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Descrição

O Círculo do Alentejo não foi formado, especificamente, pela APCEP, mas constituiu-se, a partir da
organização e das atividades desenvolvidas pela Universidade Popular Túlio Espanca da Universidade de
Évora (UPTE/UÉ).
A UPTE/UÉ nasceu em Dezembro de 2009, sendo seu Diretor o Professor Doutor Bravo Nico da Universidade
de Évora, coadjuvado, na coordenação científica e técnica dos projetos, pela Professora Doutora Lurdes
Pratas Nico e pela Bolseira, Mestre Vanessa Sampaio.
Os seus objetivos são, essencialmente dois:
(i)
(ii)

garantir aos cidadãos oportunidades diversificadas de formação ao longo da vida, no âmbito da
estratégia de entrosamento da Universidade com a sociedade envolvente.
contribuir para a formação cultural, científica e técnica dos cidadãos da região Alentejo, através
do acesso destes oportunidades de aprendizagem em contexto não formal.

Neste momento, a Universidade Popular Túlio Espanca é constituída por uma rede de 7 (sete) polos em toda
a região Alentejo (Alandroal, Barrancos, Canaviais/Évora, Portel, Reguengos de Monsaraz, São Miguel de
Machede/Évora e Viana do Alentejo), sendo, por isso, a maior rede de Educação Popular em atividade, em
Portugal.
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Atividades desenvolvidas
Universidade Popular Túlio Espanca – ano 2018
Durante o ano 2018, a Universidade Popular Túlio Espanca (UPTE), na concretização da sua missão de
socialização do conhecimento e de criação da fileira da Educação não Formal na nossa academia e em
estreita cooperação com as instituições da sociedade civil alentejanas, desenvolveu e participou em várias
atividades.
Após a aprovação e financiamento, em 2016, pela Fundação Calouste Gulbenkian, da candidatura do projeto
«Currículo, Educação Popular e Responsabilidade Social na Universidade», no âmbito do Programa
Gulbenkian Qualificação das Novas gerações/Projetos de desenvolvimento do ensino superior/Projetos
inovadores no domínio educativo, continuou-se, em 2018, com a concretização e conclusão deste projeto,
envolvendo a participação de uma bolseira de investigação científica e de docentes e discentes da
Universidade de Évora. No âmbito deste projeto, destacam-se, entre outras, as seguintes atividades:

1. Reuniões deslocalizadas em cada um dos Polos e de coordenação geral
No mês de Janeiro de 2018, foram realizadas reuniões de trabalho, em cada polo, tendo em vista a
planificação das atividades a desenvolver em conjunto, no ano de 2018. Os sete Polos parceiros da rede da
Universidade Popular Túlio Espanca estão ativos. No ano letivo 2017/2018, iniciariam a sua atividade, os
Polos de Barrancos e Reguengos de Monsaraz, os dois mais recentes parceiros, a quem se está a prestar todo
o apoio e colaboração.
Em 14 de Fevereiro de 2018, realizou-se uma reunião de coordenação geral com a presença dos Polos. Esta
reunião teve lugar no Colégio Pedro da Fonseca, na Universidade de Évora (Figura 1).
No ano de 2018, foram comemorados os dias da UPTE e de cada um dos seus Polos, com a organização de
atividades diversificadas, abertas aos restantes Polos.

2. Visita de Estudo à Universidade de Évora
A Universidade Popular Túlio Espanca organizou uma visita de estudo à Universidade de Évora. Esta visita,
realizada em 14 de Março de 2018, destinou-se aos estudantes/participantes dos sete Polos da UPTE e teve
como destinos o edifício mais importantes da academia, o Colégio do Espírito Santo (da parte da manhã) e as
instalações do Grupo de Comunicação Social Diário do SUL/Rádio Telefonia do Alentejo (da parte da tarde).
Esta visita foi preparada e desenvolvida com a ajuda e apoio de vários estudantes e docentes da Licenciatura
em Ciências da Educação que participaram, ativamente, na organização das atividades da Universidade
Popular Túlio Espanca. Os estudantes partilharam experiências, relataram episódios da sua vida de
estudante, aprenderam coisas novas através do contacto com outras gerações e tiveram a possibilidade de
partilhar os seus conhecimentos e experiências na cidade e na academia (Figura 2).

3. Dia da Universidade Popular Túlio Espanca da Universidade de Évora/2018
Em 15 de Maio de 2018, comemorou-se o Dia da UPTE/2018.Esta atividade integrou o cartaz do Ciclo de
Iniciativas do Curso da Licenciatura em Ciências da Educação, uma vez que os estudantes participaram na
organização e dinamização da atividade.
O 9.º aniversário da Universidade Popular Túlio Espanca da Universidade de Évora foi comemorado na
Universidade de Évora. Com uma rede constituída por 7 Polos, reuniram-se, no Auditório, aproximadamente
2

três centenas de alunos de vários locais do Alentejo: São Miguel de Machede, Canaviais (Évora), Portel, Viana
do Alentejo, Alandroal, Barrancos e Reguengos de Monsaraz. Os responsáveis institucionais e técnicos das
entidades parceiras (autarquias) e os parceiros estiveram presentes. De manhã, foram dinamizadas duas
sessões/palestras asseguradas por docentes da academia eborense: (i) Prof. Rui Dias da Escola de Ciências e
Tecnologias (aula sobre "Sustentabilidade Insustentável"; (ii) Prof.ª Clarinda Pomar da Escola de Ciências
Sociais (aula sobre “Atividade Física, Saúde e Bem-Estar”). O almoço decorreu no Colégio Luís António
Verney.
No Auditório do Colégio do Espírito Santo, a tarde foi dedicada à atividade cultural, uma componente que
traduz uma pequena mostra do que se faz, aprende e constrói, de forma, participada, gratuita e entre
diferentes gerações, nos 7 Polos da UPTE. De realçar o envolvimento dos estudantes da Universidade de
Évora nesta iniciativa (Figura 3).
4. Sessão de encerramento formal das atividades do Polo de Canaviais
Em 30 de Junho de 2018, a UPTE esteve presente na festa de final de ano letivo do Polo de Canaviais, em
Évora. Na sessão, os adultos receberam os certificados de participação nas atividades do ano 2017/2018
(Figura 4).
5. Participação no IV Seminário Nacional de Educação e Formação de Adultos
A convite da APEFA – Associação Portuguesa de Educação e Formação de Adultos, o Diretor da UPTE
(também Membro do Conselho Consultivo da APEFA), participou no IV Seminário Nacional de Educação e
Formação de Adultos, em 6 de Julho de 2018, em Almada. O tema da sua intervenção incidiu nas
Universidades Populares, através do exemplo concreto da UPTE, como projeto de atuação integrada e global
de Educação num território (Figura 5).

6. “Aula Telefonia”
A Universidade Popular Túlio Espanca, em parceria com o grupo de comunicação social Diário do SUL/Rádio
Telefonia do Alentejo, deu início a um projeto de educação popular denominado «Aula Telefonia». A
finalidade consiste em abordar um tema de interesse geral, em cada mês, com o recurso a especialistas na
área e com difusão dessa informação, através do jornal, rádio e tv. No ano de 2018, foram organizadas três
sessões dedicadas aos seguintes temas: “As Vacinas”, “A Arte Chocalheira de Alcáçovas” e “Os Sismos”
(Figura 6).
A UPTE desenvolveu, ainda, outras atividades educativas, sendo que muitas ocorreram nos seus Polos. O
universo da rede construída pela Universidade Popular Túlio Espanca, desde a sua fundação (2009) conta, no
presente, com mais de um milhar de participantes nas diferentes atividades de educação não formal,
distribuídos por seis concelhos alentejanos: Alandroal, Barrancos, Évora, Portel, Reguengos de Monsaraz e
Viana do Alentejo.

Em 28 de Janeiro de 2019 teve lugar a Aula Telefonia dedicada ao Plano Nacional de Literacia de Adultos
(PNLA).
Foram dois os convidados para esta sessão:
- Prof. Alberto Melo, da Associação Portuguesa para a Cultura e Educação Permanente (APCEP)
- Prof. Luís Rothes, do Instituto Politécnico do Porto e responsável, a nível nacional, pelo PNLA.
Os ouvintes da RTA tiveram a oportunidade de os escutar. Os leitores do Jornal Diário do Sul, também,
através da reportagem que regista a iniciativa, descreve a reunião que antecedeu este programa de rádio e
esclarece os objetivos e etapas seguintes do PNLA (Figura 7).
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FOTOGALERIA DAS ATIVIDADES DESCRITAS

Figura 1. Reunião de Coordenação Geral

Figura 2. Visita de estudo na Universidade de Évora
(Colégio do Espírito Santo) – parte da manhã

Figura 3. Dia da Universidade Popular Túlio Espanca/
Comemoração do 9.º aniversário

Figura 4. Entrega dos certificados na festa de final de ano
letivo 2017/2018 do Polo de Canaviais

Figura 5. IV Seminário Nacional de EFA

Figura 6. “Aula Telefonia 3” nas instalações da RTA
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Figura 7. “Aula Telefonia” nas instalações da RTA dedicada ao Plano Nacional de Literacia de Adultos (PNLA)

A totalidade da informação respeitante à atividade da UPTE, no ano 2018, encontra-se disponível no sítio
www.utulioespanca.uevora.pt e na página da rede social facebook Mais informações disponíveis na Página
de Facebook da UPTE: https://www.facebook.com/Universidade-Popular-T%C3%BAlio-EspancaUniversidade-de-%C3%89vora-121277941234968/

Évora, 26 de março de 2019
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