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EDITORIAL

H
á 25 anos, a ideia de fazer nascer uma Asso-
ciação/Universidade da Terceira Idade em 
Sintra foi uma iniciativa visionária, o desper-

tar de um futuro anunciado.

Hoje as estatísticas do concelho e do país são avas-
saladoras: a natalidade diminuiu dramaticamente e o 
envelhecimento da população é uma realidade cres-
cente. 

As UTI, Universidades e Academias Seniores, ou 
outro nome que possam ter, são o resultado de um 
importante movimento cívico nacional de resposta a 
uma realidade que muitos tardaram a perceber e a 
dar soluções.

O seu êxito deve-se também ao facto de ser um tipo 
de organização simples e eficaz, que dá respostas 
rápidas a problemas sociais e de saúde, que faz o en-
quadramento de uma crescente população sénior e 
que é um local onde se pode conviver e aprender.

No caso da ACTIS, a disponibilidade voluntária de 
dezenas de professores, assim como das sucessivas 
equipas diretivas, mas também do trabalho “peque-
nino”, com tarefas desempenhadas voluntariamente 
por tantos colegas e amigos, são a chave deste êxito 
que merece o maior respeito e carinho de todos nós.

Também uma palavra de agradecimento à Câmara 
Municipal e às Juntas de Freguesia que continuam a 
ser as estruturas a que, hoje como há 25 anos, recor-
remos sempre que necessário e de onde temos rece-

bido o apoio para ser possível concretizar e continuar 
as nossas atividades.

A contínua procura pela ACTIS, por parte dos senio-
res do concelho, enche o nosso peito de orgulho pelo 
trabalho realizado, mas provoca um inevitável esgo-
tamento de meios, de espaços e salas de aula.

Novos desafios se colocam, pois não é possível con-
tinuar a crescer em número de associados com as 
mesmas instalações e espaço físico. Vai ser neces-
sário alargar e diversificar espaços, vão ser precisas 
imaginação, flexibilidade e compreensão da dimen-
são desta realidade. 

Precisamos de contar com os amigos e parceiros. 
Sabem que podem contar connosco.

Fernando Manuel André Figueira

Presidente da Direção

MEMÓRIAS

R
ondavam os anos oitenta e 
picos quando me inscrevi na 
UITI (Universidade Interna-

cional da Terceira Idade) em Lisboa. 
Tinha-me reformado na altura.

Porém a vida traz os seus revezes 
e, aos 58 anos, após uma operação, 
voltei a ter tempo livre. A minha mãe 
transmitiu-me a força de viver.

As conversas de café eram mais fre-
quentes, eram uma espécie de esca-
pe. A Hermínia e a Guida Lacerda tor-
naram-se companheiras habituais.

- Algo falta aqui no nosso bairro e em 
Sintra. Por que não uma Universidade?

Deu-se o “clique”, acendeu-se a luz e o 
sonho nasceu. UMA UNIVERSIDADE DA TERCEIRA 
IDADE EM SINTRA.

Apesar de dona de casa, esposa e mãe de dois filhos, 
sobrava-me tempo que desejava ocupar. 
Não fui uma aluna assídua, mas frequentei várias dis-
ciplinas, dei passeios, fui a visitas a museus, assisti a 
palestras e estabeleci camaradagem e convívio.

Aprendi muito e estou grata por isso. Na ACTIS, co-
nheci a nossa colega Mabel. Juntas, participamos em 
várias atividades e fizemos uma amizade que ainda 
hoje perdura.

Hermínia, se fosses viva, 
estaríamos a comemorar os 25 anos da nossa “caro-
lice”… Lembras-te de quantas vezes fomos à Câma-
ra, andamos por todo o lado, do bairro à vila, na pro-
cura de instalações?... Muita coisa aprendi contigo a 
caminho da Câmara porque era lá a nossa esperança 
de instalações aqui em Sintra. Com a tua ajuda e ima-
ginação e muitos “pedidos de licença”, escritos pelo 
dr. Moreira, conseguimos a autorização da cedência 
de algumas salas, depois dos horários das crianças, 
na Escola Primária Oficial, em que tu eras professora 
e diretora.

Nunca pensei, ao fim destes 25 anos, ver o nosso tra-
balho tão vivo e com tanta gente...

Mª da Purifi cação Faria Graça Mata (Pita)
Fundadora e Presidente Honorária da ACTIS

m 

Hermínia, se fosses viva, 
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A 
data que estamos a festejar, hoje, tem um sa-
bor diferente e é muito importante para esta 
grande Associação.

As Bodas de Prata são o fi nalizar de um ciclo de 
vida e o começar de um novo, que se preten-
de que continue a corresponder ao sucesso até 
agora alcançado, no que respeita aos níveis de 
qualidade conseguidos como na satisfação dos 
anseios dos seus associados.

Lembrar 25 anos de vida é um orgulho. No en-
tanto, esta lembrança tem de estar de acordo 
com um antigo provérbio vietnamita que diz 
que “ quando estiveres a comer fruta, nunca te 
esqueças de quem plantou a árvore.” 

A ACTIS foi sempre uma casa de vida e não só 
de lazer. Foi isto que pretenderam os seus fun-
dadores. A vitalidade que esta organização tem 
desenvolvido, ao longo dos tempos, tem-nos 
ajudado a todos a sentirmo-nos úteis, não des-
cartáveis e com muitos sonhos que são cenários 
do futuro que se pretende para esta casa.

No meu caso, um de tantos outros, continuo a 
ter “ milhões” de interesses diferentes, e a per-
ceber que a vida na ACTIS me motiva muito 
– desenvolvendo novas formas de ensino, fre-
quentando aulas, aprendendo novas formas de 
“ fazer” e - aí está - continuando a adorar lidar 
com pessoas e aprender a conhecê-las. Consi-
dero-me na verdade em constante evolução.
Dou muito valor às memórias e agradeço muito 
a todos os que têm contribuído para o meu bem

-estar e de tantos outros associados da ACTIS.

No entanto, temos de viver também o presente, 
aqui e agora, pois este é uma grande dádiva. 

Como ouvi há pouco numa frase de alguém que 
prezo muito, “uma homenagem ao passado só 
tem interesse se servir como uma promessa de 
futuro”.

 É assim que eu considero muito importante 
pensarmos que promessas temos para oferecer 
a esta nossa Associação.

A ACTIS tem de continuar a ser risonha, a ser 
constituída por gente feliz, serena e com paz de 
espírito. Só assim poderá resolver os problemas 
e as difi culdades inerentes ao seu crescimento.

A ACTIS tem de continuar a ser a grande Univer-
sidade Sénior do Concelho de Sintra, uma das 
mais confi áveis e mais importantes do nosso 
país e também a nossa Universidade de que nós 
tanto nos orgulhamos.

25º. ANIVERSÁRIO… e 
AGORA?

Clara Pereira Soares
Presidente de Direção 2006/09 | 2014/15

E
stá de parabéns a ACTIS - Universidade da 3ª 
Idade de Sintra – pelos seus vinte e cinco anos 
de existência. Dinâmica e jovem, na prática e 

na idade, atinge agora a maturidade associativa e 
cultural capaz de a transportar a novas fronteiras, a 
continuar o excelente trabalho desenvolvido até aqui 
e a traçar novos rumos de conhecimento, de convívio 
e modernidade.

O papel social e cultural da Universidade da 3ª Idade 
de Sintra é de extrema relevância.

Congrega, na sua génese, vários factores que são 
verdadeiros contributos para uma sociedade melhor, 
mais solidária e integrante. Aliar a transmissão de co-
nhecimento ao convívio salutar, a comunhão e deba-
te de ideias ao lazer são, de facto, vias consistentes 
que congregam os mais altos valores humanos.

Sintra, com o seu vastíssimo património monumen-
tal e ambiental, com a sua História de milénios trans-
versal ao fruir humano, as suas aldeias, vilas e cida-
des plenas de memória e tradição, é um lugar ímpar 
e perfeito para o desenvolvimento de projectos cul-
turais, educativos e sociais como o é a Universidade 
da 3ª Idade. 

Oferece um leque multidisciplinar de opções de estu-
do, de lazer e de beleza, capaz de cativar o interesse 
científico, despontar a criação artística e proporcio-
nar cenários idílicos para passeios e reuniões de con-
vívio.

O Município conhece bem, acompanha e apoia todo 
o trabalho da ACTIS. Sabemos, conscientemente, do 
papel fundamental que desempenham, nomeada-
mente junto de um estrato etário da sociedade que 
apresenta algumas carências e que encontra, no vos-
so projecto e em projectos análogos, uma nova luz 
capaz de fazer acreditar em novos amanhãs.

Por tudo isto, quero endereçar, em meu nome pes-
soal e em nome da Câmara Municipal de Sintra, os 
mais sinceros parabéns pela passagem destes vinte 
e cinco anos de actividade da Universidade da 3ª Ida-
de de Sintra. Como diz o povo, que tudo sabe, «nunca 
é tarde para aprender».

Bem Hajam!

O papel SOCIAL e CULTURAL

da UNIVERSIDADE

Basílio Adolfo de Mendonça Horta 
Presidente da Câmara Municipal de Sintra
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F
oi com imenso prazer que acedi ao pedido do 
Sr. Presidente Fernando Figueira, para, no âm-
bito das comemorações do 25º. Aniversário, 

escrever um pequeno apontamento acerca da minha 
muito estimada e querida Universidade da Tercei-
ra Idade, atualmente ACTIS-Associação Cultural da 
Terceira Idade.

Como um dia disse o fundador da UITI (Universidade 
Internacional da Terceira Idade) Sr. Eng.º Herberto 
Manuel Miranda:

“O dia-a-dia põe-nos em contacto permanente com 
problemas sociais que nos atingem, ou no futuro nos 
esperam. Na senda da vida, aprendemos a observar 
que à nossa volta, a poucos metros de nós, existem 
valores e carências nos quais a nossa intervenção, 
durante os nossos lazeres, pode contribuir para o 
enriquecimento da comunidade e até para atenuar o 
sofrimento daqueles que a constituem”.

Com toda a certeza que estas singelas palavras fo-
ram fonte de inspiração para desenvolver o projeto 
de criação da universidade para a terceira idade, pro-
jeto esse delineado por um grupo/tertúlia de quatro 
voluntariosas senhoras: D. Maria da Purificação Gra-
ça Mata (Pita), a dinamizadora; D. Hermínia Santana, 
D. Margarida Lacerda Tavares e Dr.ª Elisa Rafael.

Tal Projeto inovador pretendeu contribuir para evitar 
o isolamento e promover a inserção social da Tercei-
ra Idade, criando, na Vila de Sintra, um espaço cultu-
ral de convívio, aprendizagem, dinamização cultural 
e ocupação de tempos livres, destinados primordial-
mente a reformados.

É com grande respeito, admiração e profundo reco-
nhecimento pelo esforço e empenho que dedicaram 

à ACTIS, que hoje tenho o grato prazer de vos dirigir 
estas modestas palavras na comemoração do 25º. 
Aniversário.

Está a ACTIS a comemorar os seus 25 anos. São mui-
tos anos de dedicação e abnegação ao projeto então 
idealizado e de participação ativa no quotidiano da 
vida da Universidade, mas hoje professores, dirigen-
tes e alunos sentem-se recompensados e realizados 
com o esforço e dedicação que disponibilizaram à 
sua Associação.

Tenho acompanhado o caminho percorrido pela AC-
TIS, não só como presidente da anterior freguesia de 
Santa Maria e São Miguel, como atualmente presi-
dente da União das Freguesias de Sintra, e como tal 
também partilhei as dificuldades e alegrias ao longo 
destes 16 anos, sempre com a preocupação de poder 
contribuir para a concretização dos projetos que de-
sejavam levar a cabo.

Por fim, quero felicitar todos (Dirigentes, Professo-
res, Alunos e demais colaboradores) que dedicam 
parte do seu tempo para o engrandecimento da AC-
TIS e que ela continue a ser e seja sempre uma re-
ferência na Família das Universidades da Terceira 
Idade, e desejar os meus mais sinceros parabéns 
pela comemoração destes maravilhosos 25 anos e 
desejar as maiores felicidades na continuação de tão 
nobre missão.

BEM HAJAM!

UM SIMPLES APONTAMENTO
de PARABÉNS

Eduardo Duarte Casinhas
Presidente da União de Freguesias de Sintra

ACTIS, CELEBRAÇÃO do
25º ANIVERSÁRIO

N
este ano de 2016, a ACTIS – Universidade 
de Terceira Idade de Sintra – celebra o seu 
25º aniversário e não posso deixar de con-

gratular e dar os parabéns à direção, professores e 
associados que todos os dias dão cor a esta nobre 
instituição.

Não posso também esquecer de relembrar e prestar 
o meu agradecimento a todos os que contribuíram e 
participaram nas diversas atividades desenvolvidas 
por esta instituição ao longo deste quarto de sécu-
lo. Sem o contributo de todos, não teria sido possível 
chegar até aqui. A todos eles o meu muito obrigado.

Mas não se trata apenas da comemoração de mais 
um aniversário da ACTIS, ou da celebração das bo-
das de prata. Nesta data especial festejamos tam-

bém o aniversário da história desta instituição, os 
objetivos alcançados ao longo dos anos e a reafirma-
ção do compromisso com o dever de servir junto da 
comunidade sénior do concelho de Sintra.

A forma como têm trabalhado na dinamização e no 
desenvolvimento regular de atividades culturais, 
educacionais e sociais no polo do Algueirão, desde 
2010, tem sido determinante e fundamental para 
combater o isolamento junto da comunidade sénior 
da freguesia de Algueirão-Mem Martins. 

Continuem o bom trabalho que realizam junto da 
comunidade, que a Junta de Freguesia de Algueirão-
Mem Martins continuará a ter orgulho em ser vosso 
parceiro.

Valter Antunes Januário
Presidente da Junta de Freguesia de Algueirão-Mem Martins
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EDITORIAL E INSTITUIÇÕES AS BODAS DE PRATA

Dulce Mota
Relações Públicas da RUTIS

TESTEMUNHO
da RUTIS

O trabalho desenvolvido pela 
RUTIS ao longo dos últi-
mos anos é todos os dias 

reconhecido por testemunhos 
claros e inequívocos de quem, na 
primeira pessoa, exprime o que 
conseguiu alcançar pelo facto de 
pertencer a uma universidade sé-
nior.

A Universidade Sénior de Sintra, 
uma das primeiras a integrar esta 
rede, já com 283 membros, está 
de Parabéns! Está de Parabéns 
por 25 anos ao serviço dos senio-
res e da comunidade em geral na 
sua região; está também de Para-
béns porque soube, ao longo do 
tempo, manter uma qualidade que 
lhe permitiu incrementar o núme-
ro de alunos, gente interessada, 
capaz…

As diferentes direções desta Uni-
versidade sempre colaboraram 
com a rede nacional, RUTIS, em 
tudo o que lhe foi solicitado. Para 
muitas universidades novas que 
foram surgindo, a Universidade 
Sénior de Sintra foi citada como 
exemplo, porque todos preferem 
aprender com os melhores…Este 
movimento de pessoas com mais 
de 50 anos tem vindo a crescer de 
forma exponencial em todo o país 
desde 2005. 

O modelo informal português foi 
copiado por instituições estran-
geiras e a RUTIS abriu-se para o 
mundo e, de forma mais frequen-
te, para a Europa. Começamos a 
trabalhar com projetos europeus 
e mais uma vez, contamos com a 
Universidade Sénior de Sintra. 

Já trouxemos a Portugal muitas 
dezenas de estrangeiros, seden-
tos de mais saber, de melhor com-

preender, como se mantém uma 
universidade sénior financeira-
mente; como se mantêm profes-
sores voluntários motivados para 
darem o seu tempo e o seu know
-how sem qualquer tipo de com-
pensação financeira… 

Nessas alturas, a RUTIS sugere a 
ida a Sintra… A tremenda beleza 
natural em que está envolta esta 
vila, com o benefício de aí pode-
rem aprender mais sobre o fun-
cionamento das universidades 
seniores, torna tudo muito mais 
fácil. O feedback é sempre o me-
lhor, muitas vezes extrapolando o 
expectável…
A equipa da RUTIS está orgulho-
sa pelos feitos conseguidos pela 
rede, propriamente dita, como 
sejam a uniformização da gestão 
das utis portuguesas; os eventos 
nacionais, a proximidade com os 
diferentes governos e todos os 
protocolos realizados. 

Mas acima de tudo, orgulha-
mo-nos das pessoas com 
quem trabalhamos! Sabe-
mos que o nosso trabalho 
seria inglório se não contás-
semos com direções de uni-
versidades seniores e todos 
os seus professores volun-
tários. 

Sabemos do seu REAL va-
lor, ainda que, por altruísmo 
dessas pessoas, esse valor 
não seja contabilizado. Os 
diferentes estudos sobre 
universidades seniores 
em Portugal comprovam 
a sua eficácia. Todos os 
anos crescem as teses de 
mestrado e doutoramento 
nestas áreas, testificando 
o também crescente inte-

resse da sociedade civil sobre este 
modelo de funcionamento. 

Não foi por isso difícil a angaria-
ção de assinaturas para a petição 
pública que solicitava o reconheci-
mento público das Universidades 
Seniores.

Que nos seja permitido, para bem 
de todos, a continuação deste ser-
viço, continuando a contar com 
apoio de todos os envolvidos neste 
movimento, nomeadamente com 
o apoio das direções de todas as 
utis portuguesas. Mais uma vez, 
sabemos de antemão, que con-
taremos sempre com o exemplar 
trabalho da Universidade Sénior 
de Sintra. 

Que estes 25 anos se repitam por 
muitos mais e sempre em cres-
cendo, transformando mentali-
dades e assegurando, com toda a 
certeza, uma sociedade melhor e 
mais justa!

a
m 
e-
o 
-
-
s 
-

Q uando despontou a ditosa ideia, ainda a 
bela Sintra evidenciava uma pronunciada 
exiguidade na oferta cultural que respon-

desse às necessidades dos seus idosos.

Dessa carência se aperceberam quatro pertina-
zes sintrenses que, com denodada determinação 
e voluntarismo, removeram intrincadas teias bu-
rocráticas e lograram a criação da Associação da 
Terceira Idade de Sintra. E, finalmente, no ano de 
1991, nasceu uma valiosa estrutura cultural em 
Sintra onde, a par do salutar convívio entre os as-
sociados, se partilhavam saberes e se desenvol-
viam atividades culturais e lúdicas.

Em novembro do corrente ano, comemorar-se-ão 
vinte e cinco anos da sua existência. Longo período 
de tempo, mas de fugaz passagem. Longo, de mais 
de nove mil dias, de intenso labor, rico em ativida-
des, em iniciativas, em projetos e, por vezes, em 
frustrações… Foi toda uma fértil vida da Instituição 
e da entrega que lhe foi doada pelos seus dirigentes, 
colaboradores, professores e alunos. Fugaz, pela 
acelerada rapidez com que todos estes aconteci-
mentos decorreram. Uns mais felizes e alegres, ou-
tros nem tanto…

Quando a ACTIS arrancou, eram muito reduzidos os 
meios humanos e materiais para a realização eficaz 
das suas atividades. Assentavam, fundamentalmen-
te, em três boas salas de aulas disponibilizadas, gra-
ciosamente, pela Escola do Ensino Básico nº. 4, da 
Portela de Sintra, entre as 15,30 e as 18,30 horas.

As primeiras aulas tiveram início a 18 de novembro 
de 1991 e foram ministradas a cerca de sessenta alu-
nos. Lecionavam doze professores as doze discipli-
nas curriculares iniciais.

A experiência tinha-se revelado um êxito e, em cada 
ano, o desenvolvimento e o progresso da instituição 
acentuava-se.

Até que, ao fim de cinco anos de profícua atividade 
cultural, a ACTIS foi “despejada” das instalações 

onde funcionava e sentiu-se em sérios riscos de ex-
tinção. Para júbilo de todos, porém, a grave situa-
ção foi solucionada graças à intervenção da Câmara 
Municipal de Sintra que acordou com o Sintrense a 
cedência do rés-do-chão da sua antiga sede, no nº. 
23 da rua Heliodoro Salgado, em Sintra. Tratava-se 
de duas salas de média dimensão, mas que apresen-
tavam pronunciada degradação, muita humidade 
e pouca luminosidade. As únicas vantagens eram a 
possibilidade de se poder dispor de todas as horas 
do dia e o espaço para se guardarem os materiais das 
artes.

O caminho ia-se fazendo, caminhando! Instituíam-se 
novas disciplinas, aumentava o número de alunos e 
aderiam mais professores. As áreas artísticas, quer 
as plásticas, quer as musicais, valorizavam-se pro-
gressivamente e a ACTIS afirmava-se como uma Ins-
tituição viva, atuante e cheia de vontade de alargar, 
cada vez mais, o seu campo de ação.

Todavia, no início do ano 2001, uma intensa pluvio-
sidade provocou abundantes inundações nas ins-
talações que puseram, inclusivamente, em risco a 
própria estabilidade do edifício. Foram, por isso, sus-
pensas todas as atividades e solicitada a intervenção 

AS BODAS de PRATA

Carlos Alberto Rosário Brandão
 Antigo presidente da Mesa da Ass. Geral e autor do livro 
“Vinte anos de Experiência e Saber”
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da autarquia para diligenciar na obtenção de novos 
espaços.

A compreensível demora no retomar das atividades 
originou a desmotivação e o desânimo em todos os 
utentes da ACTIS.

Por fim, a Câmara Municipal de Sintra concertou com 
o Sintrense a outorga de um amplo e iluminado es-
paço, situado junto às bancadas do estádio do clube. 
A mudança para as novas instalações efetivou-se no 
dia 31 de outubro de 2001. E, felizmente, a receada 
desmobilização das pessoas não se verificou, tendo 
de imediato prosseguido o normal funcionamento da 
associação.

Entretanto, continuava a crescer a oferta de novas 
disciplinas e, na mesma proporção, ia aumentando o 
número de candidatos a alunos. Até que o limite da 
acomodação atingiu o máximo aconselhável, tendo 
sido forçoso suspender as admissões.

Esta radical decisão preocupou, compreensivelmen-
te, os órgãos dirigentes da ACTIS, mas teve, igual-
mente, forte repercussão na presidência da autar-
quia sintrense que não era insensível aos benefícios 
de uma estrutura com o objetivo da promoção cultu-
ral e a ocupação dos tempos livres dos associados, 
que eram os munícipes das faixas etárias mais avan-
çadas do concelho.

De novo, se chegaria a uma reconfortante solução 
para tornar viável o alargamento das instalações e, 
daí, possibilitar a admissão de mais alunos. Foi no 
termo de 2008 que a C.M.Sintra deliberou disponibi-
lizar os espaços devolutos de uma escola do ensino 
básico desativada, situada no Algueirão, na rua Jau. 

O complexo comportava cinco salas de aula e foi ce-
dido, graciosamente, pelo prazo de quatro anos, re-
novável.

Complementarmente, a autarquia aceitou que se 
mantivessem ativas as instalações da Portela de Sin-
tra que constituiriam o polo nº. 1 e Sede da Institui-
ção, considerando-se o novo espaço como polo nº. 
2, do Algueirão. O início das atividades no novo polo 
teve lugar no mês de fevereiro de 2010.

Num balanço muito sintético que possamos em-
preender relativamente à atividade da ACTIS, mister 
é reconhecer o notável progresso e evolução alcan-
çados por esta prestigiada instituição.

Ao longo dos vinte e cinco anos de vida, diversifi-
cou constantemente a oferta das disciplinas, dando 
maior satisfação aos gostos e necessidades dos seus 
alunos. A cobertura docente foi sempre muito ampla 
e qualificada, abrangendo vastas áreas do conheci-
mento, da cultura, das letras, das ciências, das artes 
plásticas e musicais, da cultura física e mental, das 
ocupações lúdicas, etc..

Também se transpuseram as fronteiras regionais, 
com atuações no exterior, dos muitos e consagrados 
grupos musicais da ACTIS, em intervenções de cará-
ter solidário. Saíram pelas estradas nacionais os as-
sociados percorrendo o país em visitas temáticas de 
estudo, adquirindo novos conhecimentos históricos 
e artísticos.

Para terminar, atrevo-me a expressar um despreten-
sioso alerta: que ninguém se acomode em narcisis-
mos contemplativos, para que não possamos deixar 
de proclamar: valeu a pena… continua a valer a pena!

2016-08-04

A 
ACTIS tem utilizado, des-
de 2004, um programa 
informático de gestão 

próprio, adaptado às nossas ca-
raterísticas e sucessivamente 
melhorado. Gere os associados, 
os horários, as matrículas, altera-
ções de disciplinas, as folhas de 
presença por disciplina e aspetos 
estatísticos variados. 

Em 2015/16 funcionamos com 
124 turmas nos dois locais de ati-
vidade. 

Apesar de alguns esforços, ain-
da não conseguimos introduzir o 
Programa de Gestão da RUTIS na 
nossa prática corrente.

As inscrições têm um custo de 
90€ / ano e um limite de 8 disci-
plinas por associado. Aquando 
das inscrições para o ano letivo 
seguinte, é atualizado o cartão de 
membro da ACTIS ou criado um 
para os novos associados.

A organização do ano letivo se-
guinte começa em março de cada 
ano com o envio duma informação 
aos professores (num total de 73 
em 2015/16) e uma ficha onde 
este declara a sua disponibilida-
de e quais as disciplinas e horas 
que pretende dar no ano seguin-
te; o enquadramento de novas 
disciplinas; a conjugação dos da-
dos fornecidos pelos professores 

com vista à elaboração do horário 
para os dois locais de atividade 
da ACTIS (Portela e Algueirão); a 
divulgação desse horário entre os 
associados com a disponibilização 
das fichas de inscrição; a marca-
ção do período de matrículas, em 
meados de setembro (este ano 
de 12 a 22/9); a organização dum 
Encontro de Professores em fim 
de setembro; a marcação da Ses-
são de Abertura do Ano/Letivo e a 
preparação do início das ativida-
des no início de outubro.

HORÁRIOS e MATRÍCULAS
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QUE DISCIPLINAS PROCURAM
os NOSSOS SENIORES

C
ontinua a confirmar-se a tendência, entre os 
associados da ACTIS, no que respeita às pri-
meiras escolhas no conjunto das disciplinas 

disponíveis: INFORMÁTICA e INGLÊS. É uma com-
pensação e uma necessidade face ao Mundo em que 
vivemos, à diferença e à evolução cultural e tecno-
lógica dos tempos, da vida e do que foi oferecido na 

escola às gerações a que pertencem os utentes des-
ta instituição. Mas, quando se faz uma pesquisa mais 
cuidada (2015/16), verificamos o seguinte:

Os associados inscreveram-se, no conjunto (Portela 
e Algueirão), em 92 disciplinas diferentes distribuí-
das por 139 turmas.

ATIVIDADES 
FÍSICAS: 608 inscrições

Ginásticas – 310
Tai Chi Chuan e Yogas – 215
Danças e Cantares, Zumba e Viva vida cool – 83.

LÍNGUAS: 544 inscrições

Inglês – 217
Francês – 79
Italiano – 52
Alemão – 19
Latim – 6
Português (Língua e Literatura) – 171

ARTES E 
MANUALIDADES 419 inscrições

Manualidades várias – 267
 Pinturas várias – 152

ATIVIDADES 
MUSICAIS: 394 inscrições

Coros, Tuna e grupos vários – 394
Aprendizagem musical – 163

INFORMÁTICAS: 181 inscrições

Iniciação – 122
Avançados – 21
Internet - 38

SAÚDE/ 
ALIMENTAÇÃO/ 
ENVELHECº. ATIVO

394 inscrições

As conclusões são evidentes: a saúde, a comunica-
ção, a ocupação dos tempos livres e a informática 
são a procura dominante.

Fernando Figueira
Presidente da Direção

2016/2017

ASSEMBLEIA GERAL

DIREÇÃO

CONSELHO FISCAL

Presidente Isidro Alves Candeias

Eurico José Nobre Leote Freixo

Mª do Carmo Sousa Martins Gil

Luís Filipe Matos Coelho

Laura Santos Rosário Duarte Sousa

Fernando Manuel André Figueira

Vitália Antónia Custódio Duarte

Mª Manuel Almeida Lopes Silva

Isabel Maria Silva Alves

Mª da Conceição Núncio David Feijão

Mª Fernanda Fernandes Gonçalves Mota

Mª Adelaide Jorge Franco Luís

João Manuel Duarte Ramos

Fernando António Costa Marques

Vice-Presidente

1º Secretário

2º Secretário

Vogal

Presidente

Vice-Presidente

Tesoureiro

1º Secretário

2º Secretário

Vogal

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente José Alberto Lopes da Silva

Elisa Mª Martins Silva Alves Rafael

Mª Teresa Conceição Rolão Carrelhas

Amadeu Dias de Oliveira

António Marques Martins

Secretário

Relator

Vogal

Vogal Suplente

Nota: O vogal da Direção Fernando Marques pediu para ser substituído por motivos pessoais no fim do ano letivo 2015/16. 
Foi cooptada para o cargo, até à próxima Assembleia Geral, a associada nº 1157, Fátima da Conceição Moreira Conde, 
colaboradora na secretaria (Portela).
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A 
Informática é a disciplina que lida com o tra-
tamento racional e sistemático da informa-
ção por meios automáticos e eletrónicos. 

Representa o tratamento automático da informação. 
Constitui o emprego da ciência da informação atra-
vés do computador. Embora não se deva confundir 
informática com computadores, na verdade ela 
existe porque estes existem. (Fonte: Wikipédia)

A aprendizagem das novas tecnologias conduz ao 
crescimento da autoestima, abre novas portas ao co-
nhecimento, através da acessibilidade à informação. 
O sedentarismo, a tristeza, a depressão podem ser 
postos de lado, garantindo deste modo melhor bem
-estar e qualidade de vida.

Parte da população idosa opta por novas oportuni-
dades de aprendizagem. Querem recuperar “o tem-
po perdido”. Inscrevem-se numa UTI (Universidade 
da Terceira Idade) e uma das suas escolhas recai na 
Informática e na Internet, por razões de relaciona-
mento intergeracional e também porque o avanço da 
ciência é tão vertiginoso que se sentem atraídos pe-
las novas culturas digitais. Foi a pensar em todos nós 
que abraçámos este desafio.

OBJETIVOS E IMPACTO

O objetivo principal do nosso projeto é a aquisição de 
competências digitais, criando e desenvolvendo para 
tal atividades que mantenham o cérebro ativo para 
retardar o envelhecimento.

 «As pessoas são cérebro e é em relação ao cérebro 
que é preciso trabalhar, a par do exercício físico, com 
certeza. E a melhor forma de ativar o cérebro é mantê
-lo curioso e voltado para o mundo exterior», afirma o 
professor Daniel Serrão. Os objetivos previstos serão 
alcançados tendo em conta que o tipo de ensino para 
seniores apresenta especificidades que necessitam 

de uma metodologia eficaz de modo a fornecer a esta 
população instrumentos que favoreçam a sua auto-
nomia e independência.
Segundo dados do INE (Instituto Nacional de Esta-
tística), em 2011, a população idosa com 65 anos ou 
mais aumentou 19,4% e, em 2050, prevê-se que esse 
aumento seja de 32%.

O novo paradigma, introduzido por Maria João Valen-
te Rosa, demógrafa e diretora do projeto PORDATA, 
“(…) o facto de a população de um país envelhecer é 
sinal de desenvolvimento e não de retrocesso”, con-
duz-nos à criação de condições e definição de estra-
tégias para que a população sénior se possa manter 
ativa e sem infoexcluídos.

Envelhecer já deixou de significar viver excluído da 
sociedade e ser um peso para a família, uma maior 
longevidade deve ser sinónimo de um envelhecimen-
to ativo e a inclusão social pode oferecer um estilo de 
vida benéfico. 

As técnicas, que devem estimular o desenvolvimento 
da memória, perceção e atenção, contribuem para 
uma maior autoestima, ao evitar uma estagnação. A 
inserção do sénior no mundo virtual é uma oportuni-
dade para novamente se incluir na sociedade. Redu-

A INFORMÁTICA na ACTIS

Esta era a sala de Informática, no Polo do Algueirão, antes da 
candidatura.

zem o isolamento, ampliam as relações interpessoais 
e intergeracionais, enriquecidas através do domínio 
do mundo tecnológico, proporcionando uma maior 
aproximação entre pais, filhos e netos.

Para evitar a dupla exclusão (a social e a digital/tec-
nológica), a prática é implementar atividades com 
tecnologias que favoreçam a inclusão digital de se-
niores com menos oportunidade de aceder e utilizar 
essas mesmas tecnologias. A metodologia contem-
pla os recursos necessários, uma descrição breve, 
uma explicação do que se vai aprender e o porquê.

PERCURSO | BOAS PRÁTICAS

A ACTIS iniciou as aulas de Informática no ano leti-
vo de 2001/2002. Nesta tabela, pode ser atestada a 
procura por parte dos Associados, o que levou os res-
ponsáveis pela disciplina quer à atualização de ma-
terial quer à oferta de atividades relacionadas com a 
mesma.

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE TURMAS

ANO LETIVO  TURMAS ANO LETIVO  TURMAS

2001/02 3 2009/10 7

2002/03 3 2010/11 7

2003/04 3 2011/12 7

2004/05 3 2012/13 7

2005/06 4 2013/14 7

2006/07 6 2014/15 7

2007/08 4 2015/16 7

2008/09 4 2016/17 7

A ACTIS é, desde 27 de novembro de 2014, Membro 
Facilitador Institucional da Rede TIC e Sociedade, 
coordenada pela Fundação para a Ciência e Tecno-
logia (órgão do Ministério da Educação e Ciência de 
Portugal).

O corpo docente conta com um elemento que possui 
um Certificado de Formação Profissional de Curso 
de Literacia Digital de Adultos – LIDIA - atribuído pelo 
Instituto de Educação.

A ACTIS, no Ano Europeu do Envelhecimento Ativo, 
foi convidada a participar numa sessão de formação 
de formadores das UTI, na área das Novas Tecnolo-
gias de Informação, na sequência de um protocolo 
entre a Fundação Portugal Telecom e a RUTIS.

Aderiu ao processo de estratégia da inclusão digital 
no início de maio de 2012. Foram realizadas 23 ses-
sões de 2h cada que abrangeram 45 alunos distribuí-
dos por 3 níveis. Em novembro do mesmo ano, foram 
enviados os trabalhos dos alunos e, de acordo com o 
Plano de Incentivos, em fevereiro de 2013 foi recebi-
da a tela de projeção e, em abril de 2013, foram rece-
bidos 10 computadores portáteis ACER.

Em março de 2016, a ACTIS apresentou uma candi-
datura ao programa | projeto Parceria Fundação PT | 
RUTIS 2016. Foi aceite, traduzindo-se essa aceitação 
no apoio do seguinte material: 4 computadores, 4 
monitores, 3 telefones fixos e 2 impressoras.
Outra iniciativa surgiu através do Programa Sénior 
2016 Fundação PT | RUTIS, onde participou com con-
teúdos para o blogue sénior, tendo obtido o 2.º lugar.

PRINCIPAIS ACTIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO ÚLTIMO ANO

Visitas de Estudo a Museus Interativos: World of 
Discoveries – Museu dos Descobrimentos (Porto), 
Centro de Memória (Vila do Conde), Sintra Mitos e 
Lendas e Centro da Ciência do Café (Campo Maior);
Oficinas pedagógicas: Internet Segura, Cidadania 
digital e Visitas virtuais a museus;
Sessões de sensibilização: Internet Segura | 
Comunicar em Segurança (Fundação PT).

Esta é agora a sala de Informática, no Polo do Algueirão, com o 
novo equipam

Rui Carreira e Olga Martinho
Profs. de Informática
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O 
que diz um ilustre matemático sobre o en-
sino: “Esqueçam tudo o que aprenderam na 
escola sobre Matemática.”

“Edward Frenkel, um dos maiores matemáticos da 
atualidade, lamenta que as escolas continuem a ensi-
nar a disciplina como se a Terra fosse plana. O autor 
de “Amor e Matemática“, um bestseller nos Estados 
Unidos, esteve em Portugal para uma palestra na 
Universidade de Lisboa, onde defendeu que é urgen-
te uma revolução no ensino. O matemático russo, 
atualmente a viver nos Estados Unidos, corre o mun-
do para revelar como a Matemática está a invadir as 
nossas vidas e está por trás de tudo. Até da crise eco-
nómica.

Muitas pessoas, de diferentes gerações, dizem que 
odeiam matemática. Por que razão acha que isso 
acontece? Muita gente tem uma relação traumática 
com a Matemática. Uma das razões tem a ver com o 
facto de o ensino da Matemática, tal como é feito na 
grande maioria das escolas, dar demasiada ênfase à 
resposta. Em vez de se encorajar os nossos alunos a 
serem curiosos e a procurarem a resposta, nós exigi-
mos que eles a deem. O ensino baseia-se quase ex-
clusivamente em testes e em ver quem é mais rápido 
a encontrar a resposta. E muitos sentem-se emba-
raçados e inferiores porque não conseguem fazê-lo. 
Essa dor fica. Até podem depois não se lembrar do 
incidente concreto, mas o trauma ficou lá. Por outro 
lado, a escola não expõe os alunos à verdadeira bele-
za da matemática”.

Felizmente, através do movimento da Associação de 
Professores de Matemática, muita coisa está mudan-
do na “ensinagem” da Matemática nas nossas esco-

las, mas a confusão no seio das famílias é grande, 
principalmente a nível dos avós. Ora, sendo os avós 
um dos suportes educativos dos nossos alunos, seria 
útil existirem também escolas de avós à semelhança 
das escolas de pais que já existem algumas.

Nesse sentido, já existe a disciplina “ESMIUÇAR MA-
TEMÁTICA” na nossa ACTIS com essa preocupação.

Parece-me que seria útil que as Universidades da 3ª 
idade também integrassem essa preocupação na sua 
estrutura a bem dos nossos homens de amanhã atra-
vés do saber renovado dos avós.

Não se quer que os avós se tornem professores mas 
que adquiram sensibilidade para a mudança inevitá-
vel que está chegando.

As “ENSINAGENS” nos
DIAS de HOJE

João Oliveira
Prof. de Esmiuçar a Matemática

TERRITÓRIO e SOCIEDADE (T&S)

Clara Rocha
Profª. de Território e Sociedade

Porquê Território? Porquê Sociedade?

S
eniores, + de 65, terceira idade, “grisalhos” 
são um sector cada vez mais significativo da 
população portuguesa, ou seja, da sociedade, 

quer em termos absolutos, quer nas atividades que 
desempenham nas estruturas familiares ou no tecido 
social.

Por Território entenda-se um espaço geográfico ocu-
pado por uma População.

A Sociedade habita um determinado território, esta-
belecendo com ele relações recíprocas. É a socieda-
de que faz a gestão do território e concretiza o orde-
namento desse espaço, estabelecendo um conceito 
de pertença. 

Globalização e Cidadania 

O mundo é uma complexa realidade onde cerca de 
200 países mantêm relações de paz e de guerra. A 
cada dia milhares de aviões descolam e aterram, 
transportando centenas de milhar de empresários e 
turistas, enquanto que a fome e a doença continuam 
a castigar regiões inteiras.

Precisamos, assim, de imagens simples e de mapas 
mentais que nos ajudem a entender o mundo. O fe-
nómeno mais significativo das últimas décadas foi a 
globalização ou mundialização (cosmocracia?) das 
comunicações, da economia, das ideias, da arte.

De entre todas as teorias para a interpretação desta 
heterogeneidade planetária, a mais convincente, a de 
Robert Cooper (1997), apresenta-nos 3 espaços em 
coexistência: pré-moderno, moderno e pós-moder-
no. 

Nas regiões pré-modernas do mundo, o caos substi-
tuiu a ordem imperial, o colonialismo ou a guerra fria. 
Nas regiões modernas do mundo, das 3 a mais exten-
sa, Médio Oriente e grande parte da América Latina 
e Ásia, os estados lutam uns contra os outros pelo 
poder e influência. No mundo pós-moderno, é onde a 
abertura das sociedades, o desenvolvimento econó-
mico e os princípios democráticos criam um ambien-
te propício para a cooperação e a interdependência 
em vez do afrontamento.

Ambiente e Economia 

Quando se fala de Ambiente, referimo-nos não só 
aos elementos naturais, físicos e químicos do espaço 
geográfico, mas também aos elementos materiais, 
aos indivíduos e respetivas atividades, relações, cul-
turas, instituições. É tudo o que nos envolve e age so-
bre nós, devendo ser analisado a várias escalas: local, 
regional, mundial. Com efeito, Ambiente, sinónimo 
de meio, tem exatamente o mesmo conceito geral de 
espaço geográfico.

A Economia é a ciência que estuda a produção, a dis-
tribuição e o consumo dos recursos /riqueza.

O termo desenvolvimento é cada vez mais utilizado 
para representar a melhoria de situações locais e re-
gionais que asseguram uma certa harmonia entre um 
crescimento quantitativo e uma melhoria qualitativa, 
nos domínios social e cultural.

T&S, TIC e Participação

Nesta área de estudo T&S, pretende-se cruzar co-
nhecimentos, descobertas, experiências, propor so-
luções para problemas detetados, com recurso às 
TIC, tentando dar resposta a problemas com que dia-
riamente nos confrontamos



IV IV

18 19ACTIS | UNIVERSIDADE SÉNIOR SINTRA | 25 ANOS EM REVISTA ACTIS | UNIVERSIDADE SÉNIOR SINTRA | 25 ANOS EM REVISTA

CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS

D
esde o terceiro quartel do sé-

culo XX as relações sociais 

têm vindo a ser influenciadas 

pelo desenvolvimento das Novas Tec-

nologias de Informação e Comunica-

ção (NTIC). Telemóveis, computado-

res portáteis, smartphones, internet, 

televisão interactiva, etc. modifica-

ram a forma de relacionamento dos 

seres humanos. Há quem veja neste 

desenvolvimento exponencial das 

plataformas tecnológicas a fonte do 

aparecimento de efeitos perversos 

que conduziram à substituição dos 

reais contactos entre as pessoas por 

contactos e relacionamentos virtuais; 

outros, pelo contrário, acreditam que 

estas tecnologias são um fator de pro-

gresso.

Mas, afinal, o que é “comunicar”? É 

assegurar a transmissão de uma men-

sagem de um emissor a um recetor 

via um canal, seja ele verbal, textual, 

visual, técnico ou qualquer outro. Se 

as relações entre as pessoas são per-

turbadas pela irrupção destas tecno-

logias, podemo-nos interrogar sobre 

a natureza de uma verdadeira relação. 

Para alguns, as novas tecnologias 

introduzem efeitos perversos nas 

relações humanas. Alegam que elas 

podem configurar um refúgio para 

pessoas que fogem à confrontação 

directa ou às dificuldades de uma 

relação real permitindo-lhes, com o 

recurso a paliativos baseados na ilu-

são, bem como ultrapassar a solidão 

de uma forma virtual. O indivíduo, por 

razões da sua própria construção, 

tem necessidade de afrontar a con-

tradição e a adversidade. A Internet 

pode ser uma verdadeira fonte de fas-

cínio, nomeadamente para os jovens, 

conduzindo por vezes a um consumo 

excessivo e a uma dependência pato-

lógica. Além disso, o conteúdo das in-

formações restituídas não é filtrado e, 

por isso, de uma fiabilidade por vezes 

duvidosa. É a porta aberta a uma uti-

lização devotada a fins de propagan-

da ou de propósitos perigosos (redes 

terroristas), ao roubo de informações 

privadas e/ou dados pessoais, etc.

As mensagens trocadas podem tam-

bém ser mal interpretadas, por falta 

de contraditório. Um fórum virtual 

para discussão de assuntos de civili-

dade não poderá nunca substituir um 

debate em situação real. Por outro 

lado, esta forma de comunicação uti-

liza muitas vezes abordagens quanti-

tativas e superficiais em detrimento 

de uma qualidade verdadeiramente 

enriquecedora dos temas abordados 

e da compreensão dos participantes. 

Neste tipo de comunicação, o indiví-

duo é frequentemente impulsionado 

pelos apelos ao consumo de toda a 

espécie. A mentira e a falta de civilida-

de nos contactos, por parte de certos 

indivíduos que se sentem protegidos 

pela virtualidade da comunicação, são 

frequentes.

Mas, e apesar de tudo, as novas tecno-

logias abrem possibilidades extraor-

dinárias: fazem cair as distâncias e 

facultam a quem as utiliza a facilidade 

de aceder a um conhecimento mais 

amplo e que está a ser continuamen-

te actualizado. A ferramenta Internet 

não impede, contudo, uma comunica-

ção útil e com verdade quando o con-

teúdo das informações trocadas ultra-

passa a mera “conversa fiada”. Pode 

possibilitar, por exemplo a comuni-

cação/correspondência com alguém 

que está distante e/ou isolado. É tam-

bém uma ferramenta para execução 

de trabalho em grupo e possibilita o 

desenvolvimento de redes de militan-

tes de diferentes causas e diferentes 

interesses.

Para finalizar estas simples conside-

rações, podemos dizer que as NTIC 

são uma ferramenta potencialmente 

positiva ou negativa de acordo com 

o uso que cada um delas fizer. Cabe 

aos mais bem informados nesta área 

a criação de um ambiente de maior 

abertura/aceitação, a transmissão do 

conhecimento necessário à utilização 

inteligente destas tecnologias para 

que elas sejam um complemento da 

comunicação humana e o alerta para 

os perigos que a sua má utilização 

acarreta.

Eurico Rebelo Marques

Prof. de Utilização de Internet

AS NOVAS TECNOLOGIAS de 
INFORMAÇÃO e COMUNICAÇÃO

e as RELAÇÕES HUMANAS

Elisa Rafael
Profª. de Saúde

D
esde que o Homem existe sobre a Terra, o 
envelhecimento e a morte são temas incon-
tornáveis do pensamento e de práticas so-

ciais. Não morremos por termos idade, mas devido 
a alterações biológicas provocadas pelo envelheci-
mento, que fragilizam os mecanismos de defesa e de 
homeostasia.

Importa, pois, prevenir e atrasar os sinais de enve-
lhecimento; retardar o aparecimento de doenças de-
generativas; obter o equilíbrio do nosso corpo; pro-
porcionar o envelhecimento saudável, com energia 
e vitalidade. É esse o papel da Medicina Preventiva 
do Envelhecimento (Geriatria), trabalhando hábitos 
de vida saudável, mantendo-se mentalmente ativo, 
com nutrição adequada, exercício físico, modulação 
hormonal, ausência de hábitos tabágicos, alcoólicos, 
gestão do stress, etc...

Durante a minha vida profissional, dediquei-me à 
Anestesiologia, principalmente pediátrica e, nesse 
ramo, aprofundei mais o meu conhecer médico. Há 
dois anos que leciono a cadeira de “Saúde” na ACTIS; 
tem sido benéfico para mim porque levou-me a atua-
lizar o conhecimento médico, sobretudo relacionado 
com o envelhecimento.

Em Portugal, só nas duas últimas décadas do século 
XX se deu conta do envelhecimento do País e se per-
cebeu a necessidade de ajudar os cidadãos a enve-
lhecer; mas só no século XXI, a Geriatria, ciência que 
estuda os problemas de saúde das pessoas de idade 
avançada, mereceu particular atenção dos políticos. 
A Ordem dos Médicos, só em 2013, reconheceu a es-
pecialidade de Geriatria.

SAÚDE / MEDICINA 
PREVENTIVA



A
s disciplinas de “Alimentação e Nutrição” e 
“Terapia do Bem-Estar” são deveras impor-
tantes em todas as idades, sem menosprezar 

a idade sénior, em que todos necessitam de alguma 
orientação de forma a conseguirem ter uma vida 
mais saudável em todos os aspetos.

Num Mundo cheio de mudanças, a vida do ser huma-
no está a tornar-se cada vez mais longa. E, para que 
essa vida continue a ter qualidade, é de extrema im-
portância saber fazer, no dia-a-dia, uma alimentação 

e nutrição adequadas às necessidades de cada um, 
sem desprezar os problemas de saúde que vão sur-
gindo ao longo dos anos.

A falta de oportunidades de formação sénior tem 
sido atenuada pela existência das Universidades Se-
niores que prestam assim um inegável contributo. As 
disciplinas que leciono visam, em primeira instância, 
melhorar a qualidade de vida desta população em 
particular.

As aulas têm uma dinâmica essencialmente de par-
tilha, onde todos os alunos são estimulados a par-
ticipar as próprias experiências, podendo assim, 
corrigir/adaptar, no seu quotidiano, todos os ensina-
mentos adquiridos. 

Podemos ainda salientar que é bastante importante 
para os seniores melhorar as suas qualidades físicas 
e psíquicas. Com a frequência destas aulas, vão ad-
quirindo informação sobre várias terapias existentes 
e as suas funcionalidades no corpo humano, como, 
por exemplo, vários exercícios que atuam no seu cor-
po, a nível físico e emocional, além de diversas infor-
mações sobre o modo de ajudar a compreender e a 
melhorar o seu estado de saúde.

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
TERAPIA DO BEM-ESTAR
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CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS LÍNGUAS E HUMANIDADES

Lúcia Roboredo
Profª Alimentação e Nutrição e de Terapia do Bem- Estar

O 
ensino escolar, até aos anos 90, era denomi-
nado Escola Primária. Até ao Estado Novo, 
era utilizado como forma de alfabetização, 

sendo, na prática, efetuada a escolarização da 1ª e 2ª 
classes e complementada, num nível básico, até à 4ª 
classe. Este panorama resultou num cenário em que 
várias gerações foram crescendo sem uma formação 
sustentada como se pretende atualmente com o en-
sino em vigor, com a obrigatoriedade da escolaridade 
até ao 9º ano.

Por outro lado, a realidade social do país, à altura des-
tas gerações, levava a que as crianças/jovens come-
çassem a trabalhar desde muito cedo, como forma 
participada de contribuição financeira para a família.

Outra consequência dessa realidade social era a per-
manência em casa de uma ou mais crianças mais 
velhas, principalmente do sexo feminino, para cui-

darem das mais novas, ou para aprenderem as lides 
domésticas, a fim de, mais tarde, tomarem conta dos 
elementos mais velhos da família; muitas vezes, sem 
frequentar qualquer ensino ou sem constituir a sua 
própria família.

Por vezes, aprendiam de forma autodidática a assi-
nar o nome e a fazer as contas básicas. Em vários ca-
sos, verificava-se a utilização de códigos familiares, 
ou seja, formas de escrita e contagem desenvolvidos 
na própria família, de modo a conseguir dar resposta 
às necessidades. Muitas destas atividades estavam 
ligadas ao comércio de géneros alimentares (agricul-
tura e pecuária).

Neste sentido, sendo a ACTIS uma instituição que 
tem como população alvo várias gerações que viven-
ciaram esta realidade, promoveu-se um projeto de 
Alfabetização, tendo como principal objetivo a apren-
dizagem da leitura e escrita básicas.

Desta forma, tem-se tentado concretizar o grande 
sonho de algumas associadas da ACTIS: aprofundar 
ou aprender a ler e a escrever.

Como resultados, temos tido muito entusiasmo, uma 
melhoria da autoestima das participantes e efetivos 
avanços na aprendizagem da leitura e da escrita.

Manuela Roseiro
Profª. de Alfabetização

A Alfabetização
Na Actis
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COMO FUNCIONAMOS COMO FUNCIONAMOS

N
este Encontro, em Sin-
tra, tivemos o prazer de 
receber e conviver com 

universidades seniores de norte a 
sul do País.

Recordamos a presença e as qua-
lidades musicais dos participantes 
de: Universidade Sénior de Évora, 
Universidade da Grande Idade de 

Rio Tinto, Universidade Sénior de 
Montemor-o-Novo, Universidade 
Amato Lusitano de Castelo Bran-
co, Universidade Sénior do Fun-
dão, Nova Atena de Linda-a-Velha 
e Universidade da Terceira Idade 
de Sintra.

Este evento só foi possível com o 
apoio da RUTIS e a decisiva dis-

ponibilidade da Câmara Municipal 
de Sintra que colocou pessoas e 
meios ao dispor das universidades 
seniores presentes, permitindo 
que este Encontro se realizasse 
numa das melhores salas de es-
petáculos do País, o auditório do 
Centro Cultural Olga Cadaval.

SSCOCOCCOCOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOCCOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMOOM FFFFFUNUNUNUNUNUUNNNNCICCCCC ONOONAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAMMMMMMAAMMMAMMAAMAAAMAMMAAMAMMMMAAAAAMAMMAAMMMMMMAMAAMMAMMMMAMMMAMMMMMMMMMMAMAAMMAAMMMMMMMAMMMMAMAMMMMMAMMMMMMAMMOSOOSOSOSOSOSSSSOSOSSOSSOSSOSOSS
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LITERATURA 
PORTUGUESA na ACTIS

LÍNGUAS E HUMANIDADES LÍNGUAS E HUMANIDADES 

D esde o ano letivo 2005/06, partilho com os 
associados da ACTIS os meus conhecimentos 
sobre a Literatura Portuguesa. 

Esta partilha de conhecimentos sobre escritores e 
obras literárias tem-nos levado a visitar os lugares 
que os evocam. O primeiro livro a ser lido e comenta-
do foi A Selva de Ferreira de Castro, pois comemora-
va-se nessa data o 75º aniversário da publicação da 
obra. E, como atividade complementar, fomos visitar 
o Museu Ferreira de Castro, em Sintra, e visionámos 
o filme que, sobre a obra, tinha sido realizado nessa 
altura. 

No ano seguinte, fizemos uma visita inesquecível a 
Tormes, topónimo importado da ficção literária, em 
Santa Cruz do Douro, concelho de Baião, em Trás
-os-Montes, na sequência da leitura de A Cidade e 
as Serras de Eça de Queirós. De caminho, fomos co-
nhecer o Museu Grão Vasco, em Viseu, e o Museu de 
Lamego.

A Queda dum Anjo de Camilo Castelo Branco levou-
nos à Casa de Camilo, em S. Miguel de Seide, em Vila 
Nova de Famalicão, e à Cadeia da Relação do Porto 
onde o escritor esteve preso e onde escreveu a sua 
obra-prima: Amor de Perdição.

Com Eurico o Presbítero, de Alexandre Herculano, 
visitámos a Quinta de Vale de Lobos, em Santarém, e, 
na peugada de Eurico e Hermengarda, rumámos aos 
Picos da Europa, nas Astúrias, para, na gruta de Co-
vadonga, assistir ao último encontro daqueles dois 
heróis românticos…

Vitorino Nemésio guiou-nos até aos Açores… E, na 
ilha Terceira, entrámos na intimidade da sua Casa-
Museu. Voámos até ao Faial e atravessámos o canal 
que ficou imortalizado no seu romance Mau Tempo 
no Canal. Ainda chegaram até nós os ecos dos amo-
res mal resolvidos entre Margarida e João Garcia…

A Criação do Mundo de Miguel Torga foi o pretexto 
para conhecermos a casa onde nasceu o escritor, em 
S. Martinho de Anta, concelho de Sabrosa, e a casa 
onde viveu em Coimbra. Nesta viagem, tivemos a 
honra de conhecer e conversar com o padre Avelino, 
amigo e companheiro de caçadas de Miguel Torga…

E temos percorrido o País, seguindo as memórias 
de tantos outros escritores: Setúbal e Bocage, Por-
talegre e José Régio, Vila Viçosa e Florbela Espanca, 
Mafra e o Memorial do Convento de José Saramago, 
Constância e Camões, Leiria e Francisco Rodrigues 
Lobo, Sintra e Os Maias de Eça de Queirós, Lisboa 
com o Padre António Vieira, Santarém e As Viagens 
na Minha Terra de Almeida Garrett… E até tentámos 
encontrar as “meninas” das cantigas de amigo, no 
Roteiro Românico do Vale do Sousa…

Neste percurso literário pelo País, tivemos oportuni-
dade de visitar alguns espaços do nosso património 
cultural: o Santuário de Nossa Senhora da Concei-
ção, em Vila Viçosa, o Palácio Fronteira, em Benfica, 
a Igreja de São Roque, a Igreja da Conceição e a Sé, 
em Lisboa, o Museu do Neorrealismo, em Vila Franca 
de Xira, a Igreja de Santa Cruz e o Convento de Santa 
Clara, em Coimbra, o Mosteiro da Batalha, o Mosteiro 
de Alcobaça, alguns monumentos românicos do cita-
do Roteiro do Vale do Sousa, a gruta de arte rupestre 
paleolítica do Escoural, em Montemor-o-Novo…

E o percurso vai continuar, se, e parafraseando o 
poeta, a tanto o engenho e a arte me ajudarem…

Sintra, agosto de 2016

O Homem, desde o começo da sua existência, 
trava uma luta feroz pela sobrevivência física 
e material. Nunca foi fácil. Hoje não o é.

A necessidade de comunicar leva-o aos primeiros 
sons articulados, aos primeiros caracteres gravados. 
Mas porquê desde as grutas mais primitivas, das for-
mas mais incipientes, o desenho, a pintura e certa-
mente a música?

Porque procura desde sempre a resposta às suas 
necessidades não materiais num conjunto de expres-
sões a que chamamos arte. Aí está também a litera-
tura. Esta, objectivamente, não serve para mais nada. 
Mas quem procurou e encontrou o poder mágico e 
sedutor de um livro, quem na intimidade desse con-
tacto viajou por outros mundos, conheceu toda a teia 
de sentimentos humanos, “participou” na criação 
desse universo dando-lhe forma a cor, vivenciando 
as suas emoções apaixonou-se, ficou preso, “cativo” 
como diria o Principezinho. E a literatura, afinal, tor-
nou-se para os seus “cativos“ uma necessidade tão 
básica como qualquer outro alimento.

Não tenho qualquer dúvida de ter visto a exuberância 
da Amazónia, experimentado o calor, as mordeduras 
dos mosquitos, os ataques silenciosos das víboras, o 
trabalho sobre-humano dos seringueiros através da 
“Selva” de Ferreira de Castro.

Como conheci a Lisboa de finais de oitocentos, os 
costumes, os vícios, os excessos duma Sociedade 
Burguesa ociosa e fútil com a magistral linguagem de 
Eça n’ “Os Maias”.

A literatura existe na sua maior ou menor extensão e 
riqueza conforme a língua que a suporta.

E a língua portuguesa é modulada, rica, flexível e mui-
to, muito bela!

Vivemos num mundo demasiado apressado; mal te-
mos tempo para falar, para saborear e por isso mui-
tos lhe chamam traiçoeira, nada mais falso.

No séc. XVI, o escritor António Ferreira defendia o 

uso da nossa língua perante a moda de escrever em 
castelhano e é ele quem afirma:

(...) “Se té qui esteve baixa e sem louvor culpa é dos 
que a mal exercitaram, esquecimento nosso e desa-
mor.”

Mas a literatura portuguesa continua florescente em 
todos os países onde a nossa língua chegou. 
Malgrado o “desamor” de muitos e as culpas atribuí-
das ao acordo ortográfico, há uma plêiade de novos 
escritores que desbravam caminhos novos e são re-
conhecidos aquém e além-fronteiras. A literatura de 
expressão portuguesa tem um valor incontornável no 
panorama mundial.

Pouco antes de morrer, Miguel Torga dizia:
 
“Os povos só atingem a maturidade quando são 
capazes de se recriar pela escrita – e o nosso foi-o 
(como estão a ser os de língua portuguesa) desde 
muito cedo. A literatura é a expressão mais evoluída 
e genuína da nossa cultura”.

Assistimos à materialização da Sociedade: a Tecno-
cracia e o dinheiro fácil que não poupa a Natureza são 
a nova corrida ao ouro. A cultura, o parente pobre. 
Num cenário pessimista, escutemos a sentença de 
um velho índio Sioux:

“Só quando a última árvore for cortada, o último rio 
envenenado e o último peixe morto, descobriremos 
que não podemos comer dinheiro.”

Sábia constatação! Porém demasiado tardia a des-
coberta se não a tomarmos como um aviso sério.
A satisfação das necessidades básicas é fundamen-
tal. Mas não esqueçamos o que tanto nos preenche e 
nos eleva: a literatura está aqui.

(...)”Procuremos somente a Beleza, que a vida é um 
punhado infantil de areia ressequida, um som de água 
ou de bronze e uma sombra que passa...”

Eugénio de Andrade

M.ª Ivone Cerejo 
Profª de Prática de Literatura

Maria do Vale
Profª. de Literatura Portuguesa

LITERATURA…PORQUÊ
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ARTES E EXPRESSÕESLÍNGUAS E HUMANIDADES 

C
ultura geral, sendo um conceito de múltiplas 
ambivalências, vem confirmar o que disse 
Paulo Freire “ninguém ignora tudo, ninguém 

sabe tudo. Todos sabemos alguma coisa, todos igno-
ramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre.”

O que aprendemos na escola, na universidade ou 
noutra instituição de ensino, ou aquilo que a vida nos 
foi e vai ensinando, com o passar do tempo, vai sendo 
esquecido.

Teremos de relembrá-lo e, ainda, tomar conhecimen-
to de temas da atualidade que, no meio da avalanche 
de informações, nos são transmitidas pelos jornais, 
televisões e outros veículos de informação, tendo de 
saber escolher para não atafulhar o cérebro com in-
formações desnecessárias.

Saber tudo é impossível, mas ter um vasto leque de 
conhecimentos dará uma ajuda àquilo que designa-
mos por cultura geral. O aluno deve ter a humildade 

de desejar aprender e o professor a humildade de 
continuar a aprender para divulgar o maior conheci-
mento possível. 

O título “Cultura Geral” na disciplina que vou lecionar 
no ano letivo de 2016/2017, para substituir as aulas 
de “Poesia-análise-interpretação” e de “Estudos afri-
canos-escritores de língua portuguesa”, não preten-
de ser pomposo. Mais não é do que referir a obra do 
poeta, artista, escritor, rei, filósofo, médico, músico, 
etc., situando-o no seu continente, no seu meio, na 
sua época e referindo a sua contribuição para a hu-
manidade.

Contribuição modesta e de minguado ou nenhum bri-
lho de uma professora – neste caso eu - que aprende 
para transmitir e pretende aprender ensinando, sa-
bendo de antemão que ficarão falhas para limar. Por-
que ninguém aprende tudo o que lhe ensinam nem 
ninguém consegue ensinar tudo o que sabe. 

CULTURA GERAL HISTÓRIA dos GRUPOS

MUSICAIS da ACTIS

N
a festa de Natal de 1994, nasceu o nosso 
CORO INSTRUMENTAL que teve a sua pri-
meira atuação a 16 de dezembro desse mes-

mo ano, dirigido pela Maestrina Maria Celeste Dias 
que o manteve, ao longo de 20 anos, sob a sua di-
reção, tendo efetuado várias atuações e tornando-se 
um Coro de referência do nosso concelho em festi-
vais seniores.

Hoje, o Coro continua a sua atividade sob a orienta-
ção do Maestro Ernesto Janela.

Com o entusiasmo de alguns alunos de viola, no ano 
de 1997, formou-se um grupo músico-vocal, ao estilo 
de Tuna, sendo ensaiado por António Portugal.

Como o resultado foi favorável, juntaram-se ao mes-
mo dois tocadores de viola – Professor Rui Cardoso 
e Maria Celeste Dias – formando-se a nossa TUNA 
ACADÉMICA que teve a sua estreia pública a 13 de 
novembro no Centro de Dia do Algueirão, sendo 
composta por 8 tocadores de viola e 3 vozes, Tuna 
existente ainda hoje com 45 elementos, entre músi-

cos e vozes, e orientada por Maria de Lurdes Vicente 
desde outubro de 2004.

Em 1998, entrou na ACTIS um colega que tocava ca-
vaquinho – o José Luís Alves – que, aos poucos, entu-
siasmou alguns colegas a aprender o referido instru-
mento, formando o GRUPO DE CAVAQUINHOS que, 
a 7 de junho de 1999, fez a sua primeira apresentação 
no almoço de encerramento de atividades da ACTIS.

O referido grupo ainda existe com o mesmo respon-
sável e auxiliado pelo colega Luís Sena que também 
tem à sua responsabilidade 2 grupos de Iniciados.

Com a criação destes grupos, entendeu-se que seria 
interessante a aprendizagem de música, pelo que, 
em 2004, o Prof. António Bento criou as aulas de 
SOLFEJO, com o objetivo de proporcionar aos inte-
ressados conhecimentos mais alargados neste do-
mínio como, por exemplo, a leitura de pautas.

No grupo Coral Instrumental, em 2005, apareceu um 
elemento que sabia tocar flauta e, após demonstra-

Mª Lurdes Vicente 
Responsável da Tuna Académica

Celeste Cortez
Profª. Cultura Geral
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ções efetuadas, foi convidado a assegurar o ensino 
da mesma. O Prof. José Miranda ainda hoje dá conti-
nuidade ao GRUPO DE FLAUTA.

Em 2006, surgiu a formação de um CORO POLI-
FÓNICO, sob a orientação do Prof. António Bento, 
que ainda hoje continua.

Também em 2006, veio juntar-se ao leque de grupos 
musicais, no mês de dezembro, o GRUPO DE SAR-
RONQUEIROS DA ACTIS, tendo como responsável 
o Mestre Gavino, construtor de Sarroncas e também 
Prof. de Pirogravura, continuando ainda hoje a sua 
atividade.

Em 2009, teve início um CORO DE CÂMARA, orien-
tado pelo Maestro Francisco de Orey, mas, devido a 

problemas de saúde do Maestro, o coro apenas du-
rou cerca de 3 anos.

Há vários anos, no pensamento da Maestrina Maria 
Celeste Dias, germinava a ideia de formar na nossa 
associação um GRUPO DE DANÇAS E CANTARES
que divulgasse a música tradicional portuguesa. As-
sim, no ano de 2010, iniciou-se o recrutamento de 
dançarinos, cantadores e instrumentistas para for-
mar o citado grupo que, no dia 29 de abril de 2011, na 
nossa Festa da Música, fez a sua primeira atuação, 
tendo como padrinho o presidente da então Junta 
de Freguesia de Santa Maria e São Miguel – Eduardo 
Casinhas.

Mais recentemente – 2015 – teve início um outro 
coro, dirigido pelo Prof. Américo Boiça, com caracte-
rísticas diferentes dos já existentes, ao qual foi dado 
o nome de NOVO CORO.

E esta é a história dos grupos musicais da ACTIS.

ARTES E EXPRESSÕESARTES E EXPRESSÕES

As ATIVIDADES MUSICAIS em 2015/16
As nossas ofertas e atividades musi-
cais têm aumentado em procura e as-
sumido facetas mais largas, variadas e 
experimentais:

 São um dos suportes à animação e 
vivência coletiva;

 São um meio de enquadramento e 
convívio;

 São uma forma de melhorar au-
toestimas e conhecimentos musi-
cais.

Um agradecimento especial ao traba-
lho voluntário e ao esforço suplemen-
tar de maestros e alunos desta área, 
pois o ano letivo de 2015/16 foi muito 
ativo para o conjunto dos grupos mu-
sicais com um total de 44 atuações 
em iniciativas quer internas quer no 
exterior. 

De salientar os aspetos inovadores 
trazidos ao “Novo Coro”, pelo Prof. 
Américo Boiça, que para além de 

Coro, entrou nas áreas das “Rondas”, 
do teatro musicado e da opereta.

No aspeto formativo as turmas de 
“Educação Musical / Solfejo” e de 
“Solfejo para Guitarra”, assim como 
a ”Iniciação ao Cavaquinho”, o Acor-
deão, o Bandolim, a Flauta, o Órgão e 
a Viola tiveram uma boa procura, com 
163 inscrições no seu conjunto. 

A Direção da ACTIS

O 
cavaquinho é um instrumento musical tipi-
camente popular português, da família dos 
cordofones, com quatro cordas e um som 

vibrante.

Este instrumento tem várias afinações que variam 
conforme as regiões, mas a que foi adotada pela AC-
TIS é a afinação velha de Braga (MI, SI, LÁ, RÉ), tam-
bém utilizada pelo famoso Júlio Pereira.

O Cavaquinho faz parte das disciplinas da ACTIS des-
de 1999, sendo o Grupo Principal constituído, na sua 
totalidade, por ex-alunos que frequentaram as aulas 
desta disciplina.

Neste momento em que se comemoram os 25 anos 
da ACTIS, o Cavaquinho, para além do Grupo Princi-
pal, com inúmeras atuações tanto internas como ex-
ternas, tem alunos a frequentar as aulas de iniciação, 
as de intermédios e as do grupo “A”.

O ensino deste instrumento tem por base acordes 
musicais, para que, em acompanhamento, se pos-
sam tocar e cantar músicas populares. O número de 
alunos tem vindo a crescer de ano para ano, o que 
denota um grande interesse por parte dos associa-
dos da ACTIS.

CAVAQUINHO

Luís Sena
Prof. da disciplina de Cavaquinho
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O 
núcleo de teatro com 6 anos de existência, 
é formado por um elenco de 18 atores e dois 
técnicos, totalizando 20 elementos.

Após as sessões e jogos de apresentação e de aque-
cimento, e execução de exercícios vários, buscando 
a descontração e a cumplicidade, enveredou o gru-
po, inicialmente dividido porque repartido por dois 
espaços, e com dois horários diferentes, por traba-
lhar textos de autor, tendo já apresentado um bom 
punhado de peças:

• A Encenação de Lauro António;

• A Birra do Morto de Vicente Sanches;

•  A Barca da Vida, adaptação do conto O 

Passageiro do Expresso de José Rodrigues 

Miguéis;

• Felizmente há Luar de Luís de Sttau Monteiro;

•  Fernando Talvez Pessoa de Jaime Salazar 

Sampaio;

• Auto do Curandeiro de António Aleixo;

• As Preciosas Ridículas de Molière;

• O Dr. Calistro de Nascimenta Carvalho;

•  A Casa de Bernarda Alba de Federico Garcia 

Lorca;

• Doente Imaginário de Molière.

O grupo está estruturado, com funções e tarefas de-
finidas e necessárias ao seu regular e normal funcio-
namento, com destaque para o guarda-roupa origi-
nal, na sua criação e confeção.

De registar igualmente, os cartazes de divulgação 
dos espetáculos, criação exclusiva do Técnico de De-
sign, Rodrigo Silva.
Para além das instalações da ACTIS, atuámos em di-
versos espaços e lugares:

Sociedade Filarmónica Comércio e Indústria da Ama-
dora; Recreios Desportivos do Algueirão; Mem Mar-
tins Sport Clube; Sociedade Recreativa de Manique 
de Cima; Casa da Juventude da Tapada das Mercês; 
Auditório Municipal António Silva, no Cacém; Salão 
da Colectividade de Galamares, em Galamares; Au-
ditório Municipal da Ericeira; Auditório de Ferreira 
do Zêzere; Associação de Melhoramentos de Igreja 
Nova, em Ferreira do Zêzere; Cinearte, em Lisboa; 
Auditório da Sociedade Almadense, em Almada; Au-
ditório do SMAS, em Sintra; Sala de Teatro das Es-
colas Secundárias de Mem Martins e de Sta. Maria, 
em Sintra; Associação de Cabriz; Escola EB1/ JI, na 
Portela de Sintra; Centro de Dia os Avós, em Sintra; 
Associação Amigos do Pinhal do General, em Fernão 
Ferro; Quartel de Queluz; Auditório Municipal da Cha-

RESUMO da ACTIVIDADE do
GRUPO de TEATRO

Eurico Leote e Luísa Leote
Profs. de Teatro e Expressão Dramática

musca; Auditório de Carnide; Auditório da APS (As-
sociação de Professores de Sintra), na Tapada das 
Mercês, Sociedade Filarmónica Democrática Timbre 
Seixalense, no Seixal, e outros.

Constata-se assim o imenso trabalho desenvolvido 
pelo grupo em tão pouco tempo de atividade. Refira-
se que, no ano letivo 2015/2016, foram efetuadas 25 

representações e algumas 
pequenas cenas e apresen-
tações em atividades inter-
nas.

Os elementos do grupo 
estão de parabéns, pela di-
versidade e qualidade dos 
trabalhos apresentados, 
tendo visto crescer a sua 
aceitação de forma expo-
nencial, quer junto dos as-
sociados da ACTIS, quer 
no exterior da mesma, 

junto dos familiares e amigos, concretizando-se as-
sim um dos objetivos do grupo, que é levar o teatro, 
a cultura e o divertimento para fora de portas, numa 
afirmação de que os Seniores são cidadãos válidos e 
ativos, necessários como os demais cidadãos, dan-
do o seu contributo para o enriquecimento cultural e 
bem-estar coletivo de uma sociedade que se preten-
de inclusa e para todos.
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Quando, em 2012, rumei à ACTIS, fi-lo empurrado por 
minha mulher que teimava que, sendo eu embora um 
indivíduo superocupado, convivia pouco. Sacrificando 
tempo escasso, cá vim obrigar-me a confraternizar.

Fui agarrado pelo espírito da Universidade e, embora 
sempre em correrias, em breve me vi a fomentar oficinas 
de Danças do Mundo, partilhando o que sabia com todos 
os outros com quem aprendia.

Não me foi possível frequentar as aulas nos dois anos 
seguintes, por causa da sobrecarga ocupacional, mas o 
contágio estava feito, e não mais deixei de continuar com 
as sessões pontuais de danças tradicionais e participa-
ção ativa em eventos culturais e recreativos da Universi-
dade... que iam sendo acompanhados por convites para 
estabelecer uma aula permanente de danças.

Quando consegui reprogramar a minha vida, comuni-
quei à direção da ACTIS que estaria disponível para ini-
ciar essa atividade. Como sempre, cada decisão acar-
reta consequências: salão pequeno implicou restringir 
participações; que nome para a modalidade?

Para a primeira questão, estabeleceram-se regras o 
mais realistas e justas possível. O nome terá sido mais fá-
cil, induzido pelo objetivo que pretendia para a “cadeira”, 
e pelo espírito que me agarrara desde o início: caminhos 
para a felicidade...

(“to be cool”, como propagam os netos)
... pela dança e pela cultura: Viva a Vida pela Dança e pela 
Cultura.

Tudo isto, porque dança não é apenas movimento sin-
cronizado com música; muito para além disso, dançar é 
elemento intrínseco da própria humanidade.

Os gestos específicos surgem, ao que tudo indica, por 
imitação da própria natureza e animais e, sobretudo, 
pela movimentação natural do corpo em atos de magia / 
prece, com empenhamento mental intenso.

Como a própria raça humana, também esses ademanes 
foram evoluindo, passando a constituir prazer pelo pró-
prio movimento, e espetáculo pela visualização exterior 
desses trejeitos. Não cabe aqui fazer a história da dança 
ao longo da vida do Homem na Terra.

Tendencialmente sociáveis, em breve as danças passa-
ram a ser coreografadas em grupo com interesses co-
muns e, em fase posterior, a pares de composição varia-
da.

Descobriu o Homem que as danças tinham também o 
poder de dulcificar o labor e, ainda hoje elas são utiliza-
das para sincronizar trabalho coletivo, que passa deste 
modo, de pena a alegria.

Em muitos povos, foram e são ainda oração, num re-
gresso às suas origens primordiais. Dos prazeres mais 
completos, pelo adestramento físico, mental e mesmo 
espiritual, a dança não mais deixou de evoluir através 
dos tempos, mantendo-se em permanente investigação 
e descoberta...

(vejam quantos tipos e estilos já presenciámos ao longo 
da nossa vida)
... não se antevendo que possa parar enquanto existir o 
Homem. Com tão bons ingredientes, teria sido um des-
perdício que não a tivéssemos aproveitado na nossa 
Universidade. Passou o primeiro ano letivo, com a veloci-
dade e o brilho de um fogo de santelmo. Só os meus ami-
gáveis alunos e colegas poderão dizer se a iniciativa va-
leu o incómodo de almoçar fora de horas em dia de aula. 

VivaViDaCul - DANÇA PARA

INDUZIR a SER FELIZ

José Marcos Serra
Prof. de Dança (Viva Vida CUL)

Luís Coelho
Prof. de Fado, Património e Imaterial da Humanidade

O 
Fado ‘entrou’ na ACTIS no dia 6 de janeiro 
de 2012, com o formato de Tertúlia e assim 
funcionou, com intervalos mais ou menos 

regulares, até ao ano letivo de 2014/2015. A partir 
desse ano, tornou-se uma disciplina curricular deno-
minada «Fado-Património Imaterial da Humanidade» 
com presença nos 2 polos da ACTIS a partir do ano 
passado. 

O tempo de aula, de cerca de 90 minutos, é preenchi-
do com uma 1ª parte teórica onde se expõe a história, 
o desenvolvimento e os aspetos técnicos deste géne-
ro musical; na 2ª parte, – prática – orientamos quem 
para tal esteja disposto o modo de interpretação do 
fado. 

A maior parte das pessoas que cantam nos jantares 
de amigos e em aniversários, à capela, e que são mui-
to aplaudidas por quem as escuta, deixam de o con-
seguir quando têm, como fundo musical, aquilo que 
melhor contribui para o fado: a guitarra e a viola. 

O propósito da parte prática não é ‘fazer artistas’, 
mas sim procurar familiarizar os cantadores com o 
acompanhamento. Só assim alguém poderá dizer 
que «sabe cantar o fado». É graças a esse esforço 
que, nos dois anos letivos anteriores, conseguimos 
que, pelo menos, quatro dos instruendos cantas-
sem o fado publicamente num café em Mem Mar-
tins. E outros mais poderão conseguir fazê-lo, se se 
inscreverem nesta disciplina. (2ª feira, na Portela, às 
14H30; 6ª feira, no Algueirão, às 16H00)

Esta disciplina tem realizado parcerias com alguns pro-
fessores doutras disciplinas na apresentação de progra-
mas com temas especiais, destacando-se as tertúlias 
de poesia e fado, para divulgação dos poetas nacionais, 
com a colaboração da professora Maria do Vale.

FADO
PATRIMÓNIO IMATERIAL

da HUMANIDADE
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A
s duas grandes iniciativas nesta área, do 
Plano de Atividades de 2015/16, foram a 
participação na Mini Maratona “A Ponte 

a Pé”, em março (Lisboa), e o SeniorGym orga-
nização da Federação de Ginástica de Portugal, 
em maio (Cantanhede).

Como preparação para a “Ponte”, orga-
nizaram-se 4 passeios / caminhadas 
em Sintra, Cascais e Mafra que tiveram 
um conjunto variado de participantes. A 
20 de março, a equipa ACTIS, que atra-
vessou, mais uma vez, a ponte, foi com-
posta por 38 elementos.

No SeniorGym, iniciativa em que par-
ticipamos há 9 anos, a ACTIS esteve 
representada por 3 classes: Ginástica 
Localizada (Profª Marguerita Silva), Gi-
nástica Educativa (Prof. Carvalho Martins) e Tai 
Chi Chuan (Profª Maria do Carmo Gil). Partici-
param 42 associados que foram acompanhados 
por mais 30 colegas possibilitando um agradá-
vel passeio à região e uma interessante visita ao 
Museu Machado de Castro em Coimbra.

A Direção

ATIVIDADESATIVIDADES

ATIVIDADES FISICAS E
DESPORTIVAS

(...) A Animação destinada aos idosos, a par da Ani-
mação Cognitiva (actividades intelectuais e senso-
riais) que visam manter o cérebro e o sistema ner-
voso activo, deve incluir forçosamente, a Actividade 
Física (Animação Físico Motora). A Actividade Física 
consiste em exercícios de Motricidade, Equilíbrio, 
Coordenação e Mobilidade, de forma a manter e me-
lhorar os índices de independência do idoso. 

A actividade, representa um conjunto de passos com 
vista a facilitar o acesso a uma vida mais activa e 
mais criadora, à melhoria nas relações e comunica-
ção com os outros, para uma melhor participação na 
vida da comunidade da qual se faz parte, desenvol-
vendo a personalidade do indivíduo, e a sua autono-
mia Física e Motora.
(Extratos de um artigo enviado pelo Prof. Carvalho Martins)

IISSSAATATAATATATATATATATATATATATATATATATATATATATTATATAAAATAATATATATATATATTAAATATATATATATATATATATATAAATATTTATAATAAAATATAAAATAATATATAAAAATATAAAAATAAAAAAAAAAAATATATTTAATAAAAAAAATTAATAAAAAATATATATATAAAAAAATTTTATATAATAAAAAATAAAATTTAAAATATTAAAAATATAAAATTAATTTTTAAATTTTTTTTATAATAATTTTATTTTATAAAATTTTAATATTTTTAAATTAAAAATTAAAAAATTTAAAATTTTTTTTTTTIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVVIVIVIVIVIVIVIVIVVVIVIVIIVVIVIVVIVVIVIIVIVVVIVIVVIVVIVIVVVVIVVVVVVIVIVIVVIVIVVVIVVIVVVVVVVVVVVIVVVVVVIVVVVVIVVVVVIVVVVVVIVVVVVIIIVIIVVVVIIIVVVVVVVVVVIIVVIIIIVIIIVIIVVIVVVVIVIDIDIDIDIDIDIDIDDDDDDDDIDIDDDDDDDDDDDDDDDIDIDIDDDDIDIDDDIDIDDIDDDDIDDDDIDDDDIDIDDDDDDDIDIDDDDIIDIDDDDIIIDIIIIIDDDDDIIIIIIIDDDDDDDDIIDIIIIIIDIDDDDDDDDDIIIIIIIIIDDDDDDIDIIIIIIDDDDDIIIIDIIDIDDDIIIIIIDDIIIDIIDIIIDDDIDIIIDDDDIDIIIIIIDDDDIIIIIIIDDDDDIIIIDIIIIDIDDDIDDIIIDDDDDDDIIIDIIIIIIIDIDDDDIIIIDIDDDIDIIIIIIDDDDDIIDIIIIIIDDDDDDDDDDDIIIIDIIIIIDDDDDDDIIDDDDIIIDDDIIIIIDDDDDDIIIIDDDDDAAAAAADADAADADAAAAAADADADADADDADADDDADDDADADADADAAAAAAADADADDDDADAAAAAAAAAADADADADADAAAAAAAAAAAAAAAAAADADDADADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADADADAADAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAAAAAAAAAADAAAAADAAAAAAAAAAAAAADAAAADAAAAADADAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAAAAAAAADADAAAAAAAAAAADDADAAAADDAADAAAADAAAADAADADAADAAADDADAADDDDAAAADDDAAAAADDDDDDADDDDDDDESESESESESESESESESESESEEESESESESSSSSSSSSSSSSSEESESESSSSSSSSSSSSSSESEESESESESSSSSESSSSSSSESESESESSSSSESSSSSSSSEESESESESSSESESSSSSSESESSSSSSSSSESSSSSESESESSSSESESSSESSESSSSEESESESSESSESSESESSESESESSESESSSSESSESSESSESESESESSESESESESEESESESEESEEESESEESESSSESSSESSESESSSSSSSEESSSSSSEESESSS
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ARTES E EXPRESSÕES

M. do Carmo Gil
Prof. Tai Chi Chuan e de História Mítica e Científi ca do Universo 

TAI CHI 

A 
disciplina de Tai Chi é lecionada na UTIS des-
de 2003 pela prof.   Maria do Carmo Gil. Ini-
ciou a sua atividade com uma frequência de 

sete alunos, tendo chegado aos cento e quarenta em 
anos posteriores. Atualmente, mantém ativas três 
turmas para diferentes níveis e é frequentada por 
cerca de cem alunos, alguns dos quais se encontram 
a frequentá-la por recomendação médica. Esta dis-
ciplina tem por finalidade o benefício físico e mental. 

O que é Tai Chi ?

É uma disciplina chinesa que tem a sua origem na 
filosofia   Taoista. Baseia-se num conjunto de mo-
vimentos que tonificam e fortalecem o organismo, 
melhorando a capacidade muscular, respiratória e 
circulatória e favorecendo o equilíbrio corporal e psi-
cológico. Como técnica de relaxamento, visa também 
a elevação da consciência. Disciplina de desenvolvi-
mento pessoal, o Tai Chi é, na sua essência, uma arte 
marcial, mas que se diferencia das suas congéneres 
que se baseiam em técnicas duras, assentes na força 
e na velocidade. O Tai Chi, por seu lado, apresenta- se 

como uma técnica de integração na harmonia univer-
sal, através de um conjunto de movimentos suaves e 
graciosos, e pode ser executada por pessoas de to-
das as idades mesmo por aquelas que se encontrem 
limitadas em algumas das suas capacidades, exigin-
do apenas força interior e perseverança. O processo 
de aprendizagem é gradual e a sua ação benéfica  vai-
se progressivamente manifestando no praticante.  

Rejuvenescimento do corpo e da mente, favoreci-
mento da autoestima e alegria de viver podem bem 
ser o mote para a prática desta disciplina. Com cerca 
de 6000 mil anos de existência, experiência acumu-
lada e associada aos princípios da medicina tradicio-
nal chinesa, esta técnica propicia uma melhor gestão 
da energia corporal e mental, podendo, deste modo, 
melhorar os parâmetros de qualidade de vida, inclu-
sivamente o aumento da longevidade.

Esperamos com a nossa disciplina de Tai Chi conti-
nuar a melhorar a saúde dos alunos e, por conseguin-
te, contribuir para o bem-estar de toda a comunida-
de.

ARTES E EXPRESSÕES

HISTÓRIA do YOGA

D
urante a era Pré-clássica ou Épica, o pensa-
mento metafísico entrou em efervescência 
na Índia provocando um confronto entre 

as diversas escolas religiosas e filosóficas (darsha-
nas).  Um exemplo da integração das doutrinas en-
contra-se numa das principais epopeias- Mahabarata 
da qual faz parte o Bhagavad-Guitá, onde podemos 
encontrar inúmeras alusões ao Yoga, nomeadamen-
te: Karma Yoga, Dharma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti 
Yoga, Hatha Yoga, Yoga Clássico, Yoga do Riso.

Por volta do séc. III a V da nossa era (não está defini-
da a data exata), encontramos um dos mais impor-
tantes tratados sobre Yoga sistematizado por Patan-
jali- o famoso Yoga Sutra. O início do Yoga Moderno 
(ocidentalização) começou em 1893 quando o Swa-
mi Vivekananda foi ao congresso das religiões nos 
Estados Unidos (Chicago). 

  Yoga é a união entre   corpo, mente e alma,   o que 
traz  inúmeros benefícios para a saúde, podendo ser 
praticado  por pessoas de todas as idades. O Yoga 
não pode causar dores ou desconforto e deverá ser 
praticado com  discernimento, concentração e visua-
lização interior em todos os momentos.

O Yoga não é ginástica mas sim uma filosofia de vida, 
os asanas (posturas) atuam beneficamente sobre  ór-
gãos, músculos, coluna. Os exercícios de respiração 
(pranayama) ajudam a combater o stress contribuin-
do para várias alterações internas, estimulando ou 
acalmando a  atividade cerebral, pelo que é aconse-
lhado pela Medicina.

Namasté

Hatha Yoga – Prof.ª Elisa Catalão; 

Yoga Clássico - Prof.ª Saroj Parshotam;

Yoga do Riso – Prof.ª Maria José Chaves
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ARTES E EXPRESSÕES

A 
encadernação, uma das mais antigas práti-
cas de conservação preventiva, surgiu com 
a passagem do rolo (volumen) a codex (em 

cadernos), formato que se sistematizou no Império 
Romano a partir do século I.

Os primeiros livros propriamente ditos eram com-
postos por folhas simples de pergaminho dobradas 
ao meio, formando cadernos. A encadernação está 
portanto ligada ao aparecimento e desenvolvimento 
do livro tal como hoje o conhecemos, integrando ca-
dernos. 

Por definição, a encadernação é uma técnica que 
consiste em agrupar folhas previamente escritas, 
formando e costurando cadernos de forma ordena-
da, cobrindo o corpo do livro conferindo-lhe consis-
tência com uma capa com a finalidade de o embele-
zar e proteger o seu miolo.

As modificações no aspeto formal do livro que têm 
surgido ao longo do tempo, devem-se sobretudo à 
evolução tecnológica e aos meios técnicos disponí-
veis na sua conceção e produção gráfica numa socie-
dade em mudança constante.

Enquanto o texto e o desenho da capa são hoje entre-
gues na editora em formato digital facilitando o tra-
balho gráfico, no início do século XX eram entregues 
geralmente datilografados ou manuscritos, cabendo 
a cada gabinete técnico formalizar as adaptações ne-
cessárias. 

Assistimos hoje à emergência de uma sociedade di-

gital, ocorrendo uma verdadeira revolução na edição 
de livros com o aparecimento de livros eletrónicos ou 
e-books continuando o formato impresso a desem-
penhar um papel importante, com o formato digital 
ainda longe de encontrar a sua forma definitiva e es-
paço próprio, junto dos leitores.

Como consequência surgem algumas interrogações 
sobre o futuro do livro, com a única certeza de que 
esse futuro passará também pelo formato digital em 
coexistência pacífica com o livro impresso. No fun-
do, o livro impresso e o digital são como um irmão 
mais velho e uma irmã mais nova com uma consti-
tuição genética muito parecida, uma vez que a base 
dos dois é comunicar, divulgar e preservar o conheci-
mento mas com diferentes talentos. 

O contacto com técnicas de transformação de ma-
teriais na disciplina de Técnicas de Encadernação, 
facilita o desenvolvimento de capacidades do domí-
nio psicomotor, ao construir e ordenar estruturas de 
pensamento lógico e prático na superação de obs-
táculos, promovendo a autonomia e a estimulação 
cognitiva.

O manipular de materiais e a execução técnica de 
várias fases de trabalho, têm como objetivo além da 
aquisição de competências técnicas e de terapia ocu-
pacional, o enriquecimento de uma cultura tecnoló-
gica que permita maior eficácia na ação como parte 
integrante do processo cognitivo e psicomotor.

Creio estar bem presente na motivação pessoal das 
pessoas que voluntariamente se inscrevem na ACTIS 

EDIÇÃO, PAGINAÇÃO

e ENCADERNAÇÃO da 
CONSTITUIÇÃO da REPÚBLICA

Armando Pereira
Prof. Tec. Encadernação

ARTES E EXPRESSÕES

como Universidade Sénior, a ideia subjacente de um 
projeto de vida orientado para valores de cidadania, 
envolvendo-nos todos numa aventura de novas com-
petências, de descoberta e de uma nova oportunida-
de conjugada com a sabedoria. 

Por decorrer este ano a comemoração dos 40 anos 
da Constituição da República Portuguesa, conside-
rou-se oportuno no âmbito desta disciplina dar par-
ticular relevo a este acontecimento.

Nesse sentido estabeleceu-se como objetivo didáti-
co, promover a edição, paginação, impressão e enca-
dernação em formato de bolso do atual texto cons-
titucional, expressamente dirigida aos mais altos 
magistrados da República: Presidente da República, 
Primeiro-Ministro do Governo, Presidente da Assem-
bleia da República e Presidente do Tribunal Consti-
tucional.

Edição única e limitada a cinco exemplares com ima-
gem corporativa da ACTIS, integrando 384 páginas 
distribuídas por 24 cadernos, enviados por correio 
aos respetivos destinatários, tendo recebido de cada 
um deles resposta pessoal de agradecimento.

Pelo significado e caráter simbólico será realizada 
oportunamente uma nova edição, dirigida aos órgãos 
do poder local. 

De salientar as 32.261 palavras da Constituição da 
República resultante da última revisão efetuada em 

2005, que continuam a assegurar direitos, liberda-
des e garantias fundamentais. 

A igualdade entre todos os cidadãos, a inviolabilidade 
da vida humana, a liberdade de expressão e de asso-
ciação, a garantia de direitos sociais fundamentais, 
como o direito à greve, à contratação coletiva, o di-
reito ao trabalho com direitos, a liberdade e os direi-
tos sindicais, o direito à educação, o direito à saúde, 
o direito à cultura, os direitos da juventude, a prote-
ção social, a proteção das crianças, dos idosos e das 
pessoas com deficiência ou o direito à habitação, são 
conquistas e valores consagrados em texto constitu-
cional da República Portuguesa.

Dos 296 artigos da Constituição da República Portu-
guesa, referência para o artigo 72º. por perfilhar di-
reitos respeitantes à nossa faixa etária.

A terminar, saliento a importância do conhecimento, 
da experiência e do saber como realização pessoal 
para se alcançar a felicidade e o bem-estar perma-
nente. É certo que estamos sempre a aprender e lá 
diz o ditado “mais viver, mais aprender” e é dando 
continuidade a esse ditado que na ACTIS enquanto 
docentes e não docentes estabelecemos como meta 
principal a “aprendizagem ao longo da vida”.

Muito obrigado por ler até ao fim este artigo com 783 
palavras com um tempo de leitura estimado em 3 mi-
nutos.
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ARTES E EXPRESSÕES

IKEBANA
SANGUETSU

I kebana Sanguetsu é uma disciplina que figu-
ra nos horários da ACTIS-UTI, desde o ano de 
2002/2003. 

Ikebana é uma palavra utilizada para nomear a arte 
de arranjos florais, que se designa vivificação da flor, 
é ato de dar vida ao ser humano através das flores, 
não só por quem a pratica, mas também por quem 
a contempla, Verdade, bem e belo é o lema da IKE-
BANA. 

Além da prática, a disciplina também tem como com-
plemento uma filosofia escrita pelo mestre MOKITI 
OKADA, o mestre M.O. viveu até meados do sécu-
lo passado. Essa filosofia faz parte deste curso e é 
transmitida aos alunos que a frequentam. 

Por também ser um meio de meditação e relaxamen-
to, no decorrer da sua prática, consegue-se o desen-
volvimento da sensibilidade, da harmonia interior e 
do crescimento espiritual. Podemos afirmar que a 

Ikebana é o espelho da alma, daí a importância de vi-
vificarmos as flores com naturalidade e alegria.

Pretende-se com esta prática constante alegrar o 
próximo como a nós mesmos, despertando o amor 
altruísta, praticando não apenas o Belo pelo Belo mas 
sim o Belo pelo Bem. 

No sentido de aprofundar os meus conhecimentos 
sobre a prática desta disciplina, frequentei em de-
zembro de 2015 um curso de 190 H, (10 dias) minis-
trado por representantes do Japão em Portugal, do 
qual obtive um certificado de qualificação como pro-
fessora sénior.

MANUALIDADES

I
niciei a minha aprendizagem na ACTIS em 1995.
Durante anos, frequentei as aulas de Artes Deco-
rativas, onde adquiri os conhecimentos que me 

permitem ser, desde 2006, professora na disciplina 
de Manualidades.

Nesta disciplina, aprende-se a utilização de diferen-
tes técnicas, utilizando materiais diversos, tais como: 
madeira, vidro, feltros, entre outros.

Da utilização destes materiais, resultam peças deco-
rativas e de utilização diária, realizadas pelos alunos.

Essas peças, para além de grande beleza, têm, aci-
ma de tudo, grande valor sentimental para quem as 
realiza.

Uma componente importante destas aulas é o conví-
vio e a partilha de conhecimentos, mas, sobretudo, a 
amizade que se cria entre todos os participantes.

De louvar o importante trabalho que a ACTIS, através 
dos seus colaboradores, desenvolveu ao longo des-
tes 25 anos que agora se comemoram.
Parabéns à ACTIS!

ARTES E EXPRESSÕES

O 
conjunto das disciplinas destas áreas tem 
sempre bastante procura, pois permitem a 
aprendizagem e a experimentação de várias 

artes, técnicas de trabalho e de estímulo à criativida-
de pessoal, num interessante ambiente de convívio e 
troca de experiências em constante renovação.

São muitas as hipóteses de escolha: Artes Deco-
rativas; Arte de Reciclagem; Bordado de Arraiolos; 
Bordado de Castelo Branco; Costura Criativa; De-
coração de Cerâmica; Escamas; Estanho; Ikebana; 

Macramé; Manualidades; Modelagem / Escultura; 
Pintura a Aguarela; Pintura com Areias; Pintura em 
Tecido; Pintura no Azulejo; Pintura a Óleo e Tricô; 
Croché e Vitral Tiff any / Mosaico.

O momento alto é a Exposição de fi m de ano que é 
centrada na mostra de trabalhos destas disciplinas à 
comunidade, sempre muito aplaudida pela qualida-
de dos trabalhos realizados.

A Direção da ACTIS

PINTURAS e MANUALIDADES

Deolinda Sousa

Profª. Artes Decorativas

Mª Júlia Sá

Profª Ikebana Sanguetsu
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COMO FUNCIONAMOS VATIVIDADESV

AS NOSSAS
ATIVIDADES
em 2015/2016
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VIANO LETIVO 2016/2017VI ANO LETIVO 2016/2017

E
m torno do tema: “O DESEJO DE PARTILHAR. 
REALIDADES E DESAFIOS NA ACTIS” os 
nossos professores, abordaram o tema e fa-

laram sobre a riqueza e as dificuldades do trabalho 
voluntário que realizam, dos apoios e interajudas ne-
cessárias para se conseguirem melhores resultados 
e da necessidade de novos e mais amplos espaços.

Para além debate coletivo, foi de grande interesse 
a presença da delegação do CUTLA (os nossos vizi-
nhos do Clube Universitário dos Tempos Livres da 
Amadora) que transmitiram a sua forma de funcio-
namento, as suas experiências e o seu percurso.

Foi um bom arranque para o ano letivo 2016/2017, 
permitiu melhor conhecimento e confraternização 
entre colegas, transmitiu confiança e deu novos ru-
mos para o trabalho.

36

6464O V ENCONTRO 
DE PROFESSORES
DA ACTIS

N
o dia 30 de setembro realizou-se a tradicio-
nal sessão de abertura do ano letivo na Sede 
da ACTIS (Portela de Sintra). 

Para além dos votos de boas vindas do Presidente 
da Direção, foram apresentadas orientações gerais 
para o ano 2016/17, alguns alertas e cuidados a ter 
para um bom funcionamento, atendendo ao elevado 
número de inscritos e ainda informações sobre as ini-
ciativas ligadas ao 25º aniversário da ACTIS. 

As Profs. Fernanda Almeida e Maria do Vale falaram 
da sua experiência na Universidade e também sobre 
algumas das conclusões do V Encontro de Professo-
res.

A sessão encerrou com uma alegre atuação da nossa 
Tuna Académica e com o tradicional “efeerreá” aca-
démico. 

SESSÃO de 
ABERTURA do 
ANO LETIVO 
2016/2017
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HOMENAGEADOS

■■■■ FUNDADOOORES
NºNº 11 – MMMarara iaia dda Graça a (Pita)a  – Preesidedente dada DDirre-e
ção de 1991 a 20050 , Presiddennte Honorárária.
NºN 44 – EElisa Rafael – Membro do Conselhoo Fisi cal e 
Profª de Saúde

■■■■ SÓCIOS COM 252  A 19 ANOS DE MATRÍCULA
Nº 42 – Marria CCele este Diaas – Membm ro ddddee várias 
Diireções em variaddos ccara gogos, Fundad dorar  e regen-
te do Coro Insstrumental e e dodo Grupo de DaDanççasas e 
Caantarareses,, Profª ded  várias disscipplinas ao lonongog  de 
2525 aanonos.
NºNº 4477 – MMariai MMannueelaa FFerreira – Membm ro de vá-
ririasas DDirreçeçõeões ee antigaaa pproofefessoro a nana AACTISS.
NºN 112828 – MMara iaa de LuLurdrdese  Vicicennte – HHáá 12 anos s
rer spsponnsável peelala TTuna Académémiccaa e Prrofofesessosorara dde e
TrTriccôô ee Arraiololos háh 2222 anoss.
NºNº 116868 –– MMarria JJososé Aguiu arr – MMemembrb o dee vv ráriaias s 
DiDiD rereçõçõess..
NºNº 226969 –– MMarariaa Helenena SaSantn osos – PProrofªfª dde e EsEsE cca-
mas,, MMananualidades e PiPintnttturura emem TTececididoo
Nº 286 – Deoolinda SooSoususa a – MeMembroo de e váváriasasa DDi-i
reçõess, Profª há 18 8 anoso  de Artes Decoraativavas)s
Nº 356 – Fernanda AlA meida – MeMM mbm ro de váriosos 
corpos Soco iaiss (Preses. da Mesa AsA s. Geral) e háh  19 
ana os Profª de Itala iai no ee Pintut raa a Óleo.
Nº 385 – Josssé éé LuL íssssss Alves – Há 18 anos comomo PPPro-
fefessor de Cavaquuuinho

■■■ SÓCIOS SS COM 18 A 15 ANOS DEE MATRÍCULA
Nº 52 – José Gavino – Prof. de PiP ror grava ura háh  18 
anos, fundador e animador do Grupo de Sarron-
queiros dad  ACTIS.
Nº 216 – Maria da Cooncceição MeM lo – PProfª de De-
coração de Cerâmica e Pinturu aa cocom m Areiass
Nº 387 – Antntónio Cortez
NºN 33888 – CCele este Coro tetezz – PrP of. de Cultura Geral 
e JoJograis.
NºNº 430 – Maria Jososo é Igreejaja – Membro dee várias 
Direções, Profª de GGinásticaa de Manutet nção há 16 
anos.

Nº 47676 – Ruiu CCara reira – MeMembmbroro dde e vário Coorprpr osos 
Sociaiais (M. Ass.s. Geral), ffunundadoor r ee Profo . dede Inforo -
mámática há 16 anonos.s
Nº 55121  – Marriai  Manuela FFidi algo
Nº 5233 – Henriquq etta João
Nº 526 – Sueli Fagagunu ded s – Meembro dde Direçõões, 
PrP ofª de Bordadoo dde CaCastele o Branncoco.
NºNº 5527 – Teresa Freie tass CaCarnneiro – Proofª de PiP n-n
tura a Óleo
Nº 541 – MMariaa Adelaide Luís – MMembro da atual e 
de váráá ias Direeções.
Nº 546 - Maria Isabel Catarino

■■■■ PROFEFEESSORES COM MAIAA S DE 13 ANOS DE 
ATIVVIDADE
NºN 5578787 – MMarariaia ddoo CaCarmrmo o GiGill – MeMembm roro ddaa Mesaa 
dad AAsss . Geeral,l, PProrofªfª dde e TaTai Chi Chhuan e dee Históória 
Míítiticac  e Cientntífí iccaa dod UUninn veerso
NºNº 6604044 – MMara iaia Júlia Sá – Membro da Direçãão 
(2(2201010/0/1313) ) ee Prrofª de Ikebana.
NºNº 668888 –– Anttónónioo Bento – Membro da DDirreção 
(2(201010/0/11111 )) e PrP of. de Solfejo e Corro Pooolil fónicoo
NºNº 669191 –– MMaria Clara SSoares –– Presidene tee das Di-
reçõõeses (202 06/09 e 2014/15)5  e atual Profª dee In--
glês de Sobrevivêncic a.
NºN  728 – Marriai  de Loururdes Romão – Profª de Cul-
tura Clássica e de LLatimm..

■■■ ORGÃOS DE PODER LOCAL
Câmara Municipal de Sintra
Unnião de Freguesias de SSintra
Junta de Frer guesia de Algueirão-Mem MaMartins

NoNota: Critérios de atribuição de homenagens:
Sócioss Fundadadd dorer s
Sócios eentrer  os 25 e oos 191  anos de mattrícula
Sóciosoo  entre os 18 e os 15 aanos de matrícula
Professos res com 13 ou mais anos de aatividaade 
(Dipi lomam s)
Órgãos de Poder Local

Sócios HOMENAGEADOS
no 25º. ANIVERSÁRIO
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