Natal de 2014 

O nosso mundo é tão pequenino! 
Maria da Assunção Ferraz de Oliveira 
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Na Universidade Sénior  de Odivelas a Poesia diz 

PRESENTE! 

A Harpa 
  
Divinamente bela e majestosa, 
subtil,    sensual      e calorosa, 
 ingénua e inocente, 
o seu toque, suave e imponente, 
vem de um tempo 
que eu não sei qual é... 
 parece sonho de criança 
que sonha, sonha e não se cansa. 
Queria ser um anjo, um querubim, 
chegar bem perto,  ajoelhar, 
fechar os olhos e tocar,  tocar, 
esse som delicioso 
num gesto terno de embalar, 
é uma verdadeira festa 
e sempre a chamar por mim!... 
São mãozinhas pequeninas, 
 tocam,    tocam,    sem ter fim, 
em fios de ouro em marfim, 
vestes brancas, muito finas, 
entre nuvens de algodão 
por toda a noite ao serão, 
 sempre a chamar por mim, 
 tocam,    tocam,    sem ter fim... 
 

Luísa Lícias 
 

A mesa da consoada! 
 
Grande e bem iluminada, 
A mesa da consoada,  
Vai recebendo iguarias: 
Primeiro, os frutos secos. 
A seguir, umas broinhas, 
A caminho o bolo Rei, 
Com grande caixa enfeitada , 
De laço no canto, e fitinhas! 
Chegam travessas cheirosas: 
Com filhoses de flor, de canudo ,  
Coscorões, sonhos de abóbora rosadas, 
Mais as belas rabanadas! 
 
Ao lado, outra mesinha,  
Coberta com toalha bordada, 
Com trenós , renas e sinos, 
Vai recebendo uns salgados: 
Croquetes, empadas, rissóis, 
Foigras e uns presuntinhos! 
 
Misturam-se odores pela casa. 
Da cozinha, vem o cheiro a bacalhau, 
Verduras e outros cozidos, 
Do forno , onde assa o peru, 
Sai um calor, carregado ,  
De molhos já ressequidos! 
 
Chegam já muito atrasadas. 
As morenas azevias, 

Sentam-se à mesa e ordenam! 
Então? apertem-se um bocadinho! 
Já não contavam connosco? 
Do Algarve aqui,  
É muito longo o caminho! 
 

Fátima Dias 
 

Nostalgia 
                 
 A música passeava despercebida. 
Ouviam-se as notas, uma aqui, outra 
ali, 
como a chuva que caía 

as olhos de quem a via 

gota aqui, gota ali… 

gente que subia e descia 

que tudo escutava mas nada ouvia, 
nos mosaicos frios, de cores neutras, 
cortando o silêncio ao som da vida. 
Porque não sou igual aos outros (?) 

nem sequer igual a mim mesma, 
nunca sei quem sou, 
nem na hora da chegada, nem na hora 
da partida. 
Conformista por eleição, 
traiçoeira por convicção, 
sou sempre o nada à hora certa, 
sobretudo quando a tristeza aperta. 
Sonho que sou quem não sou. 
Tenho o abismo sempre à espreita 

e ao lado a solidão. 
Onde estão os que não estão? 

E sempre esta vontade de chorar 

por mágoas que não sei curar. 
Olho os outros, estão sempre a rir, 
tenho vergonha até de existir, 
sempre à espera do que hei-de ser, 
de um diferente amanhecer, 
transcendente 

intransigente 

quando é tudo tão vulgar, tudo tão 
normal, 
apenas eu, a tudo desigual. 

 Luísa Lícias 
 

 
 

Um belo dia… 
por arte e magia... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eu despertei para este jardim 
E essa áurea de encanto e perfume 
Está num cantinho, fechado pra mim 
 
...Vou para USO, sorriso presente 
Viver mais sonhos, jardins encantados 
Sempre à procura de outros ideais 
Sabendo colher os frutos plantados 
 
Um grande espaço, coberto de arte 
Aqui os entas abrem-se a florir 
A vida é feita de riscos nas escolhas 
Mas este lugar faz sempre sorrir... 
 
A todos fica a minha amizade 
Para toda a Escola um agradecer 
Queridos(as) colegas, cada professor 
Raiemos, cantemos ao nosso viver!!! 
 
Porque agradeço ao Universo todos os 
momentos, cumpre-me agradecer a 
todos, a vossa amizade!... 

Feliz Natal a  
todos. 

 
Mª Guida Rodrigues 


