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1. Mensagem da Presidente 
A pandemia fez muitos estragos, suspendendo a normalidade 

da existência individual e das instituições. 

Os seus efeitos ainda estão a ser superados com algum 

esforço, pois não se pode recuperar o que não pôde ser 

vivido. O mundo ficou diferente. 

Perante as grandes modificações climatéricas que temos 

experimentado e a panorâmica de fundo duma guerra que 

nunca imaginamos poder existir, foi necessário reorganizar 

objectivos e currículos disciplinares. 

Tem havido mais interesse pelas disciplinas teóricas e 

informativas numa demonstração de curiosidade adaptativa 

ao que vai sucedendo consigo mesmos e com o mundo em 

mudança acelerada. 

Precisamos de estabilidade psicológica apoiada em 

previsibilidades normais que nos dias de hoje são cada vez 

mais precárias. 

Tornou-se mais apetecível reflectir para melhor compreender 

o que muda, e porque muda, e o que se sente, para melhor 

gerir a adequação ao real. 

Assim temos continuado numa descoberta oportuna e 

própria de um desenvolvimento pessoal que teimamos em 

prosseguir. 

É fácil? 

Talvez não seja! Mas é desafiante. 

É uma forma peculiar de ajuda e também um dever 

sobretudo quando o mundo parece desmoronar. 

 

Zélia Tato Teixeira 
Presidente da Direcção 
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2. Relatório de Actividades 
Este foi um ano de ponderação e reflexão. Com o levantamento das últimas restrições 

decorrentes da COVID-19 e um ténue aumento na frequência da universidade foi ficando claro, 

no decurso do ano lectivo, que os interesses e necessidades dos nossos alunos tinham entrado 

em contraciclo.   

Directores, colaboradores e professores foram uníssonos em afirmar que os alunos, embora 

alegres por retomarem as actividades normais, estavam mais acomodados e menos 

predispostos a aceitar novos desafios. No regresso ao “normal”, verificou-se que os alunos 

deram clara preferência às aulas mais teóricas, onde puderam assumir um papel mais passivo 

e menos exposto e estiveram menos disponíveis para saídas culturais e mais tolhidos, tanto na 

sua capacidade física quanto mental.  

Esta maior passividade, todavia, não se traduziu necessariamente numa pacificação interna 

dos alunos, uma vez que muitos não a reconheciam e poucos a aceitavam. Professores e 

colaboradores tiveram de lidar pedagogicamente com a frustração decorrente da incapacidade 

de replicar memórias, muitas vezes idealizadas, de actividades realizadas nos anos anteriores à 

pandemia, quer devido à diminuição de alunos nas turmas das aulas mais activas como Taichi, 

Dança, Teatro, Escrita Activa e Coro.  

Confrontada com esta realidade, a Direcção da USFE (Universidade Sénior Florbela Espanca) 

optou por, temporariamente, deixar a sua missão de desenvolver novas capacidades de 

aprendizagem e promover uma maior integração dos seniores na comunidade e na família em 

segundo plano, priorizando um trabalho de reflexão e autodiagnóstico com os alunos, através 

das seguintes medidas: 

 Promoção de conversas entre os alunos, moderadas pelos professores, centradas na 

partilha e melhor entendimento das dificuldades experienciadas por cada aluno em 

regressar à “normalidade”; 

 Adaptação, em colaboração com os alunos, dos objectivos das disciplinas para se 

adequarem à condição física e anímica actuais; 

 Manutenção das turmas com número de alunos mais reduzido, promovendo pequenos 

projectos com menor grau de dificuldade mas com maior ganho motivacional; 

 Preferência por saídas culturais de menor duração e num espaço geográfico mais 

limitado; 

 Planeamento e organização de festas e eventos mais modestos e intimistas que 

permitiram aos alunos recuperar a confiança e renovar a sua capacidade de enfrentar 

desafios mais exigentes. 

De certo modo, é como se a Universidade tivesse de voltar aos primeiros anos da sua 

existência, onde a prioridade era, primeiro de tudo, criar um espaço acolhedor, seguro e 

familiar, onde os alunos podiam conviver em grupo, partilhar experiências e aumentar a sua 

autoconfiança. Em 2007, estes foram os alicerces iniciais que nos permitiram sonhar mais alto 

e fazer cada vez melhor.  
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Em 2022, depois de tudo o que enfrentamos durante a pandemia, é com humildade e 

consciência da nossa fragilidade que nos apoiamos no nosso passado para criar um novo 

futuro. Parando para reforçar estes alicerces, assumimos uma vez mais o nosso compromisso 

de tornar a vida dos nossos alunos melhor, aceitando, desde logo, todas as limitações que o 

processo natural de envelhecimento acarreta. Acreditamos que só assim podemos recuperar o 

tempo perdido e criar bases sólidas de crescimento, promover a aprendizagem ao longo da 

vida e construir pontes de ligação entre o indivíduo e a sociedade. 

Desta feita, e mediante a devida contextualização, seguem-se as actividades realizadas em 

2022. 

2.1. Aulas Regulares 

Ainda que em regime totalmente presencial, a oferta de aulas semanais entre Janeiro e 

Junho de 2022 esteve ainda condicionada pelas medidas de prevenção da COVID-19 em 

vigor e acordadas no Plano de Contingência elaborado em colaboração com a Protecção 

Civil de Matosinhos.  

Entre Outubro e Dezembro de 2022, todas as restrições foram levantadas e a oferta de 

aulas semanais foi reforçada com disciplinas adicionais, recorrendo-se em alguns casos a 

professores voluntários de forma a colmatar as limitações financeiras decorrentes dos 

anos anteriores. 

Aulas semanais no ano de 2022 

Jan - Jun 2022  Out - Dez 2022 

Novas Tecnologias   

Escrita Activa   

Dança  Dança 

Pintura  Pintura 

Teatro  Teatro 

Inglês Iniciação  Inglês Iniciação 

Psicologia  Psicologia 

História de Arte  História de Arte 

Literatura  Literatura 

Taichi  Taichi 

  Inglês Conversação 

  Italiano 

  Actualidades 

  História de Portugal 

  Informática Iniciação 

  Informática Avançada 

 

 
Não transitou para o 
ano lectivo seguinte 

 Transitou para o  
ano lectivo seguinte 

 Foi adicionada no  
ano lectivo seguinte 
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2.2. Aulas de acesso livre 

Mantendo a sua abertura à comunidade, a universidade manteve algumas aulas com 

acesso livre que permitem um maior leque de escolha aqueles que já são alunos e uma 

forma fácil de potenciais interessados experimentarem gratuitamente a dinâmica da USFE 

mesmo antes de se inscreverem. Leccionadas por oradores convidados e professores em 

regime de voluntariado, estes tempos lectivos assumem diferentes formatos e abordam 

várias temáticas de interesse lúdico e/ou actual. 

Aulas de acesso livre no ano de 2022  

Designação Formador Formato 

Vozes da USFE Dr.ª Luísa Ramos Semanal 

Medicina Preventiva Dr.ª Fátima Soares Mensal 

História das Religiões Pe. José Fabião Mensal 

EcoArte Vários Atelier - flexível 

Literacia Financeira Vários Workshop - 8 sessões 

Fake News (Notícias Falsas) Dr. Amadeu Silva Workshop - 10 sessões 

AVC - Prevenir, reconhecer e agir Vários Workshop - 1 sessão 

Conforto Pessoal Dr.ª Luísa Ramos Aula aberta 

Astronomia Eng.º José Garcia Aula aberta 

Alterações Climáticas Eng.º José Garcia Aula aberta 

Aula aberta no MUMMA Dr.ª Conceição Pires Aula aberta 

Filhos de um sexo menor Dr. João Gomes Debate 

Identidade, cidadania e expressão Dr. João Gomes Debate 

"Ismos" Dr. João Gomes Debate 

Inclinações Inconscientes Dr. João Gomes Debate 

Caelibatus Dr. João Gomes Debate 

Negacionismo Dr. João Gomes Debate 

Do largo da Igreja ao rio Leça Dr. Júlio Pinto da Costa Palestra 

Protecção Civil em Matosinhos Dr. Salgado Rosa Palestra 

Turismo em Matosinhos Dr.ª Marta Pontes  Palestra 
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2.3. Projectos e Eventos 

Embora a universidade esteja a recuperar lentamente a frequência dos alunos para níveis 

anteriores à pandemia, a manutenção de algumas restrições de prevenção da COVID-19 

durante a maior parte do ano, as consequências dos períodos de confinamento no ânimo 

dos alunos mais antigos e a entrada de novos alunos nas dinâmicas de grupo, condicionou 

grande parte dos projectos previstos.  

De todas as formas, e graças a um excelente trabalho motivacional de professores e 

colaboradores junto dos alunos, em 2022 conseguimos organizar alguns eventos e 

convívios. 

 2.3.1. Trabalhos realizados pelos alunos 

Calendários da USFE 

Os calendários da USFE já são uma tradição da 

USFE. Apesar de serem feitos no contexto da sala 

de informática, são vários os alunos de outras 

turmas que nos pedem para personalizar os 

calendários com fotografias de familiares e amigos.  

Esta actividade, embora simples na execução, 

alcança várias áreas da nossa missão 

simultaneamente: dota os alunos de novas 

competências, cria um envolvimento emocional 

com a tarefa, envolve um círculo alargado de 

pessoas (amigos e família dos alunos) e publicita e 

promove a universidade na comunidade. 

 

Pintura Rebelde 

Aconteceu uma vez numa aula de Pintura. As alunas 

presentes, logo depois da professora sair, decidiram 

trabalhar em conjunto para elaborarem uma obra que 

pudesse adornar a entrada da universidade. 

Desta colaboração espontânea surgiu uma instalação 

artística com recurso a várias técnicas abordando 

temáticas tais como: a decadência do patriarcado, a 

redescoberta do feminino, os limites da criatividade ou a 

ambiguidade do normal. 

Provocando curiosidade, choque e admiração entre os 

restantes alunos e em alguns transeuntes enquanto 

esteve exposta, acabou poeticamente destruída pelo 

vento. 
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 2.3.2. Convívios 

Almoço comemorativo do 15º Aniversário da USFE 

Hotel Tryp Porto Expo 

Almoço convívio de final de ano lectivo 

Hotel Tryp Porto Expo 

De volta à esplanada 

Pátio da USFE 

Clube da saúde: Hora do Chá 

Biblioteca da USFE 

Lanche convívio de Natal 

Orfeão de Matosinhos 

 2.3.3. Actividades de grupo 

Ao ritmo do Tik Tok 

Espectáculo realizado no final do ano lectivo 2021-22, no Orfeão de Matosinhos, 

com 2 peças levadas a palco pelos alunos de teatro e pelos colaboradores da 

Secretaria, uma coreografia levada a cabo pela turma de Dança com a presença dos 

restantes alunos, familiares e amigos. 

Jogos em equipa 

Uma tarde dedicada a vários jogos lúdicos que proporcionaram aos alunos vários 

desafios de agilidade, coordenação motora e destreza física e mental num 

ambiente de competição amigável e diversão que evocou as antigas feiras 

populares.  

Sessão Solene de Abertura do Ano Lectivo 2022-23 

Este evento teve lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal de Matosinhos e 

contou com as intervenções do Vice-Presidente da Câmara, Dr. Carlos Mouta, sobre 

a importância dos seniores manterem um papel activo na sociedade e da Dr.ª Elsa 

Logarinho, líder do grupo de investigação em «Envelhecimento e Aneuploidia» do 

i3S, sobre as mais recentes descobertas na área da longevidade humana. 

A sessão contou ainda com a participação musical do grupo de cavaquinhos do 

Grupo de Cavaquinhos do NAPESMAT (Núcleo de Amigos dos Pescadores de 

Matosinhos). 

2.4. Actividades Culturais no exterior 

As actividades culturais no exterior da universidade são momentos muito importantes na 

nossa dinâmica, não apenas pela aprendizagem e entretenimento, mas principalmente 

por proporcionar o ambiente ideal para um convívio mais próximo e informal, sendo uma 

das formas mais eficazes de integração e estreitamento de laços entre alunos. 
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Em 2022 a universidade organizou as seguintes actividades: 

 2.4.1. Visitas guiadas e Passeios 

Museu do Vitral 

Porto 

Museu PO.RO.S  

Terras de Sicó (Coimbra) 

Casa Museu Bissaya Barreto 

Coimbra 

Igreja Santa Clara  

Porto 

Parque das Águas  

Porto 

Igreja N.S. Conceição e torre sineira  

Porto 

Fundação Eça de Queiroz  

Tormes 

Museu do Douro  

Peso da Régua 

Viagem ao Douro Internacional e Miranda do Douro  

(em colaboração com o Lions Clube de Matosinhos) 

 2.4.2. Exposições 

Gesto sem Fronteiras  

Galeria Municipal de Matosinhos 

Galerias de Miguel Bombarda  

Porto 

Portugal Pop: A moda em português  

Casa do Design, em Matosinhos 

Matosinhos, Lugar e Memória  

MUMMA, em Matosinhos 

A acção repressiva do Estado Novo na vida e na obra de José Régio 

Fundação Gramaxo de Oliveira 

António Carneiro. O poeta com pincéis  

Quinta de Santiago, em Matosinhos 
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 2.4.3. Espectáculos 

Monólogos do Pénis  

Teatro Sá da Bandeira, Porto 

A Floresta dos enganos 

Teatro Nacional de São João 

Boom 

Teatro Nacional de São João 

Ensaio sobre a cegueira 

Teatro Nacional de São João 

Monólogos da Vacina 

Coliseu do Porto 

Bruscamente no Verão Passado 

Teatro Nacional de São João 

2.5. Solidariedade e apoio à comunidade USFE 

 2.5.1. Solidariedade 

A USFE, dentro das suas possibilidades, honrou a tradição de ser uma instituição 

socialmente responsável e participou nas seguintes campanhas e eventos 

solidários: 

Luta contra o Cancro Infantil - Campanha Lucas 

Angariação de fundos (Iniciativa do Lions Clube de Matosinhos) 

Festa de Natal do Centro Hospitalar Conde Ferreira 

Actuação do grupo de canto, Vozes da USFE  

 2.5.2. Apoio à comunidade USFE 

Com o progressivo relaxar das medidas de prevenção da COVID-19, a universidade 

deu por terminados os programas de esclarecimento sobre saúde pública e os 

telefonemas de apoio telefónico aos alunos em situação de isolamento social. 

Mantivemos a assistência informática gratuita a todos os alunos e ex-alunos, à 

distância e presencial. Este serviço prestou ajuda personalizada auxiliando os 

seniores nos desafios da era digital que não conseguiriam superar sem ajuda, dando 

aconselhamento na compra de equipamento e providenciando assistência técnica 

em casos de avaria ou mau funcionamento de computadores e telemóveis. 

Os grupos de socialização e convívio entre alunos que foram criados durante os 

confinamentos devido à COVID-19 Whatsapp e no Facebook permaneceram activos 

e continuaram a ser dinamizados pela universidade, reconhecendo a sua 
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importância para todos aqueles que se sentem mais sós e necessitam de mais 

companhia. 

2.6. Colaboração Institucional 

 2.6.1. Instituições Fundadoras 

LIONS CLUBE DE MATOSINHOS 

A colaboração vital de muitos dos membros do Lions Clube de Matosinhos na 

gestão e organização da USFE continua a vincular ambas as instituições. 

Eventos partilhados como a viagem de 2 dias ao Douro Internacional promovem o 

convívio entre os membros de ambas instituições, estreitam laços de amizade e 

potenciam a organização de mais eventos no futuro. 

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO CONCELHO DE MATOSINHOS 

A relação de proximidade com a Associação Empresarial do Concelho de 

Matosinhos mantém-se com base na partilha, interajuda e colaboração, essenciais 

para ambas as instituições. 

CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS 

O apoio da Câmara Municipal de Matosinhos ao projecto educativo da USFE tem 

sido, desde o início, um pilar fundamental ao nosso funcionamento. Em 2022, o 

apoio financeiro e a ajuda logística da Câmara Municipal de Matosinhos na 

resolução de problemas de infiltração de água no nosso edifício foi essencial para 

manter a universidade em funcionamento. 

 2.6.2. Outras Instituições 

A Universidade Sénior Florbela Espanca manteve em 2022 a abertura para 

colaborar com outras instituições e projectos. 

Fundação Cupertino de Miranda 

Workshop de Literacia Financeira (ver 2.2 - Aulas de acesso livre) 

Associação Portuguesa de Imprensa - Programa Media Veritas 

Workshop Fake News (ver 2.2 - Aulas de acesso livre) 

A Associação Portuguesa de AVC 

Workshop AVC - Prevenir, reconhecer e agir (ver 2.2 - Aulas de acesso livre) 

Liga Portuguesa contra o Cancro 

Campanha do Lucas (ver 2.5.1 - Solidariedade) 

Centro Hospitalar do Conde Ferreira 

Actuação do grupo “Vozes da USFE” (ver 2.5.1 - Solidariedade) 
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Participação em inquéritos 

Escola Superior de Educação de Coimbra 
Fatores que contribuem para a intenção de Aging in Place 

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto 

O efeito do envelhecimento nos traços de personalidade: O papel mediador da empatia 

Universidade de Aveiro 

PT100 - Gerotranscendência: estudo de validação de instrumentos para a população idosa portuguesa 

Divulgação institucional 

CIAC - Centro de Informação Autárquico ao consumidor 

Comemoração do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor 

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto 

Sexualidade(s) na Menopausa – Um Olhar Crítico Interseccional 

Universidade de Aveiro e a Universidade do Porto 

Estudo do potencial da TV para reduzir o isolamento social de idosos 

No Fundo do Poço 

Peça de Teatro promovida pelo Orfeão de Matosinhos 

Rituais da Memória 

Museu da Memória de Matosinhos 

Noite europeia e dia internacional dos Museus em Matosinhos 

Iniciativa da Câmara Municipal de Matosinhos 

Se eu fosse Mar 

Iniciativa da Câmara Municipal de Matosinhos 

Workshop de Hortas Verticais 

CLIMAR 

Ambiente e Sustentabilidade 

Iniciativa do Lions Clube de Matosinhos 

Divulgação de alunos e colaboradores 

Leça da Palmeira e o Rio Leça nas Artes, nas Letras e nas Ciências 

Livro de Albano Chaves e António Mendes 

Memórias à Flor da Pele 

Exposição de Pintura de Rosalina Queirós 

Saúde Mental - À conversa com o Dr. Luís Santos 

Palestra promovida pelo Lions Clube da Senhora da Hora 

A Vida em Movimento 

Exposição de Fotografia de Vítor Rocha 

O relógio despertador 

Livro de António Cunha e Silva 
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2.7. Divulgação e Redes Sociais  

À semelhança de anos anteriores, a USFE divulgou as suas actividades através dos 

seguintes meios: 

 2.7.1. Internamente 

Destaques Mensais, impressos e versao digital (ver 2. Destaques Mensais in Anexos) 

Cartazes impressos colocados em pontos estratégicos nas nossas instalações 

 2.7.2. Externamente 

Website USFE (visitar www.usflorbelaespanca.org) 

Whatsapp 
A  USFE manteve 2 grupos activos dedicado ao convívio entre os membros da comunidade USFE fora 

do contexto escolar. 

Redes Sociais USFE 
Facebook (visitar https://www.facebook.com/universidadesenior) 

Instagram (visitar https://www.instagram.com/usflorbelaespanca/) 

Youtube - USFE TV (visitar https://www.youtube.com/channel/UCsyDqVqcolRM6l6sf5ZpkhA/videos) 

MUPIS colocados em vários pontos da cidade 

(com a colaboração da Câmara Municipal de Matosinhos) 

Distribuição de flyers 

(com a colaboração de colaboradores e alunos da universidade) 

Presidente da Direcção, ZéliaTeixeira, no Programa Matosinhos à Volta da Mesa 

(visitar https://www.youtube.com/watch?v=jcxkpPhicN4) 

 

 

https://www.usflorbelaespanca.org/
https://www.facebook.com/universidadesenior
https://www.instagram.com/usflorbelaespanca/
https://www.youtube.com/channel/UCsyDqVqcolRM6l6sf5ZpkhA/videos
https://www.youtube.com/watch?v=jcxkpPhicN4
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3. Análise da Situação Financeira 

3.1. Balanço 
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3.2. Demonstração dos resultados por natureza 
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3.3. Demonstração individual de fluxos de caixa 
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4. Notas Finais 
Estamos cientes de todas as dificuldades e obstáculos que ainda limitam o nosso crescimento e 

o regresso à autonomia financeira da nossa instituição e, por isso mesmo, 2022 foi um ano de 

esperança. Apesar do gigantesco desafio que foi enquadrar o “novo normal” nas dinâmicas da 

nossa universidade e nas aprendizagens dos alunos, o número de inscritos aumentou, 

aumentando também a oferta de disciplinas semanais e de outras actividades.  

Os alunos mostraram-se muito retraídos socialmente, psicologicamente abalados pelos 

confinamentos devido à COVID-19, pessimistas quanto ao futuro e pouco motivados para 

novos desafios físicos e intelectuais, mas colaboradores e professores fizeram um trabalho 

com óptimos resultados no sentido de criar e proporcionar momentos de desabafo e partilha 

de emoções entre alunos.  

Mais que do que regressar às tradicionais actividades da universidade sénior, os alunos 

puderam reaprender a conviver em sociedade e a gerir melhor os seus medos e ansiedades. 

Em 2022, para além de aprender ao longo da vida, percebemos que vai demorar a ficar tudo 

bem mas também que, juntos, estamos melhor. 

Esta diferença que fizemos, e continuamos a fazer, na vida diária dos nossos alunos deu-nos 

alento para continuar a enfrentar dificuldades e a superar obstáculos e devolveu-nos a 

capacidade de sonhar. 

A nossa missão - promover a saúde física e mental, criar novas relações sociais e de amizade e 

ter confiança no futuro - passou a ser mais significativa que nunca no caminho de formar 

seniores que continuem a ser membros de pleno direito da nossa sociedade. 

Numa sociedade cada vez mais envelhecida, os seniores são uma fonte de riqueza que 

inevitavelmente terá de ser explorada. Todo o conhecimento e experiência acumulados ao 

longo de uma vida produtiva terão de ser mediados com o ímpeto e vivacidade da juventude 

de forma a crescermos juntos. De outra forma, todos ficaremos velhos e obsoletos, mais cedo 

do que gostaríamos. 

 

Matosinhos, 22 de fevereiro de 2023 

 

A Direcção: 

 

Zélia Teixeira - Presidente 

Pedro Mira Lopes - Tesoureiro 

Hélder Torres - Secretário 

Luísa Ramos - Vogal 

Miguel Teixeira - Vogal 
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5. Parecer do Conselho Fiscal 

 

 

Fernando Sá Pereira - Presidente 

Mário Lopes - Vogal 

João Coelho - Vogal 





 

 

Plano de Actividades 2023 
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1. Plano de Actividades 
A Universidade Sénior Florbela Espanca espera manter todas as actividades e, logo que 

possível, introduzir novidades, especialmente a nível do bem-estar físico e psicológico. 

Dentro das nossas possibilidades e gerindo os nossos recursos, planeamos continuar a ser uma 

comunidade alargada que une e promove a interacção de colaboradores, ex-colaboradores, 

alunos, ex-alunos, família e amigos. 

Continuaremos a trabalhar afincadamente, com dedicação e entrega a este projecto de ensino 

e crescimento, onde a partilha, a livre troca de ideias, o respeito pelo outro e a vontade de ser 

melhor continuam a fazer a diferença na vida dos nossos alunos. 

Mais do que uma universidade sénior, para alguns, somos família; para muitos, somos uma 

segunda casa; para todos, um porto de abrigo.  

Unidos somos, como sempre fomos, a certeza de um futuro melhor. Este é o nosso plano. 

1.1. Actividades Lectivas 

Em 2023 temos planos para efectuar algumas alterações ao plano curricular actual de 

forma a melhor responder à procura que temos tido.  

De forma a amenizar a insuficiência de recursos financeiros, iremos fazer uma nova 

campanha para captação de professores voluntários, seguindo uma política de 

recrutamento que garanta a qualidade de ensino. 

A continuidade de disciplinas com assistência média semestral inferior a 8 alunos 

(Informática 1, Taichi, Actualidades, Inglês 1 e Teatro) será avaliada em função da sua 

capacidade âncora (disciplinas que embora não tenham uma frequência elevada, são 

essenciais para manter alunos que estão inscritos noutras disciplinas).  

Para complementar o plano curricular actual e/ou substituir disciplinas que possam 

fechar, estamos a equacionar as seguintes adições: 

Nova turma de Pintura 

Fitness sénior 

Movimento Somático 

Jogos e desafios cognitivos 

História e teoria do Cinema 

Estórias da História 

Iniciação ao Mandarim 

Entre extremos (Debate) 

Outra possibilidade de tornar a oferta de disciplinas mais rica passa pelas aulas de acesso 

livre. As tardes de 3ª feira com temas rotativos têm tido muita receptividade junto dos 

nossos alunos pelo que pretendemos manter as parcerias que já temos e abrir espaço para 

outras instituições e palestrantes convidados. 
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Aulas de acesso livre previstas para o ano de 2023 

Designação Formador Formato 

Vozes da USFE Dr.ª Luísa Ramos Semanal 

EcoArte Vários Semanal 

Medicina Preventiva Dr.ª Fátima Soares Mensal 

História das Religiões Pe. José Fabião Mensal 

Medicina Integrativa Especialistas CUF Porto Mensal 

Conforto Pessoal Dr.ª Luísa Ramos Mensal 

Património de Matosinhos Dr. Júlio Pinto da Costa Flexível 

Sociedade e Cidadania Dr. João Gomes Flexível 

MUMMA Dr.ª Conceição Pires Flexível 

 

1.2. Projectos e Eventos 

A universidade tenta activamente promover actividades para além da componente lectiva 

centradas no trabalho colaborativo dos alunos, professores e/ou colaboradores com total 

liberdade criativa e dinâmicas próprias a cada turma.  

Para 2023 temos as seguintes actividades planeadas: 

FESTA DE FINAL DE ANO LECTIVO DA USFE  

Festa organizada com actuações das turmas de Teatro, Dança, Taichi entre outras 

surpresas que resultam em momentos de diversão e partilha entre alunos, 

colaboradores, professores, amigos e familiares no Orfeão de Matosinhos. 

EXPOSIÇÃO COLECTIVA NOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MATOSINHOS-LEÇA 

Já foram efectuados os primeiros contactos institucionais para organizar uma colectiva 

de pintura com trabalhos originais dos alunos da turma de Pintura. 

DESFILE DE ECOMODA 

As alunas do atelier de EcoArte estão a preparar um desfile no Orfeão de Matosinhos 

para apresentar as suas criações com peças de vestuário recuperadas e customizadas 

com restos de tecidos e outros materiais reciclados. 

AO SOM DE UMA MÚSICA QUALQUER 

A turma de Teatro está a preparar uma série de improvisações com base em músicas. 

O resultado final será filmado e editado pelos alunos da turma de Informática e 

posteriormente publicado no canal de Youtube da USFE. 

16º ANIVERSÁRIO DA USFE 

Em actividade há 16 anos, a USFE tem muito que recordar. Para estas comemorações 

estamos a planear fazer uma exposição dos momentos mais importantes na nossa 
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história com destaque para os 2 congressos organizados, um almoço convívio no Hotel 

Tryp Porto Expo, um ciclo de palestras com os nossos convidados mais marcantes (Dr.ª 

Luísa Salgueiro, Dr. Sobrinho Simões, Dr. Joel Cleto, Dr. José Soares, entre outros) e 

elaboração de um documentário com entrevistas de professores e alunos que 

passaram pela nossa instituição. 

1.3. Actividades Culturais 

A USFE pretende continuar a proporcionar aos seus alunos programas culturais de 

qualidade que aliem novas aprendizagens e experiências a momentos de convívio e lazer. 

As nossas propostas para 2023 são as seguintes: 

VISITAS GUIADAS 

Sea Life  

WOW - World of Wine 

Eugénio de Andrade - 100 anos do nascimento (Museu Municipal de Valongo)  

Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto 

Palacete dos Viscondes de Balsemão: Banco de Materiais  

Igreja do Recolhimento das Órfãs da Sra Senhora da Esperança  

Conservas Pinhais Factory Tour 

Casa-Museu Fernando de Castro 

Oficina da Regueifa e do Biscoito 

PASSEIOS 

Passeio Verde - Ponte suspensa de Arouca e Passadiços do Paiva 

Uma ponte, dois tabuleiros - Ponte D. Luís e Cais de Gaia 

Mercado na Batalha 

VIAGENS DE 2 DIAS 

Santuário de Fátima, Grutas de Mira de Aire e Mosteiro da Batalha 

Maio Português - Fundão e cerejas, Aldeia Histórica de Piódão 

TEATRO E CINEMA 

Amadeo - Cinemas NOS 

Sem Medo - TECA 

Jocasta - TNSJ 

Hamlet - TNSJ 

1.4. Colaboração Institucional 

Continuaremos a colaborar activamente com a Câmara Municipal de Matosinhos (CMM), 

com a Associação Empresarial do Concelho de Matosinhos (AECM) e com o Lions Clube de 

Matosinhos (LCM) em regime de interajuda, solidariedade e colaboração institucional e 

manteremos as portas abertas a colaborações com outros projectos educativos e 

culturais, à semelhança do que temos feito até agora. 
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1.5. Divulgação Institucional 

Vamos manter a divulgação das nossas actividades pelos canais usuais, mantendo uma 

rede virtual que sirva de elo de ligação a toda a comunidade USFE, com presença assídua 

no Youtube e nas redes sociais Facebook, Instagram e Whatsapp com conteúdo relevante 

e actualizado para os nossos alunos. 
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2. Orçamento 
O orçamento para o ano de 2023 foi elaborado tendo em consideração os valores apurados na 

contabilidade do ano de 2022 e a actividade prevista pela direcção da associação para o ano de 

2023. A estrutura do orçamento foi efectuada de acordo com o esquema seguinte: 

 

 

 

2.1. Orçamento de Proveitos 

 

Para 2023 continua um decréscimo acentuado nas prestações de serviços, pela forte 

redução do valor das propinas face a exercícios anteriores. 

 

2.2. Orçamento de Investimentos 

 

Apesar de já estar previsto no ano transacto e não ter sido realizado pelos motivos já 

adiantados, prevê-se para 2023 um investimento para obras de melhoramento da nossa 

sede que está já com algum grau de degradação. 
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2.3. Orçamento de Custos 
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2.4.  Orçamento Global 

 

 

Matosinhos, 22 de fevereiro de 2023 

 

A Direcção: 

 

Zélia Teixeira - Presidente 

Pedro Mira Lopes - Tesoureiro 

Hélder Torres - Secretário 

Luísa Ramos - Vogal 

Miguel Teixeira - Vogal 
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3. Conclusões 
Estamos certos que os nossos esforços de divulgação da universidade e o trabalho em equipa 

para adequar conteúdos e normalizar os níveis de ansiedade dos alunos em 2022 irão permitir 

um crescimento favorável na frequência dos alunos, à semelhança do que temos verificado 

nos últimos meses de actividade. 

Para a maioria dos nossos alunos, o “novo normal” passa por conviver diariamente com a 

lembrança dos anos que lhes foram negados, da sensação de insegurança e impotência pelo 

que pode voltar a acontecer. Muitos ficaram tolhidos, tanto física como animicamente e alguns 

saem exclusivamente para a universidade, que consideram uma extensão da sua própria casa. 

Se muitos se sentiram empurrados para o confinamento, outros tantos sentiram-se 

empurrados para fora dele, sem o privilégio dos 2 factores que mais influenciam a 

consolidação de novos conhecimentos nos mais idosos - tempo e segurança.  

Sentimos que o nosso trabalho é agora mais importante do que nunca. Mais do que ensinar os 

seniores a aprender novas competências e saberes, temos de os auxiliar pacientemente a 

ultrapassar as incertezas da vida que sempre existiram e continuarão a existir.  

A primeira componente desta tarefa já foi implementada: ouvir os alunos, proporcionando um 

espaço onde pudessem trocar experiências e abertamente falar dos seus medos e receios. 

O próximo passo é continuar a escutar atentamente os alunos e proporcionar-lhes 

oportunidades que lhes permitam expandir a sua zona de conforto como passeios e outras 

actividades de grupo. 

O tempo é nosso até deixar de ser. Façamos o melhor uso dele. 

 





 

 

Anexos 
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1. Anexos às Demonstrações Financeiras 2022 

1.1. Identificação da entidade 

 1.1.1. Dados de identificação 

Designação da entidade: ASSOCIAÇÃO CULTURAL SENHOR DO PADRÃO 

Sede social: RUA BRITO CAPELO, 168 

Natureza da atividade: Outras actividades educativas, n.e. 

1.2. Referencial contabilístico de preparação das 

demonstrações financeiras 

 1.2.1. Referencial contabilístico utilizado 

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com todas as normas 

que integram o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), as quais contemplam 

as Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de 

Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e as Normas Contabilísticas de 

Relato Financeiro (NCRF). Mais especificamente foram utilizadas as Entidades do 

Sector Não Lucrativo (ESNL). 

 

Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base os seguintes 

pressupostos: 

 

- Pressuposto da continuidade 

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade 

das operações e a partir dos livros e registos contabilísticos da entidade, os quais 

são mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em 

Portugal. 

 

- Regime da periodização económica (acréscimo) 

A Entidade reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados, 

independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento. As quantias 

de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados são 

reconhecidas em “Devedores por acréscimos de rendimento”; por sua vez, as 

quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou liquidados são 

reconhecidas “Credores por acréscimos de gastos”. 

 

- Materialidade e agregação 

As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros 

itens das demonstrações financeiras. 

A Entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito de 

apresentação das demonstrações financeiras. 
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- Compensação 

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente 

nos respetivos itens de balanço e da demonstração dos resultados, pelo que 

nenhum ativo foi compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por 

qualquer rendimento, ambos vice-versa. 

 

- Comparabilidade 

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adoptados a, 31 de 

Dezembro de 2022 são comparáveis com os utilizados na preparação das 

demonstrações financeiras em 31-12-2021. 

 

1.3. Principais políticas contabilísticas 

 1.3.1. Bases de mensuração usadas na preparação das 
demonstrações financeiras 

As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes: 

 

- Eventos subsequentes 

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre 

condições que existiam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras. 

Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são 

divulgados no anexo às demonstrações financeiras. 

 

- Moeda de apresentação 

As demonstrações financeiras estão apresentadas em euro, constituindo esta a 

funcional e de apresentação. 

 

- Ativos fixos tangíveis 

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido 

das depreciações acumuladas. 

 

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método 

da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada 

classe de ativos. Não foram apuradas depreciações por componentes. 

 

As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como 

gasto no período em que ocorrem. 

 

- Caixa e depósitos bancários 

Este item inclui caixa, depósitos à ordem e outros depósitos bancários. Os 

descobertos bancários são incluídos na rubrica “Financiamentos obtidos”, expresso 

no “passivo corrente”. 
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- Fornecedores e outras contas a pagar 

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são 

registadas pelo seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo 

valor. 

 

- Rédito e regime do acréscimo 

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela 

prestação de serviços decorrentes da atividade normal da Associação. 

Observou-se o disposto no ponto 10 - Rédito das Entidades do Sector Não 

Lucrativo, dado que o rédito só foi reconhecido por ter sido razoavelmente 

mensurável, é provável que se obtenham benefícios económicos futuros e todas as 

contingências relativas a uma venda tenham sido substancialmente resolvidas. 

Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos 

serviços ou se periódicos, no fim do período a que dizem respeito. 

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização 

económica, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante 

o período até à maturidade. 

 

- Subsídios 

Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma 

garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a Entidade 

cumpre com todos os requisitos para o receber. 

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento ativos fixos tangíveis 

e intangíveis, estão incluídos no item de “Outras variações nos capitais próprios”. 

são transferidos numa base sistemática para resultados à medida em que decorrer 

o respetivo período de depreciação ou amortização. 

 

1.4. Ativos fixos tangíveis 

 1.4.1. Divulgações sobre ativos fixos tangíveis, conforme quadro 
seguinte: 
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1.5. Rédito 

 1.5.1. Políticas contabilísticas adoptadas para o reconhecimento do 
rédito incluindo os métodos adoptados para determinar a fase 
de acabamento de transações que envolvem a prestação de 
serviços 

O rédito associado com a transacção foi reconhecido com referência à fase de 

acabamento da transacção à data do balanço, tendo sido utilizado o método da 

proporção entre os custos incorridos até à data e os custos totais estimados. 

 1.5.2. Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida 
durante o período, conforme quadro seguinte: 

 

1.6. Subsídios do Governo e apoios da Autarquia 

 1.6.1. Política contabilística adoptada para os subsídios do Governo, 
incluindo os métodos de apresentação adoptados nas 
demonstrações financeiras 

A Associação no presente exercício, obteve o seguinte subsídio:  

Câmara Municipal Matosinhos 10.000,00€ 

1.7. Impostos e contribuições 

 1.7.1. Divulgação dos seguintes principais componentes de gasto de 
imposto sobre o rendimento: 

Gasto (rendimento) por impostos sobre o rendimento; 

Isenção definitiva nos termos do artigo 11.º CIRC. 
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1.8. Benefícios dos empregados 

 1.8.1. Benefícios dos empregados e encargos da entidade 

 

1.9. Divulgações exigidas por diplomas legais 

 1.9.1. Informação por atividade económica 

Descrição Atividade CAE 

 

 1.9.2. Informação por mercado geográfico 

 

 1.9.3. Decomposição e movimento dos fundos patrimoniais 
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1.10. Outras informações 

 1.10.1. Discriminação dos fornecimentos e serviços externos 

 

1.11. Resultado líquido do período 

O Resultado líquido do exercício de 2022, foi negativo no montante de 3.175,21€ (Três 

mil, cento e setenta e cinco euros e vinte e um cêntimos) e a direcção propõe a sua 

aplicação em Resultados Transitados. 
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2. Destaques Mensais 
 

 

  



Associação Cultural Senhor do Padrão  Relatório e Contas 2022 

Página 50 de 58 

 

 

 

  



Associação Cultural Senhor do Padrão  Anexos 

Página 51 de 58 

 

 

 

  



Associação Cultural Senhor do Padrão  Relatório e Contas 2022 

Página 52 de 58 

 

 

   

  



Associação Cultural Senhor do Padrão  Anexos 

Página 53 de 58 

 

 

 

  



Associação Cultural Senhor do Padrão  Relatório e Contas 2022 

Página 54 de 58 

 

 

 

  



Associação Cultural Senhor do Padrão  Anexos 

Página 55 de 58 

 

 

 

  



Associação Cultural Senhor do Padrão  Relatório e Contas 2022 

Página 56 de 58 

 

 

 

  



Associação Cultural Senhor do Padrão  Anexos 

Página 57 de 58 

 

 

 

  



Associação Cultural Senhor do Padrão  Relatório e Contas 2022 

Página 58 de 58 

 

 

 


