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Escola Sénior do Mundo Rural - 2007 

 

O ano de 2007 iniciou-se com a inauguração no dia 15 de Janeiro do pólo da Escola Sénior do Mundo Rural: 

"Pólo das Ilhas".  

Na abertura da Escola estiveram presentes alunos, professores, técnicos do Monte e da Câmara Municipal de 

Arraiolos, os quais tiveram oportunidade de provar um delicioso lanche confeccionado pelas alunas.     

Encontram-se a frequentar este pólo 9 alunas do sexo feminino e um elemento do sexo masculino em aulas de 

Ginástica, Tecnologias de Informação e Comunicação e Alfabetização. 

 

        

 

No pólo da Igrejinha decorrem as aulas de Agricultura Biológica, no âmbito das quais foi efectuada uma visita 

de estudo à Herdade do Freixo do Meio. Os alunos forma acompanhados pela técnica do Monte, Paula Santos, 

e pelos professores António Saias e Carlos Ruivo.  

Após uma resenha histórica sobre a herdade, feita pelo Eng.º Álvaro Cunhal, o grupo efectuou uma visita à 

exploração, na sua vertente pecuária e agrícola, tendo oportunidade de trocar impressões com os 

trabalhadores da mesma.  

No final do dia os participantes degustaram um lanche com produtos biológicos da herdade.       
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Ainda no âmbito desta disciplina, os alunos receberam no dia 6 de Fevereiro a visita de Gottlieb Basch, 

Professor Associado do Departamento de Fitotecnia da Universidade de Évora, que muito gentilmente acedeu 

ao convite do professor da ESMR, António Saias.   

Durante a aula, Gottlieb Basch falou aos alunos sobre as vantagens da não mobilização, ou fraca mobilização, do 

solo. Após esta componente teórica todo o grupo visitou o terreno onde se desenvolve a parte prática da 

acção, tendo trocado impressões sobre a conservação do solo e o desenvolvimento da agricultura biológica.  

No final do dia realizou-se um agradável convívio entre o grupo de alunos e o seu convidado.     

 

 

 

No dia 13 de Março, realizou-se uma reunião entre os professores da disciplina de agricultura biológica 

(António Saias e Carlos Ruivo), o representante do Centro Social de Cultura Recreio e Desporto da Igrejinha 

(Pedro Cachapuz) e a técnica do Monte responsável pelas actividades da ESMR (Paula Santos). Esta reunião 

teve como objectivo planear as actividades da disciplina, até final do ano lectivo, tendo sido decidido pelos 

presentes (de acordo com o interesse manifestado pelos alunos) realizar mais visitas de estudo e a elaboração 

de uma sebenta relativa aos assuntos abordados pelos professores e aos trabalhos práticos efectuados pelos 

alunos. 

 

Ainda no mês de Março de 2007, foram efectuadas duas reuniões para dar início às actividades da ESMR nos 

pólos de São Gregório (dia 28) e do Vimieiro (dia 29). Em ambas as localidades, os inscritos demonstraram o 

seu interesse em frequentar aulas de Ginástica, Hidroginástica, Alfabetização, TIC, Bordados e Música, 

conforme o quadro seguinte: 

 

Disciplina Localidade Homens  Mulheres Total 

Ginástica Vimieiro 1 6 7 

 São Gregório 1 10 11 

Hidroginástica Vimieiro 1 8 9 

 São Gregório 1 6 7 

Alfabetização Vimieiro 2 3 5 

 São Gregório ------------------------ 2 2 
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TIC Vimieiro 1 5 6 

 São Gregório ------------------------- 4 4 

Bordados Vimieiro ------------------------- 4 4 

 São Gregório -------------------------   

Música Vimieiro 2 2 4 

 São Gregório ------------------------- 1 1 

 

No mês de Abril, verificaram-se as duas últimas inaugurações da ESMR do ano lectivo de 2006/2007: o pólo de 

São Gregório dia 16, e o pólo do Vimieiro dia 17. Das actividades propostas pelos alunos apenas não se 

verificou a execução da disciplina de Música. A possibilidade da execução desta disciplina foi verificada em 

conjunto com a Câmara Municipal de Arraiolos, tendo sido considerado que para este ano lectivo não haveria 

essa possibilidade pelo facto do espaço físico utilizado para as aulas de Música estar ocupado com os alunos do 

1º e 2º ciclo, bem como pela falta de transporte para apoio aos alunos das diferentes freguesias. 

 

                          

 

 

Ainda no mês de Abril, os alunos que manifestaram interesse participaram na "Marcha da Saúde", evento 

organizado pela Câmara Municipal de Arraiolos, aberto à população em geral (vide foto abaixo). 

                       

Em Maio, a técnica Paula Santos participou juntamente com o Professor António Saias e o dinamizador do Pólo 

da Igrejinha Sr. Pedro Cachapuz, no VI Encontro de Universidades Séniores que decorreu no CUTLA (Centro 

Universitário de Tempos Livres da Amadora - vide fotos abaixo) na cidade da Amadora.  

Inauguração Pólo São Gregório Inauguração Pólo do Vimieiro 
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Esta visita foi bastante importante para a equipa dado que permitiu perceber a dinâmica existente noutras 

Universidades Séniores, bem como pelo facto de ter proporcionado um agradável convívio entre os 

participantes. 

 

Já no âmbito do final de ano lectivo da ESMR foram efectuadas duas actividades de grupo: a visita ao Fluviário 

de Mora e a "Escola Sénior em Movimento", esta última integrada na Feira de São BoaVentura. 

Na visita ao Fluviário, participaram cerca de 88 pessoas, entre alunos e professores. No final do dia os 

participantes foram unânimes em dizer que tinham gostado bastante de todas as actividades: passeios de 

gaivota, almoço/convívio, rimas e décimas e a própria visita ao Fluviário. 

 

 
Foto de Grupo - Visita ao Fluviário de Mora 
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A actividade ""Escola Sénior em Movimento", teve lugar no dia 7 de Julho sendo composta por uma aula de 

Ginástica, seguida de outra de Hidroginástica e de uma visita à Feria de São BoaVentura, na qual esteve aberto 

ao público um stand da ESMR, com fotos, artigos e trabalhos efectuados pelos alunos ao longo do ano lectivo. 

 

                   

 

 

No final de 2007, o quadro de alunos que efectivamente participaram nas actividades foi o seguinte: 

Disciplina Localidade Homens  Mulheres Total 

Alfabetização Aldeia da Serra 2 3 5 

 Igrejinha  1 4 5 

 Ilhas 1 3 4 

 São Gregório 2 8 10 

 Vimieiro 2 8 10 

  8 26 34 

Agricultura Biológica Igrejinha 7 1 8 

  7 1 8 

Bordados Igrejinha (C. Dia)  7 7 

 São Gregório  6 6 

 Vimieiro  3 3 

  0 16 16 

Ginástica Aldeia da Serra 4 10 14 

 Igrejinha   9 9 

 Ilhas  10 10 

 São Gregório 3 9 12 

 Santana do Campo 1 6 7 

 Vimieiro 2 10 12 

  10 54 64 

Hidroginástica Aldeia da Serra 5 11 16 

 Igrejinha   4 4 

Stand da ESMR na Feira S. BoaVentura Aula de hidroginástica inserida na actividade "Escola Sénior Em Movimento"
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 Ilhas  10 10 

 São Gregório 3 8 11 

 Santana do Campo 1 1 2 

 Vimieiro  13 13 

  9 47 56 

TIC Aldeia da Serra 2 5 7 

 Ilhas  2 2 

 São Gregório 1 4 5 

 Santana do Campo 2 1 3 

 Vimieiro  7 7 

  5 19 24 

 

Deste quadro constata-se que as disciplinas mais frequentadas foram as de: Ginástica, Hidroginástica e 

Alfabetização.  

Por género, constata-se que existe uma maior participação do género feminino nas aulas da ESMR. Com a 

excepção da disciplina de Agricultura Biológica, as aulas mais frequentadas por alunos do sexo masculino foram 

as aulas de alfabetização, seguidas das de Ginástica e Hidroginástica.      

 

No geral, os inscritos por freguesia apresentam-se da seguinte forma: 

 

Localidade Total 

Aldeia da Serra 19 

Igrejinha (Centro de 

dia + Centro 

Recreativo 

17 

Ilhas 12 

Santana do Campo 11 

São Gregório 15 

Vimieiro 22 

 96 

 

Para próximo ano lectivo, as aulas irão iniciar no dia 1 de Outubro. 

  


