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1.INTRODUÇÃO 

O presente relatório pretende apresentar as atividades desenvolvidas durante os 

meses de Setembro de 2016 e Agosto de 2018, decorrentes da concretização do 

projeto Currículo, Educação Popular e Responsabilidade Social na Universidade 

promovido pela Universidade de Évora, através da Universidade Popular Túlio Espanca 

(UPTE) e financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian (FCG). 

Este projeto pretendeu, de alguma forma, dar continuidade ao trabalho anteriomente 

realizado no âmbito de um projeto anterior Janelas Curriculares de Educação Popular 

no Ensino Superior Universitário.  

Atendendo à dinâmica instalada e no sentido de uma mais detalhada prestação de 

contas, neste relatório final, apresenta-se o trabalho desenvolvido ao longo do 

referido período, bem como uma reflexão acerca do mesmo, tendo por base os 

relatórios de avaliação intercalares. 
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2. APRESENTAÇÃO DO PROJETO   

Currículo, Educação Popular e Responsabilidade Social na Universidade 

O projeto Currículo, Educação Popular e Responsabilidade Social na Universidade foi 

promovido pela Universidade Popular Túlio Espanca/Universidade de Évora (UPTE/UÉ) 

e financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, no âmbito do Programa de Projetos 

de Desenvolvimento do Ensino Superior/Projetos Inovadores no Domínio Educativo 

2016. 

A aprovação deste projeto pela FCG constituiu um momento muito importante para a 

linha de investigação e de intervenção em educação popular da Universidade Popular 

Túlio Espanca e do Centro de Investigação em Educação e Psicologia (CIEP) e para o 

reconhecimento e prestígio da própria Universidade de Évora, pois foi o segundo 

projeto consecutivo aprovado pela FCG (2014 e 2016), facto inédito no ensino superior 

em Portugal e que muito distingue a nossa academia 

(http://gulbenkian.pt/grant/projetos-inovadores-no-dominio-educativo/). 

 

2.1. Caracterização geral do projeto 

 

Apresentam-se, em seguida, os resultados obtidos no projeto “Janelas Curriculares de 

Educação Popular do Ensino Superior Universitário”1, concretizado entre 1 de 

Setembro de 2016 e 31 de Agosto de 2018. 

Iniciado em Setembro de 2016, o projeto sofreu algum atraso, relativamente à 

calendarização inicialmente proposta. Face a isso, foi solicitado à FCG um pedido de 

autorização para prorrogação do prazo de conclusão do projeto.  

Independentemente do Termo de Aceitação do presente projeto apenas indicar a 

necessidade de apresentação de um Relatório Final, a equipa elaborou e apresentou  

Relatórios Intercalares, a partir do mês de Setembro de 2016, atendendo à forte 

                                                           
 

 

http://gulbenkian.pt/grant/projetos-inovadores-no-dominio-educativo/
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dinâmica instalada pelas atividades realizadas e previstas e no sentido de uma mais 

detalhada prestação de contas. Neste entendimento, foram elaborados e enviados, à 

FCG, um total de sete (7) relatórios dando conta das atividades realizadas no projeto. 

 

 

Objetivo Geral 

O objetivo geral do projeto consiste em… 

 

 

Recursos físicos e humanos/equipa 

O projeto recorreu aos recursos humanos e físicos da Universidade de Évora e dos seus 

parceiros, uma vez que foi aberto à participação de toda a academia e contou com o 

histórico e a experiência anteriores da parceria envolvida. No entanto, a base 

operativa do projeto assentou numa equipa técnica da Universidade Popular Túlio 

Espanca e na colaboração de uma bolseira contratada para esse efeito. 

Relativamente à equipa responsável pelo projeto, este contou com a seguinte 

composição:  

 

 José Carlos Bravo Nico (Coordenador do projeto, Diretor da Universidade 

Popular Túlio Espanca da Universidade de Évora - UPTE/UÉ - e Professor 

Auxiliar na Escola de Ciências Sociais/Departamento de Pedagogia e Educação 

da Universidade de Évora); 

 Lurdes Pratas Nico (Membro da equipa técnica da UPTE/UÉ, Professora Auxiliar 

Convidada na Escola de Ciências Sociais/Departamento de Pedagogia e 

Educação e Técnica Superior da Delegação Regional do Alentejo da Direção-

Geral dos Estabelecimentos Escolares); 

 Vanessa Sampaio (Mestre em Ciências da Educação). Desde o mês de Janeiro 

de 2018, a Universidade Popular Túlio Espanca teve ao seu serviço, uma 

Bolseira de Investigação: a Vanessa Sampaio, que trabalhou na SUÃO/Escola 

Comunitária de São Miguel de Machede, onde exerceu funções como Técnica 

Superior na SUÃO - Associação de Desenvolvimento Comunitário/Escola 
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Comunitária de São Miguel de Machede. 

 

Metodologia 

 

(i) apresentar, aos docentes e discentes da Universidade de Évora, a possibilidade 

de participarem no projeto “Currículo, Educação Popular e 

Responsabilidade Social na Universidade”, no âmbito dos planos de estudo 

das unidades curriculares, como alternativa e/ou complemento didático;  

(ii) elaborar, no âmbito da UPTE/UÉ, projetos de educação popular visando a 

promoção da literacia científica e cultural e destinados a públicos 

diversificados; 

(iii) estabelecer parcerias com instituições locais e regionais, tendo em vista a 

concretização dos projetos de educação popular em diferentes contextos 

geográficos e para diferentes públicos;  

(iv)  mobilizar a comunicação social local e regional (particularmente órgãos de 

comunicação social do grupo Diário do SUL) para a divulgação da iniciativa e 

a socialização dos projetos;  

(v) recorrer às Tecnologias da Informação e da Comunicação, para aumentar a 

abrangência e os destinatários dos projetos de educação popular.  

 

 

Fases de implementação 

O projeto desenvolveu-se durante dois anos letivos (2016/2017 e 2017/2018). 

Em cada semestre, daqueles dois anos letivos, foram asseguradas diferentes 

etapas/acões:                     

(i) Negociação dos projetos a desenvolver no semestre ímpar; 

(ii) Formação para os estudantes envolvidos; 

(iii) Implementação dos projetos do semestre ímpar; 

(iv) Negociação dos projetos a desenvolver no semestre par; 

(v) Formação para os estudantes envolvidos; 

(vi)  Implementação dos projetos do semestre par. 
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Entre 15 de Julho e 31 de Agosto de 2018, concretizou-se a avaliação final do projeto e 

a elaboração do presente Relatório Final. 

 

Rede de parceiros 

Foram parceiras deste projeto as seguintes instituições:  

(i) Diário do SUL: grupo de comunicação social regional, que conta com um jornal 

(Diário do SUL), uma rádio (Rádio Telefonia do Alentejo) e uma webTV 

(http://Kanal.pt/643891). Parceiro de longa data em projetos da equipa de 

investigação e da própria Universidade Popular Túlio Espanca, desde o seu início 

(2009), o Diário do SUL constituiu-se como o media partner e teve a responsabilidade 

de divulgação e socialização do projeto, das atividades nele inscritas e dos respectivos 

resultados. 

(ii) Escola Comunitária de São Miguel de Machede/ Suão-Associação de 

Desenvolvimento Comunitário: instituição vocacionada para a Educação não Formal e 

localizada numa das freguesias do concelho de Évora (São Miguel de Machede). No 

âmbito do seu projeto, a Escola Comunitária de São Miguel de Machede desenvolve, 

desde 1998, atividades educativas de âmbito popular em contextos não formais e 

intergeracionais de aprendizagem, nos quais, frequentemente, participam estudantes 

universitários voluntários. Tal como o Diário do SUL, a Escola Comunitária de São 

Miguel de Machede é parceira de longa data nos projetos desenvolvidos pela equipa 

de investigação da própria UPTE/UÉ, contribuindo com a sua experiência e os seus 

recursos físicos, didáticos e, principalmente, humanos. 

 

 

 

 

 

 

3. RESUMO DESCRITIVO DAS ATIVIDADES CONCRETIZADAS NO PROJETO “Currículo, 

http://kanal.pt/643891
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Educação Popular e Responsabilidade Social na Universidade” 

O início do projeto coincidiu com o arranque das atividades/aulas, no ano letivo 

2016/2017, na Universidade de Évora. Como anteriormente, a equipa de 

investigadores da UPTE divulgou o projeto junto dos alunos e docentes da 

Universidade de Évora, que mostraram disponibilidade para participar neste mesmo. 

Descrevem-se, de seguida, as atividades planeadas e concretizadas, no decorrer dos 

dois anos letivos referidos. 

As atividades desenvolvidas no ano letivo 2016/2017 encontram-se descritas nos 

relatórios I, II, III e IV. 

 

As atividades desenvolvidas no ano letivo 2017/2018 encontram-se descritas nos 

relatórios V, VI e VII. 

 

 No presente relatório, as atividades foram organizadas em 6 categorias: 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFEMÉRIDES 

UPTE 

DIVULGAÇÃO 

ATIVIDADES DE 

EDUCAÇÃO POPULAR 

EFEMÉRIDES PUBLICAÇÃO 

CONGRESSOS/EVENTOS 

CIENTÍFICOS 
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Participação no Dia da Universidade de Évora  

Pela primeira vez, na nossa história, estivemos presentes nas celebrações do Dia da 

Universidade de Évora (1 de Novembro de 2016), com a GrandeTuna, constituída por 

elementos de todos os Polos da Universidade Popular Túlio Espanca. Um momento 

simbólico e bonito, no qual se misturou a festa, com os outros agrupamentos 

académicos da nossa academia. 

 

 
Figura 1  - A TUNAlentejo (a Tuna da Universidade Popular Túlio Espanca da Universidade de Évora/UPTE/UÉ, com elementos de 

todos os polos) a atuar no Dia da Universidade de Évora, perante a Magnífica Reitora da UÉ, Professora Ana Costa Freitas, e o 
Diretor da UPTE/UÉ, Professor Bravo Nico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativa de comemoração do 1.º ano de atividade do Polo de Canaviais/Évora da 

Universidade Popular Túlio Espanca 

https://www.facebook.com/ana.c.freitas1
https://www.facebook.com/bravo.nico
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Há um ano atrás, inaugurou-se o Polo de Canaviais da UPTE/UÉ. No dia 12 de Março de 

2017, comemorou-se, assim, um ano de atividade. 

Os responsáveis do Polo estão de parabéns por terem constituído na freguesia de 

Canaviais uma autêntica escola de educação popular que, hoje, presta um serviço 

público naquele território e em Évora.  

Isso deve-se ao esforço, trabalho e empenho do Presidente da Junta de Freguesia de 

Canaviais (Jerónimo José), da Presidente da Direção da Casa do Povo de Canaviais (Ana 

Pedrosa), da Margarida Oliveira que, também tem estado na linha da frente de todas 

as atividades educativas do Polo, bem como de todos os professores, voluntários e 

amigos.  

O Polo de Canaviais faz parte de uma rede de Polos da região Alentejo, localizados em 

Alandroal, Viana do Alentejo, Portel e São Miguel de Machede, através do trabalho 

colaborativo e de parcerias formais entre a UPTE/Universidade de Évora e as 

autarquias e instituições locais. 

  
Figura 2 – Comemoração do 1.º aniversário do Polo de Canaviais/Évora da UPTE 
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Dia da Universidade Popular Túlio Espanca da Universidade de Évora/2017 

 

Figura 3 - Programa do Dia da Universidade Popular Túlio Espanca  

Este ano, as actividades agendadas para a comemoração do Dia da Universidade 
Popular Túlio Espanca, decorreram no Colégio Luís Verney, na Universidade de Évora, 
no dia 17 de Maio de 2017.  

A manhã foi dedicada a duas aulas preparadas por docentes da Universidade de Évora, 
nomeadamente: 

10h - Aula «As Cores da Química» 

Professora Doutora Margarida Figueiredo  

(Escola de Ciências e Tecnologia/Departamento de Química) 

 

11h10min - Aula «Comunicação Não-Verbal. O quê?!» 

Professor Doutor António Ricardo Mira 

(Escola de Ciências Sociais/Departamento de Pedagogia e Educação) 

 

Após o almoço (no refeitório da Universidade), seguiu-se o momento cultural, com a 
participação dos Polos de Alandroal, Canaviais, Portel, São Miguel de Machede e de 
Viana do Alentejo.  

A Sra. Reitora da Universidade de Évora, Prof. Doutora Ana Costa Freitas, referiu, a 
este propósito, o seguinte: 

“(…)  o trabalho desta Universidade é extremamente meritório, “hoje fala-se muito em 
envelhecimento ativo, com associação imediata à prática desportiva”, mas este conceito “é 
mais abrangente: diz respeito a manter também a mente ativa, contribuindo assim para a 
manutenção de uma vida mais saudável, de forma integrada – corpo e mente - e uma maior 
qualidade de vida”, evidencia. De fato, o “conhecimento” e a “educação” são condições 
fundamentais para um “maior bem-estar” da sociedade, que “nos fazem viver cada dia de 
forma diferente”.Ciente da responsabilidade que uma “Universidade pública” deverá ter para 
com a sociedade, a Reitora da Academia alentejana, refere ser missão da UÉ, “levar a educação 
e o conhecimento a todos os segmentos da população”, endereçado no final da sessão “os 
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parabéns a todos os alunos da Universidade Túlio Espanca pelo entusiamo, pela recetividade”. 

(Fonte: http://www.uevora.pt/media_informacoes/noticias/(item)/22323) 

 

 
 

Figura 4 – Presença da Sra. Reitora na receção do “Dia da Universidade Popular Túlio Espanca” 

 

 
 

Figura 5 – Participantes no “Dia da Universidade Popular Túlio Espanca 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Figura 6 – Aula «As Cores da Química» 
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Professora Doutora Margarida Figueiredo (Escola de Ciências e Tecnologia/Departamento de Química) 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

              
 

Figura 7 – Aula «Comunicação Não-Verbal. O quê?!» 
Professor Doutor António Ricardo Mira(Escola de Ciências Sociais/Departamento de Pedagogia e Educação) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Participação da UPTE na iniciativa que marcou o 2.º aniversário do Polo de Canaviais 

O Polo de Canaviais da UPTE comemorou dois anos, no dia 18 de Março de 2018. 

A sessão contou, num primeiro momento, com uma sessão de abertura, onde 

estiveram presentes os responsáveis institucionais do Polo, o Diretor da UPTE e um 

representante do Polo de São Miguel de Machede. Em seguida, decorreu a primeira 

atuação da Tuna do Polo e uma festa convívio entre todos os participantes. 
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Figura 8. Atuação da Tuna do Polo de Canaviais 
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Figura 9. Festa de convívio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia da Universidade Popular Túlio Espanca/2018 

 

No dia dia 15 de Maio de 2018 comemorou-se o Dia da UPTE/2018.Esta atividade 

integrou o cartaz do Ciclo de Iniciativas do Curso da Licenciatura em Ciências da 

Educação, uma vez que os estudantes participaram na organização e dinamização da 

atividade. 
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Figura 10. Cartaz do Ciclo de Iniciativas do Curso da Licenciatura em Ciências da Educação 

 

O  9.º aniversário da Universidade Popular Túlio Espanca da Universidade de Évora foi 

comemorado na Universidade de Évora.  Com uma rede constituída por 7 polos, 

reuniram-se, no Auditório, aproximadamente 3 centenas de alunos de vários locais do 

Alentejo: São Miguel de Machede, Canaviais (Évora), Portel, Viana do Alentejo, 

Alandroal, Barrancos e Reguengos de Monsaraz. Os responsáveis institucionais e 

técnicos das entidades parceiras (autarquias), bem como um dos nossos primeiros 

parceiros - o Diário do Sul através do seu Editor Executivo Paulo Piçarra - marcaram 

presença. 

 

De manhã, foram dinamizadas duas sessões/palestras asseguradas por docentes da 

academia eborense: (i) Prof. Rui Dias da Escola de Ciências e Tecnologias (aula sobre 
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"Sustentabilidade Insustentável"; (ii)  Prof.ª Clarinda Pomar da Escola de Ciências 

Sociais (aula sobre Atividade Física, Saúde e Bem-Estar). 

Seguiu-se o almoço no Colégio Luís António Verney. 

De regresso ao Auditório, a tarde foi dedicada à atividade cultural, uma componente 

que traduz uma pequena mostra do que se faz, aprende e constrói, de forma, 

participada, gratuita e entre diferentes gerações, nos 7 polos da UPTE. 

Estiveram presentes nesta iniciciativa 3 centenas de alunos, de todas as idades e 

gerações. De realçar o envolvimento dos estudantes da Universidade de Évora nesta 

iniciativa. 

Em 2019, as comemorações terão de ser, ainda, mais expressivas. Nesse ano, a história 

de vida da UPTE corresponderá a uma década de vida. 

 

 
Figura 11. Dia da Universidade Popular Túlio Espanca/Comemoração do 9.º aniversário 
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Figura 12. Dia da Universidade Popular Túlio Espanca/Responsável institucional do Polo de Viana do Alentejo 

 
Figura 13. Dia da Universidade Popular Túlio Espanca/Aula sobre so"Sustentabilidade Insustentável" 
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Figura 14. Dia da Universidade Popular Túlio Espanca/Momento Cultural com o Polo de São Miguel de Machede 
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CONGRESSOS/EVENTOS CIENTÍFICOS 

 

Organizados pela UPTE 

I Encontro de Educação Popular na Universidade de Évora  

 

No dia 15 de Novembro de 2016 realizou-se o I Encontro de Educação Popular, uma 

iniciativa da Universidade Popular Túlio Espanca/Universidade de Évora. 

Nos últimos 7 anos, tem vindo a ser construído um dos mais emblemáticos projetos 

educativos do Alentejo e do país: a Universidade Popular Túlio Espanca/Universidade 

de Évora. Neste I Encontro de Educação Popular, procurou-se mostrar o que tem sido 

essa caminhada científica, académica e cívica de construção da Educação, com mais de 

mil concidadãos envolvidos em cinco territórios: Alandroal, Canaviais, Portel, São 

Miguel de Machede e Viana do Alentejo. 

De assinalar a participação dos estudantes, em particular, do Curso da Licenciatura 

em Ciências da Educação, na organização das atividades, apoio e acompanhamento 

dos alunos dos vários polos. 

 

Figura 15 - I Encontro de Educação Popular 

 

 

 

IX APRENDER NO ALENTEJO – Encontro Regional de Educação 
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Figura 16. Cartaz do IX Aprender no Alentejo – Encontro Regional de Educação 
 

O Aprender no Alentejo é um Encontro Regional de Educação que se realiza na 

Universidade de Évora. Já foram realizados 8 encontros regionais (o primeiro, no ano 

2003) e editados 7 livros, nos quais estão publicados, aproximadamente, 2 centenas e 

meia de comunicações, protagonizadas por várias instituições do Alentejo (escolas, 

autarquias, empresas, associações, grupos informais, entre outras). 

Este ano, o APRENDER NO ALENTEJO foi organizado pelo Departamento de Pedagogia 

e Educação da Universidade de Évora, Universidade Popular Túlio Espanca e o Centro 

de Investigação em Educação e Psicologia da Universidade de Évora. 

A UPTE integrou a Mesa 4, no dia 26 de Maio de 2017, na qual se debaterá o tema da 

Educação e Formação de Adultos “Novas Escolas e Novos Paradigmas de Educação e 

Formação ao Longo da Vida”, juntamente com outras duas instituições: a Universidade 

Sénior de Évora e a Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas de Vendas Novas. A 

UPTE fez-se representar, nessa mesa, pela Prof. Doutora Lurdes Pratas Nico. 
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Figura 17. Presença da UPTE na Mesa 4 do Encontro 

 

Além desta participação, houve, ainda, a participação dos vários Polos da UPTE, 

através da apresentação de comunicações livres acerca do trabalho que tem vindo a 

desenvolver em cada um dos seus territórios: 

 

 
 

Figura 18 . Polo de São Miguel de Machede da UPTE na Sala de Comunicações Livres 

De relevar a importante participação de vários estudantes da Universidade de Évora, 

que participaram na organização (apresentaram e comunicações livres acerca do 

trabalho que tem vindo a desenvolver no âmbito dos seus percursos formativos 

(formação inicial e pós-graduada). 

Apresentam-se, em seguida, os títulos de algumas das comunicações livres, 

apresentadas por estudantes: 
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Autor (estudantes) Título da comunicação 

Ana Coelho, André Rebelo, Mafalda Alegria & Rita 
Clérigo 

Possíveis percursos educativos para prolongar a formação de 
um jovem adulto 

Juliana Basi & Maira Trentin 
Ser ERASMUS no Alentejo e experiências 
extracurriculares no âmbito artístico 

Júlia Santos Silva, Nayara Sant’Anna de Souza, 
Rúben Neves & Sofia Dias   

Como construir um processo educativo para um adulto a 
partir de um território? 

José Grilo Oriola/Portel: um território de aprendizagem 

Maira Trentin 
Impactos da atuação do profissional de Ciências da Educação 
na elaboração de um plano de aprendizagem para adultos 

Nadine Charrua & Sara Gomes Um projeto de aprendizagem para adultos  na área das TIC 

Ana Carriço, Ana Pimentel & Sara Cardeira Uma viagem pelas redes sociais 

Elena Laplace, Inês Silva, Rute Guedelha & Vânia 
Pires 

Quero votar com consciência  

 

Quadro 1.  Comunicações Livres apresentadas por estudantes (no caso das Licenciaturas em Ciências da Educação e Artes Cénicas) 

 

   

 

Figura 19 – Estudantes da Licenciatura em Ciências da Educação nas Salas de Comunicações Livres 

 

Os textos das comunicações livres apresentadas na IX edição Aprender no Alentejo 

Encontro Regional de Educação, encontram-se publicados no livro Aprenderes do 

Alentejo. 

Vídeos do Encontro 

Divulgação/promoção do Encontro: https://www.facebook.com/AprendernoAlentejo/videos/1593549370664238/ 

Momento cultural: https://www.facebook.com/ceevora/videos/1214012952058279/ 

Síntese do encontro:  https://www.facebook.com/AprendernoAlentejo/videos/1603363719682803/ 

Notícias na Comunicação Social: 

https://www.facebook.com/AprendernoAlentejo/photos/a.493351737350679/1612425065443335/?type=3&theater 

 

 

https://www.facebook.com/AprendernoAlentejo/videos/1603363719682803/
https://www.facebook.com/AprendernoAlentejo/photos/a.493351737350679/1612425065443335/?type=3&theater
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Ações de divulgação científica do projeto, em eventos nacionais e internacionais 

A equipa de investigação participou, ainda, em reuniões e ações de divulgação 

científica do projeto, em eventos nacionais e internacionais: 

 

(i) Participação da UPTE em reunião de trabalho/Lisboa  SAÚDE 

Em Julho de 2017, o Diretor da Universidade Popular Túlio Espanca da Universidade de 

Évora, Prof. Bravo Nico, por indicação da Sra. Reitora da Universidade de Évora, 

participou numa reunião em Lisboa. O objetivo da presença do representante da UPTE 

foi assegurar as condições para ma eventual parceria entre a UPTE e …. 

 

 

(ii) Fórum sobre o tema “ALFABETIZAR NO SEC XXI - o novo paradigma de 

alfabetização solidária” 

A convite da APEFA – Associação Portuguesa de Educação e Formação de Adultos, o 

Diretor da UPTE, Professor Bravo Nico, participou, no dia 8 de Setembro de 2017, no 

Cine-Teatro em Aljustrel, num Fórum sobre o tema “ALFABETIZAR NO SEC XXI - o novo 

paradigma de alfabetização solidária”. Este evento quis, assim, assinalar o Dia 

Internacional da Alfabetização. 

PROGRAMA  

10h00 - Receção dos participantes 

10h30 - SESSÃO DE ABERTURA 

- Momento Musical, Sociedade Musical de Instrução e Recreio Aljustrelense 
- Miguel Cabrita, Secretário de Estado do Emprego (abertura ou encerramento*) 

- Nelson Brito, Presidente da Câmara Municipal de Aljustrel 
- Armando Loureiro, Presidente da APEFA 

11h00 - ALFABETIZAR NO SEC XXI – O NOVO PARADIGMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA 

- “Percursos de cidadania, alfabetização solidária” 
Antónia Gonçalves, APEFA e Armando Loureiro, APEFA 

- “Projeto ANIMA SÉNIOR+  
Conceição Parreira, Câmara Municipal de Aljustrel 

- “Aprender dos outros, com os outros, na comunidade” 
Lurdes Nico e Bravo Nico, Universidade Popular Túlio Espanca | Universidade de Évora | Conselho Consultivo APEFA 

- “Alfabetizar, emergência e contextos “ 
Alberto Melo, APCEP | Universidade do Algarve 

- “O Erasmus + e a Educação de Adultos em Portugal” 

Eugénia Inácio, Agência Nacional ERASMUS 
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ESPAÇO DE DEBATE E REFLEXÃO 
Moderador: António Espírito Santo, Especialista em EFA 

12h45 - SESSÃO DE ENCERRAMENTO  
Miguel Belinho, APEFA 

João Couvaneiro, ANQEP 

Conceição Parreira, Vereadora da Educação da Câmara Municipal de Aljustrel 
Momento Musical, Sociedade Musical de Instrução e Recreio Aljustrelense 

 

Figura 20 – Cartaz do Fórum 

(vi)  XIV Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia 

A Professora Lurdes Pratas Nico, em representação da UPTE, participou no XIV 

Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia (Universidade do 

Minho, Braga, entre 6 e 8 de Setembro de 2017), divulgando, dessa forma, as 

atividades do projeto “Currículo, Educação Popular e Responsabilidade Social na 

Universidade de Évora”. 

 

(vii) IV Seminário Nacional de Educação e Formação de Adultos 

A convite da APEFA – Associação Portuguesa de Educação e Formação de Adultos, 

o Diretor da UPTE ( também Membro do Conselho Consultivo da APEFA), 

participou no IV Seminário Nacional de Educação e Formação de Adultos, dia 6 de 

Julho de 2018, em Almada. O tema da sua intervenção incidou nas Universidades 

Populares e no exemplo concreto da UPTE,  como projeto de atuação integrada e 

global de Educação num territótio. 
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PUBLICAÇÃO 
 

Apresentação pública do Livro «Janelas Curriculares de Educação Popular na 
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Universidade de Évora: para um conhecimento académico mais humanista e solidário» 

Este livro foi apresentado no dia 29 de Novembro de 2016, pelas 18h, na Sala de 

Docentes do Colégio do Espírito Santo da Universidade de Évora. 

A obra, da autoria dos Professores Bravo Nico e Lurdes Pratas Nico foi apresentada 

pela Magnífica Reitora da Universidade de Évora, Professora Ana Costa Freitas. 

O livro traduz a atividade da UPTE/UÉ, no âmbito da concretização do projeto anteirior 

“Janelas Curriculares de Educação Popular no Ensino Superior Universitário”.2 Nesta 

sessão esteve presente o Diretor do Serviço de Educação e Bolsas da Fundação 

Calouste Gulbenkian, Dr. Carmelo Rosa, a quem se agradeceu pessoal e formalmente o 

apoio prestado. 

  

Figura 21  - Apresentação Pública do livro «Janelas Curriculares de Educação Popular na Universidade de Évora: para um 

conhecimento académico mais humanista e solidário» 

 

 

 

 

Participação dos estudantes da Licenciatura em Ciências da Educação na sessão de 

apresentação pública do livro «Didáticas do Alentejo» 

                                                           
2 NICO, Bravo & NICO, Lurdes (2016). Janelas Curriculares de Educação Popular na Universidade de Évora: para um conhecimento académico mais 

humanista e solidário. Ramada: Edições Pedago e Universidade Popular Túlio Espanca da Universidade de Évora / (BN.L.22) / ISBN 978-989-8655-73-8 
/ (http://dspace.uevora.pt/rdpc/handle/10174/18917)  / (http://dx.doi.org/10.5935/978-989-8655-73-8.2016B001) 

 

http://dspace.uevora.pt/rdpc/handle/10174/18917
http://dx.doi.org/10.5935/978-989-8655-73-8.2016B001
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O livro “Didáticas do Alentejo” resultou da da VIII edição do congresso “Aprender no 

Alentejo – Encontro Regional de Educação”, sendo uma edição das Edições Pedago, da 

Universidade de Évora e da UPTE/UÉ. 

Este livro foi apresentado, publicamente, no dia 23 de Fevereiro de 2017, na Sala de 

Docentes do Colégio Espírito Santo da Universidade de Évora. 

Estas publicações, que têm resultado dos congressos «Aprender no Alentejo», 

assumem-se como um autêntico repositório do universo de contextos de 

aprendizagem existentes na região alentejana, em todas as dimensões da educação: a 

dimensão formal e escolar, os contextos de aprendizagem não escolares, mas muito 

importantes na qualificação dos alentejanos (as escolas de música, a formação 

profissional presente nos ofícios e artes tradicionais, as associações de 

desenvolvimento local, as instituições sociais, os grupos desportivos e culturais, as 

autarquias locais, etc.). Através destas publicações (sete, no total), pretende-se 

conhecer, valorizar e divulgar as escolas fora da escola que existem no Alentejo.  

Este livro retrata as pessoas, as didáticas de ensinar e de aprender, o tratamento 

fraterno e amigo. Tudo isto, e muito mais faz, o nosso Alentejo, como bem o souberam 

(d)escrever Antunes da Silva e Túlio Espanca. 

Na organização da sessão foram envolvidos os estudantes da Licenciatura em 

Ciências da Educação (2.º ano). 

 

O livro pode ser consultado no link  
https://dspace.uevora.pt/rdpc/handle/10174/18918 

 

 

 
 

Figura 22.  Apresentação Pública do livro «Didáticas do Alentejo” 

https://dspace.uevora.pt/rdpc/handle/10174/18918
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Publicação de artigo em Revista com Arbitragem Científica 

Da participação da equipa de investigação da UPTE no XIV Congresso Internacional 

Galego-Português de Psicopedagogia, resultou a publicação de um artigo em revista 

com arbitragem científica, cuja referência se indica em baixo: 

 
NICO, Bravo & NICO, Lurdes (2017). Currículo, Educação Popular e Responsabilidade Social na 
Universidade de Évora: para um conhecimento académico mais humanista e solidário. Revista de 
Estudios e Investigación em Psicología Y Educación, vol. Extra, (10) / ISSN 2386-7418 / 
https://doi.org/10.17979/reipe.2017.0.10.2650 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVULGAÇÃO 

 

Reconhecimento social do potencial educativo do projeto da Universidade Popular Túlio 

Espanca no Jornal Público 

 

Na edição de 3 de Fevereiro de 2017, o Jornal Público  publicou uma notícia acerca das 

Universidades Populares, na qual se inscreve a Universidade Popular Túlio Espanca da 

Universidade de Évora.  

(Disponível em: https://www.publico.pt/2017/02/03/sociedade/noticia/as-universidades-

chamaram-os-seniores-e-eles-estao-a-entrar-nas-salas-de-aula-1760660) 

https://doi.org/10.17979/reipe.2017.0.10.2650
https://www.publico.pt/2017/02/03/sociedade/noticia/as-universidades-chamaram-os-seniores-e-eles-estao-a-entrar-nas-salas-de-aula-1760660
https://www.publico.pt/2017/02/03/sociedade/noticia/as-universidades-chamaram-os-seniores-e-eles-estao-a-entrar-nas-salas-de-aula-1760660
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Abertura do Polo em Barrancos 

O alargamento da rede de Polos da UPTE, em Barrancos, teve divulgação nos órgãos de 

comunicação regionais: 

 Rádio Pax: http://www.radiopax.com/index.php?go=noticias&id=13485, 5 de 

Julho de 2017 

 Diário do Alentejo: 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=16c0ced3-bc5b-

4eb9-aace-ef2f7991c1f2&analises=1, 7 de Julho de 201 

 Jornal Diário do Sul: notícia publicada dia 5 de Julho, página 15 

 

Figura 23. Notícia sobre a abertura do Polo da UPTE em Barrancos 
 
 
 
 

Abertura do Polo em Reguengos de Monsaraz 

A abertura do Polo em Reguengos de Monsaraz foi objeto de ampla divulgação nos 

órgãos de comunicação regionais: 

 http://www.cm-reguengos-monsaraz.pt/pt/site-municipio/educacao/rede-
escolar/Paginas/universidade-popular-tulio-espanca-polo-reguengos-de-
monsaraz.aspx 

 https://www.diariodosul.com.pt/noticias/ultimas-noticias/1989-reguengos-de-
monsaraz-vai-ter-polo-da-universidade-popular-tulio-espanca.html 

 http://www.utulioespanca.uevora.pt/Actividades/Polo-de-Reguengos-de-
Monsaraz 

 http://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/reguengos-de-monsaraz-
tera-polo-da-universidade-popular-tulio-espanca-fazendo-uma-diferenciacao-

http://www.radiopax.com/index.php?go=noticias&id=13485
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=16c0ced3-bc5b-4eb9-aace-ef2f7991c1f2&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=16c0ced3-bc5b-4eb9-aace-ef2f7991c1f2&analises=1
http://www.cm-reguengos-monsaraz.pt/pt/site-municipio/educacao/rede-escolar/Paginas/universidade-popular-tulio-espanca-polo-reguengos-de-monsaraz.aspx
http://www.cm-reguengos-monsaraz.pt/pt/site-municipio/educacao/rede-escolar/Paginas/universidade-popular-tulio-espanca-polo-reguengos-de-monsaraz.aspx
http://www.cm-reguengos-monsaraz.pt/pt/site-municipio/educacao/rede-escolar/Paginas/universidade-popular-tulio-espanca-polo-reguengos-de-monsaraz.aspx
https://www.diariodosul.com.pt/noticias/ultimas-noticias/1989-reguengos-de-monsaraz-vai-ter-polo-da-universidade-popular-tulio-espanca.html
https://www.diariodosul.com.pt/noticias/ultimas-noticias/1989-reguengos-de-monsaraz-vai-ter-polo-da-universidade-popular-tulio-espanca.html
http://www.utulioespanca.uevora.pt/Actividades/Polo-de-Reguengos-de-Monsaraz
http://www.utulioespanca.uevora.pt/Actividades/Polo-de-Reguengos-de-Monsaraz
http://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/reguengos-de-monsaraz-tera-polo-da-universidade-popular-tulio-espanca-fazendo-uma-diferenciacao-positiva-na-vida-da-populacao-diz-autarca-do-municipio-c-som
http://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/reguengos-de-monsaraz-tera-polo-da-universidade-popular-tulio-espanca-fazendo-uma-diferenciacao-positiva-na-vida-da-populacao-diz-autarca-do-municipio-c-som
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positiva-na-vida-da-populacao-diz-autarca-do-municipio-c-som 

 

 

Figura 24. Capa do Jornal Diário do Sul. Destaque para a abertura do Polo de Reguengos de Monsaraz da UPTE  

 

 

 

A UPTE foi notícia!  
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Figura 25. Notícia no Jornal Diário do Sul. Destaque para o início das atividades no Polo de Reguengos de Monsaraz 
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Figura 26. Notícia no Jornal Diário do Sul. Destaque para a Aula Telefonia 2 (Março2018) 
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Figura 27. Notícia no Jornal Diário do Sul. Destaque para o 8.º aniversario do Polo de Viana do Alentjo da UPTE   (11 de Maio de 

2018) 

 

 

   
 

Figura 28. Notícia no Jornal Diário do Sul. Destaque para o 9.º aniversario da UPTE  (17 de Maio de 2018) 
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ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO POPULAR 

 

 

II Grande Audição da Escola de Música de Hortinhas do Pólo de Alandroal da UPTE e 

a atuação do Grupo "Trigueirão no Relheiro"  

 

A Universidade Popular Túlio Espanca da Universidade de Évora (UPTE) esteve 

presente, no dia 4 de Fevereiro de 2017, no Fórum Cultural Transfronteiriço de 

Alandroal, a convite do Pólo de Alandroal da UPTE.  

Teve lugar a inauguração de uma exposição de Rui Aleixo intitulada "Ganas de Ferro", 

seguindo-se a II Grande Audição da Escola de Música de Hortinhas do Pólo de 

Alandroal da UPTE e a atuação do Grupo "Trigueirão no Relheiro".  

Uma iniciativa que ajuda a preservar a cultura e música populares. 

 

 

Figura 29. Atuação do Grupo "Trigueirão no Relheiro" 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/121277941234968/photos/pcb.1553145748048173/1553144121381669/?type=3
https://www.facebook.com/121277941234968/photos/pcb.1553145748048173/1553144121381669/?type=3
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Projeto “Escola da Cidade” 

 

Retomou-se o projeto “Escola da Cidade” desenvolvido em 2014 com alunos da 

Licenciatura em Ciências da Educação da Universidade de Évora. Trata-se de um 

projeto que tem como objetivo “levar” a possibilidade de construção e de realização 

de atividades de aprendizagem em contexto mais familiar e doméstico, no domicílio 

dos que estejam interessados em aprender. Presentemente, o território de 

intervenção é o Centro Histórico da cidade de Évora. 

A estratégia de contato junto das pessoas a envolver no projeto, passa por 3 etapas 

principais: 

1.ª etapa: Realização de uma reunião exploratória com as pessoas identificadas, de 

natureza muito informal e durante a qual os estudantes possam: 

- estabelecer uma relação de amizade e confiança, com todos os envolvidos; 

- identificar alguns dos mais importantes aspetos da vida pessoal, familiar, cívica e 

social de cada pessoa (o que fez, quais as coisas mais importantes, os projetos de 

maior sucesso, as coisas que, ainda, gostariam de realizar,…) 

- durante essas reuniões, os alunos recolhem o máximo de informação possível, no 

pressuposto de que a mesma poderá dar-lhes pistas de possíveis interesses, projetos e  

atividades de aprendizagem. 

 

2.ª etapa: Após as reuniões, os alunos reúnem-se entre si, trocam as informações e 

fazem uma seleção dos aspetos mais salientes, sugerindo possíveis projetos de 

aprendizagem que os mesmos podem suscitar, junto dos coordenadores do projeto. 

 

3.ª etapa: A partir daí, definem-se os objetivos, as estratégias, os recursos necessários 

e a calendarização. 
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Atividade de educação popular em contexto associativo    

Três alunas brasileiras, em mobilidade internacional/Erasmus a frequentar unidades 

curriculares do Curso de Licenciatura em Ciências da Educação da Universidade de 

Évora, organizaram e dinamizaram uma atividade de educação popular denominada 

“Jeitinho Brasileiro” 

Esta atividade teve como destinatários 10 alunas do Curso de Educação 

Comunitária/Educação de Adultos promovido pela Escola Comunitária de São Miguel 

de Machede/SUÃO – Associação de Desenvolvimento Comunitário e realizou-se no dia 

24 de maio de 2017, nas instalações da Suão. 

O objetivo foi dar a conhecer a cultura brasileira e dinamizar uma atividade de 

educação popular em contexto real. Dessa forma, as alunas puderam aplicar, na 

prática, os conhecimentos teóricos adquiridos nas aulas, no âmbito das disciplinas que 

integram o seu currículo. 

 
 

Figura 30.  Atividade preparada pelas alunas brasileiras: Maira Trentin, Juia Santos e Nayara Sant´Anna 
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Palestra “O que dizem os nossos cães?” 

No âmbito da disciplina de 3.º ano do plano de estudos da Licenciatura em Ciências 

da Educação, a aluna Cláudia Gaio planificou e organizou uma palestra sobre o tema 

“O que dizem os nosso cães?”.  

Esta iniciativa teve como objetivo consciencializar as pessoas para os direitos dos 

animais, com especial atenção aos animais de estimação como os cães e os gatos. 

A palestra teve lugar no Cineateatro Vianense, no dia 11 de Julho, entre as 14h30 e as 

17h30 e nela participaram os alunos do Polo e a comunidade em geral. A entidade 

responsável pela sua dinamização foi o Polo de Viana do Alentejo da Universidade 

Popular Túlio Espanca, com a intervenção da aluna Cláudia Gaio, residente na 

localidade de Viana do Alentejo. 

 

 
 

Figura 31.Programa da Palestra “O que dizem os nosso cães’” 
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“Aula Telefonia 1”  

 

A Universidade Popular Túlio Espanca, em parceria com o grupo de comunicação social 

Diário do SUL/Rádio Telefonia do Alentejo, deu início a um projeto de educação 

popular denominado «AULA TELEFONIA». A finalidade consiste em abordar um tema 

de interesse geral, em cada mês, com o recurso a especialistas na área e com difusão 

dessa informação, através do jornal, rádio e tv. 

No mês de Janeiro de 2018, o tema escolhido foi «As Vacinas», tendo sido 

entrevistado o Dr. Augusto Santana Brito, médico de saúde pública.  

O conteúdo escrito desta entrevista foi publicado no jornal Diário do SUL e emitido na 

Rádio Telefonia do Alentejo, domingo, dia 7 de Janeiro, tendo ficado disponível, em 

podcast, para escuta posterior. 

O objetivo é fazer chegar a informação a maior número de pessoas: à comunidade em 

geral e aos participantes dos polos, para que o conteúdo possa ser lido e trabalhado 

nas atividades de cada Polo. 

 

 

Figura 32. Capa do Jornal Diário do Sul. Destaque para a 1.ª “Aula Telefonia” 

 

No mês de Fevereiro de 2018, o tema escolhido foi «A ARTE CHOCALHEIRA», tendo 

sido entrevistados dois senhores chocalheiros de Alcáçovas (Guilherme Maia e 

Francisco Cardoso dos Chocalhos Pardalinho). 
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Visita de Estudo à Universidade de Évora 

A Universidade Popular Túlio Espanca organizou uma visita de estudo à Universidade 

de Évora.  

Esta visita (14 de Março de 2018) destinou-se aos estudantes/participantes dos sete 

Polos da UPTE e teve como lugar central um dos edifícios mais importantes da 

academia: o Colégio do Espírito Santo (manhã).  

Da parte da tarde, em resultado da parceria com o grupo de comunicação social Diário 

do SUL/Rádio Telefonia do Alentejo, a visita decorreu nas instalações do Grupo. O seu 

Diretor Executivo, Paulo Piçarra (e os seus colaboradores), tiveram a amabilidade de 

receber o grupo. Aí pudemos escutar a história da fundação e da existência do jornal 

há já quase meio século (fez, este ano, 49 anos).  

Os estudantes dos vários Polos da UPTE/UÉ ficaram a saber como e onde se faz o 

Diário do Sul, o único jornal diário do Alentejo.Cada participante recebeu um livro 

sobre a água (edição do Centro UNESCO Aldeia das Ciências, com o apoio da Caixa de 

Crédito Agrícola e do Diário do Sul) e um exemplar do Jornal desse dia. 

O Diário do Sul faz parte da história da UPTE/UÉ porque, juntamente com outras 

entidades, esteve presente na sessão de abertura desta Escola Popular, em 16 de 

Dezembro de 2009, dia em que assinaria um protocolo de cooperação com a UPTE/UÉ. 

A organização da Visita de Estudo esteve a cargo de um grupo de docentes e 

discentes do Curso de Licenciatura em Ciências da Educação. 

Esta visita foi preparada e desenvolvida com a ajuda e apoio de vários estudantes da 

Licenciatura em Ciências da Educação que participaram, ativamente, na organização 

das atividades da Universidade Popular Túlio Espanca. Os estudantes partilharam 

experiências, contaram como é a sua vida de estudante, aprenderam coisas novas 

através do contacto com outras gerações e tiveram a possibilidade de partilhar os seus 

conhecimentos e experiências na cidade e na academia. 
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Programa da Visita de Estudo 

10:00h – Acolhimento na Sala dos Actos do Colégio do Espírito Santo 

10:30h – Sessão de Boas Vindas  

11:00h – Visita ao Colégio do Espírito Santo    

• Sala dos Actos 

• Salas dos Claustros 

• Antigo Refeitório 

• Bar 

• Centro do Mundo 

• Capela                    

• Biblioteca Geral da Universidade de Évora 

• Sala de Docentes 

12:30h: Deslocação para o Almoço 

13:00h – Almoço no Refeitório do Colégio Luís Verney  

14:30h – Visita ao Grupo de Comunicação Social/Diário do SUL 

15:50h – Apresentação da Aula Telefonia n.º2 “O Chocalho” 

16:00h – Final da Visita de Estudo  

 

Estiveram presentes, nesta atividade educativa, duas centenas de participantes dos 

sete polos e estudantes/voluntários da Licenciatura em Ciências da Educação.  

 
 

Figura 33. Estudantes no Colégio do Espírito Santo 
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Figura 34. Visita de estudo pelos vários espaços da Universidade de Évora (Colégio do Espírito Santo) – parte da manhã 

 

 

   
 

Figura 35. Visita de estudo pelo Grupo de Comunicação Social Diário do Sul – parte da tarde 

 

 

 

 

 

 “ Aula Telefonia 2”  
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O tema escolhido para a Aula Telefonia 2 foi «A Arte Chocalheira de Alcáçovas», 

tendo sido entrevistados Guilherme Maia e Francisco Cardoso dos Chocalhos 

Pardalinho, de Alcáçovas.  

 

 
 

Figura 36. “Aula Telefonia 2” nas instalações da Rádio Telefonia do Alentejo 

 

O conteúdo escrito desta entrevista foi publicado no jornal Diário do SUL e emitido na 

Rádio Telefonia do Alentejo, domingo, tendo ficado disponível, em podcast, para 

escuta posterior: 

https://www.facebook.com/diariodosulevora/videos/1749757685086889/UzpfSTEyM

TI3Nzk0MTIzNDk2ODoyMDAzNTI3NjA2MzQzMzE2/ 

Este projeto resulta de uma parceria entre o grupo Diário do Sul, Rádio Telefonia do 

Alentejo e o Diário do Sul Web TV com a Universidade de Évora. Através dele 

pretende-se chegar a informação a um maior número de pessoas: à comunidade em 

geral e aos participantes dos polos, para que o conteúdo possa ser lido e trabalhado 

nas atividades de cada Polo. 

 

 

 

 

 

 

 

“ Aula Telefonia 3”  

 

O tema escolhido para a Aula Telefonia 3 foi «Os Sismos», tendo sido entrevistado o 
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Prof. Rui Dias,  docente do Departamento de Geociências da Escola de Ciências e 

Tecnologia da Universidade de Évora e Diretor do Centro de Ciência Viva de Estremoz 

Uma parceria entre a UPTE/UÉvora e o Grupo de Comunicação Social Diário do Sul. 

 

 

 

 
 

Figura 37. “Aula Telefonia 3” nas instalações da Rádio Telefonia do Alentejo 

 

 

 

 

 

 

 

UPTE (dinâmica interna) 
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Participação na sessão de abertura formal das atividades educativas do Polo de 

Viana do Alentejo 

A UPTE integrou a mesa de abertura da sessão pública que assinalou a abertura das 

atividades educativas no Polo de Viana do Alentejo. Esta iniciativa teve lugar no Cine-

Teatro Vianense (4 de Novembro, 2016). 

 

Figura 38. Abertura do ano letivo 2016/2017 no Pólo de Viana do Alentejo da UPTE/UÉ 

 

 

 

Alargamento da rede de Polos da UPTE no concelho de Barrancos 

Dar a conhecer a rede da UPTE 

No dia 3 de Abril de 2017, realizou-se uma reunião de apresentação do projeto da 

Universidade Popular Túlio Espanca (UPTE), em Viana do Alentejo.  

Na reunião estiveram presentes: o Presidente da Câmara Municipal de Viana do 

Alentejo, o Presidente da Câmara Municipal de Barrancos, o Diretor da UPTE as 

equipas técnicas de cada uma das instituições e uma aluna do 3.º ano da Licenciatura 

em Ciências da Educação da Universidade de Évora que, sendo residente em 

Barrancos, tem apoiado e estado presente neste processo de abertura de um polo da 

UPTE na sua terra. 

Através da apresentação do trabalho que é realizado no Polo da UPTE, em Viana do 

Alentejo, procurou-se sensibilizar e informar o Município de Barrancos, tendo em vista 

a abertura de eventual Polo da UPTE, em Barrancos. 

Foi elaborado um protocolo de cooperação entre a UPTE e o Município de Barrancos 

que será a entidade promotora do novo Polo, à semelhança do que já tinha ocorrido 

nos municípios de Alandroal, Portel, Viana do Alentejo e em Évora (Bairro de Canaviais 

e São Miguel de Machede). 
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Figura 39. Delegação de Barrancos visita Viana do Alentejo no âmbito da Universidade Popular Túlio Espanca 

 

 
O processo de cooperação, entre a UPTE/UE e o município de Barrancos, contou com 

a participação da estudante do 3.º ano da Licenciatura em Ciências da Educação, 

Alexandra Bergano, um elo de ligação entre a academia e a autarquia (na foto, em 

baixo, a primeira do lado esquerdo). 

 
 

 
 

Figura 40. Reunião de trabalho tendo em vista a abertura de um Polo da UPTE no Município de Barrancos 
 (3 de Abril de 2017) 

 

 

 

 
 
 

Em 1 de Julho de 2017, teve lugar a sessão pública de assinatura do protocolo entre a 

Reitoria da Universidade de Évora, o Diretor da Universidade Popular Túlio Espanca e 

o Município de Barrancos. 
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Figura 41. Sessão pública de assinatura do protocolo entre a UPTE da Universidade de Évora e o Município de Barrancos (1 de 
Julho de 2017) 

 
 

 
Da esq. para a dir.:  
 Vice-Presidente do Município Dra. Isabel Sabino; Diretor da UPTE Prof. Bravo Nico; a estudante Alexandra Bergano; Sra. Reitora 
da Universidade de Évora Prof. Ana Costa Freitas; Prof.ª Lurdes Pratas Nico e o Presidente do Município Dr. António Pica Tereno 
 
 

 
 
 

Reunião entre a UPTE e o Município de Reguengos de Monsaraz 
 

Tendo em vista a celebração de um protocolo para a instituição de um novo Polo em 

Reguengos de Monsaraz, decorreu, no dia 4 de Julho de 2017, uma reunião de 

trabalho entre o Diretor da UPTE (Prof. Bravo Nico) e o Presidente do Município de 

Reguengos de Monsaraz (Dr. José Gabriel Calixto). Na reunião, entre outros elementos, 

há a destacar a participação da Técnica Superior Anabela Caeiro (ex-aluna da 

Universidade de Évora, Mestre em Ciências da Educação/Especialização em Educação 

Comunitária 
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Figura 42. Participantes da reunião entre entre a UPTE e o Município de Reguengos de Monsaraz 
(Da esq. para a dir.: A Vereadora Joaquina Margalha, a Técnica Anabela Caeiro,  o Diretor da UPTE Prof. Bravo Nico, a Técnica Inês 

Bento e o Presidente do Município José Gabriel Calixto; Foto: CMReguengos de Monsaraz) 

 

 

 Presença da UPTE na sessão de encerramento do ano letivo no Polo de Canaviais  

No dia 8 de Julho de 2017 , a UPTE esteve presente na festa de final de ano letivo do 

Polo de Canaviais, em Évora. 

 

Figura 43. Público presente na Festa de Final de Ano Letivo no Polo de Canaviais da UPTE 
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Figura 44. Sessão de Abertura  

 

 

 

 

Figura 45. Entrega dos certificados aos alunos do Polo de Canaviais da UPTE 
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Presença da UPTE na sessão de encerramento do ano letivo no Polo de Portel 

No dia seguinte, a 9 de Julho d 2017, a UPTE também marcou presença na festa de 

final de ano letivo do Polo de Portel. 

  

Figura 46. Grupo de participantes na Festa de Final de Ano Letivo no Polo de Portel da UPTE 
 

 

Figura 47. Responsáveis institucionais presentes na Festa de Final de Ano no Polo de Portel da UPTE 
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Reunião de trabalho entre os Técnicos dos Polos da UPTE 
 

No dia 12 de Julho de 2017 teve lugar, na Sala de Docentes do Colégio do Espírito Santo, 

na Universidade de Évora, uma reunião de trabalho entre os vários coordenadores dos 

Polos da UPTE.  

Essa reunião permitiu efectuar um balanço do trabalho efectuado em cada Polo, 

identificar potencialidades e fragilidades e definir atividades para o próximo ano letivo.  

A curto prazo será elaborado um livro conjunto, com o contributo dos vários Polos. O 

conteúdo desse livro incidirá sobre o trabalho de Educação Popular concretizado em 

cada um dos Polos/territórios.  

 

 
 

Figura 48. Reunião entre os vários Polos da UPTE 
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Figura 45. Almoço de confraternização após a reunião de trabalho 

 

Alargamento da rede de Polos da UPTE no concelho de Reguengos de Monsaraz 

No dia 1 de Setembro de 2017, teve lugar a sessão pública de assinatura do protocolo 

entre a Reitoria da Universidade de Évora, o Diretor da Universidade Popular Túlio 

Espanca e o Município de Reguengos de Monsaraz. 

O processo de cooperação, entre a UPTE/UE e o município de Reguengos de Monsaraz, 

contou com a participação de uma estudante, Anabela Caeiro, Mestre em Ciências da 

Educação/Especialização Educação Comunitária, na Universidade de Évora, 

atualmente inscrita no Curso de Doutoramento em Ciências da Educação. A Anabela 

Caeiro tem sido um elo de ligação entre a academia e a autarquia de Reguengos de 

Monsaraz, uma vez que, atualmente, exerce funções na autarquia, como Técnica 

Superior, na área socioeducativa. Desta forma, a estudante, tem a possibilidade de 

aplicar na prática o que adquiriu na formação e investigação, com resultados 

evidentes, como foi a criação do Polo da UPTE em Reguengos de Monsaraz. 

A sessão decorreu na Biblioteca Municipal de Reguengos de Monsaraz, onde funciona 

o polo da UPTE. As boas vindas foram dadas pelo Presidente do Município e pela Tuna 

do Polo de Viana do Alentejo da UPTE.  

 

Figura 49.  Representantes institucionais 
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Figura 50. Sessão de Boas Vindas na entrada da Biblioteca Municipal de Reguengos/Atuação da Tuna do Polo 

de Viana do Alentejo 
 

 
 

 
 

Figura 51. Sessão pública de assinatura do protocolo entre a UPTE da Universidade de Évora e o Município de Reguengos de 
Monsaraz (1 de Setembro de 2017) 
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Da esq. para a dir.:  
Diretor da UPTE Prof. Bravo Nico; Sra. Reitora da Universidade de Évora Prof.ª Ana Costa Freitas; Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Reguengos de Monsaraz  Dr. José Calixto) e a Sra. Diretora Regional da Cultura Dra. Ana Paula Amendoeira 
 

 

 

 

Figura 52. Público presente na sessão de assinatura do protocolo entre a UPTE da Universidade de Évora e o Município de 
Reguengos de Monsaraz (1 de Setembro de 2017) 

 

 

Figura 53. Momento da assinatura formal do Protocolo de Cooperação 
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Presença da UPTE na sessão de abertura do ano letivo no Polo de Canaviais 

No dia 14 de Outubro de 2017, a UPTE esteve presente na sessão de abertura do ano 

letivo do Polo de Canaviais. A sessão decorreu na Casa do Povo de Canaviais e contou 

com a presença da Presidente da Casa do Povo de Canaviais, do Presidente da Junta de 

Freguesia de Canaviais e do Diretor da UPTE. 

 

Figura 54.Sessão de Abertura do Ano Letivo no Polo de Canaviais da UPTE 
 

 

Figura 55. UPTE, alunos e professores do Polo de Canaviais 
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Figura 56. Aulas de Alfabetização (uma das atividades regulares do Polo de Canaviais da UPTE; Quintas-
feiras, entre as 10 e as 11 horas) 

 

 

 

Contratação, como Bolseira de Investigação, de uma antiga aluna da Universidade de 

Évora  

Nos meses de Outubro e Dezembro decorreu o processo de contratação da ex-aluna 

da Universidade de Évora, Vanessa Sampaio que se licenciou em Ciências da 

Educação, na Academia Eborense e, recentemente, Mestre em Serviço Social, no 

Instituto Superior de Ciências Educativas. 

O procedimento de contratação teve início em 12 de Outubro de 2017 e a contratação 

como Bolseira de Investigação, na Universidade de Évora, concretizou-se a 15 de 

Dezembro de 2017. 

Antes de iniciar a sua atividade como Bolseira de Investigação, Vanessa Sampaio 

exerceu funções como Técnica Superior na SUÃO - Associação de Desenvolvimento 

Comunitário/Escola Comunitária de São Miguel de Machede. 
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Figura 57. Vanessa Sampaio, Bolseira de Investigação, na Universidade de Évora 
 

 

 

Realização de reuniões de trabalho com os Polos 

No mês de Janeiro de 2018, foram realizadas reuniões de trabalho, em cada polo, de 

acordo com a seguinte calendarização: 

3 de Janeiro - Canaviais  

4 de Janeiro - Portel 

5 de Janeiro - Barrancos  

9 de Janeiro - Viana do Alentejo 

9 de Janeiro - São Miguel de Machede 

16 de Janeiro - Alandroal 

19 de Janeiro - Reguengos de Monsaraz 

 Na sequência destas reuniões, foi enviado um memorando, com uma proposta de 

atividades comuns a realizar, durante este ano. 

Todos os sete polos parceiros da rede da Universidade Popular Túlio Espanca estão 

ativos, sendo que, no presente ano letivo, estão a iniciar a atividade  os polos de 

Barrancos e Reguengos de Monsaraz, os dois mais recentes parceiros, a quem se está 

a prestar todo o apoio e colaboração. 
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Proposta de atividades com os polos  

 

 

Da parte da Universidade de Évora, no ano letivo (2017/2018), foram propostas as 

seguintes atividades, abertas à participação de todos os polos: 

 

- Reunião de Coordenação Geral - 14 de Fevereiro, entre as 15h e as 17h30min, no 

Colégio Pedro da Fonseca da Universidade de Évora; 

 

- Visita de Estudo à Universidade de Évora - 14 de Março (todo o dia); 

 

- Visita de Estudo ao Plaza Évora - data e programa a definir (todo o dia); 

 

- Celebração do Dia da Universidade Popular Túlio Espanca - 15 de Maio (dia todo), 

na Universidade de Évora; 

 

- II Curso de Formação em Educação Popular e Comunitária - em data a marcar 

(Setembro ou Outubro). Este curso é destinado a coordenadores e formadores dos 

polos. 
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Reunião de Coordenação Geral  

 

No dia 14 de Fevereiro de 2018 realizou-se uma reunião de coordenação geral com a 

presença dos Polos. Esta reunião teve lugar no Colégio Pedro da Fonseca, na 

Universidade de Évora. 

Na reunião definiram-se as atividades a realizar em conjunto. 

 

No sentido de procedermos à maior divulgação possível da atividade de cada Polo, 

definiu-se um circuito de comunicação com os Polos, sugerindo-se que possam, 

antecipadamente, informar sobre: 

 

 (i) a atividade que querem destacar, em cada mês; 

(ii) uma pequena nota das atividades realizadas, em cada mês, acompanhadas por uma 

foto ilustrativa. 

 

Serão comemorados os dias da UPTE e de cada um dos seus Polos, com a organização 

de atividades diversificadas, abertas aos restantes Polos.  

 

18 de Março – Dia do Polo de Canaviais da UPTE 

8 de Maio – Dia do Polo de Viana do Alentejo da UPTE 

15 de Maio – Dia da Universidade Popular Túlio Espanca 

1 Setembro – Dia do Polo de Reguengos de Monsaraz da UPTE 

 

  

 

Figura 58. Reunião de Coordenação Geral 
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Presença da UPTE na sessão de encerramento do ano letivo no Polo de Canaviais  

No dia 30 de Junho de 2018 , a UPTE esteve presente na festa de final de ano letivo do 

Polo de Canaviais, em Évora. 

 

   
 

Figura 59. Festa de final de ano letivo 2017/2018 do Polo de Canaviais 


