
Mudar é Renovar 

A USO proporciona hoje a utentes e sócios uma série 
de valências que tornam a sua vida mais completa e 
mais rica.  

Assenta num conceito de instituição com níveis 
distintos de objetivos dos quais salientamos a vertente 
académica e as ações sociais e lúdicas. 

Pretendemos que a USO tenha 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 membros. São eles, a sua 
principal preocupação.  

Somos um espaço de mãos dadas com a vida e onde a 
relação afetiva é a mola real que faz pulsar o coração 
de todos os que já fazem parte desta grande família.  

Estamos  confiantes que o espírito de solidariedade e 
de amizade nos ajude na efetivação de projetos já 
iniciados e de outros a realizar no próximo ano letivo.  

Abertos a novas e diferentes ideias contamos com a 
colaboração e ajuda de todos. 

Um abraço amigo 

Maria Emília Mesquita 

Os novos corpos sociais da USO 
tomaram posse a 11 de Janeiro 
de 2016.  

Entrámos com a vontade de 
realizar transformações na 
estrutura da Uso no sentido de 
a modernizar, ampliando a 
qualidade dos benefícios e 
serviços que faculta aos seus 
membros. 

Não são filhos, mas amamo-los como se o 
fossem, ou talvez ainda mais. 
Brincamos com eles agora que estamos 
reformados e temos outras disponibilidades, 
não temos pretensões de educar, isso é para os 
pais, podemos estragá-los com mimos, somos 
por isso muito mais permissivos. 
Geralmente entendemo-nos bem, ouvimos-lhes 
as confidências e as queixas. Explicamos muita 
coisa da vida, ensinamos, mas também 
aprendemos com eles, apesar de tão pequenos. 
Já sabem tanto! 
Procuramos nos rostos juvenis traços nossos, ou 
de outros entes que nos são queridos e 
encontramos. Parecem-se connosco de feitio, às 
vezes até mais do que os pais, mas são seres 
únicos  inimitáveis e nós sentimos um orgulho 
imenso e uma enorme comoção ao 
testemunhar os seus triunfos. 
São a nossa continuação, a semente que 
deixamos neste mundo daquilo que fomos. 
Perdurará pelo tempo fora, nos netos dos netos 
dos nossos queridos netos. 
Ana Maria de Vasconcelos 

OS 
NETOS 
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Por uma universidade 
mais solidária e 

Humana 

Maria Emília Mesquita 
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Nunca se falou tanto de afetos como hoje. Será que 
esse sentimento veio para ficar ou é só ocasional? 
Vamos começar pelo significado de afetos: trata-se de 
um sentimento de apego, ternura, afeição, amizade, 
amor, carinho... Como é que uma palavra tão pequena 
consegue ter uma carga tão grande?  
O que me leva a debruçar sobre este tema é o facto 
de ter sido nas últimas eleições presidenciais, uma 
“arma” que alguns candidatos utilizaram com sucesso, 
para cativar o eleitorado. Nunca estivemos tão 
sedentos de afeto, como nos dias que correm. 
Hoje não falamos com as pessoas mas com máquinas. 
Para nos comunicarmos com os nossos familiares e 
amigos é por e-mail, telefone,  telemóvel, skype, 
facebook. Nunca há tempo para falar cara a cara. 
Quando precisamos levantar dinheiro ou fazer 
transações, pagamentos, recebimentos, 
transferências, fazemo-lo através das máquinas… 
Resumindo: a nossa parte afetiva fica afetada …    
Está provado que a melhor forma de comunicar os 
afetos é a gestual e a presencial. Os afetos valorizam  
aquilo que nos é exterior e aquilo que está dentro de 
nós, como os nossos medos, conflitos e anseios. O 
afeto valoriza os factos e os acontecimentos do nosso 
passado e as nossas perspetivas em relação ao futuro.  
Existem diversos fatores e acontecimentos que fazem 
alterar a forma como percecionamos a realidade, um 
indivíduo com uma depressão vê o mundo de uma 
forma triste e sente-se pior do que de facto está, 
sentindo insegurança e baixa autoestima. Neste caso, 
os afetos têm uma representação negativa da própria 
pessoa.  Para entender a afetividade é necessário 
compreender, alguns elementos do mundo: as 
representações, as vivências e os sentimentos que 
passam a fazer parte da nossa consciência.  
Quando entramos em contato com o meio físico e 
social recebemos estímulos através de nossos órgãos 
e sentidos. Esses estímulos chegam ao nosso mundo 
interno e aí recebem significados.  
Afeto é uma atitude e um sentimento. A relação de 

mãe para com os filhos é um afeto natural, as relações 
afetivas de amizade ou de amor necessitam de ser 
cultivadas. 
Apesar do conceito de emoções como expressões da 
vida afetiva, a emoção dá-se como experiência 
interna, “algo sentido”. Essa experiência inclui a 
perceção de modificações que ocorrem no organismo, 
como a do batimento cardíaco, que julgo ser comum a 
todos. Há outras reações orgânicas que acompanham 
as emoções: tremor, riso, choro, lágrimas, expressões 
faciais... As reações fogem ao nosso completo 
controlo. 
Os afetos podem ser transmitidos por uma 
manifestação ou um impulso de ânimo. 
Os afetos são essenciais para estabelecer uma relação 
de paz e harmonia e contribuem para o nosso bem-
estar e felicidade. Penso que ninguém consegue viver 
sem afetos. 
A base de qualquer relação interpessoal feliz, saudável 
e perfeita está nos afetos. Afetividade no olhar, nos 
gestos, nas palavras. 
Muitos de nós vêm buscar uma parte dos afetos à 
Universidade Sénior de Oeiras, e esta também  têm a 
missão de no-los dar. A mim têm–me dado afeto 
social e intelectual,  e a Vocês Estimados Colegas, 
penso que também…  
 
 
Luís Álvares 

PORQUE É QUE OS AFETOS ESTÃO NA MODA 
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Escolhi este tema quase como um contributo de 
admiração pela observância, ao longo de alguns anos, 
de como muita gente nesta Universidade Sénior, tem 
aprendido e praticado precisamente a arte de 
envelhecer! 
De como muita gente tem sabido “adaptar-se”, 
“sintonizar-se” ou melhor “harmonizar-se” com a 
passagem dos anos. 
A nossa velhice surge como um processo normal e 
gradual da vida. Com ela tomamos consciência de que 
parte dos nossos sonhos têm de ceder a essa verdade 
inalterável, mas não devemos, não podemos 
limitarmo-nos a ver os nossos horizontes a ficarem 
mais limitados. 
Precisamos de desenhar os nossos sonhos de forma a 
que os seus limites possam estar ao alcance da nossa 
vista, aproximar as expectativas. 
Essa adaptação reconcilia-nos com as circunstâncias 
da vida. E a sintonia traz-nos serenidade. 
É da incumbência de cada um cultivar a sabedoria 
necessária para apreciarmos melhor a saúde, o amor, 
a família, a aprendizagem e … até o tempo! 
Apreciá-los mais e usá-los bem. Saboreá-los. 
É na disposição e na vontade que reside o segredo, 
não o segredo de prolongar a vida, mas de a tornar 
compensadora para ser bem vivida. 
O envelhecimento traz-nos recompensas e 
dissabores. Exige ajustamentos, mudanças de foco, 
uma avaliação realista das metas e direcções, mas 
não esquecendo nunca, que continuamos num 
processo de desenvolvimento. 
O envelhecimento depende da herança genética, de 
contribuições ambientais e da nossa atitude perante 

a vida.  
A interdependência destes vectores – alterações 
genéticas próprias do envelhecimento, influências 
ambientais e expectativas diminuídas resultantes em 
inactividade do corpo e da mente, é tão complexa 
que se torna difícil saber o grau de influência de cada 
um, como variável independente. 
A partir de inúmeros estudos tornou-se claramente 
conhecido que o ADN herdado influencia a 
longevidade, mas a manutenção e a actividade 
adequadas irão maximizar, não só funcionamento do 
corpo e da mente, como também a esperança de 
vida, com uma independência prolongada. 
O estilo de vida que escolhemos, os alimentos que 
ingerimos e a nossa atitude mental face ao 
envelhecimento podem ter, no mínimo, um efeito tão 
grande como o dos genes. 
É por isso que deixo uma mensagem positiva de fim 
de ano lectivo e a sugestão de que é muito 
importante:  

-exercício físico moderado 
-alimentação rica em anti-oxidantes e pobre em 
gorduras saturadas e em açúcar 
-atitude optimista perante a vida 
-relações sociais fortes 
-laços familiares estreitos. 

 
Vale a pena tentar. 
 
Gabriela Pinéu 

A arte de 
envelhecer 

O homem não deixa de viver porque ficou velho, 
ele envelhece porque deixou de viver” 
         Olivier Holmes 

Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente. 
Quem sobrevive é o mais disposto à mudança” 
                                Charles Darwin 
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Fui “apanhada” pela professora Manuela Mota para 
apresentar uma informação no âmbito da visita ao Museu 
do Centro Científico e Cultural de Macau (MCCCM), que 
teve lugar a 5 de Fevereiro. O que resultou baseia-se em 
dados retirados da Internet.  

  

A Junqueira foi no passado um local privilegiado, tendo 
sido escolhido, pela nobreza e burguesia endinheirada, 
para a construção de numerosos palácios. Mas o Museu 
Macau (MCCCM), recuperado e inaugurado em 1999, 
parece querer passar despercebido.  

Efectivamente quem passa à porta, na rua da Junqueira, nº 
30, não se apercebe que no interior há um espaço 
museológico bem interessante, com uma pequena zona 
envolvente, constituída por um pátio e jardim de sabor 
oriental.  

  

 O Museu apresenta "A Condição Histórico-Cultural de Macau nos 
séculos XVI e XVII", onde, através de objectos e espectáculos 
multimédia, se penetra em Macau e se compreendem as relações 
luso-chinesas estabelecidas.  

Apresenta dois núcleos distintos de exposição, que se 
complementam: O 1º Núcleo convida a conhecer os aspectos 
inter-culturais resultantes da relação secular luso-chinesa. Assim, 
logo ao início é-nos apresentado um percurso sobre a condição 
histórico-cultural de Macau nos séculos XVI e XVII. Este é feito 
com recurso a soluções museográficas de multimédia interactiva, 
em que o visitante faz uma viagem dinâmica pela história, que o 
leva a descobrir Macau. Com esta exposição, o MCCCM procura 
salientar o contributo dos macaenses como mediadores de 
excelência do encontro entre Ocidente e Oriente.  

"A Colecção de Arte Chinesa" reúne exemplares de terracota, grés, 
bronze, porcelana, numismática, pintura, pratas e têxteis 
agrupados do Neolítico à actualidade. Mas, para além desta 
singular colecção, organiza também Exposições Temporárias e 
actividades de animação.  

  

 

Visita ao Museu de Macau  
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Está agora patente ao público a exposição de Cerâmicas Song da Colecção 
Qingjintang. 
Qingjingtang, em português “Pavilhão de Paz e Serenidade”, caracteriza 
perfeitamente a estética das cerâmicas do período Song (960-1279), com 
subtis vidrados monocromáticos e uma delicada decoração que as tornam 
de uma surpreendente contemporaneidade e muito diferentes das mais 
conhecidas porcelanas chinesas das dinastias Ming e Qing. 
  
  
  

A Dinastia Song (960-1279) caracterizou-se pela sofisticação cultural, avanços no conhecimento e requinte 
estético, evidente não só na cerâmica, mas também na poesia, na pintura, na caligrafia e em todas as 
outras artes. 

 Depois do colapso da Dinastia Tang (618-907), teve lugar na China 
Imperial uma alteração do paradigma social, cultural e estético 
liderado por letrados que formavam uma classe culta e 
intelectualmente sofisticada e que, na senda do taoismo e do 
budismo zen, se sentiam impelidos a encontrar na natureza a 
inspiração para a busca de uma beleza simples e depurada, ao 
mesmo tempo que manifestavam um elegante desdém pela 
acumulação de riqueza material e pela sua vã ostentação. 
Na Dinastia Song existiu uma genuína paixão pelo coleccionismo de 
arte e de antiguidades, encontrando-se textos da época que 
ironizam com sarcasmo sobre a falta de conhecimentos e de 
critérios de certos opulentos coleccionadores, sempre dispostos a 
investir importantes somas em objectos de arte com a única 
finalidade de mostrar o seu poder económico e conquistar prestígio 
social. 
As peças que agora se expõem em Lisboa, e que proporcionam uma 
excelente introdução à cerâmica chinesa da Dinastia Song, 
fascinaram já as elites culturais e artísticas do seu tempo.  
  
Maria Manuela Fernandes Valente 
(Selecção de textos e imagens retirados da Internet) 

"Thomas Pereira”, guache sobre papel de 
José de Guimarães. Tomás Pereira, 
destacou-se na diplomacia, na ciência e na 
matemática. Foram os seus conhecimentos 
musicais que o levaram a viajar de Macau e 
instalar-se na corte do imperador Kangxi 
que o considerava “um companheiro exímio 
e sempre leal” 

 

Visita ao Museu de Macau  
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Uma figura de relevo nas relações de 
Portugal com a China foi Thomas 
Pereira,  

http://www.diariodetodos.com/n20/ShowArticle.asp?ArticleID=1817
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Julião era órfão de mãe. A criança que fica órfão 

de mãe, não tem um comportamento igual aos dos 

outros colegas de escola. 

Julião, intimo amigo de Tónio, quando nas 

brincadeiras de escola se magoava, no seu 

lamento não clamava pela mãe, dizia 

sofridamente: 

 - Ai eu… - mágoa que silenciosamente também 

condoía o seu amigo.   

O Tónio foi para o Seminário e a partir daí, entre 

eles, pela rigidez daquele estabelecimento 

religioso, um estranho comportamento passou a 

existir. 

Quando Tónio saía da casa de sua prima, todo 

direitinho de batina impecável, sem olhar para os 

lados, passava para a outra berma da estrada da 

venda que ali existia, onde o Julião era caixeiro e  

secamente cumprimentava-o...  

- Bom dia Julião! 

- Adeus Tónio  e pensava:- Enquanto eu me divirto 

em namoricos e serenatas, o meu amigo está 

aprisionado. 

Quando Tónio saiu do Seminário, o primeiro amigo 

que visitou foi o Julião no seu local de trabalho, na 

área de Lisboa. 

Como um pássaro saído da gaiola, mostrou-se um 

homem extasiado de felicidade... Era agora livre 

como o Julião. Vivia, então, os primeiros passos 

semelhantes aos que o seu amigo já 

experimentara. 

Julião retribuiu-lhe a visita na CGD, ao Calhariz. 

Foram depois passear até ao Alto de Santa 

Catarina, recordando o passado.  

Julião que havia sido marinheiro, contou 

memórias desse tempo, e recordou as vezes 

que passara em frente no Tejo, relembrou o 

encanto de Lisboa e a  saída da barra de   S. 

Julião a caminho do mar, onde apreciava a 

imponente orla marítima até Cascais! 

Dezenas de anos depois, por iniciativa do Tónio, 

com a colaboração do seu amigo, fez-se um 

almoço de confraternização na sua Terra Natal 

com antigos alunos da sua idade e familiares. O 

evento foi abrilhantado por Julião e seu primo 

João: o primeiro a tocar bandolim e este a tocar 

viola. Os três tinham feito a 4ª classe no 

concelho de Sátão. 

Eram agora, novamente, todos iguais naquele 

gratificante encontro de grande camaradagem 

que ficou para memória futura!   
 

 

Cascais, 10 de Maio de 2016 

 

Júlio de Carvalho 

Memórias 

Lembrando o espanhol 
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A ROTINA 

É muito frequente ouvir uma frase deste tipo, quando 
viajamos durante mais do que um dia:- Gostei imenso 
daquela catedral que vimos ontem, era linda! 
A resposta que ouviremos é capaz de ser esta:- mas 
isso não aconteceu ontem, foi já esta manhã!  
O tempo alargou-se, expandiu-se, só porque fizemos 
uma viagem. Não existiu rotina. O fim-de-semana da 
viagem ficou extraordinariamente aumentado. 
Pelo contrário, se eu fizer a minha vidinha diária de ir 
todos os dias à Universidade Sénior e três vezes por 
semana ao ginásio, sempre a assistir às mesmas aulas 
e a fazer o mesmo tipo de exercícios, já não sei se 
passaram duas semanas ou três, porque elas são 
todas iguais ou quase. Os meses parecem dias, os 
anos parecem meses. Assim a vida esgota-se 
rapidamente. Acontece exatamente o contrário do 
que quando viajamos. 
Sempre que a rotina se instala nas nossas vidas, o 
tempo passa mais veloz, embora possa parecer o 
contrário! 
Muitas vezes dou por mim a pensar:- mas hoje já é 
outra vez 2ª feira? Parece que ainda ontem tive esta 
aula! Quando chega a 3ª feira digo a mesma coisa e 
daí por diante. As semanas ficam extraordinariamente 
curtas, os meses ainda mais e os anos, nem se fala!  
Será que podíamos inverter esta situação, que nos 
leva mais rapidamente à morte sem sabermos como 
nem porquê? 
Poder, podíamos, mas não temos coragem, muitas das 
vezes! 
Uma das maneiras mais óbvias de quebrar a rotina é 
viajar, como disse no início. Uma semana de passeio 
tem a vantagem de podermos apreciar inúmeras 
belezas, de conseguirmos “enganar” o tempo, pois 
essa viagenzinha pareceu-nos que durou um mês. Mas 
não é essa a única maneira de “enganarmos” o tempo. 
Há outras que são com certeza mais económicas.  
Costumamos dizer que quanto mais envelhecemos 
mais rápido passa o tempo. É verdade! Porque 
enquanto numa criança ou adolescente, tudo é  

novidade, tudo é belo tal como numa 
viagem, na velhice já quase nada é novo, 
tudo já foi feito! 
Quando há muitos anos atrás li o livro “A 
montanha mágica” de Thomas Mann”, 
apercebi-me de quanto é verdade este ponto 
de vista. Os doentes tuberculosos que viviam 
naquele sanatório perdiam a conta aos anos 
de clausura naquele estabelecimento. Um 
simples acontecimento, que normalmente 
era a morte de alguém, pareceria-lhes que 
tinha acontecido no ano anterior quando na 
verdade essa morte já tinha ocorrido há dez 
anos atrás. A vida encurtava devido à rotina 
diária! 
Aqui há uns tempos recebi um e-mail que 
veio de encontro exatamente àquilo que eu 
penso. Dava alguns conselhos para evitar 
cairmos na rotina e obrigar o tempo a passar 
mais lentamente. Entre outras, as sugestões 
eram os seguintes: viajar o mais possível e 
sempre para destinos diferentes, fazer mais 
festas de aniversários, comemorar eventos 
com amigos ou familiares, criar afetos, 
festejar tudo, nem que fosse a compra de um 
simples televisor, fazer desportos radicais, 
experimentar atividades novas, etc. 
Concordei em absoluto. 
Quando a nossa vida ficar tão cheia de 
acontecimentos e sempre diferentes, então 
sim, poderemos dizer que vencemos a rotina 
e contar com uma longevidade bem vivida.  
 
Antonieta Barata  
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Visita de Elementos da CMO à Universidade Sénior de 
Oeiras 

Foi com imenso jubilo que a USO os recebeu e os 
acompanhou numa visita guiada às instalações. A 
Presidente da USO explicou as dificuldades com que se 
deparam no dia-a-dia, dado o número de utentes da 
Universidade e a exiguidade das instalações. 
Apercebendo-se das dificuldades o Senhor Presidente 
propôs-se reflectir e dar uma resposta. 
Temos esperança que essa visita traga frutos a esta 
Universidade no sentido de colmatar alguns problemas 
ajudando a USO a projectar-se mais e melhor no âmbito 
das Universidades Sénior. 

No dia 22 de Maio a USO 
teve a visita do Senhor 
Presidente da Câmara 
Municipal de Oeiras,  Dr. 
Paulo Vistas acompanhado 
do Vice-Presidente Dr. 
Carlos Morgado e 
elementos do 
Departamento da Acção 
Social. 



Comemoração do Dia da Europa 

13 de Maio de 2016 

Sr. embaixador Seixas da Costa 
e professor Flávio Paiva 

Coro da disciplina de Inglês 

Fado Coro da disciplina de Francês Coro da disciplina de Alemão 

Professores Manuela 
Eugénio Mota   9 

Inseridos na Comunidade  Europeia desde  1de Janeiro  de 
1986, quis a USO celebrar essa data dada a importância 
desta integração, com uma sessão comemorativa. 
Deveria ter sido no dia da Europa -  9  de Maio, ,mas por 
dificuldade de calendário optou-se pelo dia 13 de Maio.   

A sessão contou com inúmeros alunos e professores participativos e interessados  que deram brilho a este 
evento.  
A abertura foi feita pela Presidente da Uso que falou da Europa e dos países membros. A sua comunicação foi 
acompanhada pela projecção de diapositivos. Seguiram-se coros e representações ilustrativas de diversos 
países. Portugal deu voz ao fado, património da  Humanidade.  
Um momento particularmente emotivo foi a canção que o professor Eugénio Mota cantou em grego dedicada a 
sua mulher Manuela Mota, no ano em que celebraram, em conjunto 150 anos de vida. 

O professor   Flávio Paiva apresentou o senhor Embaixador  Seixas da Costa que proferiu 
uma importante, elucidativa e brilhante comunicação, ouvida com a maior atenção, por 
todos os assistentes. Frisou a importância da Europa comum e o papel de Portugal e dos 
países do Sul. Explicitou os tratados europeus e as vantagens que em sua opinião traziam ao 
nosso país.  

A terminar a Presidente da USO encerrou 
a sessão, agradecendo a presença de 
todos e a disponibilidade do Senhor 
Embaixador. 
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O  poeta  está  junto  da  natureza  e 

 ama o  mar    pensa 

vagarosamente    tão  lento   como 

o  barulho  das  vagas   nos penedos. 
Essa  cadência   sobe  numa  
 espuma   suave   tão  calma  como   
um   dia    Camões    regressando.  
Camões   pensando 

 talvez  na  tença    ou quem  sabe 

nos  seus  próprios versos  
modos  diversos  
de  ser  e  de   ver. 
Camões    recordando 

intensamente    com  paixão 

como  todos os poetas recordam 

lentamente     com  emoção. 
E   um   dia   regressando 

emigrante  prematuro 

Poeta    tão  futuro    e   tão   amigo 

Poeta  
sem  homenagens  nem  menagens 

Poeta     apenas 
escrevendo  versos    sobre   o sonho 

de  ter   uma  Pátria 

     e  também      saber   nadar 
     ousar   PENSAR 

      enfim   
        ser   LIVRE !  
GRAÇA PATRÃO 

 CAMÕES 

Saudades de ti amigo 
Que sempre me ajudas quando é preciso 
              O meu melhor amigo 
   
Saudades de ti amado 
Que sempre me ajudas quando é necessário 
              O meu melhor amigo 
   
Que sempre me ajudas quando é preciso 
Parece que adivinhas o que se passa comigo 
                O meu melhor amigo 
   
Que sempre me ajudas quando é necessário 
Parece que adivinhas o meu fadário 
                  O meu melhor amigo 
  
  Ana Maria de Vasconcelos 

CANTIGA DE AMIGO 

POESIA 

DIA DA MÃE 
 

A grande amiga no mundo 

A maior que a gente tem 

Num sentimento profundo 

É a nossa querida mãe. 
 
Baixinho só para nós 
Sentimos o seu calor 
Mesmo se eleva a voz  
É sinal do seu amor. 
 

Maria Fernanda Araújo 2016-05-01 

Camões por José de Guimarães 
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Quando desceres 

por montes e vales 

até ao rio, 

pede-lhe que pare 

junto d´ela. 

E diz-lhe, então, 

quanto lamento 

ela não me ter 

no pensamento; 

e que a minha ferida 

vai sarar. 

Depois, o rio  

que vá pró mar… 
 
Fernando Carvalho 

9 Janeiro 2009  

LÁGRIMA MINHA 

UTOPIA 

Prometam-me o Sonho e eu vou 
Falem-me de Amor e eu vou 
Mostrem-me a Vida e eu vou. 
Eu vou, se houver: 
água nas nascentes 
rios férteis 
campos com searas 
árvores com frutos 
aves nos ares 
ninhos nos beirais 
abrigo para os homens 
chilrear de crianças 
cresceres em harmonia 
amor aos velhos 
e espaço para a Utopia.  
 
Fernando Carvalho 

13 de Fevereiro 2010 



Para isso também contribuiu a 
qualidade do Momento 
Musical interpretado pelos 
irmãos Júlio e Vitor Carvalho, 
sendo este último Presidente 
da Nova Atena. No final 
a professora Graça Patrão 
agradeceu a todos os 
presentes o entusiasmo com 
que acolheram esta sessão. 

 No dia 19 de Maio realizou-se a Palestra "A imagem 
cinematográfica nos dias de hoje" apresentada pela nossa 
professora Graça Patrão.  
A Sr.ª Presidente da USO  deu início à sessão comentando 
o C. V. da palestrante; esta ao usar da palavra analisou o 
Tema dum ponto de vista teórico e exemplificou-o com 
duas Curtas realizadas este ano letivo na USO.  
A Galeria Verney teve lotação esgotada 

Palestra "A imagem cinematográfica nos dias de hoje" 
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.  

As Sete Maravilhas do Mundo Antigo 
 1 - As Pirâmides do Egito 
 2 - As Muralhas e os Jardins Suspensos da Babilónia 
 3 - O Mausoléu de Helicarnasso  
 4 - A Estátua de Zeus, de Fídias 
 5 - O Templo de Artemisa (ou Diana) 
 6 - O Colosso de Rodes 
 7 - O Farol de Alexandria. 
  
As  7 Notas Musicais 
A origem é uma homenagem ao hinoa S. João Batista  
 - Ut queant laxis (dó) - Para que possam 
 - Re sonare fibris  - ressoar as 
 - Mira gestorum  - maravilhas de teus feitos 
 - Famulli tuorum   - com largos cantos 
 - Sol ve polluit  - apaga os erros 
 - Labii reatum - dos lábios manchados 
 - Sancti Ioannis (SI) Ó São João 
  
Os Sete dias da Semana e os 'Sete Planetas' 
Os dias, nos demais idiomas, com excepssão da língua 
portuguesa, mantém os 
nomes dos sete corpos celestes conhecidos desde os 
babilónios: 

 . Domingo - dia do Sol 
 . Segunda - dia da Lua. 
 . Terça - dia de Marte 
 . Quarta - dia de Mercúrio 
 . Quinta - dia de Júpiter 
 . Sexta - dia de Vênus 
 . Sábado - dia de Saturno 
  
As Sete Cores do Arco-Íris 
Na mitologia grega, Íris era a mensageira da 
deusa  Juno. Como descia do céu num facho de luz e 
vestia um xale de sete cores, deu origem à palavra 
arco-íris. A divindade deu origem também ao termo 
íris, do olho. 
 . Vermelho 
 . Laranja 
 . Amarelo 
 . Verde 
 . Azul 
 . Anil 
 . Violeta 
 

Curiosidades 
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A minha vida com Ela. 

Não sei quanto tempo mais vou aguentar. 
Está muito difícil continuar este relacionamento 
sem que haja uma ruptura, possivelmente a última, 
provocada por um de nós. Quem a provocará? Não 
sei. 
 Ainda há poucos anos vivíamos uma boa relação. 
Não era excelente nem sofrível, Apenas boa: 
convivíamos regularmente, confraternizávamos com 
alguma frequência nada monótona. De certo modo, 
umas vezes mandava eu, outras vezes mandava ela. 
 Mas agora…parece-me que estamos perto do fim. 
É lamentável. Ainda tenho algumas dúvidas, mas 
parece-me que estamos a atingir aquele momento 
em que basta uma pequena gota de água para que 
todos estes anos de bom convívio se esfumem. 
 E tudo porquê? 
Não houve um desentendimento abrupto, uma 
discussão acesa, algo de trágico que nos 
transtornasse tanto que acabasse impedindo o 
nosso relacionamento. 
 Apenas algumas pequenas coisas se foram 
somando, transformando-se em grandes, talvez 
algumas faltas de um ou do outro, mas sempre 
pequenas, nada de grave, nada que prenunciasse o 
fim. 

Não houve um desentendimento abrupto, uma 
discussão acesa, algo de trágico que nos 
transtornasse tanto que acabasse impedindo o 
nosso relacionamento. 
 Apenas algumas pequenas coisas se foram 
somando, transformando-se em grandes, talvez 
algumas faltas de um ou do outro, mas sempre 
pequenas, nada de grave, nada que prenunciasse o 
fim. 
Talvez a idade. Já não sou um jovem cativante 
como outrora. Um bocadinho vaidoso, é verdade, 
mas até era isso que nos aproximava mais. Quando 
estava com ela ficava mais leve, mais elegante, 
talvez mesmo mais feliz. Sentia-me mais bonito, 
permitam-me a franqueza. 
 Mas acho que estou farto. Chega! Já não sei 
quanto mais tempo passearei estes caminhos e 
tenho outras necessidades. E ela cansa-me 
proibindo-me tudo, ou quase. Mas vou-me vingar: 
- Vou comer aquele bolinho de chantilly com a 
cerejinha por cima e pronto. Estou farto de te 
aturar. Vai-te, dieta danada, sai da minha vida, sai! 
Não te quero mais.  
 Na próxima consulta talvez nos voltemos a 
encontrar e aí terás a tua vingança, mas hoje… 
ganho eu!   
 
Carlos João D. R. Parreira 
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Bom Apetite  - RECEITAS 

1 massa quebrada 
4 abobrinhas (bem verdes) 
5 cenouras (bem laranjas) 
75 g de queijo fresco  
1 ovo 
Azeite 
Flor de sal 

Preaqueça o forno a 180° C. Leve ao 
forno por 8 minutos a massa na forma. 
Retire o enchimento e prolongue o 
cozimento por 4 a 5 minutos até que a 
massa doure.  

Cozinhe as lâminas de 
abobrinha e cenoura no 
vapor, durante um minuto, 
ou no microondas 15 s. 

Numa tigela, 
misture o 
queijo fresco 
e o ovo.  
Coloque sal. 

Tarte da Horta 

Passe azeite 
sobre a torta e 
um pouco de 
queijo ralado. 

Leve ao forno 15 a 20 minutos, 
até que a torta fique dourada. 

Delicie-se! 

GIRASSÓIS DE QUEIJO 

Queijo ralado 
Presunto  
Azeitonas aos pedaços 
Pimenta, Orégãos , 
ervas de Provença… 

Aqueça o forno no máximo e depois, introduza lá dentro o tabuleiro, na 
parte de cima, espere que derreta e doure, cerca de 2 minutos.  
Retire e deixe esfriar para endurecer e coloque-os a seu gosto, num lindo 
bouquê. 

Ingredientes 

+ 
Pauzinhos 
de 
espetadas 

Faça montinhos de queijo e 
outros ingredientes, sobreum 
tabuleiro coberto com papel 
manteiga. Coloque em cada 
monte um pauzinho 

Para a sobremesa 
faça uma salada de 
frutas com um 
aspecto diferente 

Nota -  Também pode 
introduzir lâminas de 
presunto ou fiambre 
entre os vegetais 

Salada de 
Frutas 
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Desafio consegue encontrar o trevo de 4 folhas? 

Passatempos 

Lembrando o inglês…. 

PA
LA

V
R

A
S 

C
R

U
ZA

D
A

S 
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Ficha Técnica 
Directora – Maria Emília Mesquita 
Equipa Técnica – Conceição Ferreira e 
Fernanda Pires 

Neste ano ….   Aconteceu… 

Actividades 
do final do 
ano lectivo 

LANCHE DE FINAL DE 
ANO LECTIVO 
15 de Junho / 16:00 / 
Pólo da USO 

SARAU E MATINÉ 
SARAU /17 DE JUNHO/21 HORAS 
MATINÉ/18 DE JUNHO /HORAS 
AUDITÓRIO DA ESCOLA SEBASTIÃO E SILVA 

EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS - INAUGURA A 16 DE JUNHO às 15h E ENCERRA A 9 DE JULHO 
20 DE JUNHO /15 HORAS -LANÇAMENTO DA OBRA  DOS ALUNOS DE ESCRITA CRIATIVA 
21 DE JUNHO /15 HORAS - WORKSHOP ESTANHOS / ELISABETE FERNANDES 
22 DE JUNHO/15 HORAS – A BELEZA NA ARTE AO LONGO DOS TEMPOS – F.PIRES 
23 DE JUNHO /15 HORAS - WORKSHOP SAÚDE GERIATRICA /. C. BURLMAQUI DURÃO 
24 DE JUNHOÀS 15 HORAS - WORKSHOP PINTURA SOBRE SEDA / SILVINA LYNCE GALERIA VERNEY 

Aqui estamos no fim do ano letivo, de ideias na mão esperando o próximo ano, com otimismo, 
dirigindo-nos para um espaço e um tempo que esperamos cheio de oportunidades, um outro 
tempo onde se  possa continuar a lutar pelos sonhos.  
Na verdade, queremos partilhar o que vemos, pensamos, e sentimos… e continuar a tornar mais 
agradável a todos, aquilo a que chamamos vida.  
Por vezes estamos tão focados no que temos de fazer que não nos damos conta da importância do 
azul do céu, das mil estrelas na noite, ou mesmo nos sorrisos de quem nos rodeia. Manter esses 
sorrisos… isso sim é aquilo que é verdadeiramente merecedor da nossa atenção! 
Até breve…. 

Esperança para o Novo Ano Lectivo 

Ainda este ano ….   Vai acontecer… 
CRUZEIRO NO 

ZÊZERE-14/7 

Aviso: iremos provavelmente esquecer alguns 
factos pelo que pedimos desculpa  

Depois … 

As férias chegam. Desejamos-lhe um bom descanso, muitas alegrias e até 
aventuras! Muita paz e felicidade! Mas volte para junto da grande famíia da 
USO e traga novidades para partilhar com todos.  
Um grande abraço! 

VIAGEM à 
ESCÓCIA 

+ 

 
 

" 

 

       
   

TEMPLO DO 
BUDISMO - 
CHALET DA 
CONDESSA 
D'EDLA  

CENTRO 
DE CIÊNCIA 
DO CAFÉ 

POETAS DO 
PARQUE 
REVISITADO Na  
LISBOA 
LITERÁRIA 

MUSEU 
MILITAR 

Projecção 
de “A 

MURALHA” 

História do 
Brasil 

 

MUSEU DA 
MARINHA 

 

MUSEU DO 
AR 
 

CADA FAMÍLIA 
COM O SEU 

FADO-várias 

actuações de 
teatro 

ESTREMOZ E 
ÉVORAMONTE III 
CONGRESSO 
NACIONAL DAS 
ACADEMIAS E 
UNIVERSIDADES 
SENIORES 

CASA MUSEU 
MEDEIROS E 
ALMEIDA 

 

           
5ªsFEIRAS 
CULTURAIS 

Galeria 
Verney- 
vários temas 

II 
ENCONTRO 
DE COROS E 
GRUPOS 
MUSICAIS 

TERTÚLIA 
CULTURAL 
DE OEIRAS -  
vários 
temas 

CONEXÃO 
MENTE-
CORPO 

 

O SISTEMA 
FINANCEIRO 
EM CRISE. O 
caso BANIF e 
BES. 

Reunião 
Geral de 
Professores  

Assemblei
a Geral 
de sócios 
da USO 

LANÇA-
COELHO 
Antologia de 
textos –II 
Grande Guerra 

OUTROS 
DIAS 
Galeria 
Verney- José 
Mendonça 

PREVENÇÃO 
E 
SEGURANÇA 
RODOVIÁRIA 

Forte de S. 
Julião da 
Barra 

Colaboradores: Ana Maria Vasconcelos, Luís Álvares, Gabriela Pinéu, Maria 
Manuela Valente, Júlio de Carvalho, Antonieta Barata, Graça Patrão, Maria 
Fernanda Araújo, Fernando Carvalho,  Carlos João Parreira. 


