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Por uma 
Universidade 

mais Solidária e 
Humana

NATAL DE 2016

O Natal festeja o nascimento
De Jesus Cristo Nosso Senhor
É um significativo momento
De fraternidade, fé e amor.

Entre os astros cheios de luz
E Anjos num sonho profundo
Nasce em paz o Menino Jesus
Que será o Salvador do Mundo.

Saber abrir o nosso coração
E proceder de forma natural
Partilhar com amor e gratidão
É viver o verdadeiro NATAL.

Maria Fernanda Araújo

A USO é uma instituição que tem por vocação 

ocupar os tempos livres daqueles que sentem 

anseio de um aprender constante nas diversas 

matérias teóricas e práticas, adquirindo e 

atualizando conhecimentos em múltiplas 

áreas. Procura reunir tradição e inovação e 

mitigar a solidão de alguns, unir solidariedades, 

despertar curiosidades… 

Os corpos sociais adaptando-se a um 

quotidiano em mudança procuram estar atentos 

ao que os rodeia e acompanhar um mundo que 

não para… Parafraseando Agostinho da Silva   

o que impede de saber não são o tempo e a 

inteligência, mas somente a falta de 

curiosidade. 

Na época festiva que se aproxima desejamos a 

todos os que connosco partilham os mesmos 

ideais um bom Natal e um Ano Novo cheio de 

felicidades.

Maria Emília Mesquita 

Editorial
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AS  NOSSAS 
QUERIDAS 
FÉRIAS?!

Falar de férias é falar daquilo a que todos aspiramos, 
mesmo depois de reformados. Férias significam Verão, 
Verão significa praia, algumas vezes campo. Férias
significam também descanso, não fazer nenhum. Ou seja, 
juntando tudo, dá:
Férias = Descansar/não fazer nenhum, durante o Verão 
na praia ou no campo.
Bem, isto é tudo muito bonito, mas difícil de concretizar.
Aqui há uns anos, ouviam-se muitos testemunhos de 
pessoas (geralmente mulheres) que se queixavam 
amargamente de que, para poderem gozar umas míseras 
horas de sol estendidas de papo para o ar, eram 
obrigadas a ir logo a correr para casa/tenda, fazer o 
almoço da família, criando-lhes com isso um stress
acrescido, maior do que quando estavam a trabalhar. 
Perante isto, eu nessa altura arranjei para mim uma 
definição de férias. Apesar de ter sido já há algum 
tempo, pois ainda estava no ativo, ainda hoje mantenho 
praticamente a mesma convicção.
Essa definição de férias era seguinte: fazer exatamente 
as mesmas coisas que no resto do ano (leia-se tarefas 
domésticas), mas com um ritmo mais preguiçoso, ao 
sabor dos apetites da ocasião, com maior descontração, 
saboreando mesmo a execução desses afazeres. 
Teoricamente é fácil de realizar, mas pôr em prática 
torna-se mais complicado. Há a pressão da família, do 
marido que quer continuar a comer a horas, dos filhos 
que chateiam por tudo e por nada e que querem dormir 
até às tantas. Logo, a boa vontade não chega e portanto 
lá se vai o desejado descanso.
Há pessoas mais abonadas que podem fazer férias num 
hotel ou que vão comer fora todos os dias. Parece a 
situação ideal e já a experimentei. Puro engano, não 
serve de nada!
Passados os primeiros dias, aparece o stress do não fazer 
nada. Sim, porque o ser humano, habituado como está, a 
trabalhar, não aguenta parar de repente. Fica desasado e 
às tantas não suporta a rotina: levantar, ir à praia, comer 
no restaurante, fazer uma sesta, dar um passeio de carro 
para conhecer os arredores, andar de bicicleta à 
tardinha, jantar qualquer coisa, dar mais uma volta, 
agora a pé, e cama! No dia seguinte, idem, aspas.
E como são os almoços e jantares nos restaurantes em 
pleno Agosto, sobretudo se for no Algarve? Se já 
experimentaram, sabem do que estou a falar! É de 

arrepiar! Ao fim de ¾ de hora à espera, dizem-nos que o 
robalo já se acabou, a sardinha também, e é preciso 
escolher outro prato. Entretanto come-se pão com 
manteiga, azeitonas quando há, e queijinhos se 
aparecerem. No fim disto tudo, quando chega o peixe (ou 
a carne) já estamos compostos de barriga e com vontade 
de ir embora, pois o rabo está dorido de tanto tempo 
amarrado à cadeira.
Também há quem leve a lancheira para a praia logo pela 
manhãzinha. Lá dentro vai a comida (leia-se almoço) para 
a família toda. É pois necessário levantar pelo menos 
uma hora mais cedo para preparar a paparoca. São as 
sandes, os iogurtes, as cervejas geladas, um tintinho 
bom, a fruta bem lavada, a água para os mais pequenos e 
quiçá uns croquetes ou até um arroz de frango. Uma 
mesa desmontável para assentar as coisas é fundamental 
e já nem falo na toalha e no jarro de flores que isso é um 
luxo desnecessário. Chegada a hora de comer, é preciso 
acudir a todos os gostos, dos mais velhos aos mais novos. 
No fim toca a arrumar a maleta e limpar o lixo dos 
sobejos. Tudo muito cansativo.
A versão mais sofisticada de férias é fazer um cruzeiro. 
Não se faz mais nada a não ser comer, dormir e andar 
que nem um cavalo para admirar os pontos de interesse 
quando o barco pára. Sim, porque quando se sai do barco 
é preciso andar depressinha para se observar qualquer 
coisa de jeito. O que se vê sabe sempre a pouco e o 
cansaço sabe sempre a muito. Em compensação há os 
dias de navegação que passam melancolicamente por 
nós com o mesmo itinerário de todos os dias.
Costumo dizer que o melhor das viagens é a chegada a 
casa. Podemos recordar a viagem já a sorrir, já sem o 
peso do cansaço em cima das pernas e dos ombros.
O que significa que, quer nos viremos para um lado, para 
outro ou ainda para um qualquer semelhante, o 
descanso nas férias para além de ser um logro, gera 
sempre um fadiga tão grande que dá vontade de tirar 
férias a seguir.
Logo, a minha antiga definição de férias é a que mais se 
aproxima da realidade, ou seja, fazer sim, mas devagar! 
Podemos até dar-nos ao luxo de apreciar a natureza e 
tudo o que nos rodeia sem precisar de ir muito longe. Se 
conseguirem, experimentem!

Antonieta Barata
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A Importância do Idoso na Sociedade
Visita ao Centro Educação e Desenvolv. Jacob 
Rodrigues Pereira

Os Docentes do Ced Jacob Rodrigues Pereira a fim 
de comemorarem “O Dia Internacional do Idoso“, 
solicitaram à Universidade Sénior de Oeiras, um 
voluntário para dar uma pequena palestra sobre: 
“A Importância do Idoso na Sociedade”, a fim de 
“sensibilizar os alunos do 2º ciclo, para o 
tratamento, respeito, carinho e sabedoria, dado 
que os jovens de hoje serão os idosos do amanhã”.
O Ced Jacob Rodrigues Pereira é, de entre os Ced 
da Casa Pia de Lisboa, o que se encontra 
vocacionado para a educação e ensino de crianças 
e jovens surdos, permitindo-lhes acesso pleno à 
educação, ensino e formação, pelo que, a Língua 
Gestual Portuguesa (LGP) é a primeira língua de 
educação das crianças surdas. As turmas são mistas 
com crianças surdas e ouvintes. (inf. retirada do site 
da Casa Pia de Lisboa).

No dia 4 de Outubro, como colaboradora da USO, 
fui à Instituição referida, onde me informaram que 
iria ter em sala, crianças com diferentes patologias 
e de idades entre os 9 e os 13 anos, além de 
docentes.
Alguma apreensão que eu sentia, desvaneceu-se 
quando deparei com uma miúda de 13 anos, numa 
cadeira de rodas, paralítica e com outras 
patologias, estudando astronomia. Iniciámos logo 
uma conversa muito interessante, ela era uma 
pessoa inteligente e amorosa.
Entrámos numa sala, onde estavam crianças 
sentadas e dispostas em semicírculo, a seguir 
entraram as mais crescidas que ficaram atrás. Um 
dos docentes presentes apresentou-me como 
professora na Universidade Sénior de Oeiras e, um 
outro traduziu tudo para Língua Gestual. Ao ver as 
expressões de todas as crianças, reparo que a 
maioria tinha um ar perplexo, como a querer dizer: 
“lá vem uma chata dar-nos lições de bom 
comportamento”.

Dum modo simples apresentei-me e desafiei-os para 
um concurso de riso, o qual iniciei andando pela sala 
para incentivar os mais tímidos. Com um ambiente 
mais receptivo, conduzi uma pequena meditação com 
o sentido de autoconhecimento, e pedi para cada um 
se abraçar a si mesmo, dizendo que o amor, o 
respeito e o carinho começa em cada um de nós 
mesmos. 
Alguns, surpreendidos, recusaram abraçar-se, sinal de 
que não gostavam de si próprios. Interagindo 
especialmente com estes, conduzi-os de modo a 
valorizarem-se, uma vez que todos somos únicos e 
bons em alguma coisa. 
Realcei que qualquer pessoa para amar, respeitar e 
ter carinho por alguém terá primeiro que amar-se e 
aceitar-se como é, assim também o poderá ser para 
os outros: família, amigos, professores e idosos.
Grande adesão, principalmente dos que 
apresentavam alguma deficiência. Falou-se de 
desejos, de expectativas e, no que terão de se 
concentrar e trabalhar para adquirirem o que 
ambicionam.
Por fim, foram os alunos a dizer como podiam 
contribuir para uma sociedade melhor e qual a 
influência que os idosos tinham nas suas vidas. 
Praticamente todos quiseram expressar os seus 
pontos de vista, no modo como deviam tratar os avós 
e os idosos em geral. Pouco ficou para acrescentar 
sobre a sabedoria adquirida ao longo da vida e a 
capacidade de a transmitir, daí: “ A importância do 
Idoso na Sociedade”.
Com muitos sorrisos, terminou-se com uma salva de 
palmas e os docentes a felicitarem-me pelo modo 
como conduzi a sessão e interagi com as crianças. 
Pediram-me para eu voltar. 
Senti-me muito grata por ter estado com as crianças 
e poder facilitar-lhes um pouco o despertar das suas 
competências.

Etelvira Correia Baltazar
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Miguel Mota, um homem à frente do seu tempo.
Em 2006 como aluno da disciplina de “Conversas 
sobre Democracia” tive a oportunidade de 
contactar de perto com a pessoa afirmativa de 
vontade indomável de participar na vida política, 
mas sem nunca prescindir da sua vertente de 
cientista.
Foi fascinante ver o entusiasmo com que imprimia o 
seu pensamento relativo à “partidocracia” e às 
consequências negativas que lhe estavam 
associadas e a vontade de promover uma alteração 
à Constituição.
A sua força e personalidade eram de tal forma 
vincadas, que nos sentíamos pequenos e com falta 
de argumentos para prosseguir qualquer tentativa 
de debate. 
No contacto fora de aulas era de um trato fácil e 
agradável, e pessoalmente, fiquei muito comovido 
quando lhe falei no meu último livro referente à 
Cosmetologia e ele me pediu logo para o ler e logo 
o apreciar com elogios.
No entanto o nosso relacionamento no campo da 
genética tinha algumas fricções. Enquanto ele 
defendia, com veemência a prática das 
modificações genéticas controladas pelo homem 
(OGM), ele encontrava em mim um opositor, pois 
pelo facto de ter estado em contacto com a 
empresa Monsanto e saber da capacidade e 
influência a nível mundial dessa empresa e dos 
riscos que apresenta a implantação de um esquema 
mundial relativo às plantas geneticamente 
modificadas, com o controlo e implementação 
concentrados nas mãos de tal empresa. Não posso 
portanto esquecer os nossos pequenos debates 
com discussão em campos opostos.
Possivelmente essa minha persistência não seria a 
mesma se conhecesse melhor o currículo do 
professor Miguel Mota e dos enormes saberes que 
ele possuía nessa área. 

Com efeito, conforme foi referido pelo responsável 
do Instituto de Biologia Molecular e Celular da 
Universidade do Porto aquando do elogio fúnebre, 
Miguel Mota, “estava à frente do seu tempo” e as 
descobertas do cientista foram feitas “antes de 
alguém sonhar que existiam motores celulares”. Ele 
deixou-nos uma obra completa com uma longa lista 
de publicações em matéria de biologia celular em 
plantas havendo um artigo de particular 
importância, publicado em 1957, cujo papel 
científico só foi reconhecido em 1980. Esse 
reconhecimento deu lugar a uma homenagem que 
lhe foi feita em 2009, pelo Instituto de Biologia 
Molecular e Celular da Universidade do Porto, com 
a presença de sumidades na matéria, a nível 
internacional.
O professor Miguel Mota pioneiro da microscopia 
eletrónica, licenciou-se em 1949 e teve uma carreira 
distinta como agrónomo e cientista, tendo sido 
distinguido pela Universidade de Évora com o grau 
de doutor Honoris Causa como pioneiro da genética 
e da biologia celular em Portugal. 
Na USO, o seu conhecimento nesta área era 
transmitido na disciplina de Genética onde tinha 
paciência, com esquemas particulares, de ensinar as 
bases fundamentais, começando pelas Leis de 
Mendel e estendendo o conhecimento até às 
formas hoje banalizadas do RNA e DNA e outras 
formações e organizações biomoleculares que lhe 
estão adstritas.
É neste contexto de homem de ciência, de homem 
participativo na vida ativa, com enorme 
persistência, que pretendia que o 
acompanhássemos na sua visão, com participação 
na publicação nos jornais com  textos de 
contestação. Recordo com admiração esse homem, 
que com rigor e ao mesmo tempo com humildade 
se destacou no corpo docente da nossa 
Universidade.

Miguel  Mota

Por Eduardo Barata
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Olá amigos. O meu nome é Gloriosa Azinheira, sou 
uma Árvore portuguesa, benfiquista  de “sete 
costados”.  Estou prestes a ser cortada, após um 
incêndio descabido por descuido humano. Estava 
completamente desesperada, e ao olhar ao meu 
redor avistei ao longe, uma menina com os olhos 
em bico, melancólica a olhar para mim. Pensei logo: 
vou-lhe pedir ajuda! Abordei-a e perguntei:- Olá 
menina, quem és tu?
Respondeu-me com um sorriso trémulo.- Olá, sou a 
Kim Phuc, aquela  menina que no dia 8, de junho de 
1972, apareceu na comunicação social, em fotos, 
nua e queimada, após a sua  aldeia, no Vietname do 
Sul, ter sido bombardeada. As bombas 
continham napalm, um combustível altamente 
inflamável que me queimou e matou inúmeros 
amigos meus. Tinha na altura 9 anos. E tu, como te 
chamas?

Olá Kim, peço por tudo que não me fales em 
chamas que até me arrepio!!! O meu nome é 
Gloriosa. Oh!, meu Deus, respondi abrindo os olhos, 
a  mim também me aconteceu,  o mesmo e como 
se isso não bastasse, querem-me agora cortar! 
Podes ajudar?
Claro que posso, disse-me com afeto e carinho, 
como se já nos conhecêssemos de longa data. Tudo 

farei para não seres cortada. Eu sei dar valor a essa 
situação. Vê lá tu, quando me aconteceu aquele 
horror, os soldados na ânsia de me ajudar, deitaram-
me água e infelizmente pioraram a situação. Olha 
que coincidência, a mim também, retorqui, os 
soldados da paz  têm-me ajudado ao longo da 
minha vida, especialmente quando estou a arder, 
atirando água através das suas mangueiras. Depois 
vêm outros senhores, aqueles industriais, sabes, 
que querem aproveitar-se da minha fragilidade e 
querem-me comercializar… achas isto justo?
Claro que não, respondeu-me ela em tom grave: -
Amiga Gloriosa, esses senhores, em vez de 
construírem um parque de preservação ambiental 
só pensam em negócios.  Oh!!! Amiga Kim, que 
sorte que tiveste! A mim só me apetece fugir daqui, 
para me livrar do crime de destruição florestal. 
Poderias ajudar-me nessa fuga?
Prometo desde já, não te abandonar.…vamos juntas 
denunciar ao mundo essas atrocidades que 
cometem sobre os mais fracos.
Dá-me um abraço que seja forte e me conforte. Não 
digas nada que o nada é tanto. E eu não me 
importo…

Luís Álvares

Era polaca. Marie Sklodoweka Curie, nasceu em 
Varsóvia. Foi a quinta filha de professores perseguidos. 
Os pais viviam com dificuldades económicas. Marie Curie 
foi sempre boa aluna. Começou a trabalhar como 
precetora de meninos ricos, para poder continuar a 
estudar. Completou o liceu em Varsóvia e conseguiu ir 
para Paris, sempre com carências económicas, vivendo 
numas águas-furtadas e alimentando-se mal.
Licenciou-se em Ciências Físicas e foi a primeira 
classificada. Casou com Pierre Curie. Era um casal muito 
unido e tiveram dois filhos. Quando apareceu a segunda 
filha, logo a seguir ao seu nascimento, Marie Curie 
defende a sua tese de doutoramento.
Esta cientista polaca descobriu e isolou os elementos 

químicos, o polónio e o rádio. Investigou a radioatividade 
e a seguir ganhou o prémio Nobel da Química com as 
investigações de elementos radioativos. 
Aos 38 anos, Marie Curie ficou viúva. Dedicou-se ao 
ensino, mas continuou as suas investigações. Em 1911, 
ganhou o segundo prémio Nobel.
Estamos na primeira guerra mundial e Marie Curie 
monta uma Unidade Móvel de “R.X.” Mais tarde, abre 
em Paris, o Instituto de Rádio, que passou a ser o Centro 
de Física e Química Nuclear, onde Marie Curie era a 
diretora.
O contacto com o “rádio” cegou-a. Morreu com 67 anos.
Numa época em que a Ciência era dominada só por 
homens, Marie Curie foi a primeira mulher a evidenciar-
se no meio científico, ganhando dois prémios Nobel.
Enfrentou grandes dificuldades, mas correu atrás do seu 
sonho e venceu, marcando um lugar brilhante na história 
da Ciência.

Fernanda Araújo

Sobreviventes

Resumo histórico da vida 
de “ MARIE CURIE “
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A Organização Mundial da Saúde estabelece os 65 anos 
como limite cronológico para início da velhice nos países 
desenvolvidos e  60 anos nos países em 
desenvolvimento.

A Constituição da República estipula que as pessoas 
idosas são titulares de direitos, os chamados direitos 
de envelhecimento, e como tal exigíveis na prática 
com toda a legitimidade. Mas a quem exigir o 
respeito pelo cumprimento destes direitos? Três são 
as entidades envolvidas: o Estado, a família e a 
comunidade. 
Segundo o último estudo conhecido do Instituto 
Nacional de Estatística, pelo menos 2 milhões de 
portugueses viviam em risco de pobreza e a 
população mais afetada era a de mais de 65 anos. 
Um em cada 4 aposentados é obrigado a trabalhar 
para seu sustento. Cerca de 1,2 milhões de idosos 
vivem sozinhos ou acompanhados de outros idosos. 
A pensão média atualmente atribuída, abrangendo 
1,5 milhões, não ultrapassa 350 €.  
Ao Estado compete dar o amparo e criar condições 
de sustento, estimular a criação de centros de 
convivência para os mais velhos, a custos baixos,  e 
o aprofundamento das políticas públicas de saúde 
existentes. Apoiar, por exemplo, a prática dos 
chamados cuidados de longa duração. O Estado tem 
obrigação, segundo a Organização Mundial de 
Saúde, de fornecê-los, assim como apoio social para 
as pessoas com limitações severas. 
À Família, compete dar o amor, afeto  e carinho 
necessários até onde for “possível e impossível”, e  
só então,  em caso extremo colocar num Lar, por 
muito bom que o mesmo seja. 
À Comunidade, compete jamais abandonar nem 
considerar os idosos um “fardo”, porque, apesar de 

não produzirem riqueza, não esqueçamos que, além 
de já terem dado muito à sociedade, são 
possuidores de uma experiência e de 
conhecimentos que as gerações vindouras poderão 
aproveitar. 
Assim, não será útil incentivar o idoso apenas no 
exercício físico, no sentido de aumentar a 
longevidade. É da competência (Estado, família e 
comunidade), dar oportunidades para o 
“envelhecimento ativo”, contribuindo para que 
essas pessoas sejam úteis à Sociedade. 
Neste campo gostaria de referir, as Universidades 
Séniores,  os Centros de Dia, os Centros 
Comunitários, Bibliotecas, etc. 
Como sabemos, é vulgar considerar que depois dos 
65 anos de idade, o cidadão passa para o estatuto 
da 3ª idade, embora já se esteja a pensar na 4ª 
idade. Antes que essa decisão seja tomada, sugiro 
que consideremos a Idade do Ouro dos 65 aos 75 
anos, Idade de Platina dos 76 aos 85 anos, e Idade 
do Diamante a partir do 86 anos. Obviamente 
integrados nos chamados Seniores
O envelhecimento não é um fenómeno novo. As 
sociedades sempre apresentaram Homens nas mais 
diversas fases da vida e, consequentemente, 
Homens velhos. 
Felizmente a nossa Universidade Sénior de Oeiras, 
cumpre o seu papel com eficiência e elevação.
UM BOM NATAL PARA TODOS!

Luís Álvares     

VELHICE A E DIGNIDADE
AS RUGAS E OS CABELOS BRANCOS
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A ceia de Natal era sempre a quatro desde que a avó 

morrera. Os filhos eram ainda solteiros, por isso não 

havia família alargada. 

Naquele ano, por sugestão da filha, iriam fazer algo de 

diferente. Foram a um abrigo de crianças sem família, 

prontas a ser adotadas e levaram o Rui para passar com 

eles a consoada. 

Conheceram-no muito rudimentarmente, mas o seu 

sorriso aberto, contrastando com um olhar profundo e 

meigo, cativou-os. Franzino para os seus seis anos seria 

mais acertado considerá-lo com menos dois. 

Foram buscá-lo no dia vinte e quatro. Ele, pouco à 

vontade por se mudar de um alojamento coletivo para 

outro onde sobrava espaço e luz, lá se foi entretendo até 

chegar a hora da ceia.

Junto à mesa, estava arrumada a árvore de Natal, repleta 

de luzes e embrulhos feitos em papéis de todas as cores 

e desenhos. 

Os olhos do Rui iam e vinham ágeis entre as coisas 

tentadoras que se encontravam na mesa e os 

enigmáticos presentes. 

Sentaram-no numa cadeira, sobre uma almofada alta, 

para que melhor chegasse à mesa. 

─  Se não gostares de alguma coisa dizes, está bem? 

─  Gosto de tudo, respondeu educadamente.  

Comeu com o seu jeitinho envergonhado, usando 

acertadamente faca e garfo em simultâneo. A conversa ia 

correndo, leve. Falava-se dos pinheirinhos que serviam 

para enfeitar as casas nesta época, acrescentava-se que 

não se deviam devastar as florestas com esse intuito, 

recordava-se que, numa noite como essa, em Belém, 

havia nascido um menino, num estábulo, sem luxos, 

pobre, como os mais pobres. Lembrava-se, com um 

sorriso, que o Pai Natal estava quase a chegar para 

encher de presentes os sapatinhos. 

Contrastando com a fluente conversa dos de casa, 

estava o Rui, de olhar fixo na chama da vela dourada que 

compunha o centro de mesa. 

Olharam-no preocupados, procurando adivinhar o que se 

passaria naquela cabecinha.

Ceia de Natal 

.

Sentindo-se observado, como se fosse um boneco a 

quem tivessem dado corda, começou a contar: 

─ Eu também tinha uma casa. Morava só com a minha 

mãe. Um dia adoeci e fui para o hospital. Foi lá que 

passei o Natal, quando tinha quatro anos. Havia uma 

sala grande com uma árvore igual a esta. Aí é que o Pai 

Natal entregou os presentes aos meninos. Ganhei um 

jogo tão bonito! E, também, um comboio que andava de 

verdade, como os que estão nas montras das lojas. 

Eu e os outros meninos, depois de fazermos os 

tratamentos, podíamos ir brincar.

─ Que tratamentos fazias? Perguntou a filha da casa, 

interessada. 

─ Era uma injeção de sangue que vinha nuns sacos que 

ficavam pendurados perto da cama. Demorava muito 

tempo a acabar! Depois, brincávamos até à hora do 

lanche. Os de casa entreolharam-se, surpreendendo um 

brilho de felicidade nos olhos da criança. Pensavam 

como era possível que a recordação de Natal, mais 

grata daquele pequenino, fosse exatamente vivida num 

hospital.  Igual recordação numa criança a quem nada 

houvesse faltado seria, por certo, a mais triste da sua 

vida. 

A ceia ia já adiantada. Nesse momento, comiam-se as 

rabanadas e o Rui deliciava-se com a calda que delas 

escorria. 

Levantaram-se da mesa. Junto à árvore de Natal 

daquela sala aquecida, a mãe de família sentou-se no 

chão e ao seu colo sentou o menino, abraçando-o. 

Assim esteve algum tempo, dando e recebendo calor, 

comovendo-se ao pensar como ter seis anos, já doía 

tanto!

Então, na quietude daquela noite santa, fez a si mesma 

esta pergunta: 

- “Enquanto não vêm os netos, porque não dividir o meu 

amor, mais vezes, com este pedacinho do céu que hoje 

me caiu em casa?!” 

E. Beirão 
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RUY BELO
A puberdade tumultuosa dum poeta anunciado

Por capricho do destino, voltei a falhar um 
encontro com um amigo de infância e da proto-
juventude. Refiro-me à sessão no Medeia 
Monumental que em finais de 2015 foi 
consagrada ao poeta Rui  Belo (Ruy foi a grafia 
mais arcaica e impressiva que veio  a adotar).                                                                           
Fui companheiro do Rui nas brincadeiras de 
praia (Nazaré e São Martinho do Porto) da nossa 
infância, entre os quatro e os sete anos de idade 
– os nossos pais eram amigos, e minha mãe era 
professora primária, colega de profissão de 
ambos os progenitores do Rui, em duas aldeias 
muito próximas, no concelho de Rio Maior.

Uma doença séria afastou-me do mar (aos 7 
anos, quando começava a 2.ª  Guerra  Mundial) 
e voltámos a conviver, terminada a Guerra, seis 
anos depois, no Liceu Sá da Bandeira em 
Santarém. Retomámos naturalmente, no Liceu e 
na Associação Académica, um convívio de 
“veteranos” que me permite testemunhar a sua 
atração magnética pelo cinema: fomos muitas 
vezes, juntos ou em  grupos  mais compactos, ao  
Rosa  Damasceno.  Mas testemunhei também a 
sua paixão pelo mundo das letras – foi ele quem, 
no liceu e fora do liceu, primeiro proclamou a 
importância de Agustina Bessa Luís. 

Eram já  então  múltiplos  os seus interesses 
onde sobressaía  o  futebol - não o futebol  
clubista  mas a prática desenfreada  do jogo, a 
todas as horas disponíveis, atrás  do  liceu, ao 
sol, à  chuva, sem  descanso nem prudência  (daí 
lhe adveio um ano escolar perdido, devido a 
uma crise aguda de  pneumonia).

Em 1949 vim para Lisboa, e o Rui, dois anos  depois,  
rumou a Coimbra, e perdemo-nos o rasto. Sei  que 
teve um percurso acidentado que incluiu o curso de  
teologia  em  Roma  (e depois uma notável  produção 
poética, e a sua atividade profissional como professor  
do ensino  secundário).  Como, pelo meu lado, 
também fiz um percurso errático, nas atividades  e no 
âmbito geográfico, quis  a vida que nos voltássemos a 
encontrar  uma  única  vez,  não  muito  tempo  antes  
do  seu falecimento:   surpreendeu-me  então  o seu 
desencanto, a sua tristeza profunda  (o oposto  
aparente da  personalidade exuberante com quem eu 
tinha convivido naqueles quatro anos  de Santarém).  
O seu percurso, de explosões e de contraditórios, é de 
algum modo sintetizado na sua obra  pelo choque 
elétrico que lhe causou o filme “Esplendor  na relva”, 
onde o sensorial  e o espiritual  se defrontam e se 
combinam. O Rui tinha tanta sede de amor como de 
absoluto, o que o  levou  à teologia mas também à 
poesia  - o seu irmão João, pelo seu lado, explanou a 
sua própria versão de desafio à vida quando veio a 
destacar-se como membro muito ativo e prestigiado 
do Grupo de Forcados Amadores  de Santarém.                                                                                  

Ruy Belo continua vivo na sua obra  polifacetada   e, 
posso dizê-lo, única.  Reside por mérito próprio no 
nosso panteão-jardim, o Parque dos Poetas.  

Eugénio Mota

Ruy Belo nasceu em S. João da Ribeira, pequena aldeia do 
concelho de Rio Maior, em 1933. Foi aluno do liceu de 
Santarém e cursou Direito, primeiro na Universidade de 
Coimbra, depois na Universidade de Lisboa, onde se 
diplomou em 1956. De partida para Roma, doutorou-se 
em Direito Canónico na Universidade de S. Tomás de 
Aquino. Em Lisboa, viria a frequentar também a 
Faculdade de Letras, terminando em 1967 a licenciatura 
em Filologia Românica. Além de actividade no domínio 
editorial, Ruy Belo foi também professor. Leitor na 
Universidade de Madrid desde 1971, regressou ao país 
em 1977, vindo a falecer de modo súbito no ano 
seguinte.
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Portugal Futuro

O portugal futuro é um país
aonde o puro pássaro é possível
e sobre o leito negro do asfalto da estrada
as profundas crianças desenharão a giz
esse peixe da infância que vem na enxurrada
e me parece que se chama sável
Mas desenhem elas o que desenharem
é essa a forma do meu país
e lhe chamem elas o que lhe chamarem
portugal será e lá serei feliz
Poderá ser pequeno como este
ter a oeste o mar e a espanha a leste
tudo nele será novo desde os ramos à raiz
À sombra dos plátanos as crianças dançarão
e na avenida que houver à beira-mar
pode o tempo mudar será verão
Gostaria de ouvir as horas do relógio da matriz
mas isso era o passado e podia ser duro
edificar sobre ele o portugal futuro

in “Homem de Palavra[s]”, 1969, de Ruy Belo

Grandeza do Homem

Somos a grande ilha do silêncio de deus
Chovam as estações soprem os ventos
jamais hão-de passar das margens
Caia mesmo uma bota cardada
no grande reduto de deus e não conseguirá
desvanecer a primitiva pegada
É esta a grande humildade a pequena
e pobre grandeza do homem

Ruy Belo, in "Aquele Grande Rio Eufrates"

Na minha juventude antes de ter saído
da casa de meus pais disposto a viajar
eu conhecia já o rebentar do mar
das páginas dos livros que já tinha lido

Chegava o mês de maio era tudo florido
o rolo das manhãs punha-se a circular
e era só ouvir o sonhador falar
da vida como se ela houvesse acontecido

E tudo se passava numa outra vida
e havia para as coisas sempre uma saída
Quando foi isso? Eu próprio não o sei dizer

Só sei que tinha o poder duma criança
entre as coisas e mim havia vizinhança
e tudo era possível era só querer

Ruy Belo, Homem de Palavra[s]
Lisboa, Editorial Presença, 1999

E TUDO ERA POSSÍVEL
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Ciclo de Conferências

CICLO DE ESTUDOS 

SOBRE TEMAS DE
HISTÓRIA DAS RELIGIÕES

Catolicismo, por Frei Bento 
Domingues

No dia 20 de Outubro iniciou-se o ciclo de conferências 

sobre a História das religiões. O primeiro orador foi o 

conhecido e reputado teólogo Frei Bento Domingues. 

A presidente da USO fez a sua apresentação realçando o 

saber e as qualidades do orador. 

Este, numa linguagem simples e na senda do papa 

Francisco, interpretou os princípios básicos do catolicismo, 

com uma visão humanista. Perante uma sala repleta e 

muito interessada, conduziu toda a sua intervenção 

valorizando o amor ao próximo, a solidariedade e a 

humildade como bens maiores do catolicismo e criticou 

aqueles que hoje apenas vivem e trabalham sob uma 

perspetiva economicista.   

O tema escolhido no ano lectivo de 2016/2017, 
para as quintas-feiras culturais dinamizadas pela 
Universidade Sénior de Oeiras, na Galeria 
Verney, foi a História das Religiões. O primeiro 
tema a ser abordado foi o catolicismo.

Frei Bento Domingues, de seu nome 
Basílio de Jesus Gonçalves Domingues, 
é um religioso da Ordem dos 
Dominicanos, por muitos considerado 
um dos maiores teólogos portugueses.
Nasceu a 13 de agosto de 1934 em 
Travassos, Terras de Bouro, numa 
família de pequenos agricultores com 
sete filhos.
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Dando seguimento ao ciclo de 

conferências, no dia 11 de Novembro de 

2016, o coordenador do Instituto de 

Cristianismo Contemporâneo foi o orador 

da palestra sobre “Cristianismo 

Protestante”, na Galeria Verney, para a 

comunidade da Universidade Sénior de 

Oeiras. 

Tal como na sessão anterior,  o Dr. José 

Brissos-Lino foi apresentado pela 

presidente da USO, que dele traçou um 

breve currículo e agradeceu a sua presença 

e disponibilidade.

Perante uma assistência muito atenta e 

interessada expôs, de forma clara e erudita, 

os pressupostos que levaram à reforma 

protestante.

O Dr. José Brissos-Lino é 
doutorado em Psicologia, na área de 
Psicologia da Religião (Universidade 
Autónoma de Lisboa, Lisboa, 2015. 
Exerceu clínica, como 
psicoterapeuta, durante os últimos 
15 anos.
É docente no mestrado em Ciência 
das Religiões e investigador 
associado na Universidade Lusófona, 
onde também coordena o Instituto 
de Cristianismo Contemporâneo 
(ICC) e dirige a Pós-Graduação em 
Aconselhamento Pastoral.

CRISTIANISMO PROTESTANTE
Dr. José Brissos-Lino

Entrega ao Amor

Amor não é fantasia!
É ter ficado nele presa um dia,

sem nunca mais se poder soltar!
É sentir tristeza ou alegria

e na alma a nostalgia
da saudade que a quer matar!
Amor não é fantasia!
É viver em constante agonia

e esperar eternamente que um dia,
esse Amor a venha amar!

Lili Fidélis
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Albânia - Gëzuar Krishlindjet Vitin e Ri! 
Indonésia - Ilha da Sumatra- Mejuah-juah Ketuahen 
Natal!
Bielorrússia - Winshuyu sa Svyatkami i z Novym godam!
Bulgária - Chestita Koleda i Shtastliva Nova Godina!
Dinamarca - Glædelig Jul og godt nytår !
Alemanha - Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig 
Nieuwjaar! 
Egipto - Colo sana wintom tiebeen!
Inglaterra - Merry Christmas & Happy New Year!
Estónia - Rõõmsaid Jõulupühi ja Head uut aastat!
Finlândia - Hyvää Joulua or Hauskaa Joulua - 0nnellista 
uutta vuotta!
França - Joyeux Noël et Bonne Année!
Alemanha - Fröhliche Weihnachten und ein glückliches 
Neues Jahr!

Grécia- Kala Christougenna Ki'eftihismenos O Kenourios 
Chronos!
Gronelândia - Juullimi Ukiortaassamilu Pilluarit!
Hungria - Kellemes karácsonyi ünnepeket és Boldog 
újévet!
Islândia - Gleðileg Jól og Farsaelt Komandi ár! 
Itália - Buon Natale e Felice Anno Nuovo!
Japão - Shinnen omedeto. Kurisumasu Omedeto!
Rússia - Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva i s 
Novim Godom!
Espanha - Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo !
Suécia - God Jul och Gott Nytt År!
Turquia - Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun! 
Ucrânia - Veseloho Vam Rizdva i Shchastlyvoho Novoho 
Roku! 

Como dizer Feliz Natal e Bom Ano Novo em diferentes línguas 



Natal- RECEITAS
Neste caso, utilizaram-se alguns 

palitinhos salgados para fazer o 

caule da árvore. Porém,  podem 

usar o que quiserem, até 

palitinhos de legumes: cenoura 

ou outros…

O miolo destas pinhas é um paté de queijo 

em creme, com maionese, bocadinhos 

pequenos de bacon, cebola e ervas. 

Modele com a forma de pinha e decore 

com amêndoas e alecrim,  heras… 

Bastam duas para dar cor à mesa. 

Acompanhe com torradinhas. Também 

pode dar ao paté a forma de boneco de 

neve.

Os legumes festejam o Natal!

Alecrim fresco, que perfuma a 

mesa, azeitonas variadas, tomate 

cherry, bolinhas de mozarela…. 

Mosaico de gelatinas: use leite 

com gelatina incolor para fazer 

gelatina branca. Misture com 

gelatinas verde e vermelha. 

A salada pode ter a forma de 
coroa de Natal. Leva tomate de 
vários tamanhos e tomate 
cherry, bolinhas de mozarela, 
molho pesto, folhas de 
manjericão fresco, sal e azeite…

Todos estes pratos 
ajudam a decorar a sua 
mesa de Natal. Depois, 
sirva os pratos 
tradicionais. É altura de 
pensar nas sobremesas

Corte um bolo de chocolate às 
rodelinhas com a forma própria. 
Faça um creme branco com iogurte 
grego e queijo creme para a barra e 
a pinta branca.

Finalmente 
sirva a 
fruta…

Coroa de 
Natal no 
prato das 
azeitonas

Para barrar

Salada
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. 

Fazer uma suspensão 
de Natal em  Papel

Bolas de Natal diferentes

Material : balões
Fios de diversas cores
Cola de madeira

Encha os balões com o tamanho 
que quiser.
Passe o fio pela cola de madeira.
Envolva o balão com o fio 
molhado na cola. Deixe secar.
Depois de secos, rebente o balão.
Terá bolas de Natal diferentes.

Dobre uma folha de papel quadrada 
do tamanho e cor que quiser 4 vezes.
Arredonde as pontas. 
Faça recortes, seguindo as figuras ou 
de acordo com a sua imaginação. 
Abra a folha  e use-a para o que 
quiser: suspensões (na 1ª fig.), 
marcadores … De acordo com a 
finalidade que pretender depende o 
tamanho da folha de papel.

Coroas de Natal

Faça o interior com folhas de 
jornal enroladas com ajuda de 
cola de madeira. Com a mesma 
cola, cole o revestimento 
exterior. Use a imaginação…
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Passatempos
Ajude o pai Natal a 
encontrar o seu trenó

Desafio  - Consegue encontrar o panda?

Dê a uma 
criança para 
colorir
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Ficha Técnica
Directora – Maria Emília Mesquita
Equipa Técnica – Conceição Ferreira e 
Fernanda Pires

Colaboradores:  Elina Beirão, Maria Fernanda Araújo, Etelvira 

C. Baltazar, Antonieta Barata, Eugénio Mota, Eduardo Barata,

Luís Álvares e Lili Fidélis

O Natal é um dia festivo, em que espero que o 

pensamento de todos possa estar voltado para 

uma festa maior, a festa do Nascimento de 

Cristo dentro do coração. Que neste Natal todos 

sintam mais forte ainda o significado da palavra 

amor, que traga raios de luz que iluminem o 

nosso caminho e transformem o nosso coração, 

fazendo que viva com felicidade, sentindo 

solidariedade com os outros.

Também é tempo de refazer planos, 

reconsiderar os equívocos e retomar o caminho 

para uma vida cada vez mais feliz. 

Teremos outras 365 novas oportunidades de 

dizer à vida, que de facto queremos ser 

plenamente felizes. Que queremos viver cada 

dia, cada hora e cada minuto na sua plenitude, 

como se fosse o último. Que queremos 

renovação e buscaremos os grandes milagres 

da vida a cada instante.

O Ano Novo que aí vem é tempo de renascer, 

de florescer, de viver de novo. Aproveite o ano 

que está a chegar para realizar todos os seus 

sonhos!

Feliz Natal e um próspero Ano Novo!

Mensagem de Natal

Um momento doce e cheio de significado 

para as nossas vidas. É tempo de repensar 

valores, de ponderar sobre a vida e tudo o 

que a cerca. É o momento de deixar nascer 

essa criança pura, inocente e cheia de 

esperança que mora dentro dos nossos 

corações. É sempre tempo de contemplar 

aquele menino pobre, que nasceu numa 

manjedoura, para nos fazer entender que o 

ser humano vale por aquilo que é e faz, e 

nunca por aquilo que possui.

Noite cristã, onde a alegria invade os nossos 

corações, trazendo paz e harmonia.

Nota – Este texto chegou às nossas mãos, sem estar assinado. 
Apesar disso, resolvemos incluí-lo, dado o seu interesse.

Um ótimo 2017!


