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UNIVERSIDADE SÉNIOR DA CURIA INICIA ANO LETIVO DE FORMA PRESENCIAL 

 

O novo ano letivo 2020/2021 da Universidade Sénior da Curia (USC) arranca de forma presencial, esta 

terça-feira, dia 6 de outubro, nas instalações do Curia Tecnoparque, em Tamengos, com cerca de 60 

alunos inscritos e uma vasta oferta curricular. 

A cerimónia de abertura decorreu, no passado dia 1, no Cineteatro Anadia, com a presença de alunos e 

docentes, tendo a mesma sido presidida pela presidente da Câmara Municipal de Anadia, Maria Teresa 

Cardoso, acompanhada pelos vereadores Jennifer Pereira e Ricardo Manão.  

Maria Teresa Cardoso deu as boas vindas aos alunos e docentes presentes, deixando uma mensagem de 

esperança e de confiança mútua desejando que tudo corra pelo melhor. Referiu que a USC, “para além 

da partilha de afetos, é também a partilha de conhecimentos e de contínuo aprender”. 

A autarca adiantou que o Município de Anadia preparou este regresso da Universidade Sénior de forma 

presencial, em articulação com a Autoridade de Saúde local, tendo sido “criadas todas as condições e 

implementadas as medidas necessárias para que esteja garantida a segurança de alunos e docentes”. 

O Coordenador da USC, Alexandre Osório, também dirigiu algumas palavras aos presentes sobre o 

programa curricular, dando a conhecer os docentes que vão lecionar as várias disciplinas e oficinas, 

tendo considerado que “é muito importante este regresso para transmitir confiança, porque a vida 

continua”. 

A vereadora Jennifer Pereira encerrou a sessão, deixando algumas palavras de agradecimento dizendo 

que “é com regozijo que estamos aqui hoje reunidos, após um longo período separados”. 

Salientou que as regras vão ser um pouco diferentes, tendo em conta os constrangimentos do Covid-19. 

Mostra-se confiante neste regresso e que o ano letivo “vai correr bem” e que “serão observadas” todas 

as regras de segurança para evitar a propagação da pandemia, nomeadamente o uso de máscara, 

distanciamento físico e higienização das mãos. Frisou ainda que os espaços de sala de aula também 

sofreram algumas alterações em articulação com a Autoridade de Saúde local.  

Uma das novidades apresentadas para este ano é que todos os alunos e professores, terão um cartão 

de acesso, evitando assim a assinatura presencial a cada uma das disciplinas. Tudo para evitar contactos 

e partilhas de objetos. O Município de Anadia entregou ainda a todos os alunos um kit com máscaras 

reutilizáveis. 
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A sessão contou ainda com um momento musical protagonizado pelo grupo Groov’Art – Academia de 

Artes, de São Lourenço do Bairro. 

A USC centra-se na promoção do ensino não formal, através da atualização de conhecimentos num 

contexto de formação ao longo da vida. Disponibiliza unidades curriculares em diversas áreas 

formativas, nomeadamente “Sociedade, Línguas e Culturas”, “Saúde, Motricidade e Bem-Estar”, 

“Expressões”, “Projetos”, “Oficinas” e “Atividades Extracurriculares”. 

A USC está localizada nas instalações do Curia Tecnoparque, em Tamengos, Anadia, funcionando, de 

segunda a sexta-feira, das 9h30 às 18h30. 
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