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EDITORIAL
Após um ano de mandato, impôs-se
um balanço.
Sinto-me realizado, pois
conseguimos os objetivos
preestabelecidos.
É bom termos amigos à nossa volta,
pessoas com as mesmas ideias que
reconhecem o nosso trabalho, o
nosso esforço.
O tempo que nos é concedido para
realizarmos os nossos sonhos, projetos
e ideias, já nos ensinou que viver em
sociedade também compreende uma
coisa simples, que é a humildade e
que ninguém, por mais inteligente,
bonito ou feio que seja, é mais do que
os outros que o rodeiam.
O respeito pelas instituições, a
criatividade, o empenho, a inteligência
e a argúcia são o nosso papel para
encontrar novos caminhos.
Sei que estar à frente de uma
instituição destas não é tarefa fácil,
o nosso papel, pelo menos da forma
como entendemos e nos prezamos
em dirigir com rigor, respeito e
união entre todos, é lutar por uma
causa difícil. Também sabemos que
quando se mexe com a tradição ou
interesses instalados, logo surgem

Canto Pleno
Quanto caminho andando…
P’las veredas desta vida!
Tanto canto inacabado
mas sempre recomeçado
Como grito de alma sentida.
Cantemos…
Na certeza que é de longe
a única forma plena
de alcançar a harmonia
com o Grupo Coral da Sénior
e o canto da sua melodia.
Cantemos…
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os arautos da contestação.
Construímos novos vínculos de
amizade, com professores e alunos,
somos reconhecidos por toda a
comunidade das Universidades
Seniores como um exemplo.
Ainda recentemente fomos
convidados pela RTP para participar
num debate. Isto prova que estamos
no caminho certo para sermos
reconhecidos a nível nacional.
Mas a nossa maior luta era termos
instalações dignas, para podermos
fazer ainda mais e melhor o nosso
maior anseio.
António Oliveira

Sobre a hora conturbada
ou a sombra negra insidiosa,
um belo canto de musicais
e deixemos no espaço radiosa
a centelha da voz dos
Madrigais.
Cantemos…
Para iluminar o trajeto
do labirinto da vida.
Cantar, ou só tocar,
as cordas dos Cavaquinhos
numa inquietude contida
e a ânsia de comunicar.
Irene Lúcia Arede
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Lendária
Era uma jovem
linda moura
na Lenda
capaz de elevar
montanhas
à sua passagem...

HINO
Prosseguimos p’las veredas desta vida
Percorrendo as manhãs do pleno agosto;
Tendo sido primavera colorida,
Somos estio, com sabor a fino mosto;

Tanto bastava querer
e usar
de um simples
precioso
novelo de ouro
que consigo
trazia
para enrolar
o enredo
da lenda...

E sendo gente que recusa ser vencida,
Esta alegria que imana do nosso rosto
Ao mundo grita, de uma forma decidida,
Todo o encanto que existe no sol-posto.

Tavares Ribeiro

O Pobre
Ó pobre que vives só
Não te sintas desamparado.
Há sempre alguém que tem dó
De teres sido mal fadado.
Há sempre um amigo
Que está pronto a ajudar-te.
Bem estará contigo
Não vai desamparar-te.
Vive sempre na esperança
Que um dia serás feliz.
Deus já me deu a recompensa
Do que eu por ti já fiz.
A recompensa que tive
Para ti eu vou passar.
Pois também me sinto feliz
Por eu te poder ajudar.
Maria Xará

Cantai,
Proferi nossa vaidade,
O mais alto que logreis,
Esta Universidade
De Oliveira de Azeméis.
Nosso Instituto é um templo de magia,
Universal e intergeracional;
Realizamos velhos sonhos, cada dia,
Neste soberbo santuário cultural;
Ele é altar desta gente que porfia
Em ser ativa, viva fresca e jovial!
É nossa luz, nosso sol de meio-dia
Nosso mote e nosso arco triunfal.
AUTORES:
Letra – Joaquim Augusto Pinho Costa
Música – Eduardo Manuel B. D. Pereira
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PASSADO... PRESENTE
No dia 27 de junho passado, realizou-se, no Cine Teatro Caracas, um preenchido
espetáculo que encerrou as atividades de final do ano letivo 2013/2014.
O evento incluiu diversos momentos de atração e contou com assinalável envolvimento de
várias disciplinas.
Naturalmente, o ponto alto das atuações centrou-se nesse evento. Todavia, foi mais de uma
semana preenchida de iniciativas anteriores, onde se incluíram o teatro, no auditório da Junta de
Freguesia de Oliveira de Azeméis, pautado com excelente desempenho de representação por
todos os atores, que causaram impacto e deram imagem de bom domínio na técnica dramática; o
Almoço de Confraternização, na Quinta de Santiago, onde houve efetivo convívio reunindo, à volta
das mesas, significativo número de alunos, professores, direção, amigos e colaboradores, que
tanto têm contribuído para o engrandecimento
da Instituição e tiveram oportunidade de ali
confraternizarem, divertirem, sentirem o pulsar
da própria camaradagem.
A par da vertente musical e artes em palco,
também se concretizou, no átrio do Caracas, uma
bem conseguida exposição coletiva de pintura,
artes decorativas, cerâmica e artes de fogo, renda
e bordados, arraiolos, fotografia, etc., que esteve
patente ao público desde 25 até ao dia 27.
USOA continua a ser marcante
Com 11 anos de existência, a USOA vem
despertando, desde há mais de uma década, a
atenção de todos pela sua cada vez mais acentuada
dinâmica cultural, sem esquecer a atenção às
preocupações sociais e humanitárias.
Assim, na sua área de interesses, procura
envolver-se com o viver quotidiano da comunidade
oliveirense, através de parcerias ou colaboração
com edilidade, autarquias, instituições e
associações de solidariedade, humanitárias, de
ensino, cultura, etc.
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USOA revive tarefas agrícolas - A MALHA
A recreação de uma malha de
milho foi promovida pela USOA
na noite de 29 de setembro,
próximo da sua sede, no
exterior do edifício II.
A iniciativa – pertinente viagem
aos costumes e tradições,
com recolhas no inesgotável
património imaterial concelhio
e da região de Entre Douro e
Vouga – soube integrar memória
nos seus contextos de referência
real, com elementos relevantes
de quotidianos passados,
“carreando” alguns deles para
junto da sede da instituição no
seu “recreio-eira”.
Seguindo o percurso do milho,
os manguais, cestos, ancinhos,
alqueires, ventaneira…
encontraram-se serventia.

Os que se associaram na
participação e desenvolveram
a malha – tarefa pesada, mas
muito grata para quem a ela se
dedicou com prazer – entraram,
entusiasmados, num espaço
de reencontro e experiência
próxima ao que se fazia a um
tempo nem assim tão recuado
indeléveis memórias coladas
ao corpo de quem exerceu a
lavoura, no seu dia-a-dia, que
não seria propriamente de
festa.

Com Tradições de Pindelo veio
honrar o evento, contribuindo
com uma magistral lição de
entendimento sobre o “lado” da
música tradicional. E o ritmo e a
alegria intrínseca do povo, que
também somos e nos define.

Diz-se que quem isso viveu,
nunca mais esquece. A
impressão está gravada como
“marca de água” no ADN do
corpo e ainda mora intensa no
sentir da alma!
A abraçar este projeto, o Grupo
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Fado – na USOA
Com a proposta de fado, a
USOA, no dia 10 de outubro,
deu início ao novo ciclo de
iniciativas “Venha tomar café
connosco” que, tendo iniciado
em anos anteriores, conseguiu
o enraizamento como bom
hábito de convívio.

da nossa identidade enquanto
povo.
Simbolizando esse sentido, no
edifício II da USOA, afinaram-se
a viola, a guitarra e as cordas
da garganta para ouvir cantar
o fado com o grupo de Fados
“António Santiago”.

Espetáculo bem ao gosto de quem

gosta de assistir a um bom
momento de ouvir cantar o fado,
pretendeu reanimar valores
culturais muito representativos

TEDUS da USOA
Com uma história rica de atividades, o grupo de teatro TEDUS,
da USOA, ostenta no seu currículo participações e aplausos
muito motivadores e cada vez mais significativos.
Os destinos da sua presença têm sido diversos e, aqui, registamos
apenas, a título de exemplo, a participação no I Festival de Teatro do
Curval – Pinheiro da Bemposta, onde como era de esperar, na tarde
de 23 de novembro, no auditório da Junta de Freguesia de Pinheiro da
Bemposta, com a peça “Alguém terá de morrer”, de Luís Francisco Rebelo,

reforçou a sua já distinta imagem na arte da representação.

CAVAQUINHOS na Festa da Aldeia

Promovida em Ul, entre 13 a 15 de setembro de 2014, a Festa da
Aldeia, entre outras importantes participações, honrou-se também
com a presença do grupo de Cavaquinhos da USOA.
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II “Venha tomar café connosco”
Na 2ª edição de “Venha tomar
café connosco”, do ano letivo
2014/2015, realizada na sextafeira, 21 de novembro, no edifício
II da USOA, conheceu mais
um bom momento de Música
Tradicional. E, desta vez, com o
Grupo Musical Pentacord5.
Constituído por bons músicos
que vieram dar o seu melhor na
animação da noite e foram bem
sucedidos, o agrado fez-se aplauso
muito motivador para novas
incursões nos temas tradicionais
e presenças.
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Magusto de S. Martinho e receção aos caloiros
Em altura de S. Martinho, a USOA, como já vem
sendo hábito, promoveu, uma vez mais, o seu
tradicional magusto e receção aos caloiros na
Estalagem S. Miguel.
Agradável evento, mais convívio que outra coisa, mas
que também incluiu bons momentos culturais que
decorreram prazenteiramente, quer durante a atuação
dos seus grupos musicais, quer com a participação
de um agrupamento convidado de uma congénere, a
TUNASOB - Tuna Académica da Universidade Sénior
de Oliveira do Bairro.

Dança Movimento Terapia
Com a USOA motivada em incentivar o
interesse nas camadas da população com
idade de ainda serem muito ativas, promoveu
no dia 29 de novembro, no auditório da
Junta de Freguesia de Oliveira de Azeméis,
um colóquio/prática sobre a DMT – Dança
Movimento Terapia, por Marlene Valente.
“Implantada recentemente em Portugal e Espanha, é
uma forma de psicoterapia que utiliza o movimento e a
dança, para ajudar a resolver conflitos emocionais e/ou
psicológicos, através da integração psicofísica (mente
– corpo), no seio de uma relação terapêutica segura”.
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Tradicional Almoço
de Natal da USOA
O tradicional almoço de Natal,
da Universidade Sénior de
Oliveira de Azeméis, decorreu
no dia 13 de dezembro, na
quinta de Santiago – Santiago
de Riba-Ul.
Evento que pretendeu ser – e
foi – de união entre diretores,
professores, alunos,
amigos e colaboradores,
que tanto têm contribuído
para o engrandecimento da
instituição, reuniu assinalável
número de presenças neste
agradável tempo de conviver
que é importante agregador do
melhor espírito “académico”
e de certo modo com maior
significado porque também
associa o pulsar no sentido
mais humano que acompanha
a quadra natalícia.
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Iniciando as intervenções, António
Oliveira – presidente da Direção
da USOA – transmitiu confiança e
mensagem de otimismo quanto à
realidade concreta, predicados e
potencialidades da universidade
sénior, apelando, ainda assim, para
um cada vez maior envolvimento
dos professores e alunos nas
atividades letivas e formativas
e, também, ao aproveitamento
das iniciativas viradas para a
comunidade que criam uma maisvalia coletiva, a remeter sempre
para uma maior afirmação futura,
assim potenciando ainda mais a
razão para gostarem do ambiente
“universitário” vivido na USOA.
Por último, com o desejo que o ano
letivo corra da melhor maneira,
desejou a todos boas-festas.
Por sua vez, Isidro Figueiredo –
vereador da Câmara Municipal
– expressou palavras de
reconhecimento à USOA por
todo um bom trabalho que vem
desenvolvendo na promoção
cultural, atividades recreativas,
formação em sala de aula e em

conjunto com a comunidade,
com a qual tem dado palco a
um extraordinário envolvimento
coletivo, quer por iniciativa própria,
quer participando em eventos de
solidariedade, associativos, de
interesse municipal ou outros no
âmbito de parcerias concelhias
ou a nível nacional. Predisposição
de participação ativa que é
compreendida e bem avaliada
pela edilidade que, recentemente,
aprovou verba suplementar para
dar andamento, neste ano letivo, a
alguns anseios em curso.
No final da confraternização, fezse entrega de lembranças aos
professores desta instituição do ano
letivo 2014/2015. Boa demonstração
de carinho e reconhecimento,
premiando, de algum modo, a
continuidade do esforço que vão
desenvolvendo na “formação” dos
seus alunos, enobrecendo também
– e há disso consciência plena – o
prestígio da USOA.

