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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ACTIS 2019 

 
 

I – BALANÇO SINTÉTICO 
 
O ano letivo de 2018/2019 funcionou de forma regular na ACTIS, com a concretização 
do Horário e do Plano Anual de Atividades, acrescidos das deslocações ao exterior de 
grupos e de associados da ACTIS, em resposta a vários convites de participação. 
 

No geral este ano letivo foi caraterizado pela aplicação de três decisões de grande 
envergadura que se vão repercurtir no futuro imediato da ACTIS: 
 

1 – Ampliação das instalações do Algueirão: 
As obras de montagem do Pavilhão Multiusos, da ampliação da Sala de Convívio e dos 
necessários acessos e arranjos exteriores, foram a marca dominante do trabalho 
realizado ao longo do ano, tanto do ponto de vista dos reflexos no alargamento do 
espaço, da organização da sua utilização e pelas mudanças que irão trazer no presente 
e no futuro das atividades da ACTIS;  
 

2 – Programa de Gestão de Associados: 
A aplicação em setembro de 2018 do “Programa Informático de Gestão” da RUTIS nas 
inscrições/matrículas para 2018/2019, foi uma importante decisão que veio permitir a 
aplicação de um programa mais moderno e seguro na gestão do funcionamento da 
ACTIS; 
 

3 – O sítio (site)  da ACTIS: 
A reorganização do sítio da ACTIS, a principal imagem eletrónica institucional da 
Universidade, foi entregue a uma empresa local (a DM7), permitindo uma melhor e 
maior facilidade de comunicação e de atualização de conteúdos. 
 

A decisão de agir para REDUZIR O LIXO PLÁSTICO NA ACTIS, sugerida no VII 
Encontro de Professores, no início do ano letivo, teve grande impacto prático interno e 
foi um momento alto de elevação do nível de consciência cívica e ambiental de toda a 
Associação.  Sendo mais uma referência na nossa atividade anual. 
 

 
II – MATRÍCULAS E ABERTURA DO ANO LETIVO 2018/2019 
 
Foi cumprido o calendário definido para as matrículas (de 10 a 19 setembro 2018), 
continuando a ser reservada uma percentagem de lugares para novos alunos, o que 
permitiu a sua entrada nas disciplinas mais procuradas, contribuindo para renovar um 
pouco a composição e o acesso a essas turmas. 
 

Manteve-se o limite de escolha até um máximo de oito (8) disciplinas ou atividades, 
com os limites máximos por turma indicados pelos professores ou condicionados pelas 
capacidades das salas e pelo horário definido.  
 

As inscrições continuaram ao longo do ano, até atingirem um total de 639 associados, 
que foram enquadrados num conjunto de 143 turmas compreendendo as diversas 
disciplinas e grupos corais, musicais ou de teatro e foram distribuidos por 87 disciplinas 
e atividades diferentes.  
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Mantiveram-se as percentagens típicas habituais na “população” da ACTIS:  
 

- DE GÉNERO - Com cerca de 74% (feminino) e de 26% (masculino) 
- ETÁRIA - Com cerca de 82% dos associados entre os 60 e os 80 anos. 

 

 
III – PROFESSORES, ATIVIDADES E DISCIPLINAS  
 
De acordo com as disciplinas e atividades disponíveis e os associados matriculados, 
foram assegurados o funcionamento e o cumprimento dos horários previstos ao longo 
do ano letivo.  
 

Continuou a verificar-se um número exagerado de trocas e alterações ao longo do ano, 
facto que continua a perturbar seriamente o trabalho administrativo. 
 

Houve uma maior procura no conjunto de disciplinas das áreas de “LÍNGUAS e 
HUMANIDADES” e de “ATIVIDADES FÍSICAS e SAÚDE”, seguidas de “MÚSICA E 
DANÇA”, das áreas de “ARTES e EXPRESSÕES”, “MANUALIDADES” e da área de 
“CIÊNCIAS e TECNOLOGIAS”. 
 

Neste ano letivo verificou-se mais uma vez uma enorme generosidade e disponibilidade 
voluntária dos 71 Professores da ACTIS, assegurando o normal funcionamento das 
atividades e permitindo que a boa imagem da ACTIS seja mantida e até alargada 
interna e externamente. 
 

As folhas com as disciplinas, os horários disponíveis, e os professores que as 
coordenam, estiveram sempre expostas públicamente e nos meios eletrónicos.  
 

O ano letivo teve início a 1 de Outubro de 2018, com a habitual Sessão Solene de 
abertura das aulas na Portela e o seu encerramento verificou-se em 14 de junho de 
2019 com o tradicional almoço de fim de ano. 
 

 
IV – PLANOS E LISTA CRONOLÓGICA DAS ATIVIDADES REALIZADAS 
 
Depois de aprovado o Plano Anual de Atividades na Assembleia Geral de 28/11/2018, 
foram divulgados e sucessivamente atualizados os Planos Trimestrais de Atividade. 
  
NOTA: A lista cronológica de atividades devido à sua extensão pode ser consultada em anexo a 
este relatório. 
 

 
V - ACTIVIDADES VÁRIAS 
 
1 – VII ENCONTRO DE PROFESSORES DA ACTIS 
 

Realizou-se em 27 de setembro de 2018 no Polo do Algueirão, com o tema central: 
”ATIVOS NO PRESENTE, PROTEGENDO O FUTURO”, que foi desdobrado em dois 
subtemas: “Uma ACTIS mais saudável e participativa” e  “As alterações ambientais, a 
saúde e a redução dos lixos” , com a presença de técnicos dos Serviços de Ambiente e 
do SMAS da Câmara Municipal de Sintra e da empresa “Tratolixo”, permitindo aos 
nossos professores adquirirem uma maior consciência e informação ambiental e ainda 
dar sugestões de melhorar a nossa prática e organização e propor outras novas 
atividades. 
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A 17 e 18 de dezembro 2018 realizou-se um Encontro Descentralizado de Professores 
da ACTIS, agrupando as várias Atividades para organizar e dinamizar o calendário 
anual para 2019. 
 
2 - ANIMAÇÃO FÍSICO MOTORA 
 

 GINÁSTICAS EDUCATIVA, LOCALIZADA E ZUMBA – A ACTIS esteve 
representada no SÉNIORGYM, em Óbidos, por uma classe de cada uma destas 
disciplinas, dirigidas respetivamente por Carvalho Martins e Margarita Silva.  

 TAI CHI CHUAN – Uma classe desta disciplina, orientada por Maria do Carmo 
Gil, também representou a Universidade, no referido SÉNIOGYM, em Óbidos.  

     Neste evento gímnico participaram seniores de todo o País. 
 A PONTE A PÉ – Participação de Equipa ACTIS (16 participantes) nesta iniciativa 

de desporto popular. Como preparação desta atividade fizeram-se 5 percursos 
pedestres de treino e convívio nos Concelhos de Sintra e de Cascais. 

 
3 – CLUBE DE LEITURA, GRUPO DE LEITORES DE POESIA e PRÁTICA DE LEITURA 
 

Estas duas primeiras atividades mantiveram uma regular ação prática quinzenal 
alternada, tendo ainda participado com intervenções várias em festas e tertúlias na 
ACTIS, interagiram com a disciplina de “Fado” em sessões conjuntas. 
Elementos da disciplina “Prática de Leitura”, participaram numa Homenagem a Sofia de 
M. Breyner, em 25 de abril em Mafra, assim como em várias iniciativas internas. 
 
4 – GRUPOS CORAIS E MUSICAIS 
 

Ao longo do ano verificou-se um largo número de intervenções dos diferentes grupos 
Corais e Musicais, respondendo à realização de eventos, iniciativas e festas tanto na 
ACTIS como no exterior. 
  
De salientar o espetáculo realizado pela ACTIS no Olga Cadaval, em 7 nov. 2018, 
enquadrado na programação “Os dias da idade” da C. M. de Sintra, que envolveu 
grande número de associados e uma forte organização multidisciplinar. Foi batizado 
como “PASSEIO POR SINTRA” e enquadrou vários quadros musicais, de dança e peças 
representadas. Pela sua qualidade e pelo elevado número de espetadores foi um dos 
grandes momentos de divulgação da ACTIS no exterior. 
 

Participaram em várias ações internas e atuações públicas ao longo do ano letivo os 
seguintes agrupamentos corais e musicais da Universidade:  
 

- CORO INSTRUMENTAL- Orientado por Fernando Pereira – 5 atuações;  
 

- CORO POLIFÓNICO - Dirigido por António Bento – 2 atuações; 
 

- DANÇA VIVA VIDA CUL – Orientada por José Serra – 6 atuações, sendo duas do 
grupo “Primaveras” (Festa da Primavera e Gala DançAtena – Carnaxide); 

 

- FADO, Património Imat. da Humanidade – Orientado por Luís Coelho – 5 atuações; 
 

- GRUPO DE CANTE ALENTEJANO - Coordenado por José Gavino – 1 atuação; 
 

- GRUPO DE CAVAQUINHOS PRINCIPAL – Coordenaçâo de Luís Sena - 11 atuações;  
 

- GRUPO DE CAVAQUINHOS (Iniciados/A) – Coordenação de Luís Sena - 4 atuações; 
 

- GRUPO DE DANÇAS E CANTARES – Direção de Maria Celeste Dias – 5 atuações, 
sendo uma das “Adufeiras” (Festa da Primavera); 
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- GRUPO DE FLAUTA DOCE - Grupo dirigido por José Miranda – 2 atuações; 
 

- GRUPO DE SARRONQUEIROS - Ensaiado pelo Mestre José Gavino – 1 atuação; 
 

- TUNA ACADÉMICA - Orientada por Maria de Lurdes Vicente – 6 atuações;  
 

 

Na Festa de Natal intervieram alunos das turmas de : Acordeão, Orgão, Solfejo e Viola.  
 

NOTA: A listagem completa de atividades e atuações pode ser consultado em pormenor nas 
listas cronológica das atividades e na lista de saídas dos grupos musicais.  
 
5 - TEATRO ( GRUPO DE TEATRO SÉNIOR ) 
 
Com direção de Eurico e Luisa Leote, a turma de Expressão Dramática e o Grupo de 
Teatro Sénior continuaram a sua atividade, tendo o último realizado várias 
representações das peças ensaiadas ao longo do ano (A família Saloia, Auto da vida e 
da morte), tanto na ACTIS como no exterior e intervieram em várias sessões do 
“Tertulium Tertuliés. 
 

Organização do 2º Encontro de Teatro Sénior no Pavilhão Multiusos no Algueirão Casa 
da Juventude com a presença de vários grupos de Teatro Sénior ( ANAC, ARPIAC e 
Queluz ). 
 

Participaram ainda com a peça “A Família Saloia” no IX Festival de Teatro Sénior do 
NAUS (Lisboa) e na II Mostra de Teatro Sénior (Teatro Esfera – Queluz) 
 
6 – FESTAS E CONVÍVIOS  
 
Promovendo formas de convívio, confraternização e mobilidade ativa, organizaram-se 
ao longo do ano várias Festas (Natal, Carnaval e Primavera), sessões temáticas de 
fado, comemorações do Dia da Mulher (Portela e Algueirão), Dia Mundial da Poesia  e 
o tradicional ALMOÇO DE FIM DE ANO.  
Foi retomada com periodicidade mensal a iniciativa “TERTULIUM TERTULIÉS”. 
Não se conseguiu concretizar a iniciativa “A ACTIS sai à rua”, por excesso de atividades 
no calendário, o que deve ser corrigido no futuro.  
 
7 – VISITAS DE ESTUDO E PASSEIOS  
 
Realizaram-se por iniciativa de várias disciplinas 19 visitas de estudo e passeios no País 
e ao estrangeiro: Visita ao Museu Hist. Natural de Sintra, Museu da Água, Museu das 
Telecomunicações, Arquivos Fotográficos de Lisboa, Museu da Metrologia (IPQ), a 
Santarém (Roteiro Viagens na minha terra – Almeida Garrett), a Monserrate – Sintra, 
Museu Judaici e Fábricas de Lanifícios de Manteigas e Covilhã, Museus de Belver, 
passeio de “Hippotrip no Tejo, Visita à região de Salamanca, Burgos e Serra de 
Atapuerca, ao Centro Hindhu-Lisboa, Museu da Marinha e de Arqueologia - Lisboa, à 
Região da Guarda e Belmonte (História e Literatura), passeio a Paris, visita à “Casa 
Carlos Relvas” - Golegã e por fim um passeio a Israel. 
 
8 – PALESTRAS, SEMINÁRIOS E ESCLARECIMENTOS 
 
Concretizaram-se internamente várias sessões: Seminário: - “Boas práticas em 
bibliotecas particulares e familiares” por António Costa; Esclarecimentos: -“Direitos das 
Crianças” por Veronique (UE); Esclarecimento/Formação Wikipédia – Jorge P. Gomes; 
Ação de sensibilização: - “Suporte básico de vida” pela Ass. Salvar + Vidas. 
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9 – EXPOACTIS 2019 
 
Realizou-se no novo Pavilhão Multiusos no Algueirão de 15 a 23 junho, permitiu 
experimentar outras potencialidades do espaço e continuar a permitir a visualização 
dos trabalhos realizados ao longo do ano. 
A abertura contou com a intervenção das turmas de iniciação ao Cavaquinho tocando 
no exterior e convidando as muitas dezenas de pessoas a entrar.  
Ao longo dos dias da EXPOACTIS, foi possível ver imagens das atividades e dos 
passeios e visitas de estudo realizadas ao longo do ano. No dia 21/6 comemorou-se a 
“chegada” do Solstício de Verão, com animação e Jogos Tradicionais. 
 
VI - RELAÇÕES COM AS UTI 
 
Mantivemos contactos, acompanhamos e participamos em várias iniciativas da RUTIS, 
nomeadamente na sua Reunião Magna em Almeirim e no IV Congresso da RUTIS em 
Castelo Branco,  participamos ainda, a convite, em várias iniciativas de outras 
Universidades e Academias Seniores. 
Continuamos a participar em atividades do NAUS (Núcleo de Academias do Universo 
Sénior), como o Encº de Teatro Sénior, Poesia, Encº de Coros e Grupos Musicais. 
A ACTIS teve representada na sessão de Tomada de Posse do CUTLA – Amadora. 
 
VII – RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
 
Continuamos a ter como parceiro principal a CMSintra, e a manter um contato regular 
com a União das Freguesias de Sintra e com a Junta de Freguesia de Algueirão/Mem 
Martins que, se traduziu em apoios técnicos e económicos.  
Grupos musicais e Culturais da ACTIS participaram em vários eventos e espetáculos de 
iniciativa autárquica no Concelho quer de âmbito cultural, quer social. 
 

A ACTIS é membro CLAS – Conselho Local de Ação Social, participando regularmente 
nas suas iniciativas e na construção de diversos projetos de apoio a séniores no 
Concelho de Sintra e participou na iníciativa de Prevenção da Demência “Ginásio 
Cerebral” nas “Irmãs Hospitaleiras - Idanha. 
 

A ACTIS foi convidada a participar e intervir em várias Conferências (Eficiência 
Energética 25), Congressos (Solidariedade e respostas Sociais; Economia 20/30) 
Encontros (1º Enc. Saúde Mental de Sintra; Ginásio Cerebral – Prevenção da 
Demência) e Palestras  com abordagem do tema: -“A ACTIS E O ENVELHECIMENTO 
ATIVO” no Café Memória – Prevenção da Demência a 9/3 e no Rotary Clube de Sintra 
a 11 de março de 2019. 
 
 

҉ 
 
 

Sintra, 10 de fevereiro  de 2020                                  
 

  A Direção 2018/2019 


