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I - Relatório de Atividades 

Introdução 

O presente relatório tem como objetivo avaliar, numa perspetiva formativa, o Plano de Atividades (PA) 

relativo ao ano de 2022 e tem por base as informações obtidas junto dos responsáveis das 

atividades/projetos.  

O Relatório de Atividades tem, naturalmente, uma forte articulação com o Plano de Atividades, estando 

organizado com base nos eixos de intervenção estratégicos aí definidos, devendo constituir-se como um 

instrumento de reflexão crítica que suporte a planificação dos próximos anos, com vista à melhoria contínua 

da Apcalmada-USALMA®. Em 2022, a execução das atividades previstas no Plano de Atividades foi realizada 

quase na íntegra. 

É de salientar ainda que as atividades desenvolvidas pela Apcalmada foram divulgadas nas redes sociais e 

algumas também na agenda da Câmara Municipal de Almada e a sua frequência está aberta a associados, 

professores e estudantes da USALMA®, bem como a toda a Comunidade!  
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Eixo de Intervenção 1: Ensino/Aprendizagem ao longo da vida 

A Apcalmada-USALMA® no eixo um, Ensino/Aprendizagem ao longo da vida, conseguiu retomar as 

atividades habitualmente realizadas e previstas no plano. 

Realizou-se no dia 16 de fevereiro uma conferência organizada pela professora Glória Brito, tendo como 

palestrante a Dr.ª Luciana Braga, do Centro de Estudos Mirandinos da Universidade do Minho. A temática 

abordada foi “As palavras-símbolo da poesia de Sá de Miranda”. Contou com a presença de 45 pessoas. 

A conferência "Viagem de Circum-Navegação da terra feita por Fernão de Magalhães-Elcano e o Santo Nino 

de Cebu" dinamizada pelas professoras Glória de Brito e Júlia Carrapo decorreu no dia 25 de novembro. 

Estiveram presentes 38 participantes. 

No dia 20 de março decorreu no Convento dos Capuchos, o “Concerto da Primavera” com a atuação dos 

grupos/classes musicais da USALMA®: Coro, Piano, Guitarras, Cavaquinhos, Tuna. Este evento contou com 

120 participantes. 

A USALMA® participou em atividades propostas pelo Plano Nacional de Leitura: Dia do Livro; Dia da Língua 

Portuguesa; Ler Maior e SMALL - Setembro, Mês da Alfabetização e das Literacias. No dia 5 de maio a 

Apcalmada-USALMA® assinalou o “Dia Mundial da Língua Portuguesa” com uma homenagem à escritora 

Maria Rosa Colaço, uma almadense por adoção. Foi uma sessão diversificada, com o testemunho de Louro 

Artur, pintor e professor da USALMA® e de Sílvia Salazar, professora da USALMA®, e a leitura de excertos da 

obra de Maria Rosa Colaço. Desta leitura destaca-se a participação de uma turma de alunos da Escola Maria 

Rosa Colaço, acompanhados pela sua professora Cármen Rosa e também de Rosa Camemba aluna de 

alfabetização da turma da professora Sílvia Salazar. Estiveram presentes 50 participantes. 

Realizou-se a IX Exposição de Artes Plásticas de professores e estudantes da USALMA®, na Oficina da 

Cultura. No dia 28 de maio fez-se a inauguração com a atuação do Grupo de Guitarras orientado pelo prof. 

Manuel Gomes. Dia 8 de junho, no espaço da exposição, realizou-se a sessão intitulada “Entre Gerações” 

com os autores das obras expostas e os alunos de uma turma de artes da Escola Secundária de Cacilhas Tejo. 

O Espetáculo de Final de Ano Letivo decorreu no dia 8 de junho, no Teatro Municipal Joaquim Benite, com a 

apresentação dos grupos musicais, teatro, poesia, canto e dança.  

Decorreram seis sessões da atividade “Momentos Poético Teatrais”, nomeadamente, com o tema "Da 

Senhora da Beira à Senhora do Almortão pela poesia", com 40 participantes e “Trás-os-Montes um reino 

maravilhoso” com a presença de 70 participantes. Esta atividade é interdisciplinar e habitualmente 

participam, para além dos grupos de Teatro Alternativo e Poesia Viva, as Danças Tradicionais Portuguesas, as 

Concertinas, etc. 

Com a dinamização da professora Edite Condeixa da disciplina de Escritores Almadenses, na USALMA®, 

realizou-se: o “Roteiro da Cova da Piedade "com" Romeu Correia”, com a colaboração de Mário Araújo, que 

deu a conhecer aos participantes a história da Cova da Piedade com particular relevo para dois importantes 

polos do associativismo: Cooperativa Almadense e SFUAP. Participaram 20 pessoas. No dia 12 de maio 
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“fomos” com o escritor Romeu Correia até ao Pragal à descoberta de Fernão Mendes Pinto. Esta atividade 

teve 15 participantes. 

Ao longo do ano de 2022 foram organizados oito encontros da iniciativa “Chá com Poesia”, mobilizando 

cerca de 240 participantes no total. A professora Helena Peixinho gravou dois textos de José Saramago, em 

podcast, para integrar as comemorações do centenário, em colaboração com a Rede Municipal de 

Bibliotecas de Almada. 

O Grupo de Teatro Alternativo da USALMA® apresentou, no dia 12 de maio, a peça “Mulheres que voam” na 

Sala Experimental do Teatro Municipal Joaquim Benite. Assistiram 90 pessoas. 

O grupo de Teatro Alternativo da USALMA® participou no projeto Almada Com Vida, com a apresentação da 

peça "Mulheres que voam", no Auditório da Casa da Cerca, no dia 3 de junho. Seguida de uma sessão de 

poesia dita por Rosa Lajas e Arlindo Louro. 

Também foram organizadas idas ao Teatro Municipal Joaquim Benite. No dia 9 de fevereiro para assistir à 

peça “Hipólito” (50 participantes) e no dia 18 de maio para assistir à peça “Misantropo” (40 pessoas). 

Ao longo do ano decorreram as seguintes Aulas Abertas:  

 No dia 26 de janeiro, realizou-se uma Aula Aberta com o tema “Saúde mental positiva, caminhos a 

percorrer” com o psicólogo Nuno Terenas. Na assistência estiveram 30 pessoas. Foi também assinado 

um acordo de parceria, com este psicólogo. 

 Decorreu no dia 10 de março uma Aula Aberta, no âmbito da disciplina de “Energia e Gestão Ambiental” 

subordinada ao tema “Gás natural” que contou com a presença de 10 pessoas. 

 No âmbito da disciplina de Direito Penal realizou-se no dia 4 de abril, uma Aula Aberta subordinada ao 

tema “Aspetos histórico/jurídicos do processo de Jesus Cristo”, que contou com 65 participantes. 

 Realizou-se, no dia 20 de abril, uma Aula Aberta no âmbito da disciplina “Património e Museus” com o 

tema “Jardins, Passeios e Arvoredos, Lisboa, séc., XIX e XX, contou com 35 participantes. A palestrante 

foi a Professora Doutora Ana Duarte Rodrigues. 

 Realizou-se, no dia 28 de abril, uma Aula Aberta sobre “Audição” em que estiveram 27 participantes. Foi 

dinamizada pela Dra. Daniela Costa. 

 No dia 7 de junho, decorreu a Aula Aberta “Paisagem, história é mudança: de sítios em perda de vivência 

e patrimónios valorizados - A levada de Tomar” com a Professora Graça Filipe. 

 Dia 21 de setembro, pelas 15.30 horas, na sede a USALMA® decorreu uma Aula Aberta “Em Português 

nos (Des)entendemos” dinamizada pela professora Edita Prada e integrada na iniciativa Nacional da 

Educação e Formação de Adultos, setembro mês da alfabetização e das Literacias. Estiveram presentes 

20 participantes. 
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 No dia 31 de outubro decorreu uma Aula Aberta de Yoga dinamizada por Fernando Cunha. 

 Realizou-se no dia 10 de novembro, uma Aula Aberta com o tema “Sustentabilidade do Sistema de 

Pensões em Portugal e na UE” com o professor Eduardo Paiva. Com 20 participantes. 

 A Aula Aberta "Gestão do Património Cultural: quotidianos" dinamizada pela Doutora Gabriela Cavaco, 

Diretora da Casa da Cerca (CMA) realizou-se no dia 15 de novembro e teve 25 participantes. 

 No dia 15 de dezembro decorreu uma Aula Aberta com o tema "Arte e Multilinguagem" dinamizada por 

André Fernandes, cujos destinatários foram os alunos da professora Conceição Freitas 

 No dia 16 de dezembro, decorreu na Sala Polivalente, a projeção e comentários sobre o filme filme de 

Natal “Um conto de Natal”, com 10 participantes. 

Ao longo do ano realizaram-se as várias Visitas de Estudo, a saber: 

 No âmbito da disciplina de “Património e Museus” realizaram-se várias visitas de estudo, a saber: no dia 

25 de janeiro uma visita ao “Museu Ferroviário”, que contou com 15 participantes; no dia 22 de 

fevereiro, uma visita ao Museu do Ar e Xiloteca, em que participaram 10 pessoas; no dia 26 de abril, uma 

visita de estudo a “Pataias e Marinha Grande”, que contou com 22 participantes; no dia 14 de junho, 

uma visita ao Convento de Cristo, em Tomar, com 22 participantes e ainda no dia 22 de novembro, uma 

visita de estudo à Azambuja, que teve 20 participantes. 

 De 13 a 15 outubro decorreu uma visita de estudo ao Baixo Alentejo, “Visita no tempo e no espaço”. 

Integrada nas disciplinas “Língua e Literatura Portuguesas" e "Cantigando”. Participaram 22 pessoas. 

 No âmbito da disciplina “História de Portugal” realizou-se, no dia 31 de maio, uma visita ao Palácio de 

Queluz e à Fábrica de Barcarena que contou com 30 participantes. 

 Realizou-se uma visita ao “Museu do Terramoto”, no dia 15 de junho, no âmbito da disciplina de Saúde, 

participaram 20 pessoas. 

 De 2 a 11 de junho realizou-se a visita à Grécia continental, Mykonos e Santorini. O objetivo da viagem, 

uma vez que se integra na disciplina de "História da Cultura e da Arte" privilegiava a visita aos locais 

berço da civilização grega e do seu contributo para o Ocidente, a democracia, a arte, o teatro e a 

filosofia. Teve 21 participantes. 

Ao longo do ano a Apcalmada-USALMA® participou em iniciativas de outras instituições: 

 O Coro da USALMA® atuou, no dia 15 de janeiro, na Igreja Paroquial do Monte de Caparica. 

 No dia 27 de março comemorou-se o Dia Mundial do Teatro. Nesse âmbito o grupo de “Teatro 

Alternativo da USALMA®”, dinamizado pela professora Mónica Lara, foi convidado a apresentar a sua 

peça "A Festa", na sala de teatro "A Barraca". 
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 No dia 17 de maio o grupo de Cavaquinhos da USALMA® participou na comemoração do 44.º aniversário 

da URPICA. 

 No dia 21 de maio o grupo Cavaquinhos da USALMA® atuou no 1.º Encontro de Cavaquinhos, promovido 

pela AACA - Associação de Amigos da Cidade de Almada, que decorreu na Rua Capitão Leitão. 

 No dia 27 de maio a Tuna da USALMA® participou no XLII Festival de Grupos Musicais, encontro 

dinamizado pela Academia Sénior de Vendas Novas integrado nas iniciativas da RUTIS. Houve a Atuação 

das Tunas da Academia Sénior de Vendas Novas, Academia Sénior do Fundão e USALMA®. Participaram 

45 pessoas da USALMA®. 

 No dia 25 de junho o grupo de Cavaquinhos “Cantares à Janela”, da USALMA®, animou a atividade 

“Poesia à Solta” promovida pela SCALA. 

 No dia 28 de junho, a USALMA® esteve presente nas Comemorações do 27.º Aniversário da GIRA - Grupo 

de Intervenção e Reabilitação Activa e 20º Aniversário do Fórum Sócio Ocupacional Gaivota, com a 

atuação dos grupos de Danças Tradicionais e de Concertinas. 

 A iniciativa/debate sobre a Av. 23 de Julho, partindo da batalha de 23 de julho de 1833 decorreu no dia 

23 de julho, no salão do Estádio José Martins Vieira, na Cova da Piedade, tendo a professora Edite 

Condeixa, da Universidade Sénior de Almada (disciplina de Escritores Almadenses), apresentado uma 

recensão do livro "O 23 de Julho de Romeu Correia". 

 O workshop sobre: “Segurança Digital – Cuidados a ter na segurança na Internet” foi dinamizado pela 

PSP de Almada, e realizou-se no dia 12 de setembro. Participaram 14 pessoas. Na sequência da 

formação um formando foi convidado a assistir à Sessão Solene da PSP.  

 No âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, em parceria com o Departamento e Inovação, Ambiente, 

Clima e Sustentabilidade da Câmara Municipal de Almada, a USALMA® participou, no dia 18 de 

setembro, com a atuação do Grupo de Cavaquinhos na Escadaria dos Paços do Concelho e a atuação do 

Coro Polifónico, na Capela da Misericórdia. 

 Exposição Coletiva dos alunos da disciplina de Photoshop da USALMA® onde foram apresentados os 

trabalhos realizados ao longo do ano. A exposição esteve patente no espaço “Mercadores de 

Memórias”, em Vila Fresca de Azeitão. Decorreu de 17 de setembro a 29 de outubro de 2022. 

 Dia 5 de outubro, o Grupo de Cavaquinhos da USALMA® participou nas cerimónias comemorativas do 5 

de Outubro, em Almada, que decorreram na SFUAP, a convite do Escolinhas do Cova da Piedade. 

 Dia 8 de outubro o Grupo de Cavaquinhos participou no 4.º Encontro de Cavaquinhos, que decorreu em 

Oliveira do Hospital. Participaram 29 pessoas da USALMA®. 

 O grupo de Teatro Alternativo da USALMA® participou, no dia 27 de outubro, com leituras encenadas, 

no lançamento do livro "Caneta Infeliz" de Carlos Alberto Ferreira. O evento aconteceu no Auditório da 

Biblioteca Municipal do Barreiro. 
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 A Tuna participou, no dia 3 de novembro, no 50.º aniversário do Agrupamento de Escolas Elias Garcia, 

que decorreu no Auditório do Instituto Jean Piaget, em Almada. 

 No dia 6 de novembro decorreu a 5.ª Festa do Associativismo Almadense no Teatro Municipal Joaquim 

Benite, organizada pela SCALA. A Apcalmada-USALMA® esteve representada pela UsalTuna (Tuna da 

USALMA).  

 A USALMA® participou com vários presépios na iniciativa “Natal em Cacilhas - Rua dos Presépios”, na 

exposição de presépios amigos do ambiente, patente entre 17/12/2021 e 06/01/2022, na Rua Cândido 

dos Reis. 

 As atuações do Coro Polifónico da USALMA® integradas na época natalícia tiveram início no dia 11 de 

dezembro com a atuação na iniciativa Feliz Almada - "Mercado de Natal", seguindo-se o concerto na 

Igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso (Cacilhas) no dia 18 de dezembro integrado na iniciativa “A Rua 

dos Presépios”. 

Foi realizada a apresentação dos seguintes livros: 

 No dia 14 de novembro decorreu a apresentação do livro "Viajando no tempo à sombra da memória", de 

Lídia Clamote. Contou com a apresentação da Dr.ª Fernanda Eunice, Chefe de Divisão de Bibliotecas e 

Arquivos · Câmara Municipal de Almada. Foram lidos poemas do livro. 

 A apresentação do livro “Um buraco no coração” foi integrada na aula da professora Edite Prada. 

Decorreu no dia 12 de dezembro e contou com 10 participantes. 

A USALMA® recebeu, no dia 11 outubro, um grupo de professores da Turquia e da Polónia que se 

encontravam em Portugal integrados num projeto Erasmus+, do Agrupamento de Escolas Anselmo de 

Andrade, denominado "Project WEB_GIoT". 

Foi celebrado um protocolo com a União de Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas que 

possibilitou o apoio ao ponto 1.º do protocolo de parceria com a Uni-Sénior, à realização de aulas de 

Português para Para Falantes de Outras Línguas, aos VII Jogos Florais e ainda à realização de desdobráveis 

sobre a vida e obra de Professores Escritores em Almada: Jorge Arrimar, Armindo Reis, Rogério Carrola e 

Maria Rosa Colaço.  

A USALMA® recebeu a visita de Crispina Rodriguez - Universidade Sénior da cidade da Praia - Santiago (Cabo 

Verde), no dia 1 de junho. No encontro participou a Sra. Presidente da União das Freguesias de Almada, 

Cova da Piedade, Cacilhas e Pragal - Maria d' Assis. 

A direção da USALMA® esteve presente no encontro “Educação - Almada território de muitos”, no dia 14 de 

setembro.  

A Sessão Solene de abertura do ano letivo decorreu no dia 19 de outubro, na sala Pablo Neruda do Fórum 

Municipal Romeu Correia, com uma comunicação do Dr. João Mouro. O Coro proporcionou um 

apontamento musical. 
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Foram feitas reuniões de área disciplinar no final do 1.º semestre e no início do ano letivo. 

No dia 25 de fevereiro realizou-se a reunião Geral de Professores da USALMA que contou com a presença de 

46 docentes. 

Foi efetuada uma assembleia de delegados e uma reunião com o Conselho de Delegados eleito. 

O Concerto de Ano Novo, previsto para o dia 22 de janeiro, no Átrio da Academia Almadense não se realizou 

devido ao aumento de casos de Covid 19 que afetou vários elementos dos grupos musicais. 

A palestra “Almada, Cidade Compassiva…um futuro”, prevista para dia 2 de março, às 14h30, com a Dra. Elsa 

Mourão, médica na Amadora e coordenadora do Projeto Amadora Compassiva, ficou adiada “sine dia” 

devido a situação de doença da enfermeira Susana Saiote parceira neste projeto. 
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Eixo de Intervenção 2: Dinamização intergeracional 

A Apcalmada através do eixo dois pretende promover dinâmicas entre jovens e seniores consideradas 

essenciais a um diálogo intergeracional. 

Decorreu, a partir de fevereiro, o projeto Mentorias Intergeracionais com as voluntárias/mentoras da 

USALMA® que realizaram sessões de mentoria no Agrupamento de Escolas do Monte de Caparica, com os 

alunos de 4.º ano, identificados pela escola. Está em preparação um livro sobre esta experiência e o projeto 

piloto decorrente no terreno. 

No dia 29 de março a Profª Helena Peixinho contou histórias aos meninos dos 1.º e 2.º anos da EB1 de 

Almada. 

A USALMA® participou na “Semana da Leitura” que decorreu de 11 a 17 de março, promovida pelo Plano 

Nacional de Leitura. Decorreram várias atividades, nomeadamente um Workshop de “Leitura e Criação de 

Poemas” a partir de matrizes, dinamizado pela Professora Glória de Brito, com a participação de seniores da  

USALMA® e de uma turma do 4.º ano da Escola Feliciano Oleiro. 

No dia 6 de abril, no âmbito da ação “+ Cidadania”, o projeto (RE)age em Rede – CLDS 4G  desafiou o Clube 

do Ambiente da Escola Secundária Emídio Navarro, para  dinamizar uma sessão de informação/sensibilização 

sobre Ecologia e Reciclagem - RECICLAR É PARA TOD@S! destinada aos seniores da Associação e da 

USALMA®. A sessão envolveu um total de 18 seniores da USALMA® e 5 alunos e 1 professor da Escola 

Secundária Emídio Navarro. Esta ação teve como objetivo dar a conhecer e aprofundar o processo de 

reciclagem, a correta separação de resíduos, bem como a formação de compostagem, com vista à 

diminuição do impacto da geração de resíduos no meio ambiente. A sessão contou ainda com a dinamização 

de um sketch por parte dos seniores da USALMA®, alusivo à temática e no final da sessão os participantes 

foram brindados com “Ecobags”, destinados à separação do plástico/metal, papel e vidro, oferta da Câmara 

Municipal de Almada. 

Celebrou-se o Dia da Criança com a audição dos alunos de piano da professora Helena Chirilenco. 

No dia 15 de dezembro decorreu a “Audição da Classe de Piano”, dos alunos da professora Helena 

Chirilenco. Uma audição intergeracional, em que participaram crianças, jovens e seniores, com a presença 

dos pais e avós dos mais pequenos. 
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Eixo de Intervenção 3: Formação 

A Apcalmada através do eixo três procura desenvolver uma estratégia de formação, em diversas áreas do 

saber, destinada a toda a comunidade.  

Neste eixo destacou-se, como habitualmente, a atividade da USALMA®, que apresenta uma oferta de 75 

disciplinas diferentes. 

Realizou-se nos meses de março, maio e junho um Workshop de “Escrita Criativa”. Contou com 13 

participantes. Foi dinamizado por Leonor Tenreiro e foi promovido pela Biblioteca Municipal de Almada. 

Realizou-se a formação ILD@ - Programa Inclusão para a Literacia Digital de Adultos. Realizaram-se três 

cursos de literacia digital, que decorreram nas instalações da sede e foram dinamizados por professores da 

USALMA®, em colaboração com a Rede de Bibliotecas de Almada: Competências básicas (18h); Pesquisar na 

Internet e Utilizar o Email (15h) e Cidadania Digital (15h).  

No dia 29 de junho realizou-se a entrega dos diplomas aos formandos que frequentaram os cursos atrás 

referidos. 

No âmbito do Projeto Erasmus + KA1 (ALL IN), do qual a associação é entidade parceira, decorreu na sede da 

USALMA®, no dia 23 de setembro, o seminário “Educação Inclusiva em Almada e na Europa, Politicas, 

Práticas e Provocações.”, formação certificada como uma ACD (Ação de Curta Duração) e no dia 29 de 

setembro, realizou-se o Workshop ”Padlet uma ferramenta no apoio a Projetos e à Docência”. 

Participação online, no âmbito do Erasmus+, no curso “EPALE – Um espaço de partilha de histórias para 

ensino de adultos” que decorreu nos dias 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro. 

No âmbito da parceria com a Associação Pais em Rede a USALMA® está a preparar a acreditação de uma 

formação que decorrerá na sede, destinada a profissionais e pais de crianças com necessidades educativas 

especiais. 
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Eixo de Intervenção 4: Promoção de cultura, lazer e convívio  

No campo das efemérides foi evocado o dia internacional da mulher com poemas divulgados online. Foram 

ainda assinalados o dia do pai, o dia da poesia e o dia do teatro também com publicações online.  

Realizaram-se os seguintes passeios, visitas e idas ao teatro: 

 Realizou-se uma visita ao Museu “S. Vicente de Fora”, no dia 22 de abril, que contou com 30 

participantes. 

 A 19 de fevereiro efetuou-se uma ida ao teatro “Espero por ti no Politeama”, com a participação de 30 

pessoas. 

 Dia 7 de maio realizou-se uma visita ao Palácio do Duques de Bragança em Vila Viçosa e a Elvas. Esta 

atividade contou com 27 participantes;  

 Dia 2 de junho realizou-se uma visita ao Museu do Dinheiro e a Casa de Amália Rodrigues. Participaram 

26 pessoas. 

 A 14 de junho “Passeio a Lisboa no Hippotrip”. Participaram 30 pessoas. 

No dia 29 de maio celebrou-se o Dia da Associação com uma homenagem ao professor Jerónimo de Matos. 

Esta homenagem foi promovida pelo Conselho de Delegados da USALMA® e contou com 140 participantes 

Estabelecendo a ponte com outros projetos de âmbito internacional e com a RUTIS (Associação Rede de 

Universidades da Terceira Idade) promoveu-se, no dia 28 de setembro, uma “Caminhada”, integrada na III 

Caminhada Europeia das Universidades Sénior. Esta iniciativa estava integrada no projeto BeActive (Semana 

Europeia do Desporto) no Parque da Paz, seguida de um pequeno convívio, com a dinamização de 

professores da USALMA®. Participaram 34 pessoas.  

Dia 13 de outubro foi inaugurada na sede da Apcalmada – USALMA®, a Exposição de Elsa de Sousa “Viagens 

do Mar e da Alma”, com apresentação do Livro “Os Sonhos de Fernão” alusivo à vida e obra de Fernão 

Mendes Pinto. A mesma teve como oradores: Luís Barros, Adelaide Silva e Rui Mesquita. O momento 

musical foi promovido por João Silva. As obras estiveram expostas até ao dia 30 de outubro. 

Dia 5 de novembro realizou-se uma homenagem à professora Edite Prada, por iniciativa do Conselho de 

Delegados e apoiada pela direção da Apcalmada- USALMA®, que decorreu na sede, com 120 participantes. 

O Magusto da Apcalmada- USALMA®, realizou-se nos dias 11 e 12 de novembro em Celorico da Beira, na 

região da Serra da Estrela. Foi um convívio pautado pela boa disposição, 49 participantes. 

Realizou-se o espetáculo “Juntos por Uma Causa”, no dia 20 de novembro, no Teatro Municipal Joaquim 

Benite, com atuação da Orquestra do Centro de Artes performativas de Almada, Francisco Naia e Grupo, 

Academia Flamenc` A SUL e anTUNIA. Estiveram presentes mais de 200 pessoas. 
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No dia 30 de novembro decorreu a entrega dos Prémios da VII Edição dos Jogos Florais na sua forma escrita 

e a II edição da fotografia. Com a colaboração da Classe de Piano e do Grupo de Teatro Alternativo da 

USALMA®. Participaram 40 pessoas.  

O Natal foi assinalado com a construção do presépio, na sede da Apcalmada-USALMA®, animado pelo grupo 

musical dos Cavaquinhos.  

Decorreu nos dias 7 e 8 de dezembro, na sede, uma Exposição/Venda de Natal organizada e dinamizada 

pelas turmas de artes plásticas da USALMA®. 

O Almoço Convívio de Natal teve lugar a 11 de dezembro, no espaço INATEL- Costa de Caparica, com 84 

participantes. 

As animações musicais da USALMA® protagonizadas pelos grupos aconteceram várias vezes, ao longo do 

ano.  

Cancelaram-se as viagens para os Açores e para Espanha por não haver inscrições suficientes. 
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Eixo de Intervenção 5: Intervenção social   

A Apcalmada através do eixo cinco tem como objetivo a melhoria da qualidade de vida dos idosos, um 

desafio para todos os que têm responsabilidade nesta matéria, ou seja, é um desafio para todos nós. 

O projeto de voluntariado “Uma Palavra um Alento”, tem por missão combater o isolamento e a solidão, dos 

idosos que se encontram no seu domicílio. O projeto, ultrapassados os tempos de pandemia, reiniciou o 

trabalho com as 14 voluntárias e as instituições parceiras.  

Foi renovada a parceria com as instituições responsáveis pelo Projeto Café Memória. Neste projeto prestam 

apoio alguns dos voluntários de “Uma Palavra Um Alento”. 

O grupo de Cavaquinhos da USALMA® “Visitas cantadas” tem vindo a atuar em Lares e Centros de Dia da 

Santa Casa da Misericórdia e na URPICA. Ficou acordada que iria às 1ªs e 3ªs segundas-feiras, de cada mês à 

URPICA e, iria uma vez por mês à Santa Casa. 

Este grupo foi também cantar os parabéns ao Solar de Santa Margarida, em março. Em princípio o grupo fará 

todos os meses uma sessão para cantar os parabéns, a quem faz ou fez anos nesse mês, no final do mesmo 

(exceto aos sábados ou domingos). 

O grupo musical da USALMA® “Visitas Cantadas” fez ainda várias intervenções no âmbito da iniciativa 

“Cantar os parabéns!”, do projeto "(Re)Age em Rede", em colaboração com a Santa Casa da Misericórdia de 

Almada, promotora desse projeto.  O grupo esteve, no dia 2 de abril, com a Tuna “Antúnia”, a cantar os 

parabéns à D. Bárbara que fazia 100 anos, tendo-se associado à comemoração a União de Juntas de 

Freguesia e os vizinhos da aniversariante. A atividade decorreu na Rua Cândido dos Reis, em Cacilhas. 

Integrado no Projeto “Uma Palavra Um Alento”, a direção da Apcalmada participou no Webinar subordinado 

ao tema “A idade no voluntariado: Diálogos sobre voluntariado intergeracional e intrageracional”. 

No dia 2 de abril o grupo de Cavaquinhos da USALMA® abriu a sessão de lançamento do “Banco Local de 

Voluntariado de Almada”, no Museu da Cidade. A Apcalmada participou no evento propriamente dito 

intitulado “Uma mesa à volta do voluntariado”. 

No âmbito das celebrações do “Mês do Idoso”, o Grupo de Cavaquinhos da USALMA® encerrou o “Fórum 

Participativo Sénior: Longevidade Saudável”, que teve lugar na sala Pablo Neruda, do Fórum Municipal 

Romeu Correia, no dia 28 de outubro. A atividade foi organizada pelo Grupo Concelhio para a Pessoa Idosa 

(GCPI).  

A USALMA® esteve presente, com um stand, na Feira Social na Charneca da Caparica dia 1 e 2 de outubro  

(sábado e domingo) das 10h às 13h, a convite da Junta de Freguesia da Charneca de Caparica e Sobreda. O 

evento decorreu junto ao mercado da Charneca e às instalações da Junta de Freguesia. 

A USALMA® leva a efeito aulas gratuitas, na disciplina de Alfabetização, destinadas a toda a comunidade. No 

âmbito do protocolo com a GIRA - Grupo de Intervenção e Reabilitação Activa, os utentes dessa associação 

frequentaram essas de Alfabetização e ainda outras, gratuitamente, de outras disciplinas. 
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Eixo de Intervenção 6: Projeto editorial  

A Apcalmada através do eixo seis tem dinamizado a área editorial como uma das estratégias do seu projeto 

associativo, expresso em publicações periódicas e institucionais.  

As edições de autor pretendem privilegiar os associados, os professores e estudantes da USALMA®.  

O Grupo Editorial da Apcalmada-USALMA® continua ativo, tendo em 2022 editado o livro "Princípios de 

Estratégia Organizacional" de Jorge Rodrigues, que já está disponível nas livrarias. 

O grupo editorial procedeu também à organização, revisão, paginação e impressão de desdobráveis sobre a 

vida e obra de quatro Professores Escritores em Almada: Jorge Arrimar, Armindo Reis, Rogério Carrola e 

Maria Rosa Colaço. 

Em 2022, a edição do boletim continuou suspensa. 
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Eixo de Intervenção 7: Divulgação/Comunicação  

A Apcalmada através do eixo sete, no âmbito da Política de Comunicação Marketing privilegiou a 

comunicação via email e a divulgação dos eventos na internet através de uma atualização constante da 

página da USALMA®, na rede social do Facebook.  

Reformularam-se os desdobráveis e criaram-se cartazes mais criativos para divulgar os eventos. Houve um 

incremento do canal do Youtube, como meio de divulgar as atividades que foram sendo desenvolvidas 

publicando-as, sempre que possível, em formato de vídeo. 

A atividade de organização e catalogação dos livros da biblioteca foi retomada. 

No âmbito do Projeto (Re)age em Rede, a convite da Santa Casa da Misericórdia, fomos convidados a 

participar no programa da RTP1 “Preço Certo”. Decidimos aceitar o convite pois entendemos que seria mais 

uma oportunidade para divulgar a Associação e a Universidade Sénior. Assim, um grupo de 7 cavaquinhos da 

USALMA® fez uma breve atuação neste programa televisivo. 

O grupo de Folclore e o grupo de Concertinas da USALMA® atuaram, na Escola do Monte de Caparica, para 

professores de várias escolas que se encontravam em reunião das equipas do Projeto “Novos Tempos para 

Aprender”. Foi-nos permitido fazer uma curta intervenção, após a atuação, junto da Assembleia de 

Professores, no sentido de divulgar as nossas atividades e dar a conhecer a Associação e a USALMA®, com o 

objetivo de captar novos associados, novos alunos e mais professores voluntários. 
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Projetos financiados 

Candidatura RMAPA à medida EQUIPAMENTOS “Viver Melhor” financiado com 8 000.00€. Foram adquiridos 

equipamentos informáticos e serviços. 

Candidatura RMAPA à medida PROJETOS E EVENTOS “Uma Palavra um Alento” financiado com 3 250.00€. 

Foram adquiridos consumíveis, cartões de identificação e software. Foi apoiado o incentivo ao voluntariado 

e financiados alguns serviços administrativos. 
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II - Apresentação das demonstrações financeiras 

O exercício económico de 2022 sucede a dois anos caracterizados por dificuldades significativas de 

desenvolvimento de atividades sociais e económicas, resultantes do contexto de saúde pública. 

A Associação dos Professores do Concelho de Almada manteve viva a sua imagem e identidade nesses dois 

anos, mas destaca-se a dinâmica de recuperação imprimida no exercício económico em apreço. 

Foi possível recuperar de forma importante as atividades letivas da Universidade Sénior, com o regresso de 

muitos alunos. 

Retomou-se a organização de eventos, com significativa adesão e sucesso na concretização dos mesmos. 

Envidaram-se esforços, coroados com êxito, para se conseguirem apoios autárquicos de diversa índole, quer 

destinados a investimentos em equipamentos, quer a suporte de despesas correntes. 

Foi possível proceder, em termos financeiros, a correções patrimoniais de impacto de curto prazo. 

Insistiu-se junto do Ministério das Finanças para responder sobre a questão do IMI e do AIMI. 

Contínua a considerar-se o pagamento destes impostos como um diferimento de ativo corrente. 

Manteve-se a política de depreciações por duodécimos. 

Em conclusão de todo o trabalho dos que contribuem efetivamente para a Apcalmada o resultado líquido 

apresentado é de 50.882,42 euros, integralmente repercutido no Fundo Patrimonial, como procede da Lei. 

Abaixo apresentam-se os Documentos Financeiros. 
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Anexo A – Demonstrações Financeiras 
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Anexo B – Parecer do Conselho Fiscal 

 

 


