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Matrículas abertas para 2019-2020
As actividades da Universidade Sénior As Mestras de Ranatus começam a 10 de Outubro. As matrículas estão
abertas e as informações podem ser pedidas na junta de
freguesia ou pelos números 963085123 ou 969427455.

Destaque

Ranhados avança com universidade
para o bem-estar dos seus seniores
Viseu A Universidade Sénior foi apresentada sábado à noite perante uma sala cheia de pessoas que souberam reconhecer
a importância de um projecto pensado para garantir um envelhecimento activo. As inscrições já estão abertas.
EDUARDA MACÁRIO

Eduarda Macário
Está criada a Universidade Sénior As Mestras de Ranatus,
com sede em Ranhados, que
visa apoiar não só o envelhecimento activo da população
sénior de Viseu, mas também
apoiar e reforçar a aprednizagem ao longo da vida. A sessão
solene de abertura do ano lectiuvo 2019-2020 aconteceu no
sábado à noite na sede da Junta
de Freguesia de Ranhados que
abraçou o projecto desde o seu
início.
Pensado e proposto pelo
professor da terra, Manuel Aníbal, este projecto aguarda agora
pelos alunos interessados em
frequentar as mais diversas actividades propostas. As inscrições estão abertas.
Sem a preocupação das avaliações ou dos certificados, a
Universidade Sénior vai ser um
espaço dinâmico com o desenvolvimento de áreas de aprendizagem que os alunos desejarem. Isto é: o ano lectivo avança
com as áreas de Geografia e Cidadania, Informática, Inglês,
História e Português, Cultura e
Literatura Portuguesa para as
quais já há professores. Mas no
mês seguinte poderá haver outras áreas como enfermagem,
nutrição, primeiros socorros,
Matemática, dança, costura, hidroginástica ou canto coral.
“Haja alunos interessados e
haverá professores para todas
as áreas desejadas”, garantiu
Manuel Aníbal Silva, o mentor
deste projecto que visa unir e
projectar a comunidade de Ranhados. Um projecto pensado
para Viseu que acabou por dar
origem à Associação Alegre Espírito. “E é assim que nos sentimos todos quando procurámos dar vida ao lema ‘pelo sonho é que vamos’”, sublinhou
o presidente da direcção da associação que assume a responsabilidade pela Universidade
Sénior As Mestras de Ranatus.
Os interessados em frequen-

Manuel Aníbal Silva, Cristina Brasete, Engrácia Castro e Luís Filipe Mendes aplaudiram o projecto que visa afirmar-se como um polo de desenvolvimento social e cultural

tar esta universidade terão que
ser sócios da Algegre Espírito
pagando uma propina de 10
euros mensais mais um euro
para a quota da associação.
Montantes simbólicos tendo
em conta também que todo o
trabalho das pessoas envolvidas é voluntários.
Um polo de
desenvolvimento
Um sonho abraçado desde
logo pela Junta de Freguesia de
Ranhados por se tratar de uma
grande mais-valia para a freguesia mas também para a comunidade viseense.
“Entendemos que se trata de
uma grande mais-valia para todos os que quiserem enriquecer os seus conhecimentos e
experiencia”, reconheceu o presidente da Junta de Freguesia
de Ranhados, Luís Filipe Mendes, apontando o facto deste
projecto ter envolvido também
de forma muito positiva as
principais forças políticas da
freguesia.

O grupo Animustuna, do Campo da Madalena, encerrou a sessão solene de abertura do ano lectivo 2019-2020

A junta de freguesia apoia a
universidade sénior com a cedência de instalações, água e
luz e, ainda, um contributo financeiro para que o sonho se
concretize.
Presente na sessão solene, a
vereadora da Educação reconheceu que desde o início entendeu que se tratava de um
projecto que não podia ficar
pelo caminho.

“Estão a dar um passo de gigante para as nossas freguesias
para que não seja só o centro
da cidade a abraçar projectos
desta natureza”, afirmou Cristina Brasete, adiantando que se
trata de um projecto de educação muito útil para a sociedade,
desde logo porque consegue
ser intergeracional.
Reconhecendo que se trata
de um projecto com pernas

para andar, a vereadora avançou que a autarquia já tem as
mesas e as cadeiras disponíveis
para entregar”.
Satisfeita estava Engrácia
Castro, a presidente do conselho pedagógico, para quem a
Universidade Sénior As Mestras de Ranatus “é um polo de
desenvolvimento social e central”.
“Este casa irá ao encontro das

necessidades da comunidade
para um envelhecimento activo pois abarca um leque
muito abrangente de competências”, afirmou a antiga directora regional de Educação
do Centro, lembrando que se
trata de um projecto “anti-depressão” que só vai para a
frente se houver público interessado e participativo no seu
envelhecimento activo.|

