
 

 

 

 

 

 

 

                             

 

MÚSICA - POESIA 
TEATRO 

  

. Alexandre Gaspar  
  (Grupo Coral) 
 

. Emília Costa  
  (Poesia) 

  (Jograis-c/apoio 

Prf.Teatro) 
 

. Virgílio Gaita 
   (Teatro) 
 

 

 

SAÚDE-BEM ESTAR 
 

. Andreia Rodrigues   
  (Consciência Corporal) 
 

. Conceição Silva  
  (Nutrição/Saúde) 
 

. Margarida Branco  
  (Questões Vida/Universo) 
 

. Mª Luz Sobral   
  (Astrologia) 
 

. Paula Castro 
  (Chi Kung) 
 

. Rosário Pinto   
  (Desenvolvimento Pessoal) 
 

. Rui Pires  
  (Afetos e Sensualidade) 
 

. Teresa Gardette   
  (Biodanza) 
 

INFORMÁTICA 
 
. Clara Vitória  
  (Informática I e II - 
GrupoA) 
 

. Vitor Antunes   
  (Informática I e II - 
GrupoB) 

 

 ARTES E OFÍCIOS 
 

. Fátima Moreira         
  (Origami I e II) 
 

. Francisco Pestana  
  (Des/TécPint/Aguar/Past) 
 

. Mª José Cadete 
 (Pintura-Acrílico/Óleo) 
 

. Paula Castro      
  (Agricultura) 
 

. Rosário Leitão  
  (Corte/Costura) 
 

. Teresa Romão    
  (Trabalhar linhas/ lãs) 

 

 
LÍNGUAS 

 

. Gabriel Wicke  
  (Espanhol) 
 

. Helena Marques  
  (Literatura Portuguesa) 
 

. Josiane Boudon  
  (Conversas em Francês) 
 

. Lança-Coelho  
  (Cultura Portuguesa) 
 

. Leonarda Branco  
  (Língua Inglesa II) 
 

. Mª Luz Sobral  
  (Língua Inglesa Conversação) 
 

. Mª Pereira  
  (Língua Inglesa I) 
 

. Miguel Simões  
  (Encontros Cultura Clássica) 
  (Italiano) 
 

. Rosangela Generalli   
  (Comunicação Humana) 
  (Escritores/Escritas LPortug.) 
 

CIÊNCIAS 
 

. Ana Lencastre  
  (Medidas Autoproteção) 
 

. António Costa  
  (Astrofísica) 
 

. António Rodrigues  
  (Gestão Poupanças) 
 

. António Silvano  
  (Hist. Arte Cidade Lisboa) 
 

. Carlos Tomé  
  (Hist. Descobr/Exp.Portug) 
 

. Conceição Marques  
  (Direito Família/Sucessões) 
 

. Francisco Soares  
  (Filosofia-História Ideias) 
 

. Mª Baltazar  
  (Geog Hum/Demogr/Turismo)                     
  (Psicosociologia do 
Quotidiano) 
 

. Mª José Cadete  
  (Hist. Arte Moderna/Contemp)   
  (História União Europeia) 
 

. Mª José Matos  
  (Desafios Matemáticos) 
 

O que dizem os professores 

da USCAL?! 
A USCAL é mais que uma universidade sénior. É o encontro com o conhecimento transmitido e recebido. É uma 

partilha de calor humano, de alegria e conhecimento, onde o ensinar, aprender e relembrar são o lema. Este 

projecto vem proporcionar aos cidadãos de Carnaxide, uma oportunidade excelente para melhorar a qualidade de 

vida e, talvez, retirar da “solidão” tantos “jovens” com idades mais avançadas. Temos excelentes exemplos destes 

“jovens” que participam activamente nas várias actividades disponíveis. Partilho uma frase, de que gosto muito, que 

aplicada a qualquer situação conduz a bons resultados: “If you do your best, whatever happens will be for the best!”  

Maria Pereira   

Professores e alunos – um pouco dos passeios da USCAL  



 

 

 

  

- Universidade Sénior de 
Carnaxide, aprendizagem e 
lazer (USCAL) 
A USCAL - Universidade Sénior 
de Carnaxide, aprendizagem e 
lazer, foi uma das ações 
previstas nas GOP/2012, que 
posteriormente formaram 
corpo nas GOP/2013 aprovadas 
pela Junta de Freguesia e pela 
Assembleia de Freguesia de 
Carnaxide em 21 de Dezembro 
de 2012, nomeadamente na 
ação da terceira idade - projeto 
“Carnaxide Sénior” - criação de 
uma Universidade dedicada aos 
cidadãos seniores, um espaço 
de lazer e de aprendizagem ou 
reciclagem de matérias de 
interesse cultural e artístico, 
acessível a todos aqueles que 
desejam continuar ativos. 
O aumento da esperança de 
vida e a diminuição 
considerável da natalidade, são 
dois fatores que têm 
contribuído para a alteração 
significativa da pirâmide etária 
da população portuguesa, 
obrigando a que os cidadãos 
maiores de 50 anos venham a 
desempenhar, cada vez mais, 
um papel fundamental na 
sociedade. Neste sentido, foi 
com grande satisfação que a 
Junta de Freguesia de 
Carnaxide elaborou um 
projeto-piloto para a criação da 
USCAL – Universidade Sénior 
de Carnaxide, Aprendizagem e 
Lazer, em conjunto com dois 
voluntários, professores com 
experiencia noutra 
Universidade Sénior. O papel 
fundamental da USCAL está 
relacionado com a atual 
necessidade de assegurar, a 
pessoas de idade superior a 50 
anos, programas de inserção e 
formativos que as habilitem a 
compreender e a adaptar-se às 
novas realidades da Sociedade 

formativos que as habilitem a 
compreender e a adaptar-se 
às novas realidades da 
Sociedade de hoje. Tanto para 
alunos como para 
professores, que formarão um 
grupo de inter-relação, a 
USCAL será desenhada com o 
objetivo de: 
- Promover a formação e 
atualização de conhecimentos 
em áreas apelativas e de 
interesse público como são as 
das línguas, da história, das 
ciências, do 
autoconhecimento, das artes 
e de outras que venham a ser 
consideradas importantes; 
- Proporcionar atividades 
complementares de carácter 
sociocultural, recreativo e de 
convívio; 
- Promover a integração social 
e cultural, contribuindo, não 
apenas para o 
desenvolvimento pessoal e 
interpessoal, mas permitindo, 
também, a definição e 
descoberta de novos 
percursos de vida depois da 
aposentadoria (ex: através de 
intervenções em ações de 
voluntariado);  
- Promover o envelhecimento 
saudável e a melhoria da 
qualidade de vida dos mais 
idosos;                                                 
- Desenvolver e fortalecer as 
relações interpessoais e 
sociais entre as diferentes 
gerações. 
 

 

 
Cerimónia de abertura da 
USCAL 
 
A USCAL é uma resposta 
socioeducativa desenvolvida em 
equipamento, que visa criar e 
dinamizar regularmente 
atividades formativas, culturais 
e físicas. 
Funcionará no edifício sede da 
Junta de Freguesia de Carnaxide 
e em três salas cedidas pelo 
Centro Paroquial de São Romão. 
Trata-se de uma aposta clara em 
dar mais qualidade de vida aos 
cidadãos, fomentando as 
relações sociais, com 
desenvolvimento do 
funcionamento mental, físico e 
desempenho, com a procura da 
satisfação de vida e bem estar. 
Acumular recursos úteis na 
adaptação à mudança 
mantendo-se ativos e envolvidos 
na procura do saber.  
A cerimónia de abertura da 
Universidade Sénior de 
Carnaxide, Aprendizagem e 
Lazer para os alunos, 
professores voluntários, 
autarcas, forças vivas da 
Freguesia, comunicação social e 
demais convidados foi no dia 23 
de Janeiro de 2013, pelas 14h30 
no Auditório Ruy de Carvalho, 
em Carnaxide, com o seguinte 
programa: 
- Momento Cultural com a 
Atuação do músico Duka, sénior 
do alto dos Barronhos 
- Intervenção de orador 
convidado para a cerimónia de 
abertura da USCAL, Sr. Dr. José 
Manuel Constantino, Presidente 
do Conselho de Administração 
da Empresa Municipal "Oeiras 
Viva". 

 

– Intervenção do Coordenador da 
USCAL, Senhor Presidente da 
Junta de Freguesia de Carnaxide, 
Jorge de Vilhena 
– Intervenção do Senhor Vice-
Presidente da Câmara Municipal 
de Oeiras, Paulo Vistas                            
– Momento Cultural com o grupo 
de dança da Associação de 
reformados de Queluz             - 
Encerramento da cerimónia, 
seguido de "welcome drink" 
patrocinado pela sumol+compal e 
pela Pastelaria "O Forno de 
Carnaxide". 
Agradecemos ainda ao Centro 
Paroquial de São Romão que 
cedeu três salas para o 
funcionamento da USCAL e aos 
Bombeiros do Dafundo que cedeu 
o transporte para o grupo de 
dança. 
Desejamos que esta incitativa 
possa contribuir para o aumento 
da qualidade de vida dos cidadãos 
seniores, num espírito de Serviço 
Público, desenvolvendo projetos, 
com o compromisso de fazer e 
acreditando nos valores da 
sociedade, construindo um futuro 
melhor. 
 
Vivemos um tempo difícil, mas o 
futuro será o que os cidadãos dele 
fizerem. Estou certo de que 
Carnaxide com o seu esplendor e 
com as suas gentes trará a luz da 
esperança ao destino de um 
Portugal inteiro. 
Nesta Freguesia, gostamos de 
celebrar o presente que somos, 
comemoramos o passado que já 
fomos e iluminamos o futuro que 
queremos ser. 
 
 
 
 
 

USCAL - Universidade Sénior de Carnaxide, aprendizagem e lazer 
 



 

  

Comunicação do Coordenador da USCAL 
Jorge de Vilhena 

 

 

 

 O sonho da USCAL.  

Atarefado e consciente que havia muito mais a Fazer, um dia ainda na Freguesia de 
Carnaxide, surgiu-me a ideia.                                                                                                                        
Por vezes é fácil pensar, falar e até escrever.                                                                                      
O sonho sonhado é o mais difícil de concretizar. Inscrito num manifesto eleitoral, sonhei um 
dia rodear-me de obreiros que me pudessem ajudar nesta missão. Aqueles que sonharam 
acreditaram, e juntos, tornámos realidade o sonho de uma comunidade.     Rodeado de 
Mestres, os professores voluntários foram Heróis, aceitaram o desafio e ajudaram-nos a 
construir um projeto de uma vida para tantas vidas.  Os alunos, sedentos de conhecimento, 
convívio, amizade e companheirismo, completaram esta União. A luz, o sorriso e a alegria no 
olhar em cada um deles, fazem-me sentir mais Feliz, porque a missão de um Autarca é 
entender os seus concidadãos, comprovar as suas necessidades e Fazer para todos.                                                                     
Agora, com a União das Freguesias de Carnaxide e Queijas, o sonho cresceu e em breve 
também em Queijas, reunidos de mais obreiros, poderemos ter a primeira filha da USCAL, o 
pólo de Queijas da Universidade Sénior  

 

 

de Carnaxide, aprendizagem e lazer.  Agradecer é ser grato e em nome da Autarquia agradeço a todos os que tornaram 
possível este Sonho, aos que acreditaram, participaram e fizeram, sem nunca esquecer a inestimável ajuda da nossa primeira 
professora voluntária, Rosário Pinto. 

Presidente da Junta de Freguesia da União de freguesias de Carnaxide e Queijas 
 

 

O Nascimento da USCAL 

Rosário Pinto (coordenadora pedagógica)  

 
A USCAL nasceu de um parto 
sem dor, a 23 de Janeiro de 
2013, em sessão inaugural no 
Auditório Ruy de Carvalho. 
Pode dizer-se que ainda é uma 
criança mas, como todas as 
crianças da actualidade, tem 
muita energia e sabedoria. 
Tudo o que a USCAL é, deve-se 
à Junta de Freguesia de 
Carnaxide e seu Presidente, 
que abriu os braços ao 
projecto, e a todos os 
professores que oferecem o 
seu tempo e trabalho para que 
a universidade possa caminhar 
no sentido proposto: 
aprendizagem e lazer.  
A USCAL, neste ano lectivo de 
2013-2014, apresenta aos 
alunos 46 disciplinas dadas por 
35 professores e, todos eles, 
sem excepção, participam 
neste primeiro jornal. 
Como tenho um carinho 

especial pelos números, pela 

numerologia e acredito nos 

ditos Pitagóricos:  

"Tudo é número" 

 

 

"A Evolução é a Lei da Vida, o 

Número é a Lei do Universo, a 

Unidade é a Lei de Deus.",      

fiz um pequeno estudo sobre 

o nome e data de nascimento 

da USCAL que aqui apresento: 

A numerologia é o estudo do 

significado dos números e da 

sua influência sobre a vida e 

destino daquilo que é 

estudado (pessoas, empresas, 

etc.). Serve como ajuda para 

encontrar os pontos fortes e 

fracos e facilitar o ajuste do 

ponto de equilíbrio, 

contribuindo para o sucesso e 

realização nos mais diversos 

planos. Foi desenvolvida pelo 

matemático grego Pitágoras 

que relacionava cada número 

a um princípio universal para 

poder proporcionar uma 

melhor compreensão dos 

comportamentos e do 

conhecimento da vida. 

 

 

Resultados para o NOME: 
"Universidade Sénior de 
Carnaxide Aprendizagem e 
Lazer"                                                   
A partir do nome, chega-se a 
três elementos: Ambição, 
Personalidade e Expressão. 
 O número encontrado é o “8” 
(resulta do somatório dos 
números correspondentes a 
cada letra, sendo que 
a=1,b=2,c=3…i=9,j=1,k=2…) 
A vibração 8 define uma 
personalidade justa, equilibrada 
e que busca a harmonia. Este 
tipo de personalidade é 
suportada pelos valores da 
integridade, rectidão, 
responsabilidade e confiança. 
Desenvolve com competência 
todas as actividades que lhe são 
atribuídas mesmo se forem 
tarefas longas e árduas.  
O 8 indica que há vocação para a 
liderança mas também para a 
aceitação e compreensão.  
Este número está associado a 
Marte, Saturno e ao elemento 
Terra. 

 

Resultados para a DATA 
NASCIMENTO: "23 de Janeiro de 
2013" 
A partir da data de nascimento, 
chega-se a informação sobre: A 
Lição de Vida. 
 
O número encontrado é o “3” 
(23012013=2+3+1+2+1+3=12=1+2
=3) 
O desafio é desenvolver a 
comunicação e a criatividade para 
atrair pessoas e oportunidades. A 
sorte está sempre a  favor quando 
as energias estão bem 
direccionadas, isto é, quando são 
transparentes e objectivas. 
O número 3 indica que há 
optimismo, grande entusiasmo e 
capacidade de alegrar, trazer luz e 
boa disposição para os 
envolventes. Também refere a 
existência de talentos artísticos 
que, associados à imaginação, 
abrem portas para o mundo do 
entretenimento. 
Com estes números, 
correspondentes ao seu nome e 
data de nascimento, a USCAL não 
poderá deixar de ser um 
SUCESSO. 

 

 

 

 



 

 

  

Pintura Criativa  
Francisco Pestana 

Não há ARTE sem criação e, por isso, a criatividade é um ingrediente indispensável na 

pintura que todo o pintor deve desenvolver.                                                                                  

A criatividade implica risco e ousadia. Criatividade é lançar-se à aventura, em busca da 

singularidade e inovação da resposta pessoal. Porém, de nada serve lançar-se ao mar se 

não souber nadar pois a experiência durará muito pouco.                                                  

Aprender a pintar é aprender a mover-se no meio da pintura: a linguagem visual. Tal como 

aprender a nadar é aprender a mover-se na água.  

(de: Gemma Guasche e Josep Asunción) 

 

 

O Teatro na USCAL 

Virgílio Gaita  

 

Para que o jornal da Uscal seja 
uma realidade é necessário que 
alguém escreva para que todos 
possam ler. O desafio que me 
foi colocado foi que escrevesse. 
Sobre o quê? - pergunto eu. 
Ora, sobre Teatro, que é a sua 
área. Bem visto! Como é que 
eu não tinha pensado nisso! 
Mas escrever sobre Teatro... 
que interesse tem isso, se o  
fazemos todos os dias!?  Não 
fazemos todos os dias?  Só uma  
vez por semana?  Não, não me 
convencem. Eu acho que é 
todos os dias. O que fazemos 
uma vez por semana, na aula 
de Teatro (Arte Dramática!), é 
tirar a máscara do dia-a-dia e 
divertirmo-nos um bocado. 
Lemos uns textos que uns 
indivíduos têm a pachorra de 
escrever para brincarmos com 
as palavras. Pegamos nelas e 
atiramo-las! Lá vão elas 
direitinhas ao parceiro, ou 
parceira, (no caso presente são 
muito mais as parceiras!)  que 
as devolvem, já com outro 
embrulho e diferente formato. 
E brincamos.  
 
 

E fingimos. É isso o Teatro, 
brincar e fingir. É pegar na  
personagem e dar-lhe vida.    
E que agradável se torna 
quando conseguimos sair de 
nós próprios e, por um tempo, 
sermos alguém inventado...  
Só que, por vezes, essa 
invenção pode ser tão real 
que parece já a termos visto 
por aí.  
Bem, estive para aqui a 
divagar e, possivelmente, não 
era isto que se pretendia para 
o jornal.  Ou era? 
Se não for... Bem, adiante, 
falemos um pouco mais de 
Teatro.  Afinal,  o que é isso 
de "Teatro"?   
A  palavra, em si, pode referir 
muita coisa. Pode ser o que 
uns quantos hipócritas (leia-se 
"aldrabões") nos impingem 
como sendo a realidade. 
Também pode ser designado 
por "Teatro", o local onde 
algo de importante se 
desenrola. Os militares 
gostam muito de dizer que 
estão no "teatro das 
operações", sem operar, é  

 

claro... Já os médicos, quando 
operam, (esses sim, operadores) 
estão, literalmente,  
em "operações".  Se estão em 
teatro é que não sabemos. 
Daqui se depreende que anda, 
por aí, muita gente a fazer 
"teatro".  
Mas a verdade é que, aquilo que 
vulgarmente designamos por 
Teatro, tem um sentido muito 
mais  
vasto do que a representação 
em si (podemos aprofundar esta 
parte numa outra ocasião).  
Quando dizemos Teatro, ou Arte 
Dramática, parece que só 
falamos de drama quando, na 
realidade, o Teatro engloba 
todos os géneros, Teatro de 
Revista, Teatro de Comédia, 
Teatro Lírico (Ópera), e  
muito mais. Tempos houve em 
que, quando se falava de Teatro,  
a referência ia directa para o 
Teatro  Declamado (ou 
Dramático), outros géneros 
eram olhados como formas 
menores de Teatro. 
Por agora, vamos considerar o 
Teatro como sendo aquilo que  

se passa no palco, a 
representação, e vejamos os 
elementos que são essenciais ao 
seu êxito, ou seja, ao êxito do 
espectáculo.  
Um bom texto é fundamental. 
Partindo do texto,  vem o trabalho 
do encenador, na sua adequada 
preparação, que dá origem à 
"encenação".                                     
A  encenação, não é mais do que a 
especificação pormenorizada de 
todos os parâmetros que 
permitem conduzir o trabalho no 
sentido de se obter um bom 
resultado final. Terá em conta a 
expressão estética, a arte de 
dizer, de representar, a luz,  
o som, a maquilhagem, a 
cenografia e muito mais. Espera-
se da actriz / actor que entenda a  
personagem que lhe cabe, lhe 
vista a pele e a represente em 
pleno. 
É para obter o tal "bom resultado 
final", que o grupo de Teatro da 
USCAL trabalha. Um grupo coeso, 
que pretende levar a bom porto o 
projecto que tem em curso e que 
vos irá surpreender na primeira 
oportunidade. 
 

 

 

 



 

  Alguns fundamentos da Filosofia ocidental a partir do Séc.I d.c  

Francisco Soares 

 

No início da era cristã a filosofia 
começou a adormecer. Esta 
sonolência acabou por dar 
origem ao sonho filosófico 
conhecido como Escolástica, 
cujas bases assentavam em 
Aristóteles e nos ensinamentos 
da igreja. 
A filosofia foi abruptamente 
desperta destas tergiversações 
medievais no séc. XVII com o 
aparecimento de Descartes e 
da sua afirmação: “cogito, ergo 
sum” (penso, logo existo). 

Tinha começado uma era de 
iluminação: o conhecimento 
era baseado na razão. 
Todavia, os britânicos 
responderam de imediato à 
reivindicação de Descartes, 
insistindo que o 
conhecimento não estava 
baseado na razão mas na 
experiência. Estes empiristas 
britânicos depressa 
destruíram a imagem da 
razão, reduzindo a filosofia a 
uma série de sensações 
 

menores com o consequente 
risco de esta voltar, novamente, 
a adormecer. 
É então que no séc. XVIII, Kant 
despertou das suas divagações 
dogmáticas e criou um sistema 
filosófico ainda maior do que 
aquele que tinha adormecido o 
pensamento durante a idade 
média. 
Hegel, entretanto, reagiu a esta 
situação soporífera criando um 
gigantesco leito sistemático. 
Schopenhauer seguiu um  

 

 

 

caminho diferente e introduziu 
um toque de filosofia oriental no 
leito Kantiano. 
Tudo isto teve o efeito de 
despertar o jovem Nietzsche que  
começou a proclamar uma 
filosofia troante que iria manter 
toda a gente acordada durante 
muito tempo. 
Aqui estão algumas dicas para 
aliciar a vontade de assistir às 
aulas de filosofia e ouvir falar dos 
filósofos a partir do séc. I dC. 
 

Educação Corporal  

Andreia Rodrigues 

 

Cuide do corpo, a mente agradece o espírito eleva-se.  



 

 

 

  

A comunicação  

Rosangela Generalli  

 

A palavra Comunicação é uma 
realidade indiscutível dos 
tempos actuais, no entanto, 
comunicar é algo que faz parte 
da Humanidade. Tentar uma 
definição para comunicação é 
um exercício um tanto 
complexo visto que pode ser 
entendida de várias formas.  
O significado pode ser dado 
conforme o interesse das 
pessoas e das palavras que 
podem acompanhar o termo 
comunicação para diferenciá-la 
de outras. De forma concisa, 
comunicar é “pôr em  

comum”, ou seja, fazer com 
que as outras pessoas 
compreendam o que foi 
expresso, tanto através da 
comunicação verbal que pode 
ser oral e escrita como da 
comunicação não-verbal que 
envolve os nossos gestos, 
olhares, etc.  
Quando nos referimos ao “pôr 
em comum” e na 
compreensão, não estamos 
de todo a entrar na 
concordância com o que foi 
dito. A compreensão não 
implica que se concorde, 

simplesmente que se 
compreenda.                                 
Parece simples, não?  
Poderíamos dizer que conhecer 
o significado nem sempre faz 
com que a prática seja de todo 
satisfatória, mas que é um início 
para aprendermos a melhor 
forma de comunicarmos 
connosco e com outros. Que tal 
mais uma palavra?  Optamos 
por “Escuta Activa”, ou seja, não 
é apenas ouvir, requer maior 
envolvimento para escutar com 
atenção. Em termos simples, 
quando uma pessoa fala a outra 

  

escuta e vice-versa. Comunicação 
e Escuta activa, porquê não mais 
uma palavra?  
Sugerimos “Empatia”. Empatia é 
colocar-se no lugar do outro, 
escutar activamente e pensar 
como o outro. Dá trabalho?  
Algum, mas tornamo-nos muito 
melhores quando comunicamos 
tendo em atenção estas 
“palavras”, afinal, as coisas 
transformam-se e nós 
transformamo-nos quando 
escutamos activamente e somos 
empáticos. 
 
 

 

Viagem dentro da Sala de Aula 

 Hora do check-in, o passaporte 
é a vontade de viajar e o lugar 
mágico é a sala de aula. 
Prepare-se! Imagine-se a 
chegar a França e encontrar-se 
com Simone de Beauvoir e 
Jean-Paul Sartre no Le Café de 
Flore. Numa troca de ideias 
aprender um pouco mais sobre 
estes dois grandes escritores e 
caminhar lentamente até 
esbarrar com Albert Camus. 
Numa viagem fantástica, deixar 
a França e seguir rapidamente 
para Itália, cruzar-se com Ítalo 
Calvino que lhe pergunta 
“Porquê ler os clássicos?”, 
enquanto você pensa numa 
resposta, encontra-se 
subitamente com Giovanni 
Papini que lhe conta sobre a 
sua obra “Gog”. Numa viagem 
do saber, sente-se 

pronto para dar um salto à 
América Latina e descobre os 
encantos do Realismo 
Fantástico dos “Cem Anos de 
Solidão” através de um 
contacto mais próximo com 
Gabriel Garcia Márquez. Para 
quem viaja pela América do 
Sul, o Chile é uma paragem 
obrigatória e é surpreendido 
pela escrita de Isabel Allende. 
Parece que “O carteiro” tem 
algo a dizer-lhe e Pablo 
Neruda espera por si. Aguça-
se a vontade de conhecer 
mais e vai ao Peru como num 
passe de mágica e encontra-
se com Mário Vargas Llosa. 
Já que a América do Sul é 
repleta de encantos, passar 
pelo Brasil e encontrar-se com 
Vinícius de Moraes que lhe 
fala sobre o amor “que não  

seja imortal, posto que é chama, 
mas que seja infinito enquanto 
dure”. A reflexão continua com 
o encontro com Clarice 
Lispector, a sua escrita 
inquietante, a dúvida de que se 
trata apenas do narrador ou a 
escritora faz autobiografias em 
tantos livros. Será? O Brasil 
como os outros países estão 
cheios de escritores para serem 
encontrados, mas neste 
momento resolvemos dar um 
salto para época vitoriana e 
encontrarmo-nos com Oscar 
Wilde, com uma vontade de 
conhecermos mais sobre “O 
retrato de Dorian Gray” e 
corrermos o risco de um 
encontro com o “O Fantasma de 
Canterville”. 
Num piscar de olhos chegar a 
Espanha e “dançar um tango  

ainda por escrever” ao 
debruçarmo-nos sobre o livro “O 
tango da velha guarda” e 
comemorar o encontro com o 
Arturo Pérez-Reverte. 
 Já de regresso a Portugal, mas 
com a certeza de que podemos 
entrar num novo voo e pararmos 
noutros países ainda não visitados 
ou naqueles que passámos 
rapidamente, mas desta vez para 
novos encontros, agora em terras 
portuguesas, uma viagem não 
menos intensa e interessante com 
Augusto Abelaira, Nuno Bragança, 
Alçada Baptista, Mário Zambujal e 
tantos outros escritores que nos 
esperam de “braços abertos”. 
Os livros são passaportes com 
livre acesso para todos os países e 
sem visto temporário. Cada um 
escolhe o tempo de permanência. 
 



 

  

A Biodanza (Sistema Rolando 
Toro) é um sistema baseado na 
dança, música e situações de 
encontro em grupo como 
meios de produção de 
vivências harmonizadoras que 
estimulam a parte sã dos 
indivíduos e vão 
reorganizando as suas 
respostas diante da vida.       
Esta atividade parece produzir 
efeitos favoráveis para a saúde 
e qualidade de vida dos 
praticantes, trazendo alegria e 
bem-estar, melhorando 
funções vitais e facilitando a 
expressão de potencialidades 
latentes.                                  
A dança foi para todos os 
povos, em todos os tempos, 
uma celebração através da qual 
o homem se afirmava como 
membro de uma 
comunidade que o transcendia. 
Os homens dançaram a guerra 
e a paz, a magia, a cura, o 
conhecimento, a arte e a 
religião. Na dança, o homem 
está inteiro,  não há separação 
entre o domínio físico e 
psíquico, e, como a dança 
não comporta a mediação da 
palavra, expressa o indizível.  
Os corpos dos bailarinos, uma 
vez em sintonia profunda com 
ritmos, cantos e melodias, a 
eles se abandonam e se 
transformam. Esse 
poder deflagrador da dança 
sempre foi utilizado pelos 
povos desde os primórdios da 
civilização. Nos rituais sagrados 
ou profanos, o despertar de 
emoções comuns em uma 
comunidade unida reforçava a 
integração grupal e 
mobilizava os integrantes 
frente aos desafios dos deuses, 
da natureza e de 
suas necessidades vitais.           
A Biodanza tem a sua 
inspiração nas origens mais 
primitivas da dança.  É uma 
proposta para resgatar esse 
sentido de integração e união 
originais e fornecer recursos 
contra a solidão e 
fragmentação do homem 
contemporâneo.  O prefixo 
"Bio" é derivado do termo Bios, 
que significa Vida,  
 

 

 

e a palavra Dança, segundo a 
concepção francesa, vem de 
movimentos sequenciais 
plenos de sentido, que 
incluem gestos e expressão. 
Biodanza é, metaforicamente, 
a "Dança da Vida" (Trotte 
Filho, 1983).   
Rolando Toro Arañeda é o 
criador da Biodanza. Psicólogo 
e antropólogo,  nasceu no 
Chile em 1924. Ocupou a 
cátedra de Psicologia da 
Arte e da Expressão na 
Pontifícia Universidade 
Católica em Santiago e foi 
docente do Centro de 
Antropologia Médica da 
Escola de Medicina da 
Universidade do Chile. 
Começou as suas pesquisas 
em 1965, como membro 
do Centro de Investigações 
Psiquiátricas do Hospital 
Psiquiátrico e como 
investigador adjunto na 
Penitenciária de Santiago. 
Nessa época, a partir das suas 
experiências com doentes 
mentais, elaborou um Modelo 
Teórico inicial com base em 
pesquisas científicas sobre 
respostas neurovegetativas 
a determinados movimentos. 
Os seus estudos diziam de 
uma certa vinculação de 
determinados exercícios a 
acções reguladoras em nível 
visceral, com activação do 
sistema simpático-
adrenérgico ou do 
parassimpático-colinérgico. 
 Toro afirmava que certos 
exercícios deflagravam 
vivências específicas 
cujos efeitos sobre a 
percepção de si mesmo e 
sobre o estilo de 
comunicação com outras 
pessoas eram altamente 
significativas.  Uma captação 
cognitiva da Biodanza é difícil; 
seria como explicar o que é 
amor ou a arte sem nunca tê-
los sentido. A vivência é 
fundamental para que se 
possa apreender o seu 
significado.  
Rolando Toro (1991) definiu a 
Biodanza como "um sistema 
de integração afectiva,  
 
 

 

orgânica e reaprendizagem das 
funções originárias da vida 
baseado em vivências induzidas 
pela dança, música e situações 
de encontro em grupo". 
Segundo a sua abordagem, 
integração afectiva significa o 
restabelecimento da unidade, 
perdido entre percepção, 
motricidade, afectividade e 
funções viscerais. Renovação 
orgânica seria o 
restabelecimento da 
harmonia homeostática e 
reaprendizagem das funções 
originárias da vida como uma 
retro alimentação do 
comportamento e do estilo de 
vida com os seus instintos 
conservadores básicos.   
Rolando Toro trouxe a Biodanza 
para o Brasil em 1977. O 
nome inicial era Psicodança, 
mas, a partir de 1979, o nome 
oficial passou a ser Biodanza 
Hoje, após a criação da 
International Biocentric 
Foundation,  está assegurada a 
patente como Biodanza, na 
Europa, na América Latina e por 
onde se estender.   
Poderíamos definir a Biodanza, 
em uma linguagem mais 
acessível a um público leigo, 
como um sistema de integração 
humano, não interpretativo, 
com base em movimentos 
corporais com música, danças 
e situações de comunicação em 
grupo. Os seus fundamentos 
teóricos consideram que os 
exercícios estimulam vivências 
harmonizadoras, sentimentos, 
e reforçam os mecanismos 
naturais de auto-regulação, 
sendo portanto um agente 
significativo no combate ao 
stress. Através da Biodanza são 
trabalhados, simultaneamente, 
mente e corpo: o homem como 
uma totalidade na sua relação 
com a espécie, a natureza e o 
cosmos. Não se trabalha sobre 
sintomas revolvendo a miséria 
humana, mas estimulando a 
parte sã dos indivíduos.          
Movimento-música-emoção      
O homem vitimado por males da 
civilização tem uma vida 
inautêntica e fragmentada. 
Pressionado por factores sociais,  
 
 

 

políticos, económicos 
e ambientais, vive num estado 
crónico de tensões, tendo 
frequentemente a saúde abalada 
por stress, doenças 
psicossomáticas e neuroses. 
Mergulhado no caos, pensa uma 
coisa, sente outra e acaba agindo 
diferentemente; esse homem 
dissociado das suas funções vitais 
é o que poderia ser chamado de 
"o homem alienado de si mesmo". 
Uma das alternativas para os 
numerosos "doentes da 
civilização" seria a reintegração 
das  suas diferentes funções 
orgânicas e psíquicas, 
restabelecendo a sua coerência e 
unidade para fazer frente às 
pressões da existência. 
A Biodanza é um conjunto 
teórico-prático, coerente, com 
base em ciências como a Biologia, 
a Antropologia, a Sociologia, a 
Etologia e a Psicologia. A eficácia 
dos seus exercícios está enraizada 
na integração entre a música, o 
movimento e a vivência  num 
conjunto organizado, em 
que cada um dos elementos é 
inseparável da totalidade. Desta 
forma, as suas  partes estão 
dinamicamente conectadas de tal 
modo que a modificação 
de alguma produz uma mudança 
em todas as outras. O 
distanciamento semântico entre 
esta estrutura unitária constituiria 
a reprodução experimental da 
dissociação esquizofrênica em 
que percepção, motricidade 
e emoção funcionariam 
independentemente. Um critério 
para diagnóstico de níveis de 
dissociação seria a descrição do 
desajuste entre a música, 
o movimento e a expressão do 
bailarino. O conceito de vivência 
pode ser definido como um 
instante vivido.  Esta definição se 
refere-se a uma temporalidade 
aqui-agora. A vivência emerge no 
instante em que se está vivendo e 
tem uma força real que 
compromete todo o corpo. Pode 
ser evocada, mas nunca dirigida 
pela vontade. 
A emoção e a vivência constituem 
o princípio regulador das 
funções neurovegetativas 
activando ou moderando as suas 
actividades. Além disso, , 
 induzem mudanças na regulação  
 
 

Biodanza 
Teresa Gardette  



 

 

  

 
das funções cognitivas, da 
consciência e do pensamento 
simbólico. 
A indução frequente de 
vivências através de exercícios 
de Biodanza reorganiza 
respostas diante da existência. 
Essa acção reguladora não 
se exerce sobre o córtex 
cerebral, mas sobre a região 
límbico-hipotalâmica,  centro 
regulador das emoções. 
Através desse processo 
vivência-consciência,  
produzem-se mudanças 
existenciais com um novo tipo 
de aprendizagem para a vida, a 
partir dos núcleos afectivos. 
A música é indispensável na 
Biodanza, pois é o instrumento 
de mediação entre a emoção e 
o movimento corporal. Através 
de sua linguagem universal 
atinge todos com a sua 
influência e vai directamente à 
emoção sem passar pelos 
filtros analíticos do 
pensamento. Não é em vão 
que algumas ditaduras as têm 
censurado, pois podem trazer à  
 

tona e exaltar sentimentos 
amortecidos ou acumulados e 
desencadear  nos 
indivíduos reacções 
imprevisíveis. As sinfonias de 
Beethoven foram proibidas 
em certos regimes de força 
pelo seu poder de exacerbar 
espíritos revolucionários 
e insufla-los à luta. As 
marchas militares, gerando 
passos fortes e decididos nos 
soldados, têm efeitos 
adrenérgicos e os mobilizam 
às lutas. Há grande variedade 
de músicas, assim como as de 
carácter religioso, tribal, 
erótico,  euforizante e outras 
modalidades, que despertam 
nas pessoas emoções 
e sentimentos, além de 
estimularem ritmos diversos e 
a expressão individual e 
grupal. Conforme pesquisas 
de Toro, a música tem o seu 
poder deflagrador acentuado 
quando movimentos 
corporais a acompanham e 
respondem coerentemente 
aos estímulos, uma das bases 
de Biodanza.   
 
 

 

O grupo é essencial nos 
processos de mudança, porque 
induz a novas formas de 
comunicação e vínculos 
afectivos. A presença dos 
semelhantes modifica o 
funcionamento das pessoas nos 
seus níveis orgânicos e 
existenciais. Por esta razão, não 
poderia haver Biodanza solitária 
pois vivemos em relação.   
Um grupo pode ter um mínimo 
de oito pessoas até centenas 
delas,  como é o caso de 
Espumoso, uma pequena cidade 
do Rio Grande do Sul,  onde 
mais de trezentas pessoas fazem 
Biodanza semanalmente. É um 
grupo heterogéneo do qual 
participam famílias, professores 
e alunos, médicos e doentes, 
patrões e empregados, tudo 
com o apoio dos seus dirigentes 
que cooperam com recursos 
materiais e operacionais. Basta 
um facilitador para esse tipo de 
trabalho e há o benefício na 
saúde e integração 
intergeracional de toda uma 
comunidade.   A Biodanza pode 
também ser aplicada em grupos  

 

específicos  com características 
semelhantes como: idosos; 
crianças e adolescentes; 
gestantes;  pessoas com 
dificuldades para estabelecer 
vínculos profundos, 
com dificuldades sexuais, em 
estado depressivo, insegurança, 
angústia, hostilidade, 
 egocentrismo, carências 
afectivas, stress, falta de 
motivação etc., e em grupos 
especiais de reabilitação 
existencial como doentes 
mentais,  hipertensos, 
mastectomizadas e outros.   
A Biodanza ajuda a resolver uma 
ampla diversidade de problemas e 
quadros clínicos, porque activa 
funções gerais tais como a 
expressão da identidade, a 
comunicação afectiva e as 
funções integrativas do 
organismo.   
  

 

 

 

Relações Humanas 

Margarida Branco 

 
Um dos factores primordiais da 
evolução individual é o 
relacionamento entre as 
pessoas. A humanidade é uma 
só, embora se expresse através 
de múltiplas unidades que são 
os diversos elementos 
humanos. Não poderemos 
encontrar-nos se não 
encontrarmos os outros, nada 
somos sem os demais. Até o 
acto do nosso nascimento 
pressupôs a intervenção de 
duas pessoas, sendo vital que 
nos primeiros anos da nossa 
vida, alguém cuidasse de nós e 
nos amasse.  
Andamos em busca da 
identidade própria, e a forma 
como os outros nos vêm e nós 
os vemos, contribui muito para 
a autoimagem e afirmação. A 
interação processa-se, pois, 
num esquema de reflexos 
recíprocos, em que cada um se 
vê muito através daquilo 
 

que o parceiro lhe mostra.  
Tudo isto é estimulante, mas 
também assustador. É que se 
a aprovação alheia nos 
confere segurança, o receio 
de uma eventual rejeição, 
leva-nos por vezes a medos, 
que geram atitudes e 
comportamentos defensivos, 
prejudicando o entendimento 
entre as pessoas.  
Então, podem surgir 
tentativas de dominação em 
busca de uma ilusória 
autoafirmação, críticas 
destrutivas e culpabilizações 
alheias, mostrando com isso o 
nosso mal-estar pela 
desconsideração sentida. 
Assumem, pois, os mais 
diferentes matizes toda a 
variedade de interações 
humanas, tendo em conta a 
diversidade das 
personalidades em jogo. A 
tendência para a desarmonia 
decorre da relação de conflito 
que o indivíduo tem consigo 
próprio. Se estamos em  
 

Guerra por dentro, como 
poderemos trazer a paz ao 
exterior? Quando julgamos e 
criticamos aqueles que 
conhecemos, fácil e 
sistematicamente, é porque não 
nos apaziguámos, por aceitação 
própria, fazendo o mesmo com 
aqueles com quem nos 
relacionamos. Preferimos, pois, 
ver nos outros os defeitos que 
não queremos ver em nós. A 
falta de autoestima ocasiona 
muito este tipo de reações, 
porque, a insegurança que daí 
decorre, faz-nos temer o 
confronto com a nossa realidade 
que não aceitamos e 
desvalorizamos. 
Sem autoestima não se ama o 
alheio, e aquela alcança-se com 
trabalho sobre a personalidade 
de cada um, que supõe 
conhecimento, exploração de 
capacidades e aceitação das 
dificuldades e imperfeições, 
para que se possa transformar 
aquilo que se detecta. Quando 
assim se procede, somos 
capazes de entender o nosso 
semelhante,  que igualmente 
tem dificuldades 

e potencialidades e aceitá-lo no 
bom e no mau, sem julgamentos e 
rejeições. Esta compreensão, que 
pressupõe responsabilidade pela 
condução da nossa vida, liberta 
quem connosco se relaciona, 
dando-lhes a possibilidade de 
serem eles próprios, sem 
condicionamentos e imposições 
que acontecem quando queremos 
que os outros sejam à nossa 
medida e maneira. Estabelece-se 
assim a união entre as partes, ou 
seja, é o amor que conduz o 
relacionamento, havendo paz e 
harmonia. O ser que assim faz, 
abre-se para a realidade alheia, 
permutando e não impondo e 
procurando  aprender com aquilo 
que o outro expressa. 
Com este tipo de relacionamentos 
qualquer um fica mais rico  
porque os sentimentos positivos 
de aceitação e abertura trazem 
algo de novo às vidas em 
presença. 
A arte das relações humanas 
obriga a um trabalho constante 
de autoaperfeiçoamento, sem o 
que uma ou outra das partes 
contribuía para a imperfeição das 
ligações que estabelecem. 

 



 

 

  

Estava a pedi-las: - Foi contra o 
sistema estabelecido; falou de 
coisas que os grandes não 
queriam; ensinou a amar os 
inimigos; disse que Deus era 
Seu Pai e que tinha um Reino 
que não era deste mundo, e 
como se isso já não bastasse, 
chamou raça de víboras e 
hipócritas a doutores da lei. – 
Tinham mesmo que O matar! 
Tentaram fazê-lo em várias 
ocasiões, armando-lhe ciladas 
que lhes permitissem arrumá-
Lo, mas Ele era poderoso. 
 

Enquanto a sua hora não 
chegou, ninguém conseguiu 
fazer-Lhe mal algum, por isso 
é que Ele disse: “A minha vida 
ninguém ma tira, sou eu que a 
dou voluntariamente…” E 
deu! 
Morreu não porque O 
quiseram matar, e O 
mataram, mas porque quis 
dar a vida por nós. A Sua 
morte é um gesto do Seu 
amor misericordioso. Morreu 
por nos amar infinitamente. A 
Deus, Seu Pai, glorificou 

fazendo a Sua vontade até ao 
fim e Deus O exaltou e O fez 
sentar à Sua direita, para julgar 
as doze tribos de Israel, que o 
mesmo é dizer, para nos acolher 
pela Sua misericórdia no Seu 
Reino. E foi Páscoa! Não a 
Páscoa simples passagem da 
escravidão do Egito para a Terra 
Prometida, mas a passagem da 
morte à vida. E é Páscoa para 
todos, que por todos Ele deu a 
Sua vida. É Páscoa para quem 
quiser, como Cristo, aceitar a 
vontade de Deus, viver em 
 
 

 

conformidade com ela e viver 
dessa vontade, qual alimento que 
sacia. Acolhamos a vida como 
dom por excelência. Vivamos a 
felicidade de viver e de podermos 
partilhar a vida com Cristo, e 
como Ele, por Deus e pelo nosso 
próximo. Uma Santa Páscoa para 
todos! Cristo deu-nos uma vida 
nova de amor, de paz, de 
esperança, de libertação e de 
coragem. 
Aleluia!         
 
 

 

 

E foi Páscoa! 
Miguel Simões 

ENCONTROS DE   CULTURA   CLÁSSICA 

 
 
 

 

Todas as línguas e culturas do 
mundo vivem do contato e do 
diálogo. E as palavras 
estrangeiras aportuguesadas 
são como fósseis: contam a 
história dos povos que 
conviveram com quem falava a 
“língua de Camões”. Povos em 
florescimento artístico 
deixaram termos sobre 

espetáculos e cultura. É o caso 

do Italiano. 

Estas asserções servem para 

mostrar o contentamento que 

até hoje me acompanham por 

ter, em boa hora, proposto à 

Direção da USCAL, a abertura 

da disciplina de Italiano. 

Os Alunos aderiram, e posso  

garantir que se formou um 
grupo numeroso, alegre, 
dinâmico, participativo, 
 respeitador, desejoso apenas de 

conhecer e aprender os 

segredos da “bella Italia”, 

esforçando-se para escrever e 

falar “questa bella e dolce 

lingua”. 

 

Efetivamente, a língua italiana é  
bela, doce, melódica. E é 
envolvente, porque  quanto 
 mais se “parla”, mais se tem 

“voglia” de continuar a falar. 

Devo realçar e agradecer a óptima 

relação de confiança e amizade 

que todos me revelam, não 

esquecendo a ética, o respeito e a 

atenção nas aulas. 

 
 

QUI,   SI   PARLA  ITALIANO!... 

 

 

Aos Alunos da USCAL, neste 
ano letivo de 2013-2014, foi 
apresentada esta nova 
disciplina com o objetivo de 
relembrar os valores herdados 
das antigas civilizações greco-
latinas. 
Através de noções básicas 

chega-se à conclusão de que o 

Latim é indis- pensável para o 

conhecimento da língua 

portuguesa e de que alarga 

também as competências nos 

estudos da História, de 

Filosofia, do Direito, das 

Artes… Deve-se também 

realçar o quão importante 

será ter em conta a 

Etimologia dos vocábulos, a 
grafia e o valor semântico. 
A planificação das aulas obedece 
ao estudo e análise de 
conteúdos, como: 
1 – Os mitos e as lendas greco-
latinas 
2 – A origem lendária de Roma 
3 – A religião romana e as suas 
divindades 

 

4 – A vida em Família 
5 – Portugal no tempo dos Romanos 
Todos estes temas são transportados 
para o quotidiano, levando os Alunos 
a confrontar-se com os novos valores, 
por vezes tão opostos aos dos nossos 
antepassados. 
Agradeço o contributo precioso dos 
Alunos para o enriquecimento destes 
nossos Encontros. 

 
 
 
 



 

 

  

A Imperatriz solitária, Isabel de Portugal (1503-1539) 
Gabriel Wicke 

Isabel de Avis e Trastámara foi 
Isabel de Portugal (não 
confundir com Santa Isabel de 
Portugal, a Rainha Santa, 
esposa do rei D. Dinis – milagre 
das rosas). 
Filha do rei Manuel I de 
Portugal e da rainha Maria de 
Aragão e Castela, Isabel nasceu 
a 10 de Março de 1526 no 
palácio real de Lisboa. Era neta 
dos Reis Católicos tal como o 
seu primo Carlos I de Espanha e  
 

V da Alemanha, com quem 
casou através de um 
matrimónio “arranjado” ou 
“de conveniência”.  
Diziam-na belíssima e era, de 
facto, a princesa mais bela da 
Europa, do seu tempo, como 
prova o retrato pintado por 
Tiziano (foto).  
A princesa casou-se em 1926 
(primeiro em Almeirim por 
procuração e depois em 
Sevilha já com Carlos I). 
Fizeram a lua de mel na 
Alhambra, em Granada.  
Isabel foi o maior apoio que 
Carlos I teve. Em cinco 
ocasiões, na ausência do seu 
marido, governou Espanha.  
Isabel e Carlos I tiveram 6 
filhos mas só três 
sobreviveram: um rapaz e 
duas raparigas. O rapaz, mais 
tarde, foi coroado como 
Felipe II de Espanha e em 
1560 como Felipe I de 
Portugal.  
Isabel morreu de 
complicações no parto do  

 

último filho, no Palácio de 
Fuensalida em Toledo (1539), 
aos 35 anos de idade. Está 
sepultada no Panteão do 
Mosteiro do Escorial (Madrid). 
Este matrimónio foi sempre de 
fidelidade conjugal, situação não 
habitual nas monarquias da 
época, e ainda menos habitual 
nos matrimónios reais “de 
conveniência”.  Carlos I foi 
sempre fiel à sua esposa e 
dedicou-lhe todo o respeito que 
ela merecia.  Após a morte de 
Isabel, Carlos I refugiou-se num 
mosteiro em Toledo e mandou 
pôr o retrato da esposa no seu 
quarto, frente à cama. Carlos 
nunca esqueceu Isabel, manteve 
luto durante muitos anos e 
nunca mais voltou a casar.                  
Uma lenda                               
Tendo a imperatriz falecido em 
Toledo, e estando nessa época o 
soberano em Granada, 
encarregou o Marquês de 
Llombay de a conduzir até si a 
fim de a sepultar. Chegados lá, 
ao abrirem cerimoniosamente o  

 

caixão de D. Isabel, a fim de 
verificarem a identidade do régio 
cadáver, a sua decomposição ia já 
avançada e, perante a hedionda 
visão do cadáver descomposto, o 
ainda Marquês de Llombay, 
casado com a portuguesa D. 
Leonor de Castro, jurou nunca 
mais servir a senhor humano. Ao 
enviuvar de D. Leonor, ingressou 
na Companhia de Jesus sendo 
depois canonizado como São 
Francisco de Borja.  
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Saudemos a Matemática 

Mª José Matos 

 A Matemática é o alfabeto com 
que Deus escreveu o Universo  
(Galileu Galilei) 
A Matemática, invisível ou bem 
à vista, é uma realidade 
intrínseca do Universo e, 
portanto, da Existência, da 
Vida, da Qualidade de Vida.  
Está presente quando 
quantificamos (cabeças de 
gado, distâncias, ...), quando 
criamos (casas, pontes, 
automóveis, aviões, 
computadores, ...), quando 
explicamos fenómenos (lei da 
gravidade, probabilidades de 
acontecimentos vários, ...), nas 
manifestações da Natureza 
(periodicidades 

de ocorrência de fenómenos 
naturais; geometria dos 
cristais, dos favos de mel, das 
conchas; proporções de 
figuras geométricas, de 
árvores, de rios, de partes do 
corpo; estrutura fractal dos 
pulmões, das guelras, das 
árvores...), .... 
Difícil de definir, a 

Matemática (do grego 

matemathikê que significa 

ensinamento) é – mais do que 

um modo de pensar utilizado 

para resolver todo o tipo de 

problemas - uma ciência 

formal assente em axiomas, 

teoremas, corolários, lemas, 

postulados e preposições 

conducentes a 

conclusões teóricas e práticas. 
Segundo uma definição actual, a 
Matemática pode ser vista como 
a Ciência dos Padrões, ou seja, 
como um sistema formal de 
pensamento para reconhecer, 
classificar e explorar padrões. 
Na verdade, os matemáticos 
estudam padrões - de 
comportamentos, de 
modelação, de possibilidades, ... 
Padrões reais ou imaginários, 
concretos ou abstratos, visuais 
ou mentais, estáticos ou 
dinâmicos, qualitativos ou 
quantitativos, surgidos do 
mundo que nos rodeia ou 
apenas da mente humana. O 
conhecimento de matemática é 
reconhecido como fundamental 
na formação intelectual e social 
dos indivíduos, contribuindo 
para a sua 

capacidade de evoluir cognitiva e 
culturalmente, como cidadãos 
preparados para lidar com as 
mudanças da sociedade - através 
do desenvolvimento da 
autonomia, da criatividade, da 
criticidade, da capacidade de 
argumentação. Como modo de 
pensar revelou-se indispensável 
nas realizações e descobertas 
feitas ao longo dos tempos, 
continuando, hoje e sempre, a 
produzir acontecimentos 
surpreendentes, como sejam o 
acesso às nanotecnologias, ao 
estudo do genoma humano, à 
modelação celular, entre outros, 
presentes e futuros. Tal como 
uma árvore em crescimento, 
amplia e fortalece os seus ramos 
enquanto vai produzindo ramos 
novos e novos frutos. É essa a sua 
condição! 

 



 

  
A Rinite Alérgica  
Paulo Castro  

A rinite alérgica é uma das 
alergias respiratórias mais 
comuns que (normalmente) 
vem mais em força na 
Primavera. As estatísticas 
apontam que 3 milhões de 
portugueses estão 
diagnosticados com rinite 
alérgica. É um número 
alarmante, mas a noticia mais 
chocante é que os números 
estão a aumentar e os 
cientistas não sabem explicar o 
porquê. 
A rinite, também conhecida 
como febre dos fenos, é uma 
reacção exagerada do sistema 
imunitário a agentes externos, 
que numa situação normal não 
causariam qualquer reacção ao 
organismo humano.              
Estes agentes podem ser 
 

pólen, pó, produtos químicos 
(até mesmo perfumes e 
ambientadores do lar) e pêlos 
de animais.  
Os principais sintomas são: 
• Espirros, corrimento nasal, 
vermelhidão 
• Comichão, olhos 
lacrimejantes 
• Dor de cabeça 
• Respiração ofegante, pieira 
e tosse 
A Medicina Ocidental trata os 
sintomas da rinite com 
descongestionantes e anti-
histamínicos. Esta medicação 
já não é tão prejudicial para 
organismo como foi nos 
primeiros medicamentos 
introduzidos no mercado. 
Porém, ainda causam efeitos 
secundários desconfortáveis, 
tais como a sonolência. E por 
esta razão, muitas pessoas 
desvalorizam o tratamento. 
Para a Medicina Tradicional 
Chinesa, os pacientes que têm 
Rinite Alérgica apresentam 
um padrão de fraqueza no 
Baço com produção excessiva 
de mucosidades, tais como a 
expectoração, que leva a 
problemas com a função  

pulmonar. Os tratamentos de 
acupunctura, fitoterapia, 
associados com alterações a 
nível alimentar, favorecem o 
combate à Rinite Alérgica. 
Quando se trata de Rinite 
Alérgica o tratamento é dividido 
em duas fases: 
1.Aliviar o desconforto 
2.Tratar a causa da raiz do 
desequilíbrio 
Uma pesquisa, feita no Centro 
Médico da Universidade Charité, 
em Berlim, na Alemanha, 
envolveu 422 pessoas que 
sofriam de alergias sazonais. A 
apresentação de resultados foi 
bastante positiva, comprovou-se 
que a acupunctura reduziu cerca 
de 70% dos sintomas 
desconfortáveis, em dois meses 
de tratamento. 12 dicas caseiras 
para minorizar os sintomas da 
Rinite Alérgica: 
-Deixe a casa bem ventilada e 
evite a formação de bolores. 
-Tire gatos e cães do quarto, 
principalmente de cima de sofás 
e camas. 
-Lave as roupas de lã antes de 
usá-las.                                              
-Não varra a casa nem use 
espanador. Prefira aspiradores e 
 
 

 

panos microfibra. 
-Use capas antialérgicas nas 
almofadas e colchões. 
-Elimine carpetes e tapetes. Os 
pisos frios, como cerâmica e 
porcelana, são os mais indicados. 
Também evite peluches e 
almofadas. 
- Evite o contacto com perfumes 
fortes (cosméticos ou produtos de 
limpeza), fumo de cigarro e 
insecticidas. 
-Limpe o nariz e gargareje 
diariamente com água morna e 
sal marino. 
-Alguns sprays à base de soro 
fisiológico também podem ser 
usados no nariz para humedecer a 
região. Certifique-se de que eles 
não contêm cortisona. 
-Se sentir o ar muito seco, 
coloque uma bacia com água ou 
um humidificador de ar no 
ambiente. 
-Escolha alimentos ricos em 
vitamina C (fruta e hortaliças) e 
magnésio (nozes e cereais). 
-Misture uma colher (chá) de 
vinagre de cidra em 1/2 copo de 
água. Beba devagar, 
preferencialmente pela manhã. 
Leia sobre estes e outros assuntos 
de saúde em 
www.acupunctologica.com 

 

 

Questões demográficas e sociologia do turismo 

Mª Baltazar  

 pode dizer-se que o Território 
Nacional e as Águas 
Territoriais atingem uma 
extensão de 1,73 milhões de 
quilómetros quadrados, 
colocando assim o nosso País 
no terceiro lugar entre os 
Países da União Europeia.  
E que dizer sobre a 
diminuição da fecundidade 
nos últimos 60 anos? E sobre 
a diminuição do numero 
médio de filhos por cada 
mulher? Como medir os 
fluxos migratórios, os 
movimentos pendulares? A 
atractividade dos meios 

urbanos e a desertificação das 
zonas interiores...?Qual o 
efeito destes movimentos na 
nossa geração e nas futuras?? 
Estas e outras são as 
preocupações demográficas 
da geografia moderna que os 
nossos alunos da USCAL tão 
interessadamente ouvem, e 
aprendem a ler na informação 
diária dos meios de 
comunicação.                         
Também a Geografia Humana 
encontra campo para dedicar 
atenção e integrar aspectos 
emblemáticos do Património 
Edificado e Histórico 

Falemos então da disciplina 
de Geografia Humana e sua 
importância para se entender 
um pouco melhor o porquê 
dos Movimentos 
Populacionais Humanos 
sobre o Planeta. Permite-se 
com eles conhecer as várias 
vertentes e sua versatilidade 
na caracterização dos índices 
fornecedores da dimensão da 
População Portuguesa. Sabe-
se que a União Europeia tem 
a sétima maior área territorial 
do Mundo e se considerarmos 
a área marítima sobre a qual o 
nosso País exerce soberania, 

 
 

através das visitas temáticas 
feitas ao longo do ano lectivo 
a diversos locais, como é o 
caso da visita à “Universidade 
de Coimbra”, ao “Centro de 
Ciência Viva Rómulo de 
Carvalho” ao “Percurso 
Torguiano e Museu MIGUEL 
TORGA”, à ”Mina do Lousal”, 
às ”Ruinas de Miróbriga”, ao 
“Mosteiro de Alcobaça”, ao 
”Castelo de Leiria” e ainda ao 
Património Industrial 
Contemporâneo na visita à 
”Fábrica de Cristais Atlantis”.  
 

 

http://www.acupunctologica.com/


 

  

1- Refeições diárias – 
Idealmente, devem-se fazer 
quatro refeições por dia, ou até 
mesmo cinco no caso de nos 
deitarmos tarde. Saltar 
refeições, além de desregular 
os níveis glicémicos, pode 
contribuir para um aumento do 
consumo calórico, pois na 
refeição seguinte, devido a 
sentirmos mais fome, a 
quantidade de alimentos 
ingerida é superior à 
recomendada. É muito 
frequente, isto acontecer quer 
ao almoço, quer jantar, ou seja, 
saltar o lanche da manhã e da 
tarde e comer-se demasiado na 
refeição seguinte. Esta situação 
é agravada pelo facto de a 
seguir o gasto calórico ser 
menor devido à diminuição da 
atividade física, levando ao 
aumento excessivo de peso. 
2-Pequeno-almoço – o 
pequeno-almoço é uma 
refeição à qual devemos dar a 
maior importância. Após a 
noite, os níveis glicémicos 
encontram-se mais baixos e 
por isso os níveis de “açúcar” 
devem ser repostos. Um bom 
pequeno-almoço é 
fundamental para aumentar a 
concentração intelectual e dar 
energia. Deve conter sempre 
fruta e cereais integrais ou 
semi integrais. Uma boa opção, 
embora à primeira vista possa 
parecer estranho, é um bom 
prato de uma boa sopa com 
leguminosas e uma peça de 
fruta. Deste modo,  logo pela 
manhã, garantimos o aporte de 
vitaminas, minerais, fibra, 
energia e proteína. 
3-Beba água, sempre! – a água 
é a bebida ideal para ser bebida 
às refeições e fora delas. Seis a 
oito copos, repartidos ao longo 
do dia, é o desejável. Durante 
as refeições deve-se beber 
água. No entanto, deve-se 
evitar ingerir uma quantidade 
muito elevada pois pode 
contribuir para atrasar o 
processo digestivo. Evitar 
beber água que tenha estado 
ao sol ou junto de uma fonte 
de calor, sobretudo se está 
numa garrafa de plástico.  
 

Para quem não aprecia água 
na forma natural, pode 
substitui-la por chá de ervas 
ou caldos líquidos onde se 
cozeram alguns legumes que 
enriquecem o caldo de 
vitaminas e minerais. 
4-Evitar excesso de proteínas 
– ao contrário do que muitas 
vezes pensamos, um ovo é, 
por si só, um alimento com 
proteína completa. Deste 
modo, é de evitar comê-lo 
juntamente com carne ou 
peixe. Se o fizermos, devemos 
reduzir a quantidade destes 
últimos. Isto é importante, 
especialmente para quem 
costuma ter níveis elevados 
de ácido úrico, sendo que as 
carnes de animais jovens são 
as que contribuem ainda mais 
para o aumento desses níveis. 
5-Evitar caldos de carne, de 
peixe, de legumes, etc. – 
estes caldos são muito usados 
em cozinhados e sopas, no 
entanto, um dos seus 
componentes principais é o 
sal, pelo que devem ser 
usados só excecionalmente. 
Ervas aromáticas e especiarias 
são um bom substituto e há 
sempre algumas que se 
adaptam perfeitamente ao 
nosso prato: coentros, salsa, 
sálvia, manjericão, estragão, 
orégãos, etc. Outra opção, é 
fazer os caldos em casa, 
embora isso seja mais 
trabalhoso. 
6-Evitar comer pão branco – 
dar sempre prioridade ao pão 
escuro, de farinhas realmente 
integrais e de preferência com 
a menor quantidade de 
agentes químicos 
adicionados. Alguns pães são 
escuros, devido apenas à 
quantidade de farelo que se 
junta à farinha, pelo que nos 
devemos sempre certificar se 
a farinha é realmente integral. 
O pão branco é um alimento 
de qualidade reduzida, 
contribui para o aumento 
calórico e contém poucos 
nutrientes interessantes em 
termos de saúde. 
7-Antioxidantes – estes 
nutrientes estão na moda e,  

sabe-se hoje, que contribuem 
para o bom funcionamento do 
nosso sistema imunitário 
(protetor de doenças). No 
entanto, não devemos centra-
nos em determinados alimentos 
específicos. Regra geral, os 
vegetais e frutos contêm 
antioxidantes e todos eles são 
necessários. Deste modo, o 
melhor é consumir de todos e 
variar diariamente. Cenouras 
contêm beta caroteno, tomates 
contêm licopeno, etc. Consumir 
vegetais crus nas duas refeições 
principais ou beber diariamente 
um sumo de vegetais, contribui 
para o aporte de antioxidantes 
sem recorrer a alimentos 
“milagrosos” que, muitas vezes, 
não se conhecem outros efeitos 
indesejáveis que possam ter, 
além de aumentarem a nossa 
“pegada ecológica”. 
8-Exercício físico – atividade 
física não quer dizer que 
tenhamos de correr, fazer aulas 
de ginástica aeróbica ou 
levantar pesos em ginásios. 
Natação, hidroginástica ou a 
marcha, são atividades físicas 
tão importantes como qualquer 
outro tipo de exercício e, por 
vezes, até mais aconselháveis. 
Idealmente, a atividade física 
deve realizar-se diariamente ou, 
no mínimo, três a quatro vezes 
por semana e, pelo menos, 
durante cerca de quarenta 
minutos. Indivíduos com grande 
excesso de peso devem abster-
se de correr ou de fazer 
exercício de grande impacto e 
devem optar pela marcha ou 
exercício dentro de água para 
não criarem ou agravarem 
problemas nas articulações. Do 
mesmo modo, indivíduos 
sedentários devem começar a 
realizar atividade física devagar 
e por menos tempo, 
aumentando gradualmente e à 
medida que se vão sentindo 
evoluir. 
9-Dietas drásticas – são para 

esquecer de todo, ninguém 

ambiciona emagrecer agora e 

aumentar de peso nos meses 

seguintes. Dietas que não 

possam ser seguidas para a vida,  

 

 

são sinal de que não são a solução 
ideal. 
10-Dieta ideal – é aquela que 
mantem um peso adequado em 
cada indivíduo, que é ajustada aos 
seus hábitos alimentares e 
respeita os seus gostos pessoais. 
Deve contribuir o melhor possível 
para a manutenção de uma vida 
longa e livre de doenças crónicas, 
que podem, na sua maioria, ser 
evitadas pelo próprio indivíduo. 
 
 
 

10 “Dicas” de nutrição para seguir toda a vida  
Conceição Silva 



 

 

  

O NAUS 
Rui Pires 

 criação do NAUS, foi, em 
primeiro lugar, a necessidade 
de sabermos olhar para além 
da nossa própria academia, 
para alcançarmos os 
objectivos comuns que nos 
propusemos atingir.  
Esse saber olhar para lá das 
metas próximas, deve ser 
assumido por quem participa 
nesta obra transversal, 
composta por várias vontades 
e opiniões. 
Este movimento tem uma 
intenção solidária e de 
entreajuda, reflectindo o que 
há muito se sentia necessário, 
face ao folclore e à forma 
desprestigiante como, muitas 
vezes, são tratados os 
cidadãos seniores.                      
Os fundadores deste núcleo, 
assumem a obrigação moral e 
social de congregar os 
esforços em defesa da sua 
identidade cultural e  

fortalecimento da nossa 
cultura. NAUS, apresenta-se 
como independente, face a 
qualquer poder não 
democrático e privilegia o 
diálogo, no desenvolvimento 
das suas opções.  
Fomentamos o aparecimento 
de novas ideias e provamos 
que é possível avançar, para 
além de interesses 
diversificados, assumindo as 
nossas diferenças como uma 
prova da força deste nosso 
movimento. Defendemos o 
fomento cultural, bem como a 
elevação digna da nossa 
cidadania. Promovemos o 
respeito pelo próximo e 
procuramos simultaneamente 
elevar a nossa capacidade 
intelectual. Preservamos os 
princípios da ética, da 
honestidade e da dignidade, 
por forma a espalharmos uma 
correcta educação cívica, de  

 

A lista eleita para o triénio 
2013/2015  é assim 
constituída: 
Assembleia Geral:    
Presidente – Fortunato Neves 
– ACSSL Vice Presidente -  
Marília Abel – UNISBEN                         
Secretário – Carlos Santos 
Silva – UNIQUE                       
Conselho Fiscal:                      
Presidente – Fernando Botas 
– NOVA ATENA                           
Vice Presidente – Fátima 
Pissarra – USO                       
Secretária – Marta Rodrigues 
– US MASSAMÁ                      
Direcção:                              
Presidente – Jerónimo Matos 
– USALMA                                   
Vice Presidente – Rui Pires – 
USO                        
Tesoureiro/Secretário – Carlos 
Pereira – UNISBEN 
NAUS - Núcleo de Academias 

do Universo Sénior                          

O espírito que presidiu à 
 

que nos possamos orgulhar, 
quando nossos próprios filhos 
e netos defenderem estes 
mesmos princípios. 
Trabalhemos com 
fraternidade e elejamos, mais 
do que o sucesso pessoal, o 
sucesso desta aspiração 
comum dos que integram o 
NAUS.  
Procuremos manter a frescura 
de espírito, necessária para 
trilhar caminhos novos, por 
onde atingiremos os 
objectivos traçados. E estes, 
assentam nos preceitos de um 
são convívio, baseado nas 
regras de respeito por nós 
próprios e pelo nosso 
semelhante. 

 

 

 

Humor 

Vitor Antunes 

 



 

 

 

  

A França vai devolver três pinturas roubadas pelos nazis 

durante a Segunda Guerra   
Mª José Cadete  

Paisagem montanhosa, de Joos de Momper 

 
 

 
O Estado Francês vai devolver três pinturas roubadas pelos nazis durante a Segunda Guerra Mundial, a comunicação foi feita pela 
Ministra da Cultura Aurélie Filippetti, em finais do passado mês de Janeiro e foi amplamente noticiadaem vários órgãos da 
comunicação social. 
Os quadros em questão serão restituídos sem demora, dois estavam expostos no Museu do Louvre em Paris e o terceiro no Museu 
de Belas Artes de Dijon (centro-oeste da França). Trata-se de uma “Paisagem Montanhosa, deo pintor flamengo Joos de Monper, 
um retrato de mulher do século XVIII e uma pintura a óleo sobre madeira representando a “Madonna com a Criança”.   
Em Março do ano passado já tinham sido restituídos sete quadros aos descendentes legítimos dos seus propeietários, sendo que ao 
longo de vinte anos, o Governo Francês devolveu cerca de 70 obras aos herdeiros dos espoliados pelos nazis. Estes quadros 
integram-se num grupo de cerca de 2.000 sem proprietário identificado, que são mantidas em exposição nos Museus Franceses, 
para que a sua exibição ajude a identificar os respectivos proprietários que os deverão reivindicar. 

 

Retrato de Joos de Momper   
c. 1632-1641, por Anthony van Dyck 

 

1635, também em Antuérpia. 
Descendente de uma família 
de artistas, destacou-se nas 
artes como pintor, 
enquadrando-se no 
movimento artístico da 
Renascença Flamenga e 
Alemã. Joos de Momper o 
Jovem (1564–1635), também 
conhecido como  Josse de 
Momper, foi um dos mais 
inportantes pintores do 
género de paisagem 
flamenga, tal como Pieter 
Brueghel o Velho e Peter Paul 
Rubens. A influência de 
Brueghel é evidentemente 
clara em muitos dos trabalhos 
de Momper. Muito se tem 
escrito acerca de obras de 
arte roubadas, em diversos 
contextos, nomeadamente 
durante a Segunda Guerra 
Mundial. Criaram-se 
organizações e grupos de  

 

trabalho para ajudar nesta 
tarefa mas, fruto de um 
conjunto de variáveis, o assunto 
é bastante complexo e as 
devoluções são em pequeno 
número.  
Esta problemática de roubos de 
obras de arte atravessam muitos 
séculos, são conhecidos muitos 
exemplos desde a Antiguidade 
Clássica até aos nossos dias. 
Alguns processos arrastam-se 
em tribunais e de tempos em 
tempos encontramos artigos 
sobre o assunto.                                            
Provar a pertença de uma obra 
de arte é muitas vezes quase 
impossível e sem prova a 
restituição não se verifica. Os 
anos passam, os donos morrem, 
os documentos perdem-se, os 
certificados de autenticidade 
não existem, a execução dos 
testamentos demoram,  as listas 
de inventários são pouco  

 

 

 

conclusivas já que não identificam 
convenientemente os objectos, os 
herdeiros nem sempre 
conseguem provar que o são 
efectivamente, além de que por 
vezes se gasta mais do que a obra 
poderá valer.  Com o 
conhecimento que temos de 
obras de museus, colecções 
públicas e privadas, verifica-se 
que se uma grande parte dos 
objectos de arte voltassem à sua 
origem, seria uma tarefa 
impossível, até porque a dinâmica 
do tempo alterou tanta coisa no 
contexto, nada se pode repetir. 
Contudo, considera-se que há 
necessidade de tentar-se atenuar 
o efeito da espoliação, desde que 
se possa produzir prova da 
titularidade, para evitar 
oportunismos. 
 

Com o nome de nascimento 
de Joos de Momper, nasceu 
em 1564 em Antuérpia, 
Ducado de Brabant, Habsburg 
Netherlands e faleceria em 



 

 

 

 

 

  

Falarmos da Junqueira, é 
falarmos antes de mais, da 
figura que foi Artur Lamas, ou 
seja, aquele que, nascido e 
criado neste local, lhe 
consagrou ilimitado carinho. 
“Queria-lhe como às meninas 
de seus olho.”(1)  Mário de 
Sampayo Ribeiro, faz-nos uma 
retrospectiva histórica do que 
foi a vida e obra deste 
arqueólogo e numismata, 
retrospectiva essa, que será 
sem dúvida alguma o ponto de 
partida para compreender esta 
rua e, bem assim, as suas casas 
nobres, os seus moradores, 
enfim, um pouco da sociedade 
de então. Desde o sopé do 
monte de Santo Amaro, em 
cujo local se encontra a Capela 
de invocação do Santo que lhe 
deu o nome, até à antiga Praça 
do Cais de Belém, podia-se 
noutros tempos observar um 
extenso areal, o qual, 
delimitava a margem direita do 
Tejo, e que, desde tempos 
remotos foi designado por 
Juncal. Foi desta designação 
toponímica (Juncal), ou seja, 
terreno onde crescem juncos, 
que derivou a palavra 
Junqueira, palavra esta, que 
veio mais tarde a ser utilizada 
como nome da Rua que vai 
desde Santo Amaro até Belém. 
Nem sempre a sua designação 
terá sido esta, pois a 
documentação existente, 
refere-nos que esta Rua terá 
inicialmente sido denominada 
por Rua Direita da Junqueira e, 
só mais tarde, Rua da 
Junqueira. Houve ainda quem 
pretendesse dar o nome de D. 
João da Camara a esta rua, 
acontecimento esse que, mais 
à frente mencionaremos. Mas 
qual terá sido na realidade a 
origem ou razão de ser deste 
nome ? Observemos pois, o 
que Mário de Sampaio Ribeiro 
nos refere na sua obra: “A meu 
ver só uma é verosímil — a 
existência de grandes macissos 
de juncos no local. Mas... a 
presença destas plantas 
herbáceas pressupõe terrenos 
muito húmidos, se não mesmo 
a existência de águas paradas, 
estagnando lentamente sob as 
inclemências estivais.  

 

 

Ora no sítio da Junqueira 
havia uma ponte muita 
extensa sôbre a foz do 
chamado Rio Sêco, ponte que 
só desapareceu no último 
quartel do século XVIII quando 
se construiu o edifício da 
Cordoaria Nacional. Pois 
segundo o testemunho de um 
seu contemporâneo, no 
inverno as águas estagnavam-
se naquele sítio e tornavam-
no invadiável (2). Se isto era 
assim nos fins de setecentos, 
quando o local já estava, a 
bem dizer, urbanizado e o rio 
de todo secado 
artificialmente, como não 
seria antanho, quando o 
caudal de água resultante da 
confluência das ribeiras da 
Sacota e do Almotive corria 
livremente todo o ano. É, pois, 
tudo quanto há de mais 
razoável admitir que, outrora, 
os juncos vicejassem no 
autêntico e avantajado 
atoleiro que seria, na mór 
parte do ano, tudo quanto ia 
desde o grande almargem — 
hoje proximidades do chafariz 
— até cêrca do palácio 
Soares Franco de nossos dias, 
no extremo nascente da 
curva que a rua descreve (3). 
Nêsse local seria a Junqueira 
pròpriamente dita e o 
topónimo alargar-se-ia muitas 
dezenas de passos para 
aquém e para além, até onde 
topasse com outros aplicados 
a zonas limítrofes”. (4) 
Conforme referimos atrás, 
houve mesmo quem 
pretendesse dar a esta rua o 
nome de D. João da Camara, 
facto que, levou vários 
residentes a manifestarem-se 
contra tal decisão. Numa 
carta publicada por Artur 
Lamas (um desses residentes), 
no Diário de Lisboa de 15 de 
Março de 1922, e transcrita 
em A Monarquia, a 18 do 
mesmo mês, este “filho” da 
Junqueira, questionava a 
referida mudança. O teor da 
referida carta, embora um 
pouco extenso, dado o seu 
interesse histórico, iremos 
aqui inseri-lo:  “Sr. Director. — 
Foi com profunda mágua que 
os junqueirenses receberam a 

 

notícia de que á rua da 
Junqueira ia ser mudado o nome 
para rua de D. João da Camara. 
Não é contra a homenagem ao 
glorioso escritor que os 
junqueirenses protestam: D. 
João da Camara merecia até que 
se fizesse uma larga, grande e 
bem ajardinada avenida, só para 
a ela ser dado o seu nome. É 
simplesmente contra a mudança 
de um nome que está gravado 
nos nossos corações, que nós, os 
junqueirenses, protestamos. Não 
ha para nós rua mais bela em 
toda a cidade! E tão habituados 
estamos ao seu nome que não 
ha decreto nenhum que nos 
possa obrigar a não o 
adoptarmos. O resultado da 
mudança já se pode, por isso, 
prevêr: é o ficar a rua com dois 
nomes, como já sucedeu com o 
Terreiro do Paço, com o Rossio, 
com a rua dos Capelistas e com 
muitas outras. Uma confusão 
inutil, incómoda e até perigosa, 
pois que, muitas vezes, tais 
mudanças dão lugar a 
complicações várias. O vereador 
sr. Petronila fez a sua proposta 
cheio de boas intenções, 
estamos disso convencidos; mas, 
obsecado com a ideia, que é 
justissima, de prestar 
homenagem a um vulto notavel 
da nossa Pátria, esqueceu-se de 
que ia ferir profundamente os 
corações de centenas de 
pessoas. Se de tal se lembrasse 
decerto não teria feito a sua 
proposta. Pense s. exª no grande 
desgosto que teria se alguem se 
lembrasse de mudar o nome á 
sua terra natal ! (...)”Artur 
Lamas, defendia assim a “sua 
dama” com todas as forças que 
tinha. Na sua carta, ele 
continuava a argumentação 
dizendo: “ (...) Demais a nossa 
querida Junqueira tem história, 
tem tradições que devem ser 
respeitadas. Não é um sitio 
banal. Quem se der ao trabalho 
de folhear um dos livros da 
Chancelaria de D. Denis, lá 
encontrará registada uma Carta 
pela qual o rei lavrador, para 
romimento dos seus pecados, 
doou o sitio da Junqueira, e 
varios outros sitios do seu 
reguengo de Algés de Ribamar, a 
par de Lisboa, a D. Urraca 

 

 

Pais, abadessa do seu mosteiro de 
S. Denis de Odivelas, e ás outras 
abadessas que depois dela fossem 
do mesmo mosteiro. Foi D. Urraca 
Pais sepultada no claustro do seu 
convento e deram-lhe, passados 
séculos, como companheira de 
sepultura, a celebre Madre Paula. 
Depois, no ultimo ano do seculo 
XVI, por escritura datada de 24 de 
Março de 1600 e feita nas notas 
do tabelião Antonio Vieira, foi o 
sitio da Junqueira vinculado por 
Aires de Saldanha, que foi Vice-Rei 
da India, e por sua mulher D. 
Joana de Albuquerque, tendo sido 
membros desta familia que, como 
morgados, administraram o 
vinculo até que se extinguiu. O 
ramos dos Saldanhas da Junqueira 
(5) começou em Antonio de 
Saldanha, fidalgo de origem 
castelhana, «homem que bem 
entendia as coisas do mar», 
segundo informa Gaspar Correia, 
e que prestou importantissimos 
serviços a Portugal, no Oriente. 
Era o celebre: Antonio invicto, que 
rasgando os mares, Só com o seu 
nome espanta Arabes, Peresas, 
Rumes, Malabares.. Oh quantas 
vezes, trovejando horrendo, 
Neptuno ao vê-lo, de temor 
cortado, No fundo se escondeu do 
mar salgado! (6). Até ao fim do 
século XVI, em que se construiu o 
palacio solar dos morgados, a 
Junqueira era um ermo onde só de 
vez em quando sucedia um 
episodio notavel. Ocorre-nos, por 
exemplo, lembrar que nos 
principios de Agosto de 1580 por 
aqui andaram, vacilantes e 
indecisas, as tropas do Prior do 
Crato, antes de se retirarem para 
Alcantara. Foi no principio do 
século XVIII que o nosso sitio 
começou a desenvolver-se, graças 
a um Alvará, datado de 15 de 
Janeiro de 1701 que o Morgado 
João de Saldanha, que foi 
presidente do Senado da Camara 
de Lisboa, obteve de D. Pedro II, 
no qual o Soberano lhe concedeu 
licença para aforar umas tantas 
braças de terreno à face da 
estrada, desde as Escadinhas de 
Santo Amaro até Belem, para se 
aumentarem os rendimentos do 
morgado e para utilidade do 
público. Temos presente uma 
cópia desse importantissimo 
diploma que extraímos do livro 

 

 

O sítio da Junqueira ao longo dos tempos 
António Silvano  



 

  

competente da Chancelaria de 
D. Pedro II. Em virtude desse 
Alvará a Junqueira 
transformou-se, como por 
encanto, em aprazivel estancia. 
Ainda no século XVIII não tinha 
chegado ao meio e já existiam, 
enfileiradas do lado do Norte 
da mesma rua a que se quer 
agora mudar o nome, varias 
casas-nobres, tendo quasi 
todas seus terraços para os 
respectivos moradores neles 
poder[e]m recrear-se com a 
vista desafogada do Tejo e dos 
montes da Outra-Banda, que 
lhes ficavam em frente. (...)”  
Artur Lamas, continua esta sua 
carta, mencionando agora as 
várias casas e famílias nobres 
que viviam na rua da Junqueira. 
Diz ele: “ (...) Fizeram-se então, 
por exemplo, as seguintes casas 
e palacios importantes: a casa 
da srª D. Maria Emilia Osorio 
Cabral, junta das Escadinhas de 
Santo Amaro, feita em 1716 
por José de Saldanha, onde veio 
depois a alojar-se durante 
auguns mêses, no meado do 
século XIX, o Duque de 
Montpensier com sua família; o 
palacio dos Condes da Ribeira 
Grande, mandado fazer pelo 
Marquês de Niza, em cuja 
quinta moraram numas 
barracas, em seguida ao 
terremoto, os Condes de 
Atouguia, e onde se juntaram 
os chefes das forças que 
tomaram parte na Belemzada, 
para resolverem a contenda; o 
palacio dos srs. Condes de 
Burnay, mandado fazer em 
1734 pelo Principal Cesar, 
irmão do primeiro Conde de 
Sabugosa, onde viceram vários 
patriarcas, o Marquês de Sá da 
Bandeira, e o Infante D. 
Sebastião, e onde em 1818 se 
instalou o Seminário ou Colégio 
de S. João Baptista, do padre 
Fernando Tschernay (7); o 
palacio de D. José da Silva 
Pessanha, hoje do Dr. António 
Soares Franco; a «deliciosa» 
quinta de Diogo de Mendonça 
Corte Real, feita pelo 
licenceado Manuel Lopes 
Bicudo e pertencente depois à 
Condessa da Junqueira; a 
graciosissima casa-nobre que 
foi de Lazaro Leitão, e hoje 
pertencente ao sr. Visconde do 
Marco, feita pelo engenheiro 
Carlos Mardel, de onde foi 
raptada a [neta] do Marquês 
de Marialva, D. Eugenia de 
Menezes; a casa do Marquês  

 

de Angeja, feita por concessão 
de D. José no forte da Estrela, 
onde morou Garrett... É a 
historia da Junqueira também 
bastante fertil em episodios 
notaveis e curiosos: foi aqui 
que o Nuncio Acciajoli 
embarcou, na praia fronteira 
à sua casa, por ordem de 
Pombal; foi na praia da 
Junqueira que desembarcou, 
com grande aparato, a rainha 
D. Maria Francisca de Saboia, 
e que, passados dias, os dois 
irmãos, D. Afonso e D. Pedro, 
tiveram uma contenda; foi 
aqui que El-Rei D. José veio 
tratar-se dos ferimentos 
recebidos, após o atentado de 
3 de Setembro, em casa do dr. 
António Soares Brandão 
(segundo uma das versões), 
casa que foi ha pouco tempo 
identificada pelo sr dr. Jordão 
de Freitas, a quem por isso 
compete, de direito, o divulgar 
o seu importante e notavel 
descobrimento; foi aqui que se 
realizaram deslumbrantes 
festas em 1738; foi aqui que, 
no forte de S. João, estiveram 
presos vários personagens 
notaveis; foi aqui que foi 
supliciado o desgraçado João 
Baptista Pele; e foi aqui, 
finalmente, que na casa que 
hoje tem os nºs 210 a 216, 
morou, desde 1793 a 1808, o 
nosso poeta Nicolau 
Tolentino. O palacio solar dos 
morgados é interessantissimo 
e tem longa historia. Estava, 
no tempo em que a 
estonteadora Condessa da 
Ega ali recebia 
principescamente Junot, 
ricamente mobilado. 
Abundavam ali as talhas e 
outras louças da China, as 
boas comodas e armações de 
seda, e as camas ricas; 
notava-se numa sala um 
cravo com uma coberta de 
carneira forrada de baeta 
verde. Quanto não valeria 
hoje o pano que cobria o 
cravo da Condessa da Ega ! ? 
Entre os quadros, que eram 
cento e tantos, e que foram 
catalogados por José da 
Cunha Taborda, destacavam-
se: uma cabeça de velho 
pintada por Nicolau Tolentino, 
português; dois pequenos 
paineis, de Grão Vasco, 
representando um o 
Nascimento, e outro a Fuga 
para o Egipto, que foram 
depois comprados em leilão  

 

pelo cavaleiro Woodford; quatro 
paisagens de Diogo Pereira, 
português; um painel que 
representava uma velha 
penteando-se e uma menina 
com um espelho na mão, da 
escola de Rembrandt, que foi 
adquirido por José Feliciano 
Gonçalves; um painel de caças, 
firmado com o próprio punho do 
nosso André Gonçalves; um 
outro de Grão Vasco, « O Senhor 
com a cruz às costas a caminho 
do Calvario no encontro com sua 
Santissima Mãe», comprado 
pelo cavaleiro Woodford, etc. 
Entre os livros havia um 
exemplar da «Vita Christi». Foi 
pela porta do palacio solar que 
no dia 1 de Dezembro de 1640 
sairam oito Saldanhas armados, 
para irem reunir-se aos outros 
conspiradores que puzeram no 
trono de Portugal o Duque de 
Bragança. É a êstes 
acontecimentos e a muitos 
outros que omitimos, para não 
abusarmos de quem 
amavelmente nos facultou um 
cantinho do Diario de Lisboa, 
que o nome da Junqueira anda 
ligado. Se não fôr possivel evitar 
que êle se mude, ficaremos com 
a Saudade que Garrett, antigo 
morador no sitio, tão 
genialmente definiu, e 
repetiremos com Nicolau 
Tolentino, que aqui tambem 
morou, os seus versos: 

Meus olhos, meus tristes olhos, 

Nas aguas seguindo a esteira, 

De lagrimas se arrasavam 

Sobre as praias da Junqueira. 

Com toda a consideração, tenho 

a honra de me subscrever. 

Arthur Lamas” 

 

Foi desta forma, que este 
junqueirense de “gema”, 
defendeu a sua tese 
relativamente à manutenção do 
nome desta rua, alegando de 
uma forma inequívoca, que a 
tradição se deveria manter em 
detrimento de um outro nome, 
o qual, para quem ali habitava, 
nada mais dizia, para além de 
ser um vulto da cultura 
portuguesa. Poderá esta carta 
ter-se tornado um pouco longa. 
Contudo, serviu 
indubitavelmente para fazer 
uma “viagem” no tempo e, no  
 

 

 

espaço, apresentando assim, uma 

retrospectiva coerente do que foi 

este sítio, ao longo dos tempos. 

António Pedro Silvano - História 

da Cidade de Lisboa 

 

(1) - Cfr., Mário de Sampayo RIBEIRO, 

Do Sítio da Junqueira, (Conferência 

realizada no salão nobre dos Paços do 

Concelho na tarde de 8 de  

        Junho de 1939), Lisboa, 

Publicações da Câmara Municipal de 

Lisboa, 1939, p. 6. 

(2) - Cfr., Ferraz GRAMOZA, Sucessos 

de Portugal, II vol., pp. 111-112. 

(3) - Cfr., Artur LAMAS, A Ponte da 

Junqueira, separata de Arqueologia e 

História, Lisboa, 1923. 

(4) - Cfr., Mário de Sampayo RIBEIRO, 

Do Sítio da Junqueira, (Conferência 

realizada no salão nobre dos Paços do 

Concelho na tarde de 8 de     

        Junho de 1939), Lisboa, 

Publicações da Câmara Municipal de 

Lisboa, 1939, pp. 10-11. 

(5) - Cfr., Capítulo 4. - Breve 

apontamento sobre as Famílias que 

habitaram o Palácio, onde se pode 

observar parte da genealogia desta 

família. 

(6) - António Diniz da Cruz e SILVA, 

Poesias, Tomo V, Lisboa, 1815. 

(7) - De salientar, que este palácio é 

hoje em dia ocupado pelo Instituto 

Superior de Ciências Sociais e Políticas. 

 

 

 

 

 



 

 

  

História do Universo e da Vida  
António Costa  

O Universo tem uma história 
de que já se conhecem alguns 
capítulos graças aos enormes 
investimentos que têm sido 
feitos na sua pesquisa: foram 
os telescópios, os 
aceleradores de partículas, 
entre eles o CERN na Suíça, os  

os satélites enviados para o 
espaço e, claro, o trabalho de 
milhares de cientistas. Esta 
história evoluiu ao longo de 
muito tempo. Foram surgindo 
a luz, as galáxias, as estrelas e 
os planetas. Apareceu a Terra 
e no final da história apareceu 

Porque há coisas. Donde veio 
o que existe. Quem somos 
nós. Como funciona o nosso 
mundo. O que é que o 
governa. O Universo parece 
tão calmo mas será que é 
mesmo assim, que não se 
passa nada?  

 

 

a vida e aparecemos nós. 
Como foi que tudo 
aconteceu? 

 

 

O Cabo Bojador 

Carlos Tomé 

 Quantos de nós estamos a enfrentar uma fase menos boa da nossa 
vida que julgamos não conseguir ultrapassar?                                         
Em 1434, Gil Eanes, porventura, também pensou o mesmo pois, nos 
anos trinta do século XV, os Portugueses haviam tentado várias vezes 
dobrar o “Cabo do Medo” mas sem êxito. Gil Eanes acreditou que era 
possível e, a sua fé, foi a chave para passar um obstáculo que até aí se 
julgava intransponível, vencendo assim o medo, abatendo um mito e 
criando uma nova esperança. A persistência desse marinheiro deve 
ser usada nos dias de hoje. Nunca desistir pode ajudar a vencer.  

 

“Valeu a pena? Tudo vale a pena 

Se a alma não é pequena 

Quem quer passar além do Bojador 

Tem que passar além da dor 

Deus ao mar o perigo e o abismo deu 

Mas nele é que espelhou o Céu” 

(Fernando Pessoa) 

 

Origami (brincar com o papel) 

Fátima Moreira 

 

O maior desenvolvimento do 
origami como um acto 
criativo, oposto à reprodução 
de produções tradicionais, foi 
liderado pelo mestre japonês 
Akira Yoshizawa no séc. XX, 
que arquitectou novas 
técnicas e o que talvez ainda 
seja mais importante, criou 
um meio de  

registar as sequências de 
dobragens usando 
diagramas. O origami é hoje 
em dia uma actividade 
globalizada, apreciada por 
pessoas de todas as idades 
e de ambos os sexos e pode 
ser praticado em qualquer 
lado, sendo perfeito 

 

O Origami é a arte da 
dobragem de papel. As 
origens do Origami são 
objeto de muita 
especulação. Supõe-se que 
logo que o papel se tornou 
acessível, as pessoas 
começaram a dobrá-lo, 
como se brincar com o 
papel fizesse naturalmente 
parte do instinto humano.  
O certo é que as formas 
primitivas do origami são 
originárias do Oriente - 
China e Japão - onde a arte 
era incorporada na vida 
espiritual. 

 

 

para ajudar a passar o tempo 
durante viagens longas, a sós 
ou com companhia. Para 
produzirmos pequenas obras 
de arte feitas de papel 
precisamos, apenas, de usar 
as mãos e a mente criativa. 

 

 



 

  

nosso despretensioso 
contributo, para chamar a 
atenção para alguns erros que 
são relativamente comuns. É 
o caso dos equívocos que 
frequentemente se geram 
com palavras homófonas(1) e 
parónimas(2). 

Eis alguns exemplos dos 
muitíssimos que existem: 

1. à vontade e à-vontade 

1.1. à vontade (locução 
adverbial – Ex.: Sente-se! 
Esteja à vontade!);  

1.2. à-vontade (nome – Ex.: 
Mesmo nas situações mais 
difíceis, ele mostra sempre 
um grande à-vontade) 

Para não confundir: No 
primeiro caso, à vontade, 
pode interpor o possessivo. 
Ex.: Esteja à sua vontade! 

2. conserto (remendo, 
reparação); concerto (sessão 
musical) 

3. demais e de mais 

3.1. demais (advérbio: além 
disso. Ex.: Não vou ao cinema. 
Estou cansado e o filme não 
me interessa. Demais, está 
um tempo péssimo!) 

demais (pronome indefinido: 
os demais = os outros. Ex.: Eu 
vou pagar a minha parte; os 
demais façam como 
entenderem.) 

3.2. de mais (locução 
adverbial: em quantidade 
excessiva; opõe-se a “de 
menos”. Ex.: Comi de mais. 
Comi de menos.) 

4. descriminar (tirar a culpa, 
absolver de crime, inocentar); 
discriminar (diferençar, 
distinguir, separar)  

5. enumerável (que se pode 
enumerar, contar);  

 

 

inumerável (que não se pode 
enumerar, contar) 

6. esotérico (oculto, relativo ao 
esoterismo: doutrina secreta 
que alguns filósofos da 
Antiguidade apenas 
comunicavam aos iniciados); 
exotérico (diz-se das doutrinas 
que se expõem em público e 
que, portanto, se não destinam 
a um pequeno círculo de 
iniciados); isotérico (diz-se da 
linha que passa pelos pontos da 
Terra em que, durante o Verão, 
a temperatura média é a 
mesma) 

7. por que e porque 

7.1. por que (preposição + 
pronome: Ex.: Não sei por que 
vieste tão tarde. = Não sei por 
qual motivo vieste tão tarde.) 

7.2. porque (conj causal: Vim 
tarde porque havia muito 
trânsito. = já que, visto que, uma 
vez que...) 

8. se não e senão 

8.1. se não (conjunção 
condicional + advérbio de 
negação - Ex.: Se não me 
acompanhares, terei de ir 
sozinho.) 

8.2. senão (nome: =defeito – Ex.: 
Ele só tem um senão,) 

senão (advérbio: =apenas, 
somente - Ex.: Ele não come 
senão vegetais. = Ele come 
apenas vegetais.) 

9. tensão (ou intensão = 
intensidade, aumento de força); 
tenção (ou intenção = propósito) 

10. cumprimento (saudação); 
comprimento (extensão, 
tamanho) 

11. delação (denúncia); dilação 
(adiamento) 

12. descrição (acto de 
descrever); discrição (qualidade 
de quem é discreto) 

 

 

13. despensa (compartimento 
onde se guardam comestíveis); 
dispensa (acto de dispensar ou de 
desobrigar) 

14. elegível (que pode ser eleito); 
ilegível (que não se pode ler) 

15. percursor (o que percorre); 
percussor (o que percute); 
precursor (o que precede) 

16. rescender (emitir aroma 
intenso); rescindir (quebrar, 
dissolver, anular) 

17. rocha (rochedo); roxa (de cor 
entre o azul e o violáceo) 

18. secção (corte, divisão, parte); 
cessão (acto de ceder); sessão 
(reunião de congresso...) 

19. secessão (separação); 
sucessão (acto ou efeito de 
suceder) 

20. sesta (hora de descanso, 
depois de almoço); cesta (cabaz); 
sexta (numeral ordinal e 
fraccionário) 

Se este tipo de assunto vier a ter 
interesse, aceitaremos sugestões 
para esclarecimento de dúvidas 
quanto ao funcionamento da 
língua.    

 

(1) Palavras homófonas são as que se lêem 
da mesma maneira, mas têm grafias e 
significados diferentes (Ex.: Ele deu três 
passos. =/= Os paços do rei). 

(2) Palavras parónimas são as que se 
assemelham no som e na escrita e que, por 
isso, podem gerar equívocos quando 
indevidamente utilizadas (Ex.: intemerato -
incorruptível, íntegro, imaculado =/= 
intimorato - valente, arrojado, destemido). 

 

 

No princípio era o Verão  
Helena Marques  

 

“A linguagem é a casa do Ser. 
Nesta habitação do Ser mora o 
homem.” (Heidegger) No 
decurso desta estimulante 
experiência docente na USCAL, 
têm occorrido solicitações no 
sentido de se esclarecerem 
certos aspectos do 
funcionamento da língua, 
questões suscitadas, quase 
sempre, por erros flagrantes 
colhidos em textos orais ou 
escritos da comunicação social. 
Os massacres a que os falantes 
submetem a língua existiram 
desde sempre e, a não 
existirem, ainda hoje 
falaríamos latim ou, antes 
disso, o celtibero ou outro falar 
mais antigo ainda. A língua vai 
evoluindo com base na 
chamada ‘lei do menor esforço’, 
que conduz a erros - chamam-
lhes os eruditos corruptelas - 
que vão sendo consagrados 
como norma. Contudo, há 
limites que, a não serem 
respeitados, põem em risco a 
sobrevivência das 
características identitárias de 
uma língua. A elevada taxa de 
insucesso na disciplina de 
Português no ensino 
secundário é já uma 
consistente prova de que o 
domínio da língua materna é, 
mesmo entre os candidatos ao 
ensino superior, uma ‘arte’ 
para um número de pessoas 
cada vez mais reduzido Não 
cabe aqui reflectir sobre as 
causas do fenómeno que 
certamente não é novo. Na 
verdade, as corruptelas 
populares sempre existiram e 
as personagens do teatro 
vicentino provam-no à 
saciedade. Não é isso que 
surpreende, mas os desvios no 
uso da língua por parte, 
sobretudo, dos que se 
exprimem através dos media, 
porque são esses falantes que 
influenciam faixas largas da 
população. Já que não 
podemos consertar o mundo 
(nem quereríamos fazê-lo! 
abrenúncio!), daremos aqui o  

 

 



 

 

  

De espera ao desespero 

António Rodrigues 

 Que chatice! A velhota sentada 
ao meu lado deve ter-se 
descuidado e o cheiro é 
horrível, faz lembrar caixotes 
de lixo ao fim de 5 dias de 
greve dos serviços municipais 
de recolha. Ou então é o mau 
hálito dela de andar a comer as 
sopas que tem guardadas na 
arca congeladora há mais de 2 
anos. Era só o que me faltava 
ao fim de mais de 6 horas a 
secar na sala de espera do 
Hospital de Évora! E tudo 
porque o meu pai, quase com 
80 anos se recusa a admitir que 
está cada vez a envelhecer 
mais e que o corpo humano se 
degrada a cada dia que passa e 
que só nos resta saber viver 
com isso e reconhecer as 
nossas limitações. Está a ficar 
hipocondríaco. Mau! Agora 
apareceu um gordalhufo 
quarentão a falar ao telemóvel 
para a mamã, com o 
auscultador em viva voz e a 

andar para trás e para a 
frente na sala, abanando o 
rabinho de pato com ar de 
mariconço. O perfeito nabo, 
que até está de chinelinho de 
enfiar no dedo e com umas 
bermudas curtas e justinhas 
que lhes dá a mostrar as 
pernongas grossas e peludas, 
ainda por cima encosta o 
aparelho ao ouvido, será que 
é surdo? Parece que está a 
usar um walkie-talkie e só lhe 
falta dizer: “escuto” no final 
de cada frase. Levantei-me da 
cadeira e fui saber 
informações sobre o meu pai 
ao guichet, pois pelas cinco da 
tarde fazem um ponto de 
situação. A recepcionista, com 
ar enfadonho e sotaque local, 
diz-me que as informações 
eram só às “dizassetii”.       
Olho para ela e digo-lhe, 
enquanto a zelosa funcionária 
fazia balões com a pastilha 
elástica, que são apenas 17 e  

 

 

12 e que só estou a tentar saber 
porque razão ainda não lhe 
tinham dado alta, quando há 2 
horas atrás me tinham dito que 
o doente só estava à espera dos 
resultados de uma análise. 
Muito relutantemente lá 
consultou o seu monitor e disse-
me que o doente tinha tido de 
repetir as análises. Estou 
quilhado, pensei, mas ainda lhe 
mandei uma boca, perguntando 
se a repetição era porque o meu 
pai não tinha estudado a 
matéria do teste e se não seria 
melhor voltar para os exames de 
segunda época? Mas ela nem 
um sorriso. Nunca mais saio 
desta sala de desespero e já 
tenho o traseiro amassado de 
tanto estar sentado nas cadeiras 
de plástico. Para me entreter até 
trouxe um livro, mas tive azar, 
pois peguei num Dickens que 
até me faz sono. Realmente, as 
Aventuras Extraordinárias do Sr 
Picwick só devem ter tido  

sucesso na sua época, porque 
lidas agora  têm um ar pobrezinho 
e com enredo bastante previsível. 
A alternativa é olhar para a 
televisão, sem som, que está na 
sala, onde aparece uma muda 
Fátima Lopes, da qual, felizmente, 
não se conseguem escutar 
nenhuma das costumeiras 
barbaridades.  Por agora sou o 
decano da sala, pois não está 
ninguém que tenha chegado 
antes de mim e liga-me agora 
mesmo o meu velho a dizer que o 
telefone dele está quase sem 
bateria, ou seja, se ele se fina (o 
telemóvel, bem entendido) só 
posso obter informações da 
simpática recepcionista dos 
balões de Gorila, pelas 19. Para a 
arreliar só vou ter com ela às 19 e 
15.Ffffff, apetece-me dizer um 
palavrão, então não é que o 
mariquinhas do telemóvel em viva 
voz está outra vez a telefonar 
para a mãezinha e a falar em altos 
berros? 

 

 

 Corte e Costura – Trabalhos em linha e lã 

Rosário Leitão e Teresa Romão 

 

 

Demos as mãos na USCAL 

Estamos juntas na mesma sala 

Ensinamos sem ter igual 

Fazemos peças de gala 

 

Criamos o que se veste  

E serve para adornar 

Com tecidos, linhas, lãs  

Estamos sempre a trabalhar 

 



 

  “A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao 
seu tamanho original.” (Albert Einstein)               

Conceição Marques 

 Passamos a vida a aprender ou, 

como diz o velho ditado, 

“Quanto mais vivemos, mais 

aprendemos”. Aprendemos 

com as pessoas com quem 

interagimos. Aprendemos com 

as nossas vitórias mas também 

aprendemos com as nossas 

derrotas. Aprendemos que 

aquilo que por vezes parece 

correr mal, mais tarde ou mais 

cedo pode vir a revelar-se 

como uma experiência positiva. 

Nem sempre a vida corre como 

queremos mas nunca devemos 

desanimar e, muito menos, 

desistir. O importante é erguer 

a cabeça, arregaçar as mangas 

e ir à luta. Se, por vezes, a vida 

nos empurra para situações 

menos favoráveis, temos o 

dever de remar em sentido 

contrário, procurando dar-lhe 

um novo rumo.                           

O conhecimento, a 

experiência e a aprendizagem 

permanentes são, portanto, 

elementos fundamentais para 

a nossa existência.  Contudo, 

não basta o saber feito de 

experiência, é importante que 

sejamos criativos, ou seja, que 

a nossa mente se abra 

permanentemente a novas 

ideias. Muitas vezes oiço as 

pessoas questionarem " se 

não vou precisar disso para a 

minha vida, para que vou 

aprender?". Pois bem, 

devemos estar sempre 

disponíveis para aprender 

porque o conhecimento e o 

saber nunca são suficientes e 

porque, sempre que 

aprendemos algo de novo, 

encontramos novas respostas 

que dão um sentido diferente 

à nossa vida.  Com efeito, 

sempre que adquirimos novos 

 

conhecimentos, para além 

daquilo que reputamos 

"necessário", tornamo-nos 

indivíduos mais “ricos” e, por 

conseguinte, mais valorizados 

perante nós próprios, perante a 

nossa família e amigos e perante 

a sociedade/comunidade onde 

nos inserimos. Acresce que, 

sempre que abrimos a nossa 

mente a novas ideias, o desejo 

de descobrir outras tem um 

efeito “bola de neve”. Isto é, 

uma nova ideia é sempre 

geradora de novas ideias e, 

assim, sucessivamente. Idealizar 

é, portanto, uma forma de 

crescimento e de sobrevivência. 

Creio que é isso que resulta da 

frase de Einstein. Ou, como diz 

Heráclito de Éfeso, "Nunca nos 

banhamos duas vezes nas águas 

do mesmo rio, pois na segunda 

vez já não somos os mesmos e o 

rio também mudou." É o que  

 

acontece quando a nossa mente  

se abre a uma nova ideia. A partir 

dela já não voltamos a ser os 

mesmos. Estamos diferentes e, 

naturalmente mais ricos, qualquer 

que seja a perspectiva. Vem tudo 

isto a propósito da iniciativa da 

USCAL de criar este Jornal. Trata-

se de uma excelente ideia. Espero 

que, para além de um espaço de 

comunicação e de cultura, o jornal 

contribua para desenvolver a 

criatividade, o espirito crítico, a 

expressão oral e escrita de todos 

os seus professores e alunos, mas 

também para os motivar para o 

seu maior envolvimento em todos 

os projectos da Universidade (que 

já é um sucesso), incentivando 

outras pessoas a juntarem-se a 

ela. Termino com a seguinte frase: 

É para mim um prazer fazer parte 

da USCAL porque, depois de uma 

vida profissional intensa, ela me 

ajudou a reencontrar um novo 

sentido para a minha vida.  

 

Prevenção de acidentes domésticos 

Ana Lencastre 

 

  

Seguindo o sábio e antigo 

ditado:  

“Mais vale prevenir do que 

remediar”  

há regras que deviam ser 

seguidas por todos para obviar 

situações que podem provocar 

graves acidentes. 

De acordo com o Relatório 
ADELIA (Sistema de 
Monitorização, Vigilância e 
Registo dos Acidentes 
Domésticos e de Lazer 
registados nos Serviços de 
Urgência dos Hospitais e 
Centros de Saúde), verifica-se 
que os acidentes graves 
resultam, numa elevada 
percentagem, de 
queimaduras e quedas 
provocadas por incêndios e 
outos acidentes em casa, a 
maior parte deles devido a 
pequenos descuidos ou 
ausência do cumprimento de 
determinadas regras e 
MEDIDAS de 
AUTOPROTECÇÃO e 
PREVENÇÃO. 
Se todas as pessoas tivessem 
em casa equipamentos para 

uma 1.ª intervenção, em caso de 
acidentes muitas situações 
seriam de imediato solucionadas 
pelos próprios, minimizando as 
consequências e reduzindo o 
trabalho das Forças de Socorro 
(Bombeiros, PSP, Inem). 
Assim proponho: 
-Tenham sempre os números de 
Telefone dos BOMBEIROS e da 
PSP mais próximos da vossa 
residência, e lembrem-se 
sempre do NÚMERO NACIONAL 
de Socorro 112. O n.º!!9 é dos 
BOMBEIROS para que possam 
ser socorridos mais 
rapidamente.  
- Tenham antiderrapantes nas 
banheiras ou nos chuveiros, 
deste modo evitam quedas. 
-Tenham sempre à mão os 
medicamentos que utilizam 
diariamente e os horários a que 
os tomam. 

 

- Não se esqueçam de dar a chave 

da vossa casa a um familiar ou 

vizinho mais próximo pois podem 

chamá-lo e evitar atrasos no 

SOCORRO. 

-Verifiquem sempre as tubagens 

das mangueiras das garrafas de 

gás. 

- Combinem com os elementos do 

vosso agregado familiar um local 

de encontro no exterior da vossa 

Habitação.  

- Cuidado com o ferro de 

engomar. Desliguem-no quando 

abrirem a porta a alguém ou 

quando atenderem o telefone. 

Podem queimar-se ou provocar 

incêndios.  

-Saiba que o contacto com  

eletricidade e água pode provocar 

queimaduras. 

Se cumprir com estas REGRAS de 

PREVENÇÃO e SEGURANÇA 

evitará situações perigosas para si 

e para a sua Família.  

"MAIS VALE PREVENIR QUE 

REMEDIAR" 

 



 

 

 

  

Albert Camus (1913-2013) – 1º Cenário do Nascimento 
 Lança Coelho 

Albert Camus nasceu em 7 de 
Novembro de 1913, na 
pequena aldeia de Mondovi, na 
Argélia, filho de um 
trabalhador agrícola 
descendente de colonos pobres 
franceses, que morreria na 
batalha do Marne durante a 1ª 
Guerra Mundial, quando 
Camus tinha um ano de idade. 
A mãe de Camus, descendente 
de imigrantes espanhóis, 
mudou-se com os dois filhos 
para Argel, logo que enviuvou, 
passando a habitar o bairro de 
Belcourt, onde Albert passou a 
sua infância e adolescência, 
conhecendo inúmeras 
necessidades materiais. 
Durante a escola primária, 
revela-se um aluno brilhante. O 
seu professor, Louis Germain, 
interessa-se pelo jovem, 
conseguindo que lhe fosse 
concedida uma bolsa de 
estudos para continuar o 
ensino secundário. O ano de 
1930 é uma data 
importantíssima na biografia de 
Camus, pois é nele que se 
delineia o futuro do grande 
escritor. Por um lado, ainda 
antes de completar os 
dezassete anos, entra na 
Faculdade de Letras, onde 
outro professor, Jean Garnier, 
irá ter grande influência sobre 
ele, após descobrir as suas 
qualidades. É ele que o 
desperta para a filosofia e, o 
leva a querer ser escritor; por 
outro, e já com os 17 anos 
feitos, contrai uma tuberculose 
que o arreda da carreira 
universitária, conduzindo-o 
para o jornalismo, que exercerá 
ao lado de Pascal Picabia. A 
tuberculose mostra-lhe a 
solidão e a mortalidade a que 
todo o ser humano está sujeito. 
Camus encara-a como uma  

 

mostrando um grande 
ecletismo que passa por 
escritores tão díspares como, 
Epicteto, Kierkegaard, 
Malraux, Gide, Proust, 
Dostoievski. Apesar da 
doença, Camus pratica 
desporto, nomeadamente, 
futebol, jogando a guarda-
redes no Racing Universitário 
de Argel. Camus estreia-se nas 
Letras, em 1932, com Ensaio 
sobre a Música, interpretação 
romântica do Nascimento da 
Tragédia do filósofo alemão 
Nietzsche. Dois anos depois, 
motivado pelo convívio com 
os argelinos pobres, adere ao 
Partido Comunista Francês, 
(que abandonará em 1936), 
desenvolvendo intensa 
propaganda política entre os 
árabes. Em 1935, dando azo 
ao seu profundo interesse 
pelo teatro, fundou o grupo 
Théâtre du Travail, com o qual 
fará uma digressão pela 
Argélia, com a peça colectiva 
Revolta nas Astúrias. Tanto 
neste grupo, como no 
seguinte, Théâtre de l’Équipe, 
Camus ocupará todos os 
lugares da arte cénica, autor, 
actor, encenador, 
desempenhando, entre outros 
papéis, o de Ivan em Os 
Irmãos Karamazov de 
Dostoievski, e, o Don Juan de 
Puchkine. Em 1937, publica O 
Avesso e o Direito. No 
jornalismo é redactor no 
diário liberal «Alger 
Républicain» que rivalizava 
com a imprensa oficial, e onde 
Camus denunciava as 
injustiças do colonialismo. O 
início da 2ª Guerra Mundial 
em 1939 e a censura à 
imprensa vêm coartar a sua 
actividade jornalística, 
embora Albert tente 

 

contornar a situação através do 
humor, porém, os censores não 
compartilham desta receita, e 
assim, no ano seguinte (1940), 
Camus é aconselhado pelo 
governador-geral a abandonar 
Argel. Dirige-se, então, a Paris, 
onde será secretário de 
redacção no «Paris-Soir». 1940 é 
um ano de grande actividade 
literária, em que Camus escreve 
a primeira versão de Calígula, 
Núpcias e, O Estrangeiro, 
começando também a escrever 
O Mito de Sísifo. Em 1942, 
Camus passa a trabalhar na 
editora Gallimard. As suas obras 
cuja temática são o absurdo, 
juntamente com o amor pelo 
teatro, irão ligá-lo a Sartre e à 
sua companheira Simone de 
Beauvoir, e ao 
«Existencialismo», do qual 
nunca fará parte. Em plena 2ª 
Guerra Mundial, durante a 
ocupação alemã da França, 
Camus participa na resistência, 
dirigindo o jornal clandestino 
«Combat», ao mesmo tempo 
que, publica clandestinamente, 
as primeiras Cartas a um Amigo 
Alemão, onde manifesta a sua 
oposição ao absurdo, ao mesmo 
tempo que, mostra 
compreender os extremos que 
podem conduzir a determinadas 
interpretações do pensamento 
nietzscheniano. Após a 2ª 
Guerra Mundial, a obra de 
Camus atinge uma maior 
notoriedade, como é exemplo 
significativo O Estrangeiro 
(1942), que se torna um 
campeão de vendas. Ao mesmo 
tempo, as suas peças O Equívoco 
(1944), Calígula (1945), e, 
Estado de Sítio (1948), são 
representadas nas datas que se 
encontram entre parêntesis. 
1951 é o ano que marca o 
rompimento entre Camus e 
Sartre, e o afastamento 
definitivo do primeiro do 
«Existencialismo». Ambos os 
factos derivam de um ataque 
feito pela revista «Temps 
Modernes». O rompimento com 
o Existencialismo a par duma 
incapacidade para escolher um 
dos lados do conflito argelino,  

 

 

valeram-lhe inúmeros ataques e 
incompreensões. Embora o 
existencialismo francês radique, 
entre outros, em três filósofos 
charneira – Heidegger, Husserl e 
Kierkeegaard – que, por sua vez e, 
pela mesma ordem, servirão de 
inspiração a, Sartre, Merleau-
Ponty e Gabriel Marcel, ele 
apresenta uma matriz original 
que, se afirma como um produto 
típico do espírito francês. É neste 
contexto que se insere Albert 
Camus, mas apenas no campo do 
ensaio, e não como um filósofo 
existencialista, uma vez que, 
apenas absorve desta filosofia o 
projecto do ser estranho ao 
mundo e das formas com que se 
apresenta o absurdo. 
Relativamente a Heidegger, 
Camus aflora-o apenas, na época 
de O Ser e o Tempo, e, Kant e o 
Problema da Metafísica, servindo-
se dos conceitos da inquietação, 
do medo e do existir para a 
morte, e da asserção implícita na 
segunda obra heideggeriana, 
«que o mundo nada mais pode 
oferecer ao homem angustiado». 
Porém, de um ponto de vista 
histórico, foi nesse filósofo que a 
consciência do absurdo encontrou 
a sua inicial articulação 
conceptual. Ainda tendo 
Heidegger como «ponto de mira», 
Camus debruça-se sobre a época 
da interpretação de Holderlin e 
Nietzsche, bem como a última 
filosofia heideggeriana do ser, isto 
é, a da sua interpretação da 
linguagem ou a da filosofia que 
tem por base a sabedoria 
etimológica da língua, e aqui, o 
autor de O Mito de Sísifo, afirma a 
sua não revolta no absurdo da 
imanência, bem como o seu 
caminhar em direcção à 
transcendência e, por 
consequência, ao pensamento 
mítico. Em 1957, Camus ganhou o 
Prémio Nobel da Literatura. A 4 
de Janeiro de 1960, Albert Camus 
faleceu vitimado por um acidente 
de automóvel, quando regressava 
a Paris. O desastre deu-se numa 
recta, onde já se tinham 
verificado outros acidentes. Louis 
Pauwels e Jacques Bergier no seu 
livro O Despertar dos Mágicos  

 

 

doença «metafísica», 
e deleita-se com a 
leitura de dois livros, 
A Montanha Mágica 
de Thomas Mann e o 
Diário de Katherine 
Mansfield. Porém, as 
suas leituras não se 
ficam por aqui,  

 

 



 

 

  

(1960) explicaram a causa de 
todos estes inexplicáveis 
acidentes num local que, do 
ponto de vista rodoviária, não 
constituía qualquer perigo. Os 
dois escritores viram que  

 

 

existia num dos lados da 
estrada um bosque, e que, a 
uma determinada velocidade 
de um veículo, o sol que 
passava entre as  árvores que 
constituíam o bosque já  

 

 

 

 

tempo de intervalo, que 
afectava o cérebro de quem 
guiava. Era essa a causa dos 
inexplicáveis despistes numa 
recta sem nenhuma 
perigosidade. 

 

 

 

referido, batia nos olhos do 
condutor, num determinado 
Quando faleceu, Albert Camus 
terminava um novo romance, 
intitulado O Primeiro Homem, que 
foi publicado em 1994. josé 
lANçA-coelho (assinatura em 
homenagem à minha esposa ANA) 

 

 

 

 

Os Poetas Jograis  

Emília Costa  

 

Na aula de poesia passámos 
por épocas, autores, obras, 
cantores e também pela Idade 
Média peninsular, entre os séc. 
X e XIV. Deambulámos pelos 
reinos de Castela, Leão, Galiza 
e reino de Portugal e, aí, 
tomámos contacto com a arte 
trovadoresca galego-
portuguesa, que atinge a sua  

maior expressão na poesia, 
que um conjunto alargado de 
trovadores e jograis galegos, 
portugueses, mas também 
castelhanos e leoneses, nos 
legou. E, assim, do povo à 
nobreza, andámos por 
campos, feiras, concelhos, 
castelos, mosteiros, palácios, 
igrejas, vilas, cidades, com o  

 

 

trabalho dos mesteirais, 
ferreiros, alfaiates, pastores, 
sapateiros, almocreves, dos 
moinhos de água e de vento, 
dos teares, dos fornos, das 
minas… e fizemo-nos, nós 
também, com tudo o que 
vivemos e sentimos, poetas, 
cantores, autores e jograis. E… 
como jograis e à semelhança dos  

 

 

 

nossos criadores maiores, 
medievais, também nós andamos, 
de lugar em lugar, a dizer e a 
cantar a expressão maior dos 
poetas de língua portuguesa, 
desejando que a nossa arte de 
trovar busque, tão só, o 
entretenimento cultural dos que 
querem estar connosco. Hoje… 
somos os JOGRAIS da USCAL! 

 

 

 

 

A experiência de cantar em coro 

Alexandra Gaspar 

 
A voz é uma característica 
humana intimamente 
relacionada com a necessidade 
do homem de se agrupar e se 
comunicar. A voz é um 
instrumento vivo, através de 
exercícios e da prática regular 
de aulas de Coro, os alunos 
podem melhorar cada vez mais 
a qualidade desse instrumento 
e a reconhecer a melhor forma 
de emitir o som da sua voz. 
Cada pessoa tem uma voz 
única e especial. Para cada voz, 
uma personalidade diferente. 
Conforme disse (Artur Fão, 
Teoria Musical) “Música é a 
arte de exprimir sentimentos 
ou impressões por meio de 
sons.” Esta disciplina de Coro  

tem como objetivos 
principais, criar apetências e 
competências técnicas que 
incluem técnicas básicas de 
canto, compreensão histórica, 
domínio de afinação vocal, 
sensibilidade auditiva, 
cantabilidade, respiração 
diafragmática, fraseado, 
relação texto-música, domínio 
rítmico conjunto, 
versatilidade tímbrica, 
dinâmica, equilíbrio, etc., 
afinal as características 
fundamentais da música 
como instrumento de 
expressão de emoções 
artísticas. A prática 
continuada destes valores na 
disciplina de coro, afigura-se-  

 

 

nos fator de desenvolvimento da 
autoconfiança, da autoestima, 
da consciência de grupo e da 
responsabilidade social, por 
agrupar duas formas de trabalho 
em simultâneo: o trabalho 
individual e o trabalho coletivo. 
O repertório da classe de coro 
pretende-se abrangente pelo 
que poderão ser interpretadas 
peças polifónicas das demais 
épocas históricas. Assim, os 
alunos terão a possibilidade de 
interpretar repertórios do 
clássico ao moderno, passando 
pela música popular. Deste 
modo, propõe-se, a título de 
exemplo, peças de Fernando 
Lopes Graça, W. A. Mozart, 
espirituais negros, José Afonso,  

 

 

Amália Rodrigues, Rui Veloso, 
Carlos Paião, Paulo de Carvalho, 
entre outros. Somos de opinião 
que a aprendizagem e a prática do 
canto em coro é fundamental na 
formação de músicos completos 
dos pontos de vista técnico, 
artístico, cultural e social.  
Esta dinâmica culminará com a 
apresentação de espetáculos ao 
vivo e permitirá a todos e a cada 
um o enriquecimento individual e 
coletivo que contagiará a 
Comunidade.  

 

 

 

 



 

 

  

Hummour Parisien 
Josiane Boudon 

Sourions tant que nous le pouvons!!! 

Prière des sexagénaires. 
Notre kiné qui êtes osseux, 

Que nos articulations soient certifiées, 
Que notre squelette tienne, 

Que nos os emboités soient fermes 
Sur la terre comme ossuaire. 

Donnez-nous aujourd’hui nos massages 
quotidiens. 

Pardonnez nous nos exigences 
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous 

ont chiropractés. 
Ne nous laissez pas succomber à la 

décalcification, 
Mais délivrez-nous du mal de dos, 

Maintenant et Alzheimer de notre mort. 
Abdomen 

 

Jean était célibataire. Il vivait avec son père et travaillait pour l'entreprise 
familiale.  
Quand il réalisa qu'il allait hériter de la fortune de son père malade, il décida qu'il 
devait trouver une femme pour partager sa fortune.  
A une soirée d'affaires, il remarqua la plus belle femme qu'il n'ait jamais vue.  
Sa beauté naturelle lui coupait le souffle.  
Il s'approcha d'elle et lui murmura:  
"J'ai peut-être l'air d'un homme ordinaire mais d'ici quelques semaines mon père 
va mourir et j'hériterai de 200 millions". 
Impressionnée, la femme demanda sa carte de visite et,  trois jours plus tard ......  

elle épousa le père malade !!!!  

Moralité : En affaires, les femmes sont bien meilleures que les hommes !  

 

Tous les jours, à la même heure, elle l' attend…  

 

Il vient... et ils partent se promener ... ensemble...  
Notre terre, ne serait-elle pas merveilleuse nous avions tous des amis comme ça ? 

Devinette du chiffre jamais usé : Quel est le chiffre qui ne s’use jamais ? 

 

 

 

Réponse : Neuf… parce qu’il est toujours neuf. 

 

 

 

 

Enigme visuelle de saison :  

 

 

 

 

Réponse :    L’hiver (L’i vert) 

 

 

 

Deux anges font la causette : 
- Quel temps fera-t-il demain ? 
- Nuageux. 
- Ah tant mieux, on pourra s'asseoir ! 

 

La citation du jour : Ce que la bouche s'accoutume à  dire, le cœur s'accoutume à 
croire. (Baudelaire)  

 



 

 

“Para serem amadas, as coisas 
da Terra precisam de ser 
conhecidas; para serem 

conhecidas, as coisas Divinas 
precisam de ser amadas”. 

(Blaise Pascal, Filósofo francês, 
séc. XVII) 

Há efectivamente, uma ligação 
entre o Homem e o Universo, 
ambos fazem parte do Todo. A 
Astrologia dedica-se ao estudo 
dessa relação, tendo para esse 
efeito surgido ao longo do 
tempo, diversas áreas de 
especialização: a Astrologia 
Psicológica, a Astrologia 

Cármica, a Astrologia 
Holística, entre outras. A 
Astrologia parte do princípio 
de que o fluxo energético que 
vigora no momento em que 
ocorre a nossa primeira 
respiração, é determinante. O 
mapa astral é o sistema de 
imagem que traduz a 
disposição dos astros no Céu 
nesse marcante momento do 
nosso nascimento. Neste 
mapeamento é possível 
visualizar os planetas 
dispostos pelos doze signos, 
num círculo dividido, como 
uma roda. Cada planeta fala-
nos de um determinado 
comportamento ou qual a sua 
função, de acordo com a 
qualidade de energias 
libertada pelo signo em que 
se encontra, e as casas 
revelam-nos os campos de 
experiência onde essas  

 

 

energias irão ser vividas. 
Conforme diz Dane Rudyar 
(1964) o enfase está na “ arte de 
interpretar os fluxos e refluxos 
cíclicos das energias e das 
actividades básicas da vida, de 
modo que a existência de uma 
pessoa... seja vista, como um 
processo que tem propósito e 
significado essenciais”. Assim 
através do Mapa Astrológico, é 
possível compreender a nossa 
natureza fundamental, e 
começarmos a ganhar um outro 
nível de consciência, que nos 
permita conhecermo-nos 
melhor e fazermos parte do 
processo evolutivo do Universo. 
Gostava de chamar a vossa 
atenção, para algumas dessas 
energias, que neste momento 
nos estão a afectar 
colectivamente e que estão a 
gerar muita tensão. Temos o 
Marte retrógrado em Balança, 
que vai exigir muitas reuniões ao 
mais alto nível e que vai pôr nos 
serviços diplomáticos muita 
pressão. Saturno agora também 

 

 

retrógrado, em Escorpião, diz-nos 
que vamos ter muitas revelações 
de situações como a corrupção, 
segredos de estado e de figuras 
públicas, que nos vão continuar a 
chocar e surpreender. A nível 
mais pessoal, penso que faremos 
uma grande retrospecção das 
nossas vidas e de como as 
vivemos, precisando de sermos 
mais honestos connosco, e 
melhorar o que está deficitário 
nos nossos relacionamentos. 
Somos também aconselhados, a 
continuar a poupar e a 
responsabilizarmo-nos pelas 
nossas escolhas e prioridades.  Só 
uma notinha, para vos dizer que o 
Sol entrou em Carneiro, no dia 21 
de Março, equinócio da 
Primavera, e que dá início ao ano 
astrológico, a 0 graus de Carneiro. 
Vem trazer uma lufada de ar 
fresco, de renovação e de 
esperança no Futuro. É altura de 
lançarmos mão a novos projectos, 
acompanhando a natureza no seu 
ritmo regenerador.    

 

O que é a Astrologia? 
 Mª Luz Sobral 

A informática é nos dias de hoje uma necessidade, como foi há décadas aprender a ler 
e escrever, quem não entrar na corrida da aprendizagem, é decerto um analfabético 
digno de reparo. Nos dias de hoje nada se faz sem um computador por perto, faz parte 
da comunicação diária, da segurança e até da companhia, quem tem um computador, 
habitua-se a uma ocupação e curiosamente, esta chega a desencadear algum ciúme, 
nos outros elementos da família, pelo tempo que dedicamos a um objecto de plástico. 

Dica: Como limpar o ecrán e as teclas do seu computador Amachuque na mão uma 
toalhita de Dodot enrolado em papel absorvente, desta maneira retira o excesso de 
produto do Dodot, de seguida limpe o ecrán e o teclado do seu computador retirando 
as manchas e o pó. (não use produtos abrasivos)  

 

despontar da madrugada, se 
anunciou um serviço de 
pequeno-almoço. O General, 
sentado na classe executiva, 
foi, naturalmente, o primeiro 
a ser servido, tendo eu sido 
designada para lhe dar 
assistência. Assim, depois de 
lhe ter colocado em frente a 
bandeja, quando ia a verter 
na chávena o café a ferver, 
como manda o bom serviço, a 
cafeteira escorregou-me 
literalmente da mão, indo cair 
no colo do General, vestido 
com a sua imaculada farda 
branca para receber, com  

a sua imaculada farda branca 
para receber, com todas as 
honrarias, as autoridades 
locais no aeroporto. Como 
podem imaginar, fugiu-me o 
chão dos pés. Vi tudo escuro e 
pensei que ia desmaiar: para 
além da dor da queimadura, a 
farda do General estava sem 
remédio! Mas, para meu 
assombro, ouvi-o dizer, 
impassível: “Não tem 
importância nenhuma, minha 
senhora, só agradecia que me 
retirasse a bandeja”.  Eu não 
queria acreditar! Nem um 
“ai”, nem uma advertência,  

Corria o ano de 1972. O 
General António Spínola ia 
tomar posse como 
Governador militar da Guiné-
Bissau. Nessa noite, o avião 
não tinha um único lugar 
vago, como, aliás, era habitual 
nessa época. Após se terem 
cumprido as rigorosas 
medidas de segurança, o 
Boeing 727-100 descolou, 
rumo ao seu destino. 
Inicialmente, foi distribuída 
uma ceia ligeira, antes de se 
apagarem as luzes da cabine 
para um breve descanso dos 
passageiros, findo o qual, ao 

nem sequer incomodado! 
ADOREI-O naquele momento! 
Era, de facto, um verdadeiro 
militar! É claro, retirei-lhe a 
bandeja, ele foi ao lavabo com 
o seu saco de cabine, e, 
decorridos alguns minutos, 
saiu de lá impecavelmente 
limpo e sereno.  Admirei-o, 
fiquei-lhe grata, e até hoje 
não esqueço a lição de 
autodomínio e generosidade 
com que me presenteou. 

 

 

 

A Informática  
Clara Vitória 

Uma lição de Autodomínio  
Leonarda Branco 


