
23 FANTÁSTICAS DISCIPLINAS 
À ESCOLHA !
Inscreva-se!

Traga um novo aluno e 
ganhe um bónus!

As nossas ofertas

Disciplinas

Percursos na Natureza (caminhada)
Costura Criativa e Solidária NOVO

Orfeão
Cozinha Tradicional e Contemporânea

Teatro NOVO
Viagens pelo Mundo
Hidroginástica NOVO

Cidadania e Cultura Geral
Património Natural

Lavores
Práticas Alternativas de Bem-Estar

Design Têxtil NOVO
Academia de Saúde NOVO

Reciclagem e Transformação NOVO
Meditação / Relaxamento NOVO 

Treino Funcional NOVO
Cerâmica (barro) NOVO

Arte Natura NOVO
Biodanza NOVO

Informática
Grupo Etnográfico Roga P’ró Doiro
Expedições Arqueológicas NOVO

Pilates Clínico

Outras atividades interessantes

Dentro das limitações que a salvaguarda da saúde pública implica
teremos atividades que se possam desenvolver respeitando

as orientações das entidades de saúde e de seguranca.

2022/2023
Guia Informativo

CONTACTOS ÚTEIS 
 

Bombeiros Voluntários de Armamar
Câmara Municipal de Armamar
Unidade de Saúde de Armamar

Posto de Saúde de São Cosmado
CTT

Farmácia Baptista Ramalho
Farmácia Lúcio

G.N.R.

254 855 209
254 850 800
254 855 260
254 946 250
254 858 166
254 858 132
254 855 208
254 600 246

 

Universidade Sénior de Armamar
(+351) 254 850 800

uni.senior@cm-armamar.pt
www.cm-armamar.pt



Requisitos de acesso
> Ter idade igual ou superior a 50 anos; 
> Ter disponibilidade de tempo para frequentar as aulas; 
> Decidir livremente as disciplinas que pretende integrar; 
> Ter vontade de viver melhor.

Horário Semanal

O que é afinal uma Universidade Sénior?

> Uma oferta socio-educativa, que visa criar e dinamizar regularmente activi-
dades sociais, culturais, educacionais e de convívio, preferencialmente para e 
pelos maiores de 50 anos;
> Um espaço interessante e privilegiado de ocupação dos tempos e nomeada-
mente, de inserção e participação  
social dos mais velhos;
> Uma resposta de ensino não formal, sem fins de certificação e no contexto 
de formação ao longo da vida
> Um projecto sem fins lucrativos integrado por docentes voluntários. 

Esqueça os mitos...

> Não é necessário possuir habilitações escolares;
> Não é obrigatória a frequência às aulas;
> Não existe qualquer tipo de avaliação do aluno;
> Não tem necessariamente que se utilizar papel e caneta;

O que ganha com a Universidade Sénior?

> Muda as suas rotinas; 
> Uma atitude mais ativa;
> Retarda o envelhecimento; 
> Fomenta a sua saúde mental e física;
> Integra-se em momentos de convívio e camaradagem;
> Vivencia sensações de alegria e bem-estar; 
> Sente-se acompanhado; 
> Partilha experiências de vida e conhecimentos;
> Participa em atividades de lazer;
> Desafia-se a si mesmo, ocupando o tempo com áreas de interesse que 
nunca concretizou por indisponibilidade ou falta de oportunidade.

   Calendário Anual 
Abertura do ano
7 de novembro
Férias de Natal

19 de dezembro a 2 de janeiro
Férias de Carnaval

20 e 21 de fevereiro
Férias de Páscoa

3 a 14 de abril
Encerramento do ano

22 de junho


