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EDITORIAL 

Deu-se o início do ano letivo de 2019/2020, com uma direção 

em gestão, bastante limitada nas suas capacidades de 

realização. 

 

Mesmo assim, ainda conseguiu levar a cabo algumas 

atividades: Ida a Lisboa para assistir ao musical de La Féria, A 

SEVERA, Convívio de S. Martinho e a comemoração do 16º 

aniversário da USOA. 

 

No início do mês de dezembro, com a realização de eleições, 

surgiu um novo elenco capaz de levar a cabo a nobre missão de 

dirigir esta Instituição. 

 

O almoço de Natal foi realizado e, como sempre, vivido com 

alegria e satisfação. 

 

No início de 2020 e, como vem sendo habitual, o Grupo de 

Cavaquinhos e a Tuna percorreram os Lares e Centros de Dia 

do Concelho, sendo portadores de uma mensagem de amor e 

solidariedade. Foi uma tarefa custosa, mas que deu a todos os 

elementos dos grupos uma satisfação interior que enriqueceu as 

suas vidas de forma gratificante. 

 

No passado dia 25 de janeiro, a USOA foi palco de um serão 

cultural, cujo tema foi «Cultura Tradicional Portuguesa» e que 

constou de Música Popular, poesia de António Aleixo e Cantares 

ao Desafio. 

 

Esta direção propõe-se levar a cabo muitas outras atividades, 

criando sempre momentos de satisfação e alegria de forma a 

gerar a partilha e amizade entre todos. Finalmente apela à 

participação de todos os alunos e professores nas atividades 

que se forem realizando, porque: “A USOA SOMOS TODOS 

NÓS” 

 A Direção da USOA 
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Mesa da Assembleia Geral 
  

Presidente  Marcial Abel Ascensão Vaz Santiago 

Vice-Presidente Maria Esmeralda Valente Castro Sampaio 

Secretária  Lucília Maria Costa Soares Reis Lopes 

  

Direção 
  

Presidente  Maria Odete M. T. Gomes Roma de Resende 

Vice-Presidente Maria Júlia Pires Ramos Neves 

Vice-Presidente Aureliano Cabral Soares 

Secretária  Vera Lúcia B. P. Rodrigues Vaz Santiago 

Tesoureiro  José Lopes Gaspar 

  

Vogais:  Maria Graciete B. Neves Sampaio Melo 

  Maria Arlete Almeida Godinho Andrade 

  Maria Amélia Costa Silva 

  Maria Graça Andrade Soares 

  

Conselho Fiscal 
  

Presidente  Manuel Soares Ribeiro dos Santos 

Secretário-Relator António Ernesto Matos Pereira da Silva 

2º Secretário  José Manuel Agrelos.  

Órgãos Sociais da USOA 
Triénio de 2019 – 2020 

Eleições: 29 novembro 2019 

Tomada de Posse: 02 dezembro 2019    
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 Viajando cá por dentro  

Entre mente e coração  

Verifico que o tempo  

É sempre a grande lição.  

  

Grande mestre é a vida  

Nunca pára de ensinar  

Seja feliz ou sofrida  

Estará sempre avançar.  

  

Pela vida caminhando  

Há dois modos de aprender  

Ou aprendemos amando  

Ou então pelo padecer.  

  

Em cada dia escrevemos  

Bocados da nossa história  

O bem ou o mal que 

fazemos  

É arquivado na memória. 

 

Arminda Santos 

A VIDA 

A UNESCO oficializou como DIA MUNDIAL DA 

LÍNGUA PORTUGUESA o dia” 5 de MAIO”. 
  

Estiveram presentes na oficialização os 

Governantes nacionais responsáveis pela 

matéria, inclusive, o Primeiro Ministro. 
                                                                                               

Mas, que Língua Portuguesa? A dos nossos escritores 

medievais, a dos clássicos, como Gil Vicente, Camões, 

Padre António Vieira, a dos escritores do século XIX, 

como Camilo ou Eça, a dos escritores contemporâneos, 

como Sophia, Agustina ou Mário Claúdio, a Língua 

deformada da nossa comunicação social, a das 

mensagens dos telemóveis, a do Acordo Ortográfico, a 

dos “estrangeirismos”, a dos anúncios e dos eventos? 

  

Alistemo-nos no pelotão dos linguistas que combatem os 

atentados à Língua Portuguesa na defesa e 

aperfeiçoamento do idioma pátrio, seguindo o lema de 

Fernando Pessoa: “MINHA PÁTRIA É A LÍNGUA 

PORTUGUESA”. 

Manuel Lima. 

Que Língua Portuguesa? 

A  Apresentação Pública do Livro “ A Ceia 

das Personagens”, de autoria do arq. 

Gomes Fernandes, concretizou-se no 

salão da Freguesia Pindelo, em 25 de 

outubro. 

 

Em complemento com  outras atividades, 

a Tuna da USOA, também participou e 

com uma atuação que foi muito  aplaudida 

e elogiada.. 

 

No mesmo evento, igualmente participou 

o grupo Contradicordes de Pindelo e um 

grupo de Karaté, também da mesma 

freguesia. 

TUNA da USOA em Pindelo 
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De origem e tradição que mergulha em 

recuados tempos, o “Cantar das Janeiras”, ano 

a ano se renova, desde fins de dezembro até 

às semanas iniciais de janeiro. 

Ainda num tempo que a memória retém, 

grupos de pessoas iam entoar tais cantos 

tradicionais à porta das casas mais abastadas, 

desejando as Boas Festas. E em troca, 

recebiam algum dinheiro, salpicões, figos, etc. 

Um dos objetivos muito importantes da USOA 

tem sido o de envolver-se com o viver 

quotidiano da comunidade oliveirense, 

também no relativo a tradições. Não admira, 

pois, que numa manifestação cultural tão 

adequada à época natalícia, os grupos 

musicais da USOA (Tuna e Cavaquinhos) 

tenham levado a algumas instituições a 

tradicional alegria, que anualmente se repete, 

e é sempre acolhida com grande agrado. 

Grupo Musicais da USOA 

cantaram as  Janeiras 

Quando morrer… 

não me chorem!... 

não me lamentem!... 

  

 

  

Os meus… 

recordar-me-ão, 

melhor 

ou pior, 

com perdão! 

  

  

 

Os amigos… 

lembrar-me-ão, 

com mais 

ou menos 

razão! 

  

  

 

Os outros… 

podem sorrir ou lamentar, 

rir ou chorar, 

que eu… 

não me importo!... 

  

  

 

Finalmente… 

descansarei 

em Paz e Liberdade, 

separado eternamente, 

da Inveja e Verbosidade, 

da Injustiça e Rancor, 

da Guerra e Desumanidade, 

do Ódio e Falso Amor! 

 

  

 
António P. Sampaio /1999 

“Quando eu morrer” 

Foto de arquivo 

Tuna  na Misericórdia Oliveira de Azeméis 
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Atuação do Grupo de 

Cavaquinhos  

No passado dia 9 de novembro, no 

âmbito de uma iniciativa conjunta entre 

autor, Caima Press e Junta de Freguesia 

de Cesar, foi apresentado o romance “ A 

Ceia das Personagens” de Gomes 

Fernandes, no salão nobre da Junta de 

Freguesia de Cesar. 

 

houve oportunidade de conceder palco a 

outras áreas, dando vez à música 

tradicional, com os Cavaquinhos da 

USOA. 

 

Envolveu, ainda, a participação de 

agrupamentos da vila cesarense – 

“TROVAS à TOA” e THE BEST BAND. 

Vem aí uma notícia  

Que nos alivia do mal  

E destrói nossa malícia  

Coa ternura do Natal  

 

                            

Alegrai-vos e festejai 

Expandi vossa alegria  

E, se credes, adorai  

O Menino de Maria 

 

 

Nasce num berço esquisito  

Manjedoura de animais 

E tornou-se o mais bendito 

Entre todos os demais.  

 

 

Foi criança perseguida 

E também refugiado. 

 No Egipto salvou a vida 

E lá viveu sossegado 

 

 

Seus pais, Maria e José 

Numa noite abalaram. 

Fugiram de Nazaré 

Só mais tarde é que voltaram. 

 

 

A história desta criança 

Que é cantada nos Evangelhos 

Alimenta a esperança 

A crianças, novos e velhos. 

 

 

Sacrificou a sua vida 

Com grande amor e paixão, 

Mas teve glória merecida 

Pla sua ressurreição. 

  

 
 António Marques 

Natal 2019 
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Dia de S. Martinho 

A Estalagem de S. Miguel no Parque de La 

Salette voltou a ser um espaço privilegiado para 

o evento de convívio de S. Martinho que, 

anualmente se repete e se prolongou por toda a 

tarde do dia 15 de novembro passado. 

 

Na animação, de feição vocacionada para o 

tradicional, naturalmente contemplou as atuações 

do grupo Coral da USOA e dos seus outros grupos 

musicais (Tuna, Classe de Violas, Cavaquinhos e 

Madrigais). 

 

A presença de muita juventude – de certa idade – 

que sempre esteve nas suas sete quintas, permite a 

convicção de que a festa a ela vocacionada – e no 

intuito de também relembrar tradições – vale bem 

todo o esforço de concretização. 

  

Na altura a presidente da USOA, Odete Roma, pôs 

em realce que a iniciativa se concretizou por uma 

grande vontade coletiva merecedora de gratidão, 

tornando os agradecimentos extensivos aos 

dirigentes, professores, alunos, sem esquecer 

familiares e amigos. 
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Um Domingos com Paciência 

No passado dia 28 de janeiro entrou em campo o ex-futebolista do F.C. Porto e da Seleção 

Nacional Domingos Paciência. 

Vou explicar melhor. Entrou em campo é uma metáfora. Entrou foi na aula de Matemática 

Divertida deixando surpreendidos ao alunos. Via-se pelos olhares de alguns que não 

estavam a acreditar no que viam. 
Convidado muito simpático, um excelente comunicador e ganhámos mais um amigo. 

A que propósito é que numa manhã em que chovia a 

potes havia ele de vir do Porto à USOA assim sem 

mais nem menos. 

 

A verdade é que um dia veio-me à lembrança ir à 

Associação Nacional de Treinadores de Futebol 

perguntar se seria possível que um técnico 

conceituado do desporto rei, viesse dar uma lição de 

tática que, vistas bem as coisas é um autêntico ramo 

de matemática e geometria, à melhor turma de 

Matemática Divertida. 

O Presidente José Pereira disse logo que sim, ligou 

ao Domingos Paciência, pô-lo ao corrente da 

situação e, para meu contentamento, também ele se 

mostrou disponível. 

  

Bingo! 

  

Por malandrice eu anunciei um convidado surpresa 

para a aula do dia 21, que depois tivemos de adiar 

para 28 mas não dei dica nenhumas. Disse apenas 

que iriamos ter uma aula inédita, talvez uma estreia 

a nível de Universidades Seniores. Por isso foi 

mesmo uma surpresa. 

  

Dei sinal de que a aula ia começar e logo se abriram 

cadernos e canetas e passei a palavra ao convidado. 

  

Domingos Paciência começou por contar como o 

filho oitavo de um casal humilde que vivia numa casa 

de um Bairro Paroquial chegou a ser um futebolista 

de um dos maiores clubes de futebol português, que 

ganhou 7 campeonatos, 5 Taças de Portugal e 6 

Supertaças, além de outros troféus nas camadas 

jovens do F.C. Porto e vestiu a camisola da nossa 

seleção por 35 vezes. Segundo ele, ao todo disputou 

1000 encontros e marcou 150 golos. 

Quando arrumou as chuteiras tirou o Curso de 

Treinador, já passou por vários clubes nacionais e 

estrangeiros e desde há dois anos que ocupa o lugar 

de Vice-Presidente da sua Associação. 

 

Depois desta apresentação entrou-se num período 

de perguntas e respostas muito animado, durante o 

qual, pegando no giz mostrou o que era aquilo do 

4,4,2, do 4,3,3, dos três centrais, do losango e 

dessas táticas todas. 

 

Por fim deu-se a troca de “galhardetes”. A Presidente 

da USOA, Odete Roma, ofereceu ao visitante uma 

embalagem com vários produtos locais e o livro dos 

15 anos da USOA e Domingos Paciência ofereceu 

uma placa comemorativa da visita de um Treinador de 

Futebol à USOA. 

  

Seguiram-se fotografias e mais fotografias. Todos 

queriam ficar com uma ao lado do nosso convidado 

que mostrou bem como tem o nome Paciência. A 

todos atendeu sempre com um sorriso. 

Foi uma aula inesquecível. Tivemos um convidado 

muito simpático, um excelente comunicador e 

ganamos mais um amigo. 

 

Infelizmente Domingos Paciência não pôde ficar para 

o almoço porque tinha chegado na véspera da 

Alemanha e já tinha aprazado uma reunião inadiável 

no Porto para essa hora, mas como já estava tudo 

marcado, a turma acabou a aula à volta da mesa do 

restaurante. 

  

Agora digam lá se estes matemáticos são ou não são 

muito divertidos 
Por: João Ferreira da Silva 
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Matemática divertida 

A aula "Matemática Divertida " hoje foi uma estreia.! 

 Surpresa ! Todos em forma ...vamos divertir-nos! 

 E foi assim: 

  

Filme: 

  

Título: "Matemática Divertida com toques de ...."Paciência" 

 Sessão única: Dia 27 de Janeiro de 2020 

 Elenco: 

 Actor principal: Domingos Paciência, jogador e treinador de futebol 

 Atores secundários: alunos da disciplina "Matemática Divertida" 

 Realizador: João Ferreira da Silva professor da disciplina 

"Matemática Divertida" 

 Duração da sessão: 60 minutos 

  

Sinopse: 

  

O filme começa com informações biográficas dadas por Domingos 

Paciência, ele próprio, sobre o seu percurso de vida pessoal e 

profissional. 

 Foi um gosto escutar o modo simples, cordial e espontâneo como 

este notável jogador e treinador que muito honra o nosso país o 

fez. 

  

Um "Must" 

  

Seguiu-se o jogo disputado com muito "fair play" entre os 

intervenientes. No quadro preto, agora relvado, jogou-se a bola 

redonda, triangular ou em forma de quadrado, surgindo assim 

muitas oportunidades de adquirir conhecimentos sobre táticas de 

jogo e outros procedimentos, nomeadamente a nível de conduta 

pessoal e ética profissional. 

  

 " Score.100“ 

 

No final, um empate, seguido de uma sessão fotográfica muito 

animada. 

 

Ao Actor principal, Domingos Paciência foi atribuído um Globo de 

Ouro, entregue pela Presidente da USOA Professora Odete Roma. 

O galardoado retribuiu com um galhardete. 

  

Seguiu-se um almoço saboroso que nem mesmo a chuva 

constante impediu que o Sol brilhasse virtualmente por entre as 

cinzentas nuvens. 

É que nós somos a equipa "Matemática Divertida" com o nosso 

Professor João, o Capitão! 

  

Remate Final: 

 "A vida é um jogo. Por vezes podem e devem mudar-se as 

estratégias para vencer, mas sempre com "fair play"!!! 

  

Nota: 

Aula transformada em filme virtual por uma das participantes 

 

Por: Helena Vilhena 

À Noite 
  

À noite 

Meu corpo 

Mais morto que vivo, 

Meu corpo na cama estendido, 

Reclama sossego, 

Silêncio, 

Um sono profundo, 

Um desligar do mundo. 

  

 

À noite 

Chega o silêncio, 

O sossego não, 

O corpo descansa, 

A mente labora 

E a alma chora… 

O sono não vem. 

  

Ouço a solidão. 

Caneta, papel, 

Ali estão à mão, 

Suporte fiel de tanta emoção. 

Carminda Oliveira 

15/05/2003 
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Na tarde de 5 de janeiro de 2020, por organização da Câmara Municipal de Oliveira de 

Azeméis no âmbito do 221.º aniversário da emancipação concelhia, concretizou-se a 

proposta da reviver as Janeiras, que a Câmara de Oliveira de Azeméis patrocinou, 

para animar uma tarde dedicada às tradições, juntando várias coletividades. 

Comemoração de 5 de janeiro com Janeiras 

No dia 5 de janeiro de 2020, completaram-se 221 anos da atribuição do foral concelhio a Oliveira de 

Azeméis. 

Decisão de Sua Majestade a Rainha D. Maria I, por sugestão de José de Seabra da Silva, assinado 

pelo Príncipe Regente D. João (futuro D. João VI). 

 

A primeira Rainha reinante soube merecer o cognome de Piedosa, promovendo o reatamento de 

audiências populares habituais na terra do seu avô D. João V, suprimidas por D. José no período 

Pombalino, nas quais toda a gente era admitida, estabelecendo assim grande contato entre a 

Monarca e o Povo. 

  

Volvidos 221 anos, a história fala por si, de como foi uma medida acertada. 

 

Data importante para o concelho a merecer destaque, com algumas iniciativas desenvolvidas para 

celebrar a efeméride. 

A USOA esteve bem representada pela 

TUNA e pelos Cavaquinhos.  

Os outros grupos presentes foram: 

Grupo Folclórico de Cidacos, Grupo 

Folclórico “As Padeirinhas de Ul”, 

Grupo Folclórico “Cravos e Rosas” – 

Ul e Grupo Folclórico “A Chama” – S. 

Roque. 

Porque “Cantar as Janeiras” é uma 

tradição que continua a ser o que é 

“imbatível” este evento atraiu à cidade 

oliveirense, muitas pessoas oriundas 

de várias freguesias oliveirenses. 

Concelho oliveirense – 221 anos de história 
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No passado dia 28, nas nas instalações da 

Universidade Sénior, realizou-se um serão 

Cultural que contemplou: Tradições, Poesia e 

“Cantar ao Desafio”. 

 

O evento que, também, aposta em motivar, 

desenvolver e usufruir momentos de convívio, 

marcou o início com  o Grupo de Cavaquinhos da 

USOA: 

A poesia fez-se presente , por António Amorim, 

Arminda Santos, Carminda Oliveira, e Magui 

Ramalho). 

O Grupo de Cantares do Centro Sénior de 

Travanca distinguiu-se com canções populares e, 

mesmo, fado. 

E finalizou em chave de ouro no “Cantar ao 

Desafio”, que decorreu animado – por vezes, 

hilariante – pelo grande talento de dois afamados 

cantadores da região, Helena Almeida e Joaquim 

Ferreira. 

A presidente da Direção, Odete Roma, 

congratulou-se por ver a sala repleta, manifestou 

apreço aos participantes, aos que trabalharam para 

a realização do evento  a quanto se deslocaram 

para assistir à iniciativa que, em sua opinião serviu 

bem o propósito de dinamizar as tradições, o 

“cantar ao desafio” a poesia, a cultura… 

A bem finalizar uma noite bem passada, nada 

melhor que o convite para um lanche partilhado, 

com produtos da terra: regueifa, pão de Ul, 

queijo… esmos, e vinho, incluído o do Porto (de 

honra). 

Tradições, Poesia  

e “Cantar ao Desafio ” 

16º Aniversário da USOA 
 

Na altura comemorativa do 16 Aniversário, a USOA – Universidade Sénior de Oliveira 

de Azeméis (fundada em 4 de dezembro de 2003), nunca é demais recordar e salientar 

o papel desenvolvido por todos aqueles que, ao longo de mais de década e meia, 

deram muito de si, de forma voluntária, em prol da instituição. 

 

E aqui se devem englobar não apenas os elementos que se encontram ou passaram 

pelos órgãos sociais e nas ações desempenhadas a vários níveis, mas também todos 

os professores e alunos que muito contribuíram para o engrandecimento da USOA. 

 

Para assinalar a efeméride, condignamente, e pensando nos seus “eternos ausentes, 

promoveu, no dia 4 de dezembro, uma missa na igreja Paroquial de Oliveira de 

Azeméis. 



Almoço de Natal da USOA 

A 18 de dezembro ficou assinalado o 

encerramento do primeiro período com 

almoço de convívio que tem sido hábito anual 

e, mais uma vez, a opção recaiu realizar-se 

em Cesar, no Restaurante Lindolfo. onde 

decorreu com a boa adesão, e animação já 

manifestada em anteriores edições. 

 

António Grifo, salientou a importância que a 

USOA tem tido na comunidade oliveirense, na 

região e no próprio país. Parabenizou a 

instituição e todos os que contribuem/e, ou 

contribuíram para o engrandecimento dessa 

presença marcante em vários níveis de ação. 

O pároco de Oliveira de Azeméis, elogiou a 

oportunidade desta iniciativa promovida pela 

USOA em altura bem condizente  com o 

“espirito natalício”, sublinhando o prazer de, 

também, se poder associar a esta iniciativa de 

sã confraternização. 

Em representação da Câmara Municipal, o 

Vice-presidente, Rui Luzes Cabral, enalteceu 

toda a ação da USOA, recordou a ligação 

muito estreita, pois, também deu colaboração 

com o Teatro e manifestou  a consideração e 

apoio que a instituição merece e tem  como 

privilegiada parceira a autarquia. 

Ao pronunciar-se sobre a organização, 

importância e participação neste almoço de 

convívio, a presidente da direção da USOA, 

Odete Roma, finalizou com elogios e 

agradecimentos às instituições e a todos que 

aderiram a esta boa continuação da iniciativa 

que contou ainda na sua animação com a 

atuação de um grupo musical formado por 

elementos que são professores e/ou alunos. 


