
Junho de 2017 – nº 46 

1

Por uma universidade 
mais solidária e 

Humana

USO – R. Muuzinho de Albuquerque nº 6 - Oeiras 

Chama-se USO, funciona em Oeiras mas tem uma 
vasta área de abrangência.

A Universidade Sénior de Oeiras procurou e procura 
desenvolver a cultura, a solidariedade, a cidadania e 
promover o bem-estar dos seus utentes. 

Desenvolve o espírito crítico, o humanismo, a 
actualização de saberes e a aquisição de outros que a 
vida não proporcionou.

Aproveita a beleza e as capacidades de vivência na sua 
própria região e no exterior. 

A USO tem um lugar ativo na sociedade de Oeiras, 
ajudando com os meios de que dispõe a concretizar 
uma realidade vivida por todos aqueles que 
abandonaram a vida profissional e desejam enfrentar 
novos desafios. 

A Uso pertence aos seus utentes e será o que eles 
quiserem.

É um espaço que abraça a vida, aumenta a esperança 
e onde a relação afetiva é o agente que faz pulsar o 
coração de todos os que já fazem parte desta grande 
família. 

Segundo Aristóteles:  a esperança é o sonho do 
homem acordado.

Permaneça connosco ou junte-se a nós, não se deixe 
isolar pois a solidão é a pior companheira de todas as 
idades.

Nas férias que se avizinham descanse e traga consigo 
novas e diferentes desafios. Contamos com a 
colaboração e ajuda de todos.

Um abraço amigo

Maria Emília Mesquita

ANO LECTIVO 2016 / 2017

153 disciplinas repartidas pelos mais 
variados ramos do conhecimento

SAÚDE E BEM-ESTAR

ARTES

ESPETÁCULO

MOVIMENTO 

ACTUALIDADE

LÍNGUAS

CIÊNCIAS 
SOCIAIS E 
HUMANAS

CLUBES

TECNOLOGIAS DE 
INFORMAÇÃO

Leccionadas 

por 106 

Professores a 

552 alunos

Paralelamente foram organizados 10 
passeios, 11 visitas a museus, 12 palestras 
ou conferências, 11 eventos de convívio e 
encontros variados.

EDITORIAL

Dados fornecidos pela direção



A procura fora exaustiva, mas por

fim o filho lá conseguiu encontrar

um Lar, relativamente perto do

lugar onde moravam e com acordo

com a Segurança Social.

Assim, o pai poderia beneficiar do

subsídio e teria quem olhasse por

ele. Não era justo exigir à mulher

que o fizesse porque estava já

muito sobrecarregada de trabalho

e ele só regressava a casa por

volta das nove horas da noite.

Além disso, estavam a precisar do

quarto que o pai ocupava!

Tudo fora resolvido pelo melhor,

para a família. O pai aceitou de

bom grado a solução. O filho dizia

que era o mais conveniente e que

era para bem dele e isso só

poderia ser verdade, pensou o pai.

Nos primeiros tempos, até não se

deu mal. Podia ver televisão todo o

dia porque, logo que acabava de

tomar o pequeno almoço,

sentavam-no na sala com os seus

15 companheiros e ali

permaneciam todos, até à hora do

almoço, a conversar sobre

assuntos vários. Uma vez

terminada a refeição, em menos de

meia hora, já estava, de novo,

sentado na mesma sala.

Cabeceava um pouco já sem dar

grande atenção à televisão e ali

ficava até lhes virem servir um

copo de leite e um pão pequeno

com manteiga ou doce. Já sem

assunto para a conversa porque

não havia novidades para a

alimentar, ali permaneciam

sentados até à hora do jantar.

Findo este, recolhiam aos seus

quartos para dormir.

O grande dia era o Domingo! Por

volta das quatro horas da tarde

vinha o filho visitá-lo e lá ficavam a

conversar até às cinco. Era uma

hora que lhe sabia a tudo o que de

bom a vida Ihe dera, mas...

passava tão depressa!

Vivia toda a semana a sonhar com

aquele bocadinho em que se

sentia, novamente, em família. Era

quando o filho lhe contava algumas

coisas “lá de fora”.

Um dia escorregou na escada,

sem saber explicar como, e ficou

com a testa roxa e com um enorme

alto na cabeça. A directora do Lar

ralhou muito com ele, porque

deveria olhar para o chão para ver

onde punha os pés, que os velhos

tinham a mania de andar como se

tivessem vinte anos e que, se

voltasse a cair, não se

responsabilizava por ele. Teria que

falar com o filho para procurar

outro Lar, ali não queriam

acamados!

Quando o filho o veio ver, no

Domingo seguinte, já estava um

pouco melhor. A diretora

acompanhou-o à sala passando-

lhe o braço à volta dos ombros e

disse ao filho:

- Imagine que o seu paizinho caiu, 

apesar de ir acompanhado pela 

vigilante, quando sobe as escadas. 

Coitadito, ficou muito triste, mas eu 

fiz-lhe ver que não teve culpa, que 

isto são coisas que acontecem até 

mesmo a quem tem vinte anos. 

Diga-Ihe também que não esteja

tão preocupado!

O filho beijou-o, como de costume

e disse apenas:

- Tenha cuidado pai, já viu, se

parte uma perna, o que vai ser de

si? A sua sorte é que todos aqui o

estimam e a directora é muito

carinhosa para si!

O pai sentiu-se estonteado. Podia

lá ser? Então a directora não tinha

gritado com ele, não tinha dito até,

que ia fazer queixa ao filho?

Pensou para consigo que era, com

certeza, confusão da sua velha

cabeça, talvez agravada pelo

tombo. Nesse dia, nem saboreou

como devia aqueles sessenta

minutos que eram a sua vida.

Sozinho, no seu quarto, pensou:

Quando o meu filho cá voltar, vou

contar- lhe que as coisas não se

passaram assim, que ela ralhou

comigo, que não me acarinha

como ele julga.

Durante a semana, ensaiou

diversas formas de iniciar a

conversa para não parecer uma

queixa formal, mas apenas um

desabafo.

Quando o filho veio, tentou

começar o seu discurso tão bem

preparado, mas não foi bem

sucedido. Naquele dia, ele só pôde

demorar-se meia hora porque ia

ver a transmissão do jogo

Porto/Benfica.

Coitado, pensou o pai, trabalha

tanto, tem o direito de se distrair.

Para a semana, conto-lhe.

Na semana seguinte, mal o filho

chegou, encheu-se de coragem e

começou:

- Lembras-te quando eu caí e

fiquei com a testa...

- Claro, pai, isso já foi há quase

um mês!!!

- Pois foi, mas eu não te contei

que a directora ralhou muito

comigo e me disse que se eu

voltasse a cair teria que falar

contigo para me pores noutro Lar.

A face do filho crispou-se, o olhar

endureceu e com voz pausada,

para ser bem entendido, replicou:

- O pai veja lá o que é que arranja!

Lembre-se das dificuldades que

tivemos para arranjar este Lar. Não

me crie complicações!!!

Naquela noite, o pai não jantou,

subiu as escadas quase de gatas,

agarrando com muita força o

corrimão para ter a certeza de que

não cairia e dormiu com mais frio e

mais encolhido do que nunca...

O ELO MAIS FRACO
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Os alunos de fotografia 

apresentam, com todo o prazer, 

alguns dos seus trabalhos 

realizados por forma a motivar 

e criar sensibilidade na 

perspetiva do olhar.

O objetivo principal é melhorar 

a qualidade dos registos 

fotográficos através da 

compreensão da técnica 

integral do funcionamento 

automático e manual da 

máquina.

Importa  que através  da 

utilização da sua plena  

funcionalidade  cada um esteja 

apto a criar a sua diferente 

história, faça o seu próprio 

registo e  mostre uma 

abordagem diferenciada da 

imagem.

Na mensagem traduzida 

pelas imagens 

pretendem  que a 

fotografia seja bem mais 

do que apontar e 

disparar, desejam uma 

imagem fantástica, que 

capte a essência do 

momento e que o 

materialize na memória.

Mostra de Trabalhos dos 
alunos de Fotografia

Clube de fotografia 
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Ao passear no calçadão na beira-mar de 
Fortaleza, vimos um pequeno cartaz que 
anunciava timidamente “Pasteis de nata de 
Belém ”. Aproximando-nos mais, lá estava: 
um homem com cerca de sessenta anos e a 
sua minúscula vitrina de bolos situada à 
frente de uma dessas tendas na avenida em 
que vendem castanha de caju e outros 
petiscos.
Incrível, o homem era mesmo português. 
Sem sotaque nem nada. Ao princípio meio 
desconfiado, lá começou a conversar 
connosco. Comprámos-lhe dois pastéis de 
nata e dois pastéis de bacalhau. - Mas o 
bacalhau aqui não presta, disse eu. - Ah! Mas 
este vem diretamente do Porto e não são 
pastéis de batata, são pastéis de bacalhau. 
Sou eu que os fabrico, assim como também 
sou eu que faço os pastéis de Belém. Têm 
segredo, sabe? Não é qualquer um que os 
sabe fazer!
Mas a curiosidade era mais que muita! Sem 
querermos parecer demasiado metediços e 
porque o nosso passeio diário passava 
obrigatoriamente por ali, lá fomos 
entabulando conversa com o homem, que se 
bem que desconfiasse dos portugueses como 
nos disse mais tarde, tinha encontrado em 
nós um bom escape para desabafar as suas 
angústias. Não teria muito com quem falar 
assim abertamente, pensámos…
Ao contrário do que geralmente acontece, 
este português foi para lá com a bolsa bem 
recheada na intenção de montar negócios 
chorudos e rapidamente multiplicar o seu 
pecúlio, mas acabou na penúria. Acabar não 
acabou, que a esperança é a última a morrer, 
só que agora sem dinheiro, a coisa estava 
preta.
Quase todos os fins de tarde ao passar pelo 
calçadão, lá íamos dar dois dedos de 
conversa com o sujeito dos pastéis. Era uma 
espécie de folhetim por episódios. É claro 
que experimentámos os pastéis, os de nata 
eram de facto bons, os de bacalhau nem por 
isso.
- Mas por que é que não vende bolas de 
Berlim na praia? Perguntámos nós. Lá em 
Portugal o veraneante não quer outra coisa. E 
olhe que estão bem caras. - Pois é! Já pensei 
nisso e até já as tenho feito. Olhe aqui!, e 
mostrava um cartaz com apetitosas bolas e 
empadas. - Mas sabe, o “Cearense” não 
compra porque diz que as bolas são muito 
grandes.
- A minha mulher já vai fazendo de tudo um 

pouco porque eu lhe tenho ensinado. Vivo 
com uma magra reforma de tenente. 
Reformei-me antecipadamente para  vir para 
o Brasil, que era o meu sonho! Já cá tinha 
vindo algumas vezes em turismo e com 
pouco dinheiro fazia vida de luxo. Pois é, mas 
desta vez perdi o que tinha e o que não tinha.
Ficámos a saber que o homem que se 
chamava Filipe tinha nascido rico. Filho único 
de boas famílias levou a juventude a conduzir 
bons  Ferraris!! Por essa razão e por ser 
bonitão -“Até fazia parar o trânsito” 
conforme as suas palavras, pensava 
conquistar o mundo. Segundo ele, tinha três 
cursos superiores, um dos quais de gestão de 
empresas. Presumimos que nunca exerceu 
funções em nenhum deles. Foi para a tropa e 
ficou com o posto de tenente miliciano 
integrado no quadro.
Por alturas da tropa já era casado e com três 
filhos largou mulher e crianças e partiu para o 
seu sonho dourado. Mas as coisas deram 
para o torto! Os três amigos com quem tinha 
vindo largaram-no, foram para S. Paulo e ele 
ficou no Rio, sozinho mais o seu passaporte 
de turista. Como o tempo escoava e não 
tinha termo de residência casou rapidamente 
com uma brasileira carioca para legalizar a 
situação e fez-se à vida. Meteu-se em 
negócios que dos quais não nos deu 
informação, mas que correram mal. “- Sim, a 
mulher com quem vivia deixou-me, pensava 
talvez que ainda era rico, mas a nossa relação 
foi-se degradando até acabar. Achei que 
tinha mais hipóteses de aproveitar o 
turismo”. Pensou então ir para Fortaleza no 
Ceará onde o turismo era mais forte. 
Comprou (com que dinheiro?) 8 limousines 
de 7 lugares e foi para a praça. “Naquele ano 
de 2003 choveu dia e noite como nunca se 
tinha visto, durante os três meses que durou 
o verão, mas a sessenta quilómetros numa 
terriola chamada Eusébio o sol brilhava 
radioso,  todo o turista se mudou para lá e eu 
fiquei sem turistas e dinheiro. Voltei a 
Portugal. Precisava de reaver algum dinheiro 
que ainda tinha nos Bancos ou pedir ajudas, 
empréstimos, sei lá! Mas já não tinha 
ninguém. Os amigos que me podiam ajudar 
tinham-se mudado para locais 
desconhecidos, não me conheciam ou 
ignoravam-me. Voltei ao Brasil ainda mais 
pobre do que tinha ido. -Ai sim? Dissemos 
nós admirados. - Há dez anos, explicava ele, 
quando já tinha desistido de tudo quanto era 
negócio, decidi pela primeira vez trabalhar 

por conta de outrem para sobreviver. 
Interessava-me a praia do Futuro porque lá, 
eu arranjava favela para viver. Perguntaram-
me: o que é que você sabe fazer? De nada 
serviu eu dizer que tinha três cursos. E 
repetiram: o que é que você sabe fazer?
- Nada respondi eu. Então vai para 
supervisor, sabe o que é? Claro que eu disse 
que sabia. Aceitaram-me. Copiava o que o 
outro grandalhão que lá estava fazia, ou seja, 
dava ordens, faça isto, faça aquilo. Cheguei a 
gerente daquela barraca, era o número dois. 
Passados tempos já era gerente de mais 
barracas. Ainda aguentei oito anos naquilo, 
estava preto do sol e muito cansado. Voltei-
me então para outros empreendimentos 
mais para o interior. A pouco e pouco faliram 
todos e lá se foram os contratos de trabalho. 
Agora vivo com uma mulher do povo, que me 
dá guarida na sua favela, ao menos valha-me 
isso, não pago renda. Aconteceu assim: eu 
tinha uma mulher a dias e ia sempre levá-la a 
sua casa ao fim da tarde, mas um dia estava a 
chover muito e eu disse-lhe que não a levava, 
que ficasse lá em casa a dormir, pois já 
éramos adultos, etc, etc. E olhe, ficou lá e 
…aconteceu! Isto foi em 2009 e dura até 
hoje! Gosto dela, é carinhosa, não reclama, 
estou satisfeito, é certo que não tem grande 
instrução, mas isso que importa tenho casa 
na favela! 
Pouco a pouco fomos conhecendo os 
desvarios da vida do Filipe e ele afeiçoando-
se a nós já ficava à espera daqueles dez 
minutos ao fim da tarde em que lhe dávamos 
atenção.
-E agora a minha vida é isto, estar aqui das 
quatro da tarde às onze da noite. Quando 
consigo vender tudo antes, vou-me embora 
mais cedo”.
Ficámos a saber que ele ainda tem projetos 
para o futuro sempre na área do turismo e da 
hotelaria. Tinha em vista a aquisição dum 
pequeno restaurante. Faltava-lhe o dinheiro, 
mas havia de o conseguir, já estava a 
conseguir. Como a esperança é a última a 
morrer, talvez seja desta que este homem 
chamado Filipe consiga singrar naquilo que 
ainda é o seu sonho.
Assim um menino rico acaba a viver numa 
favela a vender pasteis de nata em frente de 
uma loja de um amigo brasileiro….
As voltas que a vida dá!

As voltas que a vida dá –
O homem dos pastéis de Belém

Antonieta Barata 
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O Índice de Massa Corporal (IMC) é o processo mais 
utilizado para avaliar o excesso de peso/obesidade 
O IMC calcula-se a partir da seguinte fórmula: IMC = 
peso (Kg) / (altura x altura) (m) 
A origem de situações que conduzem à obesidade é 
comum e pode ser devida a diferentes causas:
•Peculiaridades genéticas e metabólicas do indivíduo;
•Fraca atividade física;
•Composição inadequada da dieta;
•Distribuição inadequada dos alimentos ao longo do dia;
•Outros factores (clima, stress, gravidez, comer 
depressa…. 
A classificação do estado ponderal do adulto, segundo o 
IMC e o risco de comorbilidades, compreende as 
seguintes classes:

IMC Classificação Risco de Comorbilidade

<18,5 Baixo peso Baixo

18,5-24,9 Peso normal 

25-29,9 Excesso de peso Aumentado

30-34,9 Obesidade de Classe 1 Moderado

35-39,9 Obesidade de Classe 2 Grave

>= 40 Obesidade de Classe 3 Muito Grave

Classificação de acordo com o IMC (segundo a OMS)

A obesidade visceral, com localização sobretudo 
abdominal, está associada a perturbações que 
conduzem ao aumento do risco cardiovascular. 
Com efeito, a obesidade foi reconhecida como 
um factor de risco para doença coronária. 
O perímetro da cintura é uma medida simples e 
adequada que apresenta uma íntima relação 
com a acumulação de gordura abdominal.

INDICE DE MASSA CORPORAL

Sexo Aumento do Risco 
Risco muito 

aumentado 

Homens >= 94 cm >= 102 cm

Mulheres >= 80 cm >= 88 cm

- Janeiro: homenagem ao deus Janus, protetor dos 

lares

- Fevereiro: mês do festival de Februália (purificação 

dos pecados), em Roma

- Março: em homenagem a Marte, deus guerreiro

- Abril: derivado do latim Aperire (o que abre). 

Referência à primavera no Hemisfério Norte

- Maio: acredita-se que se origine de maia, deusa 

do crescimento das plantas

- Junho: mês que homenageia Juno, protetora das 

mulheres

- Julho: No primeiro calendário romano, de 10 meses, 

era chamado de quintilis (5º mês). Foi rebatizado em 

honra de Júlio César

- Agosto: Inicialmente nomeado de sextilis (6º mês), 

mudou em homenagem a César Augusto

- Setembro: era o sétimo mês. Vem do latim septem

- Outubro: Na contagem dos romanos, era o oitavo 

mês

- Novembro: Vem do latim novem (nove)

- Dezembro: era o décimo mês

Coisas que não Sabemos ou  de  que não nos Lembramos

Os Doze Meses do Ano

1 - Urânia (astronomia)

2 - Tália (comédia)

3 - Calíope (eloqüência e epopéia)

4 - Polímnia (retórica)

5 - Euterpe (música e poesia lírica)

6 - Clio ( história)

7 - Érato (poesia de amor)

8 - Terpsícore (dança)

9 - Melpômene (tragédia)

- 1 ano - Bodas de Algodão
- 2 anos - Bodas de Papel
- 3 anos - Bodas de Trigo ou Couro
- 4 anos - Bodas de Flores e Frutas ou Cera
- 5 anos - Bodas de Madeira ou Ferro
- 10 anos - Bodas de Estanho ou Zinco
- 15 anos - Bodas de Cristal
- 20 anos - Bodas de Porcelana
- 25 anos - Bodas de Prata
- 30 anos - Bodas de Pérola

- 35 anos - Bodas de Coral
- 40 anos - Bodas de Rubi ou Esmeralda
- 45 anos - Bodas de Platina ou Safira
- 50 anos - Bodas de Ouro
- 55 anos - Bodas de Ametista
- 60 anos - Bodas de Diamante ou Jade
- 65 anos - Bodas de Ferro ou Safira
- 70 anos - Bodas de Vinho
- 75 anos - Bodas de Brilhante ou Alabastre
- 80 anos - Bodas de Nogueira ou Carvalho

As Datas de Casamento

Durante a Guerra de 
Secessão dos USA, quando 
as tropas voltavam para o 
quartel
após uma batalha sem 
nenhuma baixa, escreviam 
numa placa imensa: 'O 
Killed'
(zero mortos)... Daí surgiu a 
expressão ' O.K. '. Para 
indicar que tudo está
bem.

OKAs Musas da Mitologia Grega 

(inspiração das ciências e 
das artes

Cada rei no baralho 
representa um grande 
Rei/Imperador da história:
. Espadas: Rei David (Israel)
. Paus: Alex andre Magno 
(Grécia/Macedônia) . 
Copas: Carlos Magno 
(França
. Ouros: Júlio César (Roma) 

Reis do Baralho



MOMENTOS DE UMA VISITA A PALMELA E ARRÁBIDA
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Mais do que um objetivo atingido, uma vivência intemporal.

Mais do que uma excursão, confraternização e jornada cultural, que também o foi, a visita a Palmela e à 
Arrábida constituiu, para muitos de nós, uma oportunidade de viagem no tempo. Uma vivência intemporal 
de sonhos e recordações de tempos que já não voltam.

Desde logo o seu carácter excursionista e a sã convivência cedo estabelecida, nos transportou à jovialidade 
da infância e juventude, como que libertando-nos temporariamente do peso da idade. Uma excursão 
verdadeiramente vivida, só pode significar alegria e liberdade… e esta foi!  

O silêncio das paredes e o chão dos lugares históricos visitados, o registo de várias épocas neles vividos 
ficaram gravados e convidaram-nos à reflexão ao mesmo tempo que despertaram sonhos e recordações

O Castelo de Palmela – Sonhos sonhados mas não 
Vividos.

Testemunho silencioso de várias épocas o Castelo de 
Palmela - antiga sede Ordem Militar de Santiago de Espada 
- como qualquer castelo permite várias experiências e 
vivências, à medida do que cada um que nele entra vê, 
sente e interioriza.

A Idade Média é a que mais me fascina e aqui uma vez 
mais foi o traço determinante e neste caso em duas 
vertentes: uma de reflexão e reforço de convicções e a 
outra no domínio do imaginário juvenil.

A Ordem Militar de Santiago de Espada, cujo código de honra é centrado no Dever, Sacrifício e entrega a 
uma causa, mereceram-me momentos de silêncio, veneração e recolhimento pessoal e renovação dos 
votos de submissão a um código de conduta que um dia escolhi.

Do imaginário, outrora sonhado mas nunca vivido, saiu um cavaleiro medieval, montado num fogoso cavalo, 
uma vezes branco outras preto (curiosamente nunca foi castanho ou malhado, ainda não sei porquê) 
empunhando a sua espada (muito parecida com a famosa excalibur…) e ao pescoço o lenço que a sua 
amada apaixonadamente um dia lhe ofertou, após o feito glorioso que conduziu à libertação da referida 
donzela…Onde é que eu já vou!...É melhor ficar por aqui…



7

Hora de Almoço – Filosofias de Vida.
Mais do que um belo, gostoso e bem 
servido repasto, o almoço 
espontaneamente se transformou num 
ameno e filosófico contraste de 
perspetivas, formas e tonalidades de olhar 
a vida e os seus pequenos acasos do 
quotidiano, e depois os diferentes e 
pessoais ´´sentir, compreender, interiorizar 
e viver``.

O Museu Oceanográfico – Aventuras e Paraísos.
O Mar e o ambiente marinho foram e são um constante 
convite à aventura. 
As lembranças das praias e mares de outrora, com os seus 
cheiros inconfundíveis desfilaram nas curvas da serra e na 
contemplação das águas azuis e calmas do oceano que lá em 
baixo se vislumbravam, trazendo à memória paraísos que em 
outras épocas foram descobertos em aventuras sem fim… e os 
amores neles vividos…
Ficou o desejo, o eterno desejo, de novos sonhos viver e 
paraísos descobrir…

O Convento de Nossa Senhora da Arrábida – Meditação e 
Confronto de Consciências.
Entrar e percorrer os corredores e recantos do Convento de 
Nossa Senhora da Arrábida é receber, no mais profundo do ser, 
o impacto do silêncio do recolhimento e do abrir de um 
espelho para a alma.
Perante esse espelho reportamo-nos a nós próprios… ao que 
fomos e ao que somos…num confronto de consciência. Saímos 
equivalentes a quê...

O Regresso – Nostalgia e um Desejo.
Terminou … como tudo o que é bom acabou depressa…
Acordei de um sonho, ficou a saudade e a nostalgia de uns 
bons momentos que não voltam, mas seguramente ficaram 
bem e gostosamente gravados na memória, para mais tarde 
recordar… sei lá… 
Foi um dia cheio e em cheio…um manjar para a Alma …
Voltou a despertar em mim o desejo de viver e voltar a sonhar 
…Poderei? 

António Gil

MOMENTOS DE UMA VISITA A PALMELA E ARRÁBIDA
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Ideias para os seus Tempos Livres

Recicle e crie beleza

Flores  de pano ou feltro

Pedras 
pintadas

Flores  feitas com folhas secas

Aviso para o próximo 
Ano lectivo

7 regras de VIDA

1 Faça as pazes com o passado para que não afete o presente.

2 O que os outros pensam de si, realmente não importa.

3 O tempo cura quase tudo. Então dê tempo ao tempo.

4 Ninguém é responsável pela própria felicidade além de si 
mesmo.

5 Não compare a sua vida com a dos outros e não julgue 
ninguém pois não sabe pelo que estão a passar.

6 Pare de pensar demais. Não há problema em não saber todas 
as respostas, chegarão quando menos esperar.

7 Sorria. Não é dono de todos os problemas do mundo.
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Neste ano ….   Aconteceu…

PALESTRAS E CONFERÊNCIAS e 
QUINTAS FEIRAS CULTURAIS

PALESTRAS DA USO

• A HERANÇA DE BACH

•OS MILAGRES À LUZ DA CIÊNCIA

• PROBLEMAS AMBIENTAIS. 

AQUECIMENTO GLOBAL DO 

PLANETA,ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS, 

POLÍTICA AMBIENTAL

• O CANTE ALENTEJANO

•10 TECNOLOGIAS QUE PODEM MUDAR 

AS NOSSAS VIDAS

• MACAU /CHINA, Passado e Presente

• CRISE DO SISTEMA FINANCEIRO 

PORTUGUÊS. A DÍVIDA PÚBLICA.

• OS ROMEIROS DE SÃO MIGUEL

• QUESTÕES SOBRE A JUSTIÇA EM 

PORTUGAL

• IDENTIDADE DE PORTUGAL

• SITUAÇÃO DO MÉDIO ORIENTE -

CONHECIMENTOS BÁSICOS

REUNIÃO GERAL  - 23 Setembro 
AULA ABERTA -
JARDIM DA PAZ
CRÓNICAS, NÃO SÓ... MAS TAMBÉM
VISITA GUIADA AO CENTRO HISTÓRICO 
DE PAÇO DE ARCOS 
V ENCONTRO DE TUNAS/UNIVERSIDADES 
SENIORES 
MUSEU NACIONAL DOS COCHES
MUSEU DA ÁGUA
5º ENCONTRO DE TEATRO SÉNIOR -
Teatro "A Barraca"
AMOR EM SAINT PETERSBURGO E 
OUTRAS HISTÓRIAS - Auditório Municipal 
Maestro César Batalha 
TOMAR
PALÁCIO DA BACALHÔA
AULA ABERTA - Filme BILLENIUM
LANCHE DE NATAL
A VOZ DE PAÇO DE ARCOS
ENCONTRO DE PARTILHA DE REIKI
A HERANÇA DE BACH
MUSEU DE MARINHA
AMADEO DE SOUZA CARDOSO
FUNDAÇÃO RICARDO DO ESPÍRITO 
SANTO SILVA

JOSÉ DE ALMADA NEGREIROS - Uma Maneira 
de Ser Moderno
DIA MUNDIAL DO RIM
CORUCHE 
MUSEU DO AR
MUSEU E IGREJA DE S. ROQUE / MUSEU 
ARQUEOLÓGICO DO CARMO
ÍLHAVO E AVEIRO
DOURO & PORTO
PIQUENIQUE NA FALÉSIA (Mostra de Teatro) 
- Carnaxide
COMEMORAÇÃO do 23º ANIVERSÁRIO
A MULHER E O TRABALHO. Emancipação da 
Mulher na Suécia. 
MUSEU MILITAR
PALMELA & ARRÁBIDA 
CONCERTO MEDITATIVO, COM GONGOS E 
TAÇAS TIBETANAS
I ENCONTRO DE UNIVERSIDADES SENIOR DO 
CONCELHO DE OEIRAS
SANTA MARGARIDA
OS POETAS DO PARQUE
CABO VERDE Numa Viagem Poética e 
Musical
HIPPOtrip

Viagens Visitas  de Estudo e outras Actividades

CAMINHANDO PELAS ILHAS AÇORIANAS

POESIA

FINAL DO ANO LETIVO

Ano letivo a terminar
Vários momentos a rever
Férias para descansar
Outro ano irá nascer.

Convívio e bom ambiente
Para já fica a saudade
Uma verdade é presente
Voltaremos à Universidade.

Esta é a nossa vivência
Numa atitude preferida
Insistimos na permanência

Com liberdade assumida
E sentido de independência
Damos significado à vida.

Maria Fernanda Araújo



Bom Apetite - RECEITAS Saudáveis

Suflê de espinafres 2 chávenas de folhas de espinafre
1½ colheres (sopa) de manteiga
1 colher (sopa) de cebola bem picadinha
2 colheres (sopa) de farinha
1 chávena de leite
Sal e pimenta e noz moscada
3 a 4 colheres (sopa) de queijo ralado
2 ovos (clara e gema separadas)
Manteiga e farinha para untar e polvilhar a forma

Preaqueça o forno (200°C). Unte uma forma com 1 litro de capacidade ou forminhas individuais. Polvilhe 
com farinha.
Cozinhe os espinafres com 1 pitada de sal e a água que ficou nas folhas depois de lavar. Esprema e pique 
grosseiramente. Reserve.
Frite a cebola. Junte a farinha e mexa até que fique homogêneo e comece a dourar. Acrescente o leite aos 
poucos, mexendo bem para não fazer grumos. Tempere com sal, pimenta e noz moscada a gosto. Mantenha 
o fogo baixo, mexendo, até engrossar.
Retire do fogo, junte os espinafres, o queijo ralado e as gemas. Misture bem.
Bata as claras em castelo, com 1 pitada de sal. Incorpore as claras com a mistura de espinafre usando uma  
colher.
Despeje na forma preparada, até 1cm da beirada para não transbordar.
Leve ao forno por 20 a 25 minutos, ou até o suflê crescer e dourar levemente. Retire do forno e sirva em 
seguida.

Mini-omeletes de forno

Recheio de legumes:
Pique cenoura, aboborinha e vagem e reserve. Refogue um 
pouquinho de cebola e alho no azeite, acrescente os 
legumes, 1/2 chávena de água e deixe cozinhar ao dente. 
Junte milho verde e salsa.

Recheio de frango:
Refogue um pouquinho de cebola e alho no azeite, junte 1/2 
peito de frango sem osso e sem pele. Deixe dourar, junte 
tomate picado, 1 folhinha de louro, acrescente água e deixe 
cozer. Depois de frio desfie. Junte milho e salsa.

Unte uma forma como a da foto com óleo, coloque o recheio 
e por cima deite 3 ou 4 ovos batidos com uma pitadinha de 
sal.
Leve ao forno até ficarem cozidas e douradas.
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Passatempos
PA

LA
V

R
A

S 
C

R
U

ZA
D

A
S

=40

= ?

Xarada

+

+ = 20

+

= 30

+ x

Sudoku

Labirinto

Lembrando o inglês 
e oespnhol
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Ficha Técnica
Directora – Maria Emília Mesquita
Equipa Técnica – Conceição Ferreira e 
Fernanda Pires

Actividades 
do final do 
ano lectivo

LANCHE DE FINAL DE ANO 
LECTIVO - 16 de Junho

SARAU E MATINÉ
SARAU /13 DE JUNHO/15 HORAS
MATINÉ/14 DE JUNHO /21HORAS
AUDITÓRIO Eunice Munhoz

EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS -
9 de Junho a 9 de Julho 
- GALERIA VERNEY

Ainda este ano ….   Vai acontecer…

Depois …

As Férias  chegaram!
Desejamos a todos  e respetivas famílias um bom descanso, 
muitas alegrias, aventuras e muita paz e felicidade.
Volte,com ideias para partilhar com todos. 
Um grande abraço. 

Colaboradores:  Elina Beirão, Maria Fernanda Araújo, Antonieta 

Barata e António Gil. 

Todos os artigos e imagens não assinados foram retirados e 

adaptados da web

VIAGENS DE FINAL DE ANO:
- Paris, Castelos Loire e Normandia
- Holanda e Flandres

Mensagem de Fim de Ano

O ano letivo acabou! Esperam-nos dias de descontração, fruição da família, passeios e a possibilidade de conhecer  
outros ambientes e vivenciar novas experiências.
Nos tempos conturbados que vivemos é essencial não nos deixar arrastar pelo desânimo, inércia e pessimismo. A dor 
da perda não deve fazer-nos desistir de salvaguardar os valores da ética, da democracia,  da solidariedade que são as 
armas que possuímos, muito mais eficientes que os muros, a violência, a vigilância exacerbada e a desconfiança do 
outro.  Não podemos deixar que nos roubem o viver com confiança e o acreditar no amanhã. 
O desafio é continuar a viver em plenitude.

Lembrando 
o francês


