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        ASSOCIAÇÃO CULTURAL SÉNIOR DE 

PENICHE 
      AUSP                   
        PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2015 
         (HORIZONTE LECTIVO 2015/2016)  

    

I. Órgãos Sociais atuais  
 

Mesa da Assembleia Geral 

Presidente – Diná dos Reis Ferreira Calado Mateus 

1º. Secretário – Mariano Fernando Rasteiro Calado Mateus 

2º. Secretário – Jacinto Manuel dos Anjos Silva Roquete 

Direcção 

Presidente  - Susete da Silva Costa Laranjeira 

Secretário –António de Jesus da Mota Abreu  

Tesoureiro – Luís Filipe Codinha Grilo 

Conselho Fiscal 

Presidente – Maria Isabel dos Santos Brás Costa 

Vogal – Sandra Cristina Machado de Matos 

Vogal – Paula Alexandra Pereira Henriques da Cunha Santos 

 

 

II. Plano de desenvolvimento da atividade 

académica para o ano civil de 2015 e horizonte 

letivo 2015/2016 
 

1. O Plano de atividades para o ano letivo de 2015/2016  

baseia-se na experiência anterior e aponta para um 

número de matrículas na USP não inferior ao verificado 

em Outubro de 2014, ou seja: 
 36 PROFESSORES, TODOS VOLUNTÁRIOS  

 273 ALUNOS 

 26 DISCIPLINAS 

 63 HORAS DE AULAS SEMANAIS 

 44 TURMAS 



2 
 

 17 ESPAÇOS PEDAGÓGICOS OCUPADOS SEMANALMENTE 

2.  Atividades a desenvolver  para além da 

normal atividade docente em sala: 

 Cantar “As Janeiras”, com recurso à nossa Tuna, a entidades com quem nos 
relacionamos habitualmente.   

 Deslocações e Visitas Culturais:  
 - a Lisboa:  
  |assistir a espectáculos de Balet, de música, de teatro… 
   |visitas guiadas a  Museus.  
 - no Concelho de Peniche e/ou concelhos vizinhos: 
  |conhecer Património da região. 
  |promover relações institucionais e solidárias através de  
   actuações das nossas Turmas Artísticas (Teatro, Violas,  
   Tuna e/ou outras.) 
 - no País 
  |conhecer regiões portuguesas significativas a nível cultural,  
   paisagístico, patrimonial, etc. 
 - ao estrangeiro 
  |efectuar uma viagem cultural a um país europeu. 

 

III. Plano de ação das atividades mais abrangentes 
a desenvolver pela AUSP em 2015 

 

 Continuar a fomentar  o intercâmbio de experiências pedagógicas e 
socioculturais com outras instituições congéneres. 

 Promover e desenvolver as relações internacionais, nomeadamente a nível 
europeu, através de projetos de cooperação e ação conjunta. 

 Participar em Encontros Regionais ou Nacionais das Universidades Seniores. 

 Participar em iniciativas culturais e/ou solidárias, a nível concelhio, regional 
e/ou nacional. 

 Desenvolver relações institucionais a todos os níveis e manter as já 
existentes, participando ativamente  nos Grupos de Trabalho integrados 
pela Associação. 

 Realizar o habitual convívio comemorativo do aniversário da USP. 

 Organizar apresentações públicas do Trabalho das Turmas da USP de 

Teatro, Viola e Tuna. 

 Organizar os eventos de encerramento do ano letivo da USP: Sarau, 

Exposição de trabalhos,   Eucaristia de Ação de Graças,  Almoço Convívio, 

outros… 
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Peniche, Dezembro de 2014. 


