


Envelhecer é uma arte 



  

                 “Vingar a velhice é continuar a trabalhar”  
                                                                                                                                                                      (Georges Clemenceau cit in Carvalho, 1989) 

  

  



resposta social 

 
Universidade Sénior 
Rainha Dona Leonor 

Associação de Desenvolvimento do 
Conhecimento Rainha Dona Leonor 

(ADCRDL) 

formação contínua das pessoas 





“Proporcionar a atualização sócio-cultural das pessoas com idade 
igual ou superior a 50 anos (salvo exceções); fortalecendo a sua 
participação social e cultural, exercendo o seu direito de cidadania”  
 

Envelhecimento saudável e com qualidade  

 

Participação em atividades de carácter social, cultural e 

 comunitário 
 

Voluntariado (na e para a comunidade) 

 

Elevar o nível de conhecimento 

 

Melhorar auto-estima e a auto-confiança 

Objetivos 



Oferta pedagógica: 
 
Teóricas: 
“Cidadania”; “Como mudam as culturas”; “Educação para a saúde”; ”Francês”; ”Grandes 
Compositores e sua música”; “História de França”; ”História de Portugal”; “Literatura”; 
“Matemática” ;”Português, poesia, escrita criativa e cultura”; “Português para estrangeiros”; 
“Psicologia” 
 

Práticas: 
“Aguarela I e II”; “Artes Florais I e II”; “Bordados das Caldas”; “Cerâmica”; “Corte e Costura I e 
II”; “Dança e relaxamento”; “Fotografia I e II”; “Ginástica”; “Educação Musical/Grupo coral” 
“Informática I,II e III”; “Instrumentos musicais : Órgão, flauta, acordeão, viola, instrumentos de 
percussão”; “Pintura I e II”; “Teatro e expressão dramática”; “Tricot e croché”; “Yôga” 

Ano Lectivo 2015/2016 
Início de atividade: Maio de 2007 

340 
Alunos 

26 
Professores 

29 
Disciplinas 







“Conta-me um conto” 
Promover a leitura e o convívio entre gerações é o que se propõe com esta 
parceria que colmata a distância a que se encontram as Escolas e Instituições das 
Freguesias do Concelho 
 

Projectos 





Projectos 

“Arte e o Saber” 
Em parceria com o Estabelecimento Prisional das Caldas da Rainha, a USRDL no 
ano de 2016, irá promover o projecto “ A Arte e o Saber – desenvolvimento de 
actividades culturais, recreativas e sociais”, destinado à população reclusa 
daquele Estabelecimento Prisional 



Projectos 

“Reciclar para cuidar” 
Educar alunos/professores/funcionários, para uma boa convivência com o meio 
ambiente e a preservação do planeta 
Estimular a iniciativa dos alunos/professores/funcionários em reciclar materiais 
Chamar a atenção e despertar consciências para o problema do lixo 
promovendo o voluntariado e a Solidariedade 



Sistema de informação 

de comunicação 
Foram implementados mecanismos de circulação de informação: 
 
 
Blog 
 
Boletim eletrónico de frequência mensal (newsletter) 
 
 Cartazes de divulgação de actividades 
 
  Divulgação por e-mail e meios de comunicação locais 
 
   Facebook institucional 
 



Projecto internacional que consiste na identificação 
e disseminação de métodos inovadores no ensino sénior 

Digitally innovative 

unique ones 

 

A Rede de Universidades de Terceira Idade (RUTIS), selecionou 
a USRDL para representar Portugal neste projecto 

métodos 
formais e 
teóricos 

métodos 
inovadores 
e criativos 

resultando em mais e melhores competências dos Professores 

Duração de 2 anos e tem como parceiros, diversos países, tais como: 
Polónia, Eslováquia, Portugal, República Checa e Turquia 



Actividades 

extra-curriculares 

quintas-feiras 
à tarde 

- Projetos pontuais: 
Festa do Natal, 
Carnaval, 
Dia Internacional do
Idoso,… 
   

- Concursos 
- Workshops 
- Visitas de estudo 
- Palestras 
- Intercâmbios entre 
Universidades Séniores 
 







Lançamento de Livros 
Dra. Isabel Sá Lopes 

“Sons da Alma” 

“Amizade – Friendship” 



Rede de Excelência 

RUTIS 

A RUTIS – Associação Rede de Universidades da 
Terceira Idade – é uma Instituição de Utilidade 
Pública que promove o envelhecimento ativo e 
representa as universidades seniores portuguesas 
 
 
 Tem mais de 270 membros, que representam 
 40.100 alunos e 5.050 professores voluntários 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A RUTIS implementou um processo de certificação das 
Universidades Seniores 

 evidenciar a qualidade dos serviços existentes 

 atestar o seu funcionamento e organização 

 
Pretende-se criar melhores condições de funcionamento, de 
convívio e de partilha, para com os alunos, professores, dirigentes e 
todas as entidades que contribuem de alguma forma para o 
envelhecimento ativo 
 
A USRDL foi certificada como membro pertencente à Rede de 
Excelência da RUTIS e, nessa conformidade, é intenção dar 
continuidade a todo esse processo, numa perspetiva de melhoria 
contínua dos serviços 

Rede de Excelência 

RUTIS 



Recebeu o certificado de 
“Universidade Sénior de Excelência” 

da RUTIS 



 “Nós somos o que fazemos  repetidamente.  A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito”.  
                                                                                                                                                                                   Aristóteles 


