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EDITORIAL 

As férias de verão estão há porta e é tempo de fazer 
um balanço das actividades realizadas nas duas 
valências principais da nossa querida Associação, o 
Centro de Convívio e a Universidade Sénior, que jun-
tas prestam um serviço de qualidade à comunidade, 
de âmbito social, cultural, educativo e lúdico, com 
benefícios significativos na saúde mental e física dos 

seniores do concelho de cascais.  

É com satisfação que fazemos um balanço positivo e 
as perspectivas para o início do próximo ano lectivo 
2011/2012 são animadoras, com a dinamização de 
novas actividades de convívio e educativas, prevendo-se um aumento do nº de alunos 
da Universidade Sénior. Há que aprender com as sugestões dos alunos e professores, 

no 1º ano da Universidade Sénior e melhorar para o 2º ano lectivo. 

Quanto ao Centro de Convívio, perspectiva-se a continuação de grande aderência às 

actividades realizadas, bem como a inscrição de novos utentes.  

A Associação tem ainda realizado actividades abertas ao exterior, com destaque para 
a realização em Maio do Encontro de Ranchos e do Encontro de Coros, onde Manique 
contou com a actuação e presença de congéneres de norte a sul onde reinou o inter-

câmbio e partilha cultural e musical.  

Aproveito para convidar todos os associados a participarem no próximo dia 10 de Julho 
de 2011, Domingo, às 13h, na Festa e Almoço de Convívio onde será feito a Apresen-
tação da Tuna da USM aos Sócios, o Encerramento do Ano Lectivo da USM e a Festa 

das Maravilhas.  

André Leite 

(Presidente da Direcção) 
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UNIVERSIDADE SÉNIOR 

Balanço do 1º Ano 
 

Ao finalizar as atividades do ano letivo de 2010/2011 na 
USM, poderemos considerar que o balanço foi positivo aten-
dendo que era o 1º ano de funcionamento. 

Verificou-se uma boa adesão, por parte dos alunos, chegan-
do as inscrições perto das oito dezenas embora com algu-
mas deficiências na aplicação de algumas disciplinas, como 
foi o caso da Informática que se debateu não só com falta 
de equipamento e de espaço adequado ao elevado número 
de participantes, como também a alguma divergência na 
organização dos grupos estabelecidos por aula, visto que 
foram escolhidos em função do horário, em prejuízo dos 
conhecimentos já adquiridos. Ainda assim, devemos salien-
tar a disponibilidade e dedicação do Professor Virgílio em 
ultrapassar esta questão. Neste momento temos 4 grupos a 
funcionar. 

Estamos em crer que no próximo ano lectivo tenhamos 
melhorias nas condições e equipamentos, bem como o 
aumento do período de aula de 60 para 90 minutos, em 
resposta ao apelo que alguns tinham manifestado, com a 
anuência do professor, para podermos dar uma melhor res-
posta ao ensino da informática, tão necessária ao nosso 
quotidiano. Será feita uma avaliação prévia à admissão de 
novos alunos privilegiando-se a inscrição em grupos mais 
homogéneos em termos de conhecimento. 

Em relação às atividades, Artes Decorativas, Arraiolos e 
Pintura, foram expostos trabalhos que os alunos realizaram 
ao longo do ano, durante a semana académica, que decor-
reu entre 16 e 20 de Maio, com algum sucesso, uma vez 
que a Universidade foi convidada por parte do Sr. Presiden-
te da Junta de Freguesia de Alcabideche, e expor no Espa-
ço Montepio, em data a designar, o que muito nos honrou e 
desde já agradecemos. 

As Inscrições na Universidade Sénior para o ano lectivo 2010/2011 
irão decorrer de 27/6 a 15/7/2011 nos seguintes horários: 

- 2ª e 4ª feira das 10h às 12h e das 14h às 17h 
- 3ª feira das 10h às 12h. 
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As aulas de História, Inglês e Nutrição têm sido, também, um sucesso de participação de 
alunos, relevando as aulas práticas de Nutrição realizadas uma vez por mês, que procura 
de uma forma saudável ensinar a cozinhar para uma faixa etária mais elevada. 

Quanto à Tuna, que teve o início em Novembro de 2010, tem vindo a ser uma revelação, 
pois a maior parte dos participantes, nunca tinham tocado à data qualquer instrumento. Se 
é verdade que tem deliciado quem a ouve tocar e cantar, não é menos verdade, que tam-
bém tem encantado quem a frequenta. 

No entanto, noutras disciplinas que foram introduzidas pela Universidade não tiveram a 
adesão esperada, visto que se inscreveram alguns alunos que posteriormente começaram 
a faltar, levando a uma desmotivação por parte dos respectivos professores, pelo número 
exíguo de participantes. 

Estamos em crer que o próximo ano lectivo será ainda mais 
participativo, contando para isso com maior divulgação das 
nossas actividades, reforçando as já existentes, e introduzin-
do novas disciplinas, como é o caso de Francês, Economia 
doméstica, Comunicação, Danças e cantares, Grupo coral e 
instrumental, etc.. No que respeita à divulgação, o que des-
de já agradecemos, o empenho tanto da Câmara Municipal 
de Cascais, como também da Junta de Freguesia de Alca-
bideche, por terem dado a conhecer publicamente a 
existência da nossa Universidade, o que proporcio-
nou a que algumas pessoas sejam actualmente 
nossos alunos. 

Também uma palavra de reconhecimento aos nossos 
professores pela disponibilidade em prestar este servi-
ço comunitário, contribuindo por um lado para o engran-
decimento da Universidade nestas valências, e por outro, para a 
satisfação pessoal daqueles que pretendem adquirir novos conhecimentos. 

Uma nota final para a Direcção da Associação,  pela dedicação e carinho, sem os quais não 
teria sido possível a viabilidade deste projecto e estamos certos no prosseguimento por 
muitos anos em proveito da comunidade . Bem haja a todos. 

Quanto aos almoços de 4ª feira, uma feliz decisão que apraz aqui registar, tem vindo a ser 
um verdadeiro espaço de convívio pois todos os que participam se envolvem numa agradá-
vel tertúlia no bar, que dura até ao início das aulas do período da tarde. 

Aproximam-se as férias, temos a convicção que vamos todos satisfeitos, pelo dever cumpri-
do, sem que antes realizemos um almoço de convívio de encerramento do ano letivo, que 
será no próximo dia 10 de Julho. Será também um almoço para todos os sócios que quei-
ram ter o ensejo de ver a Tuna da Universidade fazer a sua apresentação, que esperamos 

seja do agrado de todos. 

Maria Luisa Anes 
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CENTRO DE CONVÍVIO 

Actividades do 1º Semestre de 2011 
 

Agora que os dias começam a ser mais quentes e o sol nos faz recordar os tempos de 
praia, chega a hora de fazer um balanço do 1º semestre deste ano… daqui a 2 meses 

vamos de férias e queremos deixar a “casa arrumada”… 

Então, resta informar que nestes meses as novidades no 

nosso Centro de Convívio foram: 

- Avaliação das condições físicas dos utentes 
que participam na ginástica e na hidroterapia 
(Projecto “Seniores em Movimento”), promovida 

pela CMC; 

- Sessão de informação sobre o Corpo Humano 
apresentada pelas professoras da Escola 
Secundária Ibn Mucana, no âmbito do Projecto 

“EscolarIDADES”; 

- Espectáculo “Fado – História de um Povo” de Filipe La Féria, no Casino do Estoril; 

- Apresentação do espectáculo do nosso Grupo de Teatro na Associação de Outeiro de 

Polima e na ARIM do Murtal; 

- Baile de Carnaval promovido pela Junta de Freguesia de Alcabideche, na Sociedade 

de Alcoitão; 

- Sessão de Esclarecimento sobre o Serviço de Teleassistência promovida pela CMC; 

- Participação no programa da TVI “Agora é que Conta”; 

- Participação na Semana do Patrono da Escola Secundária Ibn Mucana, nas activida-

des de Ciências, Expressão Dramática e Concurso de Leitura; 

- Baile da Primavera na nossa sede, com a participação dos Centros de Convívio de 

Bicesse, Costa do Sol e Outeiro de Polima; 

- Passeio a Fátima promovido pela Junta de Freguesia de Alcabideche; 

- Sessão de Despiste Auditivo promovido pela empresa Audio Médica; 

- Sessão de informação sobre a Sexualidade apresentada pelas professoras da Escola 

Secundária Ibn Mucana, no âmbito do Projecto “EscolarIDADES”; 
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- Passeio com piquenique no Jardim do Cerco, em Mafra; 

- Sessão de Pregões antigos de Lisboa, no Centro de Convívio de Bicesse; 

- Sessão de esclarecimento sobre a Doença de Parkinson promovida pela CMC; 

- Avaliação de satisfação 
do Projecto “Seniores em 
Movimento” (ginástica e 

hidroterapia); 

- Actuação do grupo de 
ginástica no Complexo 

Desportivo de Alcabideche; 

- Baile de comemoração 

dos Santos Populares. 

Gostaria, ainda, de destacar as actuações do nosso Grupo Coral nestes primeiros 

meses do ano: 

Em Janeiro visitámos o Lar e Centro de Dia das Fisgas, da Santa Casa da Misericór-

dia de Cascais, em Alcoitão; 

Em Maio tivemos o 6º Encontro de Coros na nossa Associação, onde recebemos 

outros Grupos Corais de outras Associações; 

Ainda em Maio participámos no Encontro de Coros entre Centros de Convívio do con-

celho de Cascais, em Outeiro de Polima, no âmbito do Projecto “Lado a Lado”; 

Em Junho viajámos até Alcáçovas, a convite do Grupo de Cantares Feminino de Alcá-

çovas para participar no Encontro de Coros local. 

Apesar da crise… temos sempre novidades! O ano ainda vai a meio e muitas activida-
des terão lugar nos 
próximos meses… não 
perca tempo! Se ficou 
interessado/a, venha 
inscrever-se no nosso 

Centro de Convívio! 

 
Liliana Guerra 
Técnica do Centro de Convívio 
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Realizou-se, no passado dia 20 de Maio, a festa do 1º aniversário da nossa Universi-
dade. Foi uma tarde bastante animada com a participação do coro da Junta de Fre-
guesia da Parede, a Tuna da Universidade Sénior de Sintra e é claro, a Tuna da nos-
sa Universidade. Estiveram presentes os membros da Direcção da Associação, o Sr. 

Presidente da 
Junta de fre-
guesia de Alca-
bideche, Fer-
nando Teixeira 
Lopes e as 
Srªs Vereado-
ras, da Cultura 
da C.M.C., Drª 
Ana Clara Jus-
tino, e dos 
Assuntos 

Sociais e Voluntariado, Drª Mariana Costa Cabral. 

Queremos salientar o discurso da Srª Vereadora Ana Clara Justino que evidenciou a 
importância das Universidades Séniores, como resposta a uma realidade cada vez 
mais actual, nas comunidades onde se inserem, comparativamente aos Centros de 
Dia. As diversas disciplinas existentes permitem não só uma aprendizagem constante 
como uma agradável convivência entre as pessoas mais velhas, sentindo-se desta 
maneira mais ocupadas e úteis acabando portanto, com uma solidão que tantas 

vezes traz problemas de saúde. 

O Senhor Presidente da Junta de freguesia de Alcabideche apreciou os trabalhos 

desenvolvidos na Universidade e convidou-nos a apresentar os nossos trabalhos 

numa exposição situado no Espaço Montepio, em Alcabideche, o que nos agradou 

imenso, pois vemos assim reconhecida a importância da nossa Universidade, a nível 

dos órgãos concelhios. 

A Tuna da Universidade Sénior de Sintra fez-nos uma homenagem oferecendo à 
Coordenadora da USM a letra de uma canção dedicada ao nosso 1º aniversário, ten-

do-a cantado de seguida, o que muito nos sensibilizou, atendendo ao seu significado. 

UNIVERSIDADE SÉNIOR 

FESTA DO 1º ANIVERSÁRIO 
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Para finalizar houve a atuação da nossa Tuna que encantou os presentes. De salien-
tar o trabalho desenvolvido pelos seus elementos tendo em conta, apenas os 6 meses 
e meio de existência, onde a maioria dos seus membros, nunca tinham tido experiên-
cia em tocar qualquer instrumento, apresentando ainda assim, alguma qualidade e já 

com reportório bastante razoá-

vel. 

Por fim houve um lanche total-
mente da responsabilidade dos 
alunos da Universidade que par-
ticiparam na sua organização 

tornando-o uma realidade. 

Durante a semana académica, 
realizaram-se outros eventos tais 

como: 

- Exposição de trabalhos realizados no âmbito das disciplinas de Artes Decorativas, 

Pintura e Arraiolos; 

- Uma palestra sobre os 150 anos da amizade Portugal/Japão, incluindo nesta, uma 

demonstração em papel, como se fazem trabalhos em origami. 

Em todos estes eventos foram convidados os utentes do Centro de Dia da Associação 

que compareceram em número apreciável, o que nos deixou bastante satisfeitos. 

Queremos aqui agradecer o apoio dispensado por parte da Direcção da Associação 

de Apoio Social Nª Srª das Neves, a todas as actividades desta Universidade Sénior, 

que não mediu esforços 

para nos ajudar a realizar 

esta semana académica no 

aniversário, em que ao lon-

go deste ano, se esforçou 

para que este projeto se 

tornasse realidade, deixan-

do-nos por isso, uma gran-

de expectativa para a conti-

nuação do sucesso deste 

projecto para o futuro. 

Maria Luisa Anes     

Vereadora Ana Clara Justino 

Fernando Teixeira Lopes, Presidente da Junta Freguesia Alcabideche 
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ALMOÇO DE CONVIVIO 
Dia 10 de Julho de 2011 (Domingo), às 13h. 

Apresentação da Tuna da USM aos sócios 

Encerramento do ano lectivo da USM 

 

Menu: Carne de Porco Assada com Castanhas e Arroz 

Preço por pessoa: 10,00 € (almoço e baile) 

 Às 15h30m 

Baile com o Conjunto 

Nova Onda 

Entrada: 1,00 € (só baile) 

Inscrições: 91 885 24 93 (Manuela) ou 96 230 00 97 (Guida) 


