Comunicação do Reitor na cerimónia de abertura do ano letivo
2018/2019

Exmºs Senhores
Professores; Alunos; Presidente e Vice presidente da Camara Municipal de Armamar; Vereadora
da Cultura; Chefe de Gabinete do Sr. Presidente da Câmara de Armamar Drª Ivete Centenário; D.
Elizabete; Representante da ATAR; Demais colaboradores.
A aventura continua, sem desânimos, com alguns sobressaltos, mas com o mesmo entusiasmo do
início, sempre numa dinâmica multifacetada, cujos frutos já são patentes entre nós, os mais
interessados, assim como no meio onde estamos inseridos.
É o sétimo ano de atividade que vamos hoje iniciar. Sem interrupções, sem paragens, com um
aumento de interesse, ano após ano. Este interesse verifica-se, entre outros marcadores, nas
matrículas que sistematicamente vão aumentando.
Frequentaram a nossa USA, no ano transato, 70 alunos, com uma presença ativa, apresentando
sugestões, ideias, propostas novas, em ordem ao bom funcionamento da nossa universidade
dentro de uma colaboração exemplar, sempre numa perspetiva de melhorar a oferta que
apresentamos às várias sensibilidade culturais e artísticas.
Não é exceção este ano de 2018/19 com novas disciplinas, novas atividades, novos projetos, novos
professores, novos alunos, procurando levar ao mais alto nível o ensino e a partilha de
conhecimentos e de convívio.
Procuramos a dinamização das atividades educativas, em regime não formal, sem fins de
certificação ou lucrativos, no contexto da formação ao longo da vida e na promoção do convívio
entre toda a comunidade universitária e local, por forma a fornecer-lhes um espaço de vida,
devidamente organizado e adaptado às suas idades, personalidades e relações sociais.
Defendemos que o acréscimo de saber e o interesse pelo mundo que nos rodeia contribuem para
o aumento da qualidade de vida e um envelhecimento feliz e ativo, diminuindo os sintomas de
doença depressiva. Daqui deduzimos que esta nossa Casa tem uma ação cultural de enorme valor,
mas também, uma função social cujos frutos serão notórios, nesta geração e na dos mais novos:
vossos filhos e netos.
Uma palavra de gratidão para com os nossos professores que de forma gratuita por vezes
gastando do seu próprio bolso, nos têm acompanhado nesta aventura sempre com uma dedicação
que nunca é demais exaltar.
A nossa gratidão estende-se à Camara Municipal de Armamar, que, além dos transportes, ajuda
monetária, nos disponibiliza os préstimos sempre atentos e generosos da nossa Drª Ivete e da D.
Elizabete. À nossa Vereadora da Cultura devemos a persistência em tudo manter em atividade,
por vezes frenética, não aceitando facilmente um “não” com um único objetivo: deixar as coisas
um pouco melhor, cada ano que passa. Para ela vai também a nossa gratidão.
Faço votos para que seja mais um êxito este novo ano que agora começa. Estaremos atentos a
todas as vossas sugestões, como sempre.
Armamar,15 de Outubro de 2018
O Reitor da Universidade Sénior de Armamar
Pe Dr. Artur Mergulhão.

