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RELATÓRIO de ATIVIDADE da DIREÇÃO ANO 2022 
 

 

INTRODUÇÃO  
A Universidade Popular do Porto, em 2022, retomou a sua atividade normal embora com um número significativo de participantes a evitar a 
presença física nas iniciativas, particularmente no primeiro semestre do ano, por receio de transmissão de COVID-19. 
  
No decurso do ano foi considerado como objetivo prioritário a recuperação da participação ativa do universo de alunos e amigos da UPP, 
retomando o predomínio das ações com presença física, mantendo, contudo, o recurso à videoconferência em grande parte das iniciativas. 
Para uma melhor divulgação das atividades desenvolvidas, a partir do último trimestre, foram disponibilizadas (via on line) algumas das 
gravações.  
 
É de assinalar que apesar das limitações já referidas foram realizados 22 cursos e 52 iniciativas diversas, que resultou do trabalho empenhado 
de um coletivo de 325 colaboradores na sua organização que abrangeu aproximadamente 3200 participantes. 
 
Após a acentuada redução das receitas do ano 2020, invertida com de alguma recuperação em 2021, os resultados financeiros apresentados 
em 2022 mostram uma situação consolidada, que superaram os valores pré pandemia do ano de 2019.  
Esta atividade e estes resultados foram obtidos graças a um esforço constante que contou com o apoio solidário dos professores, de 
numerosos sócios, alunos e participantes na vida da UPP.  
 
Os últimos três anos, que correspondem ao mandato dos atuais corpos gerentes, foram marcados por dificuldades e ameaças à atividade da 
UPP a um nível que nunca ocorrera na história da UPP, consubstanciados pelos impactos da pandemia, da guerra na Ucrânia e da inflação. 
Contudo o conjunto da atividade desenvolvida, em número e qualidade média das iniciativas, superou comparativamente os melhores anos 
passados. É de assinalar que estes resultados foram conseguidos mesmo com os escassos meios humanos de que a UPP dispõe 
nomeadamente na área administrativa aonde conta apenas com uma funcionária.  
Neste período foram realizadas 127 iniciativas, além dos cursos de dia que atingiram os 150 inscritos em dezembro de 2022, número 
semelhante ao de 2018. 
 
  
 

 
Apesar da saudável insatisfação pelos projetos que não conseguimos materializar, a UPP está de parabéns pelos resultados obtidos. 
 

CURSOS LIVRES DIURNOS  
No ano de 2022 foram lançados 25 cursos, sendo que destes 5 (20%) foram novos. Na maioria dos cursos foi mantida a possibilidade de 
participação pela plataforma ZOOM registando-se, no entanto, um grande predomínio das participações presenciais. Quatro dos cursos 
divulgados não tendo obtido o número mínimo necessário de inscrições não se realizaram, sendo que destes, dois eram novos cursos. 
O número individual de inscrições por curso subiu substancialmente, resultando no crescimento de 13% nas inscrições comparado com o ano 
anterior, registando-se também um crescimento 19% de novos alunos comparando com os anos anteriores. 
 
Os cursos propostos e os respetivos orientadores foram os seguintes:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinala-se a adesão às aulas presenciais da grande maioria dos inscritos, com os benefícios para a participação/aprendizagem e para a 
relação de convívio que as aulas presenciais permitem. 
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Nº iniciativas 2020 Nº de iniciativas 2021 Nº de iniciativas 2022 Total 

22 53 52 127 

CURSO ORIENTADOR CURSO ORIENTADOR 
A Música, os Músicos e a Humanidade Sérgio Matos Iniciação Musical I e II Pedro M. Guedes 

Alemão Amélia Sousa Linguística Joaquim Barbosa 

Atelier d`Artes (2 tempos) Rosa Bela Cruz Literatura e Cul. Portuguesa Gomes Varela 

Cavaquinho Paulo Rocha Povos e Culturas Jorge Barros 

Filosofia (Introdução) Gomes Varela Roteiros na Natureza Dalmindo Natividade 

História da Arte e do Património Assunção Lemos Sociologia – O sentido da mudança social António Laúndes 

História do Cinema (Terça-feira) José Ed. Mendonça Tecnologias de Inform. e Comunicação Álvaro C. Pinto 

História do Cinema (Sexta-feira) Oliveira Alves Um Porto de mil histórias  Fátima Silva 

História em Perspetiva Cecília Moutinho Atividade Física e Movimento Natural  Pedro Vinagre 

Inglês Iniciação (2 tempos) Beatriz Campos Literatura Portuguesa Contemporânea Mário D. Soares 

Inglês II  Beatriz Bachá Informação Século XXI  Jorge Ribeiro 

    A construção do lazer: partilhas, experiências e Susana Nogueira 



 

VISITAS DE ESTUDO  
Enquadradas no funcionamento interno de cada curso, pretendem “aprofundar conhecimentos de forma multidisciplinar; envolver os 
participantes na procura de novos conhecimentos e saberes e de novas visões sobre o país; partilhar experiências; potenciar o convívio e as 
relações interpessoais; e, sempre que possível, tomar conhecimento dos problemas e projetos de desenvolvimento sustentado das regiões 
visitadas”.  
 
AS 6 VISITAS DE ESTUDO realizadas em 2022 fizeram-se em 9 dias e contaram com a média de 52 participantes por visita, cotando-se como 
a melhor média dos últimos 11 anos.  
 

Mês Dias Destino Participantes 

MARÇO 1 RIBEIRA DE PENA: na rota camiliana 52 

ABRIL 1 RIO MAIOR e TERRA CHÃ 52 

MAIO 2 POR TERRAS DE IDANHAS 48 

JUNHO 1 AMARANTE: Amadeu Sousa Cardoso 53 

SETEMBRO 3 3 dias no ALENTEJO 53 

NOVEMBRO 1 VERÃO S. MARTINHO: NA ROTA DO ROMANICO 54 

 
A classificação atribuída de modo anónimo pelos participantes, somando as notas “BOM” e “MUITO BOM” totalizam 98% das respostas dos 
participantes e não se registou qualquer opinião negativa. Refira-se que, além do património visitado, os participantes valorizam o tempo de 
convívio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As “Visitas de Estudo” como uma área própria da atividade da UPP é confirmada pela manutenção de um grupo de participantes 
“permanentes”, que se têm renovado com novos que interagiram muito positivamente entre si. Cerca de ¾ dos participantes não frequentaram 
os cursos diários.  
 
Mantiveram-se os objetivos garantindo a mesma capacidade de organização, a qualidade dos programas e do acompanhamento para que o 
sucesso obtido permaneça. 
 

OUTRAS ATIVIDADES 
As outras iniciativas, que podem ter formatos diferenciados que as tornem mais acessíveis (cursos curtos, seminários, workshops, ciclos de 
debates e/ou conferências, etc.) desenvolveram-se com as seguintes atividades: 
 

▪ A rubrica “CONFERÊNCIAS e DEBATES” registou a seguinte atividade: 
24 de fevereiro, Conferência – Debate A corrida aos armamentos e o significado do alerta do relógio do juízo final Frederico Carvalho; 
19 de março, debate O “Novo Normal” Securitização, Precariedade e (Des)Integração Europeia em tempos de Pandemia e de Guerra 
na Ucrânia, de vagas de refugiados, sanções e corrida aos armamentos, com Manuel Loff, Tiago Vieira e Filipe Guerra; 
30 de junho, Conferência – Debate “Do fascismo ao pós-fascismo: uma aproximação à reconfiguração ideológica da extrema-direita”, com 
Bruno Madeira: 
22 de novembro, Conferência – Debate Comunicação Social e informação em tempos de “globalização”, de crise e de guerra, com Bruno 
Carvalho e Rui Pereira; 
24 de novembro, Conferência – Debate “A União Europeia 2022 – 20 anos de euro” Convergências e divergências, com Pedro 
Carvalho e Sérgio Ribeiro; 
 

▪ A rubrica “WORKSHOPS” concretizou as seguintes ações: 
“Atividade e Movimento Natural” 
“Navegar em segurança no Mundo digital (1º e 2º) 

 
▪ A rubrica “CURSOS POS-LABORAIS” promoveu em 3 sessões com a duração de 9 horas, em outubro/dezembro, o Curso de Economia 
Política A ‘EUROPA’ do nosso descontentamento, orientado por António Avelãs Nunes. 
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▪ A rubrica “CICLOS DE CINEMA” promoveu 2 ciclos: 

Ciclo “vamos dar oportunidades à paz” colocando em debate os seguintes filmes: 
14 de fevereiro: Dr. Estranho Amor (Dr. Strangelove), realização de Stanley Kubrick (1964 /1h 30m) 
21 de fevereiro: Segredos oficiais (Official Secrets), realização de Gavin Hood (2019 / 2h 02m) 
28 de fevereiro: Snowden, realização de Oliver Stone (2016 / 2h 14m) 
07 de março:     Guerra contra o jornalismo – o caso Julian Assange, documentário de J.Passarelli (2020) 
 
Ciclo “à roda de Saramago e dos seus livros”, continuando a comemorar o centenário do nascimento de José Saramago, promovido entre 
Setembro e Outubro com um ciclo de sessões à volta da vida e dos livros do prestigiado autor português Prémio Nobel da Literatura. 
Todas as sessões foram participadas presencialmente na UPP e por videoconferência. 
- 27 setembro: APRESENTAÇÃO DO FILME JOSÉ E PILAR, realizado por Miguel Gonçalves Mendes – 2010 
- 04 outubro: TODOS OS NOMES E ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA, com Marta Silva e Mário David Soares 
- 11 outubro: LEVANTADO DO CHÃO e HISTÓRIA DO CERCO DE LISBOA, com Cátia Martins e José António Gomes 
- 18 outubro: A VIAGEM DO ELEFANTE e a JANGADA DE PEDRA, com Katia Castro e Beatriz Bachá 
Ainda o registo de que seis leitores partilham leituras. 

 

Espaço EXPOSIÇÕES da sede 
Realizaram-se 4 exposições  

• O Porto entre tanto – Exposição fotográfica de Augusto Batista inaugurada em 12 de maio; 

• Coletiva dos alunos do Curso de Atelier d’Artes 2021/ / 22 – Orientada pela Dr.ª Rosa Bela Cruz, foi inaugurada em 2 de novembro, 
decorreu com assinalável êxito atendendo à qualidade dos trabalhos expostos; 

• Textos Sobre Saramago Numa Homenagem de Mulheres e Homens de Letras  - Sessão de a presentação  a 17 de novembro com a 
presença de autores; 

• Exposição Comemorativa dos 80 anos de Adriano Correia.de Oliveira sessão de abertura 14 de dezembro com um lanche convívio 
animado com musica popular portuguesa, 

 

LITERATURA, LIVROS E OS AUTORES 
A iniciativa “À CONVERSA COM” deu um sério contributo para a divulgação de autores e livros no domínio da literatura. Foram concretizados 
um conjunto de 8 sessões, com as conversas orientadas por Ana Biscaia, Beatriz Campos, José António Gomes (6 conversas), Mário David 
Soares e Katia Castro, construindo um aplauso generalizado, num séquito de participantes, atento o espectro cada vez mais alargado de 
escritores convidados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

As celebrações do 100.º aniversário de José Saramago também contribuíram para a aproximação de público à UPP: o “Curso de Introdução 
às obras de Saramago” orientado por Mário David Soares e o Ciclo “ À roda dos livros de Saramago”, com a projecção do filme “José e Pilar” e 
4 sessões à volta da vida e dos livros do prestigiado autor português, premiado com o Prémio Nobel da Literatura, marcaram a homenagem 
prestada, com laudo de todos os Participantes. 
 
O ano de 2022, no campo da Literatura, foi, por último, marcado pela apresentação de novos livros: da Professora da UPP, Fátima Silva, a 28 

de junho e, a 14 de novembro, com “Uma Pequena luz vermelha”, de João Pedro Mésseder, autor de literatura para a infância. 
 

CONVÍVIO  
Foi com alguma expectativa que foi retomado, depois de uma interrupção de dois anos devido ao surto covide, que o já tradicional Convívio de 
Verão voltou de novo ao jardim da UPP. Com um número de participantes ainda abaixo do normal (60) mas, suficiente para retomar de novo 
esta importante iniciativa. A animação contou com o Grupo Maduro Maio sob a direção de Guilhermino Monteiro, dos Cavaquinhos da UPP, 
sob a Direção de Paulo Rocha e do Coral da UPP, sob a direção de Pedro Guedes Marques.  
 

GRUPO de TRABALHO DA UPP SOBRE ENVELHECIMENTO ATIVO 
O Grupo de Trabalho sobre Envelhecimento Ativo manteve a sua atividade com regularidade, realizando reuniões para continuação da 
investigação sobre as diferentes matérias no seu relatório “Olhares Cruzados Sobre o Envelhecimento Ativo”, já publicado, e procurando novos 
campos de intervenção sobre tema do envelhecimento ativo. Nesse sentido preparou uma exposição sobre um dos temas desenvolvidos no 
referido relatório, sobre “Pessoas Criativas em Idade Avançada”, com trinta cartazes, que será concretizada muito brevemente. 
 

GRUPO DE TRABALHO SOBRE QUESTÕES ECONÓMICAS  
O Grupo de Trabalho sobre Questões Económicas centrou a sua atividade no arquivamento de documentos.  
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Rita Cruz 13 de janeiro 

Augusto Baptista 10 de fevereiro 

José Soares Martins 14 de abril 

Carlos Tê 12 de maio 

Domingos Lobo 15 de junho 

Ana Maria de Carvalho 12 de julho 

António Mota 20 de setembro 

Froufe de Andrade 20 de outubro 

https://upp.pt/drupal/node/476


 

O CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO (CDI)  
O CDI – Centro de Documentação e Informação da UPP manteve os seus dados disponíveis que continuaram a ser consultados na página da 
UPP. No arquivo de publicações foram digitalizados cerca de 100 números do jornal “A Opinião 
 

COMEMORAÇÕES POPULARES DO 25 DE ABRIL 
A UPP, como membro da Comissão Organizadora, deu o seu contributo para a elaboração do programa, integrou-se na homenagem aos 
Resistentes Antifascistas e no Desfile da Liberdade. 

 

AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS  
Mantiveram-se as colaborações diversificadas, designadamente com os sindicatos que são sócios coletivos, com a UNICEPE, com a 
Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura Recreio e Desporto, (CPCCRD), com o Conselho Português para a Paz e a 
Cooperação – CPPC, com a União de Sindicatos do Porto – USP. 

 

INFORMAÇÂO E BOLETIM INFORMATIVO DA UPP 
A informação sobre as atividades da UPP tem sido diversificada por vários veículos, nomeadamente na sede, sítio da internet, na página no 
Facebook, no canal do Youtube e pelas Mailists de alunos, sócios e deferentes participantes na vida da UPP. Ainda não foi possível, na 
sequência das dificuldades originadas pela pandemia retomar a edição regular do Boletim Informativo. 

 

FUNCIONAMENTO INTERNO E GESTÃO ADMINISTRATIVA, ECONOMICA E FINANCEIRA 
A Direção realizou 10 reuniões durante o ano de 2022 e o Conselho Fiscal: recebeu regularmente as contas e informação da atividade 
desenvolvida, com a prestação de todos os esclarecimentos solicitados. 
 
O quadro associativo conta com mais 12 novos associados singulares. Mantiveram-se as insuficiências no desenvolvimento das atividades com 
o envolvimento dos associados coletivos, seja na sua ligação ao trabalho corrente da UPP ou nas iniciativas dirigidas às suas necessidades. 
 
Foi apresentada uma nova candidatura ao Fundo de apoio ao Associativismo Portuense com a designação “Pelo acesso à Cultura no Porto: 
produção audiovisual difusão digital” que não foi considerada pelo júri. 
 
Este exercício teve as contas ainda marcadas pelas consequências do surto COVID-19, refletindo o impacto negativo daí resultante. 
 
A situação económica e financeira da UPP está consolidada como se comprova nos mapas de Balanço e de Demonstração de Resultados, 
carecendo, contudo, de atenção permanente para que as dificuldades de hoje não sejam perniciosas no futuro. O constante acompanhamento 
da Posição Financeira, a Previsão e o Controlo Orçamental foi uma preocupação por parte da Direção quer no que diz respeito às receitas, 
quer às despesas. 
 
O Ativo Disponível comparado com o ano passado (97.195,79€) cresce 11%, passando para 108.262,55€, correspondendo a mais 11 mil euros 
e ultrapassando os valores de 2019 antes da pandemia. 

 

 

 

 
 

 
O Passivo mantém-se inexpressivo e apenas regista os compromissos com o Estado, relativos ao mês de dezembro, a liquidar em janeiro.  
 
Os “Resultados Transitados” registam um saldo de 20.249,83 relativos a resultados negativos acumulados. Com a eventual aprovação pela 
Assembleia Geral da atribuição do resultado deste ano àquela conta, o valor descerá para cerca de 16.000 euros.  
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RESULTADOS TRANSITADOS 2018 > 2022

DISPONÍVEL 2019 > 2022 2022 2021 2019 

CAIXA 266,19 194,98 54,00 
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À ORDEM 5 496,36 5 000,81 5 290,27 
OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS 102 500,00 92 000,00 97 000,00 

TOTAL DO ATIVO CORRENTE DISPONIVEL 108 262,55 97 195,79 102 344,27 
DEFERIMENTOS (VALOR DO PROXIMO ANO) 3 420,00 340,00 1 763,22 

SOMA DE CONTROLO 104 842,55 96 855,79 100 581,05 
DIFERENÇA 2022-2021 (€) > 11 066,76    

DIFERENÇA 2022-2021 (%) > 11%     



 
Os “resultados por áreas” apuram o resultado bruto das várias áreas, pelo que a avaliação é feita com base nos resultados líquidos de cada 
uma das rubricas constantes do mapa que aqui se insere, permitindo uma leitura fácil e sintetizada da realidade das contas de 2022 
comparando com o ano passado e com 2019, ano anterior à pandemia. 
  

ÁREA 2022   2021 >/<   2019 

CURSOS (mensalidades e inscrições) 45 951,09 67% 40 541,04 5 410,05 13%   43 055,81 
VISITAS DE ESTUDO (resultado líquido) 11 012,47 16% 4 030,39 6 982,08 173%   10 900,94 
ATIVIDADES-INICIATIVAS (resultado líquido) -160,63   57,25 -217,88     2 597,05 
QUOTIZAÇÃO  7 204,78 11% 7 057,12 147,66 2%   6 813,20 
BONIFICAÇÃO IVA+IRS 4 141,62 6% 3 690,68 450,94 12%   3 200,26 
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 158,98 0% 45,00 113,98 253%   1 758,80 

TOTAL DE PROVEITOS 68 308,31 1,00 55 421,48 12 886,83 23%   68 326,06 

SEDE, FUNCIONAMENTO E COMUNICAÇÕES 44 181,52 74% 33 572,76 10 608,76 32%   37 357,18 
ATIVIDADES-INICIATIVAS (resultado líquido)       0,00     0,00 
GASTOS COM PESSOAL 15 226,22 26% 15 234,73 -8,51 0%   16 516,02 
OUTROS GASTOS E PERDAS 283,77 0% 874,73 -590,96 -68%   5 218,61 

TOTAL DE CUSTOS 59 691,51 1,00 49 682,22 10 009,29 20%   59 091,81 

 
A apreciação terá de ter presente o facto de este ano não ter beneficiado das “almofadas” atribuídas pela Senhoria, com 6 mil euros de rendas 
e pela CMP com subsídio de 15 mil euros.  
 
Na comparação de 2022 com 2019 - visto que 2020/2021 foram anos marcados pela pandemia - constata-se que os resultados recuperaram 
para valores anteriores a esse período, o que é muito positivo, com os proveitos provenientes das 3 principais áreas (cursos, visitas e quotas) a 
ultrapassarem os valores registados em 2019. 
 
Continua a ser valiosa a contribuição dos associados e amigos que disponibilizaram 0,05% do seu IRS e IVA a favor da UPP, totalizando mais 
de 4.000 euros, verba superior à do ano anterior.  
A subida de custos regista-se, no essencial, em “SEDE, FUNCIONAMENTO E COMUNICAÇÕES” e, dentro desta área, é a renda que absorve 
84% da subida dos custos desta área, situação que está relacionada com a falta da “almofada de 6 mil euros” da renda do ano passado e com 
a atualização da renda. 
 
A Demonstração de resultados quando comparada com 2021 deve ter presente que qualquer um dos resultados está condicionado pela não 
existência em 2022 do subsídio da CMP e da redução da renda. Sem estas duas “almofadas” o resultado de 2021 seria altamente negativo. 
Assim, a comparação deverá ser feita entre 2019 e 2022 para uma maior aproximação à realidade. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Continua a ser valiosa a contribuição dos associados e amigos que disponibilizaram 0,05% do seu IRS e IVA a favor da UPP, totalizando mais 
de 3.600 euros, verba superior à do ano anterior.  
 
Considerando que compete à Assembleia Geral, após a aprovação das respetivas Contas, decidir sobre afetação do Resultado Líquido do 
Exercício, a Direção proporá à Assembleia Geral que o Resultado Líquido do Exercício de 2022, no valor de 4 200,30€ (QUATRO MIL E 
DUZENTOS EUROS E TRINTA CENTIMOS), seja afetado à conta de “RESULTADOS TRANSITADOS”. O conjunto dos elementos aqui 
expostos tem força suficiente para considerar que as contas do Exercício merecem apreciação positiva. 
 

MILITÂNCIA CULTURAL NO TRABALHO VOLUNTÁRIO 
A UPP reconhece o empenho e a forma solidária como os diferentes colaboradores deram o seu contributo demonstrando espírito de 
participação e de militância cultural no trabalho voluntário. Não obstante as dificuldades impostas pela pandemia do COVID-19, fizeram um 
admirável esforço de adaptação, tornando possível concretizar um vasto conjunto das atividades programadas. A todos apresentamos os 
nossos AGRADECIMENTOS.  
 
A DIREÇÃO 
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ÁREA 2022 2021 >/< 2019 

EBITDA (PROVEITOS-CUSTOS) 8 616,80 5 739,26 2 877,54 9 234,25 

DEPRECIAÇÕES e AMORTIZAÇÕES 4 432,42 7 742,76 -3 310,34 5 330,86 

RESULTADO OPERACIONAL 4 184,38 -2 003,50 6 187,88 3 903,39 

SUBSÍDIO À EXPLORAÇÃO (Camara Mun. Porto) 0,00 15 000,00 -15 000,00 0,00 

GANHOS FINANCEIROS (JUROS) 15,92 95,26 -79,34 441,24 

RESULTADO LÍQUIDO 4 200,30 13 091,76   4 344,63 

PRESIDENTE Sérgio Manuel Vinagre Pereira da Silva  
VICES PRESIDENTE António Oliveira Alves  
VICES PRESIDENTE Silvestre de Almeida Lacerda  
SECRETÁRIO Gonçalo Manuel Costa Duarte  
TESOUREIRO Álvaro Magalhães Correia Pinto  
 Alcino Francisco Garcia Nunes Beatriz Marques Bachá 
VOGAIS Cristina Alexandra Marques Nogueira Katia N`zija Castro Lopes 

 Maria Beatriz Barroso Silva Campos Nelma Resende Araújo Moreira 



 

 
 



 

 



 

 


