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MENSAGEM DA DIRETORA
Os Álamos são um espaço de ampliação de horizontes culturais, de desenvolvimento
pessoal e de convívio informal para todas as que o frequentam. Num clima de liberdade
responsável, fomentam-se a iniciativa pessoal e a criatividade, e procuram-se criar
hábitos de cidadania ativa.
Para além das várias atividades culturais, artísticas, de formação humana e espiritual, os
Álamos impulsionam inúmeras iniciativas em prol da sociedade e especialmente dos mais
carenciados. Por isso é possível fazer voluntariado com os Álamos quase todos os dias da
semana. À semelhança do que já aconteceu em anos anteriores, 2017 ficou marcado por
um projeto de voluntariado internacional – o Projeto Cabo Verde –, ao qual várias
universitárias dedicaram parte do seu ano e, no local, parte das suas férias de verão.
Tudo o que se vive e faz, num ambiente familiar, acolhedor e de liberdade, mas ao
mesmo tempo de estudo e de trabalho exigentes e intensos, pretende ser um grande
apoio para que jovens estudantes universitárias possam aproveitar ao máximo o período
da vida dedicado principalmente à formação académica na Universidade.
Ao procurar a melhoria académica das estudantes, os Álamos são também um projeto que
procura contribuir para o bom desempenho das universidades.
Acima de tudo, oferecendo um leque variado de serviços e atividades – culturais e
desportivas, de voluntariado e de formação religiosa católica, … -, os Álamos procuram
facilitar o desenvolvimento das capacidades e competências de cada uma, encorajando à
liderança, à intervenção e a assumir um papel ativo na sociedade.
Dessa aposta grande em cada pessoa espera-se não um mero aproveitamento para
aspirações pessoais, mas um efeito amplificador que abra ao serviço aos outros.
Num espaço, como este em que nos encontramos,


em que as interações de umas com as outras e com a sociedade se multiplicam nos
diversos recantos da casa e ocasiões de cada dia;



onde a diversidade de culturas, saberes e costumes partilhados é tão ampla;

penso que se pode considerar que viver ou frequentar os Álamos é fazer parte de uma
contracorrente na sociedade atual; em contraste com a tão frequente falsidade das
“redes socias virtuais” - que abundam mas que, de facto, tantas vezes não fazem mais
que encher-nos de um balofo vazio -, é fazer parte e criar verdadeiras “redes sociais
reais”.
Margarida Marcelino
Diretora da Associação
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RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA
Durante o ano letivo de 2016-2017, a atividade desenvolvida pelos Álamos – Associação
Juvenil incluiu, à semelhança dos anos anteriores, a prestação de serviços de alojamento
a estudantes universitárias. Esta atividade foi encerrada em outubro de 2017 por
deliberação tomada em Assembleia Geral, tendo, depois disso, continuado na
prossecução dos restantes objetivos estatutários.
Além da oferta de 20 lugares e de serviços em regime de pensão completa, da partilha
das instalações e das iniciativas ao longo do ano, o clima vivido na residência - de
entreajuda, amizade e respeito mútuo -, procurou facilitar a integração de quem chega
ao ambiente universitário e a Lisboa.
Ao longo destes anos, viveram e frequentaram os Álamos universitárias de vários pontos
de Portugal e do mundo – Alemanha, Angola, Brasil, Cabo Verde, China, Coreia, Espanha,
EUA, Finlândia, França, Índia, Inglaterra, Irão, Irlanda, Itália, Japão, Timor, …
Em 2017, passaram pela residência pessoas oriundas de Norte a Sul e das Regiões
Autónomas de Portugal, de Cabo Verde até ao Brasil.
25 anos dos Álamos numa quinta do séc. XVIII
“Por motivos profissionais, tive que passar o mês de julho de 2017 em Lisboa e tive
a sorte de poder residir na Residência Universitária dos Álamos. Para mim, não se
tratava de mais uma estadia, era a última estadia na minha primeira residência. (…)
Fiz parte do pequeno grupo de pessoas que em outubro de 1991 iniciou a Residência
Universitária dos Álamos na Alameda das Linhas de Torres n.º 35.
(…) E agora, regressando ao presente, dou muitas graças a Deus por ter visto como
esse sonho se tornou realidade. Com efeito, nestes quase 26 anos, foram centenas
de raparigas que nos Álamos encontraram não apenas um alojamento durante os
seus estudos universitários em Lisboa, mas uma casa onde cada uma pôde crescer e
se pôde formar integralmente como pessoa, num ambiente de forte exigência no
estudo e delicada vida de família.
Nestes dias passados nos Álamos fiquei especialmente comovida pelo ambiente de
generosidade que existe entre todas estas raparigas, que com toda naturalidade se
levantam da mesa para mudar os pratos ou lavam e recolhem a louça depois de cada
refeição…”
Carolina Gil Rostra, Professora de Português na Escuela Oficial de Idiomas de Valladolid
Valladolid, 17 Setembro 2017
Excerto de texto publicado no site dos Álamos
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ATIVIDADES
Estudo
O facto de haver universitárias de vários cursos proporciona um clima de entreajuda e
facilita a troca de experiências. De um modo especial as alunas mais novas sabem que
nos Álamos podem contar com o apoio de quem já passou pelo mesmo.
Nos meses de janeiro e junho, em plenas épocas de exame, em que o estudo é mais
intenso, realizaram-se dois fins-de-semana de estudo. No dia 1 de novembro de 2017
decorreu uma maratona de estudo nos Álamos.

Cultura
Conferências
No dia 21 de novembro decorreu a conferência de inauguração do Ano Académico,
proferida por Sua Ex.ª o Senhor Presidente da República, Professor Doutor Marcelo Rebelo
de Sousa.
Presidente da República na inauguração do Ano Académico 2017/2018 da
Residência Universitária dos Álamos nas novas instalações
21 de novembro de 2017
“A Universidade é crucial. Não a desperdicem! (…) A Universidade é a fase final da
descoberta dos vossos carismas e talentos. Aqui entra uma componente católica,
cristã, que vale para vocês, mas, na verdade, também para qualquer pessoa.
Aproveitem esse tempo porque têm o dever de serem felizes!
Começamos a criar uma identidade nesta vida naquilo que fazemos, nas pequenas
grandes obras, mas ninguém é feliz se não fizer os outros felizes. A nossa felicidade
passa pelos outros. (…) É-se mais feliz quanto mais se faz felizes os outros. O que é
que deste aos outros? (…) Isto implica estar atento aos sinais dos tempos; se
estiverem distraídos não sabem o que se passa à vossa volta. Estejam atentos às
outras pessoas. Uma palavra, um gesto, uma atenção. (…)”
“Vocês têm carismas e talentos na sua expressão inicial. A vocação. Não guardem os
talentos, mas rentabilizem-nos, no domínio em que acharem melhor. Descubramnos. Aproveitem também o vosso caminho. Carreguem baterias, rezem, para
estarem mais despertos. Olhem para os apelos que surgem à vossa volta e vejam os
sinais. Aprendam a resolver problemas de uma forma equilibrada. Saber enfrentar
situações. Saber comunicar, saber utilizar as tecnologias da comunicação, porque
não aproveitar isso dificulta a vossa vida. Saibam localizar o tempo e o espaço. Dito
isto tudo, sejam o que são.”
Excerto de texto publicado no site dos Álamos
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Tertúlias culturais
Em ambiente descontraído, são apresentados e debatidos diversos temas, refletindo as
diferentes áreas de interesse das estudantes universitárias, as grandes questões da
atualidade – e de sempre -, os temas em debate na sociedade, etc.

Tema

Convidado

Data

Como fazer com que o
tempo de estudo renda
mais e seja mais eficaz?
Roma

Cláudia Carrera, Estudante de
medicina, residente dos Álamos

19 de janeiro de 2017

Elena Casas
Assessora de projetos sociais e
educativos
Marta Faria
Professora de Economia na UCP,
coordenadora de projetos sociais
e educativos
Raquel Vaz Pinto
Investigadora do IPRI-UNL e
Professora de Estudos asiáticos na
FCSH/UNL
Inês Tavares e Nina Ayres Pereira
Participantes no Congresso
UNIV’2017
Maria Coutinho
Economista, coordenadora de
projetos sociais e educativos nos
Camarões
Luísa Rocha
Professora de filosofia e teologia
Madalena Brito
Doutoranda em estudos clássicos
Nusa Maria Prizmic
Estudante ERASMUS croata em
Lisboa, residente dos Álamos
Ana Teresa Mota
Estudante de História de Arte,
residente dos Álamos
António Sampaio, médico
psiquiatra, diretor clínico da
EGOCLINIC, Clínica em
neurociências
Mariana Elói / Agnese Fontana
Coordenadora do UNIV em
Portugal / Estudante ERASMUS
italiana em Lisboa

22 de fevereiro de 2017

Projeto das novas
instalações dos Álamos
O Médio oriente: porquê
tantos conflitos
Congresso UNIV’2017
Dispensário Médico em
Mehandan nos Camarões
Viver perto de S.
Josemaría
Histórias saídas do baú:
mitos greco-romanos
Croácia
Em Conversa sobre Arte
Stress e ansiedade

Apresentação do
Congresso Universitário
Internacional UNIV'2018.
"Rethinking the Future"

23 de março de 2017

21 de março de 2017

26 de abril de 2017
3 de maio de 2017

21 de junho de 2017
11 de outubro de 2017
19 de outubro de 2017
2 de novembro de 2017
22 de novembro de 2017

28 de novembro de 2017
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Stress e ansiedade em tertúlia com o psiquiatra António Sampaio
22 de novembro de 2017
A Matilde, estudante de Direito, perguntou como conseguir lidar com as
manifestações físicas do stress e ansiedade, como por exemplo, o suor nas mãos ou
voz a tremer, durante as orais. O Dr. António Sampaio ajudou-nos a simplificar a
questão. Há manifestações que não conseguimos controlar e que não são por si uma
limitação ou sinal de fraqueza. Portanto, podemos simplesmente procurar aceitá-las
e até dá-las a conhecer a quem nos avalia, ou então procurar ajuda com algum
fármaco que acalme essas manifestações.
Outra das questões, colocada pela Filipa, foi como conseguir resistir à pressão que
nos impõem quando continuamente esperam algo de nós e exigem respostas que não
são nem as que temos que dar, nem as que queremos dar. Ajudou-nos a perceber
que aqui o mais importante é garantirmos que conseguimos responder à pergunta
“Soube amar durante a vida?” com um sim. Realçou que o importante é termos claro
que “as expetativas, o sucesso, as exigências sociais, se não são caminho para que a
minha capacidade de amar e entrega aos outros se potenciem, eu não tenho que dar
as respostas que me exigem!” Reforçou que quando chegarmos ao último momento
da nossa vida, o que realmente nos ajudará a morrer em paz e felizes é o amor que
soubemos dar, que semeámos e que recebemos.
Aconselhou a fomentar as amizades para fugir do estilo de vida individualista que se
vai impondo na nossa sociedade, e sublinhou a importância de distinguir o que é
essencial do que o não é dentro do projeto de vida que cada uma tenha forjado,
para assim sermos capazes de dar a cada coisa a importância devida.
Excerto de texto publicado no site dos Álamos

TOB Debates
Durante o primeiro trimestre de 2017, continuou o ciclo de debates iniciado no ano
anterior, Think outside of the box – TOB Debates, uma atividade que procurou levar as
estudantes de diversas áreas a aprofundar em temas filosóficos. Em cada sessão, foi
discutido um tema, com a ajuda da Professora Doutora Marta Mendonça (Professora de
Filosofia na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa). Os
debates foram preparados com a leitura prévia de um texto sobre o tema em discussão.
Foram estes os temas tratados:
•
•
•

Natureza: o natural e o inatural – 26 de janeiro de 2017
Eutanásia: Matar ou deixar morrer? – 16 de fevereiro de 2017
Responsabilidade: o fim justifica os meios? – 30 de março de 2017

Participaram em cada sessão cerca de 10 pessoas.
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Congresso Universitário UNIV
O UNIV é um encontro universitário que o ICU – Istituto per la Cooperazione Universitaria
– organiza desde 1968. Cada ano, milhares de estudantes universitários passam a Semana
Santa em Roma, e assim têm a oportunidade de conhecer a riqueza cultural, histórica e
espiritual desta cidade. Durante a semana, são organizados encontros culturais,
congressos, conferências, exposições e concertos que oferecem aos participantes a
ocasião de aprofundar nas temáticas específicas do mundo universitário, com uma
particular atenção ao serviço aos mais necessitados.
Em 2017, o Congresso Universitário decorreu em Roma entre os dias 9 a 16 de abril de
2017, com o tema “O mundo em movimento”. Dos Álamos, participaram 3 pessoas no
Congresso.

Formação católica
A identidade cristã dos Álamos manifesta-se no seu dia-a-dia e, em concreto, nas
atividades de formação católica, confiadas à Prelatura do Opus Dei, abertas a todas as
que estejam interessadas em aprofundar na sua vida cristã, esclarecer dúvidas ou
conhecer melhor a Fé Católica.
Ciclo de meditações
Ao longo do ano, às quartas-feiras, entre as 18h30 e as 19h00, o Capelão dos Álamos
prega um tempo de meditação - oração em voz alta -, sobre algum tema de vida cristã
baseado no Evangelho de cada domingo, procurando facilitar a oração pessoal das
participantes, aprofundando na sua vida de relação com Deus e com as outras pessoas,
nas virtudes humanas e cristãs, na responsabilidade social, etc.
Tardes de oração - Recoleção
Uma vez por mês os Álamos organizam uma recoleção: uma tarde de oração, entre as
17h15 e as 19h30, com tempo para uma palestra sobre algum aspeto da vida cristã,
meditação sobre o Evangelho e celebração da Santa Missa.
Datas das recoleções mensais
18 de janeiro de 2017
15 de fevereiro de 2017
15 de março de 2017
19 de abril de 2017
17 de maio de 2017
21 de junho de 2017
19 de julho de 2018
16 de agosto de 2018
20 de Setembro de 2017
18 de outubro de 2017
15 de novembro de 2017
20 de dezembro de 2017
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Retiros espirituais
Ao longo do ano, foram organizados quatro retiros de silêncio. O retiro procura ajudar as
estudantes universitárias a pensar com calma no importante, longe das confusões e das
corridas diárias, e a refletir sobre as questões mais profundas da existência: a felicidade,
o projeto de vida, os sonhos, a amizade com Deus… São uma ocasião para, quem
participa, ordenar ideias e prioridades: família, universidade, relação com Deus, amigos…
Datas dos retiros organizados em 2017
9 a 12 de fevereiro de 2017, Bombarral
23 a 26 de março de 2017, Sintra
14 a 17 de setembro de 2017, Sintra
17 a 19 de novembro de 2018, Bombarral

Em média, participaram em cada retiro cerca de 10 pessoas.

Palestras de formação católica
Ao longo do ano, organizaram-se diversos ciclos de formação católica, quer de cariz mais
doutrinal quer sobre a prática da vida cristã, com base na Sagrada Escritura, no
Catecismo da Igreja Católica e no Magistério da Igreja Católica, a pedido de estudantes
universitárias que procuravam aprofundar nos seus ensinamentos.
Os ciclos foram organizados em pequenos grupos de pessoas, facilitando a interação, e
tiveram uma periodicidade semanal, ao longo de todo o ano.

Prelado do Opus Dei em Portugal
O novo Prelado do Opus Dei, D. Fernando Ocáriz, eleito no início de 2017, esteve em
Portugal de 4 a 8 de julho. No dia 6 de julho, teve um encontro no pavilhão do Colégio
Horizonte, em Gaia, com grupos de jovens, no qual participaram também estudantes
universitárias que recebem formação católica nos Álamos.
Da parte das estudantes universitárias dos Álamos foi entregue ao Prelado uma raquete
clássica de ténis, desporto que o Prelado pratica, decorada com símbolos portugueses.
Como preparação para a vinda de D. Fernando Ocáriz a Portugal, no dia 28 de junho teve
lugar a visualização de uma tertúlia de D. Fernando com as jovens que participaram no
congresso universitário UNIV’2017.

Dedicação do altar do oratório das novas instalações
Dia 28 de outubro de 2017 decorreu a cerimónia de dedicação do altar do oratório das
novas instalações da Residência Universitária dos Álamos, presidida por Monsenhor José
Rafael Espírito Santo, Vigário Regional do Opus Dei em Portugal.

11
ÁLAMOS ASSOCIAÇÃO JUVENIL | relatório de atividades 2017

12
ÁLAMOS ASSOCIAÇÃO JUVENIL | relatório de atividades 2017

Voluntariado
Voluntariado com crianças
Ao longo do ano, foram desenvolvidas atividades para crianças no bairro da Cruz
Vermelha, apoiando o trabalho da Associação Emergência Social (IPSS). Foram realizadas
atividades extracurriculares, desenvolvidas todas as tardes de sexta-feira do ano letivo,
bem como apoio ao estudo nas tardes de quarta-feira. Entre os dias 10 e 14 do mês de
julho de 2017, e dando continuidades ao trabalho realizado ao longo do ano, os Álamos
organizaram uma semana de atividades de férias de verão.

Alfabetização de adultos
Apoiando também a Associação Emergência Social (IPSS), em 2015 os Álamos iniciaram o
desafio de ensinar pessoas adultas a ler. As aulas são dadas por grupos de duas
voluntárias a grupos de 2-3 pessoas, num total de cerca de 10 adultos abrangidos.
Dias de apoio:
 Segunda-feira: 14h30-16h00
 Quarta-feira: 11h00-12h30
 Sexta-feira: 11h00-12h30

Entregar refeições a pessoas sem-abrigo
No final de 2015m os Álamos passaram a apoiar esta iniciativa, desenvolvida junto da
Igreja de Santo António (Sé) com a Irmandade do Santíssimo Sacramento, da Santa Cruz e
Passos da Igreja da Conceição Velha. Inicialmente levada a cabo dois dias por semana, no
último trimestre de 2016, e a fim de rentabilizar esforços, o apoio passou a fazer-se
apenas às segundas-feiras entre as 21h30e as 22h30.
Pela segunda vez os Álamos participaram também na organização do almoço de Natal
para as pessoas sem-abrigo, que decorreu no dia 17 de dezembro no Páteo da Galé.

Projeto Cabo Verde
Em 2017, após verificação da necessidade e acolhimento por parte de pessoas e entidades
locais através do pai de uma antiga residente dos Álamos cabo-verdiana, um grupo de
voluntárias, com o apoio de diversas instituições e pessoas em nome individual, deu vida,
pela sétima vez, ao Projeto Cabo Verde (PCV), após uma interrupção de 6 anos devida à
crise económica vivida em Portugal e muitos outros países.
Trata-se de um projeto de voluntariado internacional para a cooperação desenvolvido por
estudantes universitárias e jovens profissionais, cuja estratégia de intervenção abrange
três pilares fundamentais do desenvolvimento – educação e formação, saúde e ambiente –
e está centrado na capacitação local dos parceiros.
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A intervenção no terreno efetivou-se de 25 de julho a 14 de agosto de 2017. No entanto,
pode considerar-se que os objetivos globais e específicos do Projeto vão muito além de
uma ajuda anual pontual, desligada.
Em 2017, o PCV realizou atividades de educação ambiental e de ocupação de tempos
livres para crianças e jovens, e cursos de formação para adultos. Estas atividades
beneficiaram diretamente 268 adultos e 140 crianças e jovens da Cidade da Praia, e
concretamente do Bairro de Fonton. Complementarmente foi montado um posto de
atendimento médico e dispensário de enfermagem. Foram acompanhados medicamente e
com cuidados de enfermagem 356 adultos e 150 crianças.
O Projeto resultou de uma parceria criada entre os Álamos, o Rampa Clube, a
Cooperativa de Telheiras para a Promoção da Solidariedade e da Cultura, CRL, a
Associação Cultural das Areias e a Fundação Maria Beatriz Lopes da Cunha.
Com o intuito de maximizar o impacto do PCV e potenciar a sua intervenção, e como tem
vindo a ser habitual, foi estabelecida uma relação muito próxima com a comunidade
local. Em 2017, estiveram diretamente envolvidos no PCV a Associação Comunitária de
Fonton, as Aldeias SOS, a Câmara Municipal da Praia, a Delegação de Saúde, a Direção
Geral de Integração Social, a Embaixada de Portugal em Cabo Verde, a Escola Secundária
Abílio de Sousa, as Forças Armadas, o Rotary Clube Maria Pia da Praia, o Serviço Nacional
de Proteção Civil e Bombeiros, entre outros.
De modo inseparável, o PCV aposta na formação das voluntárias, valorizando a iniciativa
de cada uma e proporcionando uma oportunidade para desenvolver e aperfeiçoar
competências sociais e humanas. Participaram neste Projeto 60 voluntárias de todo o
Portugal. No período que antecedeu a sua concretização no terreno, além da preparação
direta das atividades, por grupos, e da angariação de fundos e materiais necessários,
tiveram lugar as seguintes ações de formação:
Sessões de formação do Projeto Cabo Verde
1ª sessão: 8 de março, 19h30-22h
Apresentação do PCV
Raquel Lamela
Coordenadora de projetos educativos

O que é ser voluntário
Marta Faria
Economista, coordenadora de projetos sociais e educativos

2ª sessão: 12 de março, 17h-19h30
Experiência de voluntariado em Cabo Verde
Mafalda Líbano Monteiro
Participante em anteriores edições do PCV e
com experiência pessoal posterior

A influência de experiências de voluntariado na vida
Paula Pimentel
Participante na 1ª edição do PCV, em 1993, fundadora e
membro da direção da Associação Emergência Social, IPSS

3ª sessão: 29 de março, 19h30-22h
Aspetos antropológicos a desenvolver
Nina Ayres Pereira
Advogada com formação na área da filosofia,
Coordenadora do PCV2017

A Agenda 2030 e a Doutrina Social da Igreja
Margarida Marcelino
Engª do Ambiente com experiência nas anteriores edições
do PCV, coordenadora das atividades de ambiente

4ª sessão: 2 de abril, 17h-19h30
A dignidade da vida humana
Sofia Guedes
Artista plástica, n iniciativas de cariz social

Trabalho em equipa, “cultura do encontro”
Marta Pimenta de Brito
Psicóloga
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Campanhas de angariação de bens do Projeto Cabo Verde
No âmbito das preparações do projeto Cabo Verde, foram feitas diversas angariações de
bens para possibilitar a atuação das voluntárias e para ir ao encontro de necessidades da
população local. Destacamos as seguintes campanhas:






Para si um computador, para eles uma oportunidade de conhecer o mundo:
computador para o Centro de Intervenção Comunitária do Bairro do Fonton na
Praia
Para si pode ser abundante, mas para eles é escasso: campanha de recolha de
manuais escolares (7º-12º ano) para o Centro de Pupilos das Forças Armadas de
Cabo Verde e para o “Projeto Ler +”, promovido pela Embaixada de Portugal em
Cabo Verde
Recolha de material na área da saúde

Nos Álamos, a quantidade de bens angariado e enviada via contentor durante o mês de
junho para a ilha de Santiago resultou em 5 paletes de 2,5 toneladas.
Ver mais no site do PCV: http://projectocaboverde.wixsite.com/projetocv

Olimpíada Solidária de E studo
Desde 2014, os Álamos têm vindo a participar na Olimpíada Solidária de Estudo, iniciativa
da ONG Coopera (Espanha), que se realiza entre os dias 5 de novembro e 5 de dezembro.
Em 2017, por cada hora estudada na biblioteca dos Álamos, que esteve aberta durante
estes dias desde as 09h00 às 00h30, um patrocinador destinou 1 euro para bolsas de
estudo para crianças estudarem no Quénia.
Ao todo, as horas de estudo nos Álamos permitiram angariar EUR 906.

Cooperação noutros projetos internacionais
Em 2016-2017, os Álamos associaram-se à Association pour la Promotion de la Femme et
la Famille (Associação sem fins lucrativos, com sede nos Camarões) para a apoiar a fase
final de angariação de fundos para a construção de um dispensário médico em Mehandan
(a 25km de Yaoundé, Camarões). Para tal foram feitos marcadores de livros com motivos
de tecidos africanos camaronenses. Angariaram-se cerca de 500€.

Voluntariado nos Álamos
Ao longo de todo o ano, e mais intensamente por ocasião da mudança de instalações da
Residência Universitária, as estudantes universitárias ofereceram a sua ajuda para
possibilitar a manutenção e realização das atividades habituais dos Álamos, com destaque
para a passagem da biblioteca e das salas de estudo, artes e iniciativas sociais.
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Desporto e Artes
Teatro Musical
No dia 18 de Março de 2017, os Álamos apresentaram o Teatro Musical baseado no livro
de Michael Ende: MOMO. Esta obra foi escolhida por, de algum modo, abordar o tema do
congresso universitário internacional UNIV’2017: “O mundo em movimento”.
O Teatro Musical foi apresentado, em duas sessões, que juntaram cerca de 300 pessoas,
no Auditório da Delegação Regional de Lisboa do Instituto Português do Desporto e da
Juventude.
Os fundos angariados com as receitas dos bilhetes do musical reverteram na sua
totalidade para a campanha de fundraising para as novas instalações da Residência
Universitária dos Álamos na Alameda da Universidade, promovida pela Fundação Maria
Antónia Barreiro.
Os ensaios, que decorreram ao longo do ano, foram ocasião de dar largas à imaginação e
à criatividade, de criar amizades e de explorar o espírito de equipa.
Participaram na preparação do Musical, entre as estudantes que representaram e as que
colaboraram nos cenários e adereços, aproximadamente 30 pessoas.

Desporto
Ao longo dos primeiros meses de 2017 desenvolveram-se, partindo da iniciativa e com a
orientação de uma residente, duas aulas por semana de Fitness nos Álamos.
Desde o início do mês de outubro de 2017, também partindo da iniciativa das estudantes
universitárias, foram organizados periodicamente jogos de basquetebol e voleibol.
Ao todo, participaram nas atividades desportivas dos Álamos desenvolvidas ao longo do
ano cerca de 30 pessoas.

Passeios e convívios
Álamos em Fátima
Nos dias 12 e 13 de maio de 2017, marcados pela vinda do Papa Francisco a Portugal, o
centenário das Aparições de Nossa Senhora e a Canonização dos Pastorinhos Francisco e
Jacinta, os Álamos organizaram uma ida a Fátima, para participar nas cerimónias
organizadas pelo Santuário de Fátima nos dois dias.
O grupo que participou na ida a Fátima era composto por cerca de 20 pessoas.

Arraial de Santo António
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No dia 14 de junho de 2017 decorreu mais um Arraial de Santo António nos Álamos, que
foi também ocasião de convívio e de descanso a meio da época de exames.

Intercâmbios internacionais
Grupos de estudantes de residências universitárias congéneres do Brasil, Argentina e EUA
passaram pelos Álamos ao longo de 2017, em trânsito ou com destino temporário em
Portugal, o que proporcionou a realização de tertúlias e momentos de intercâmbio muito
ricos e diversificados, tendo também permitido dar a conhecer melhor o nosso país e a
cidade de Lisboa.

Convívio de residentes
No dia 5 de outubro, já nas novas instalações dos Álamos, as residentes do ano académico
2017/2018 tiveram uma jornada de convívio, apresentação e participação, que terminou
em Belém, aproveitando o open day do MAAT.

Festas de Natal
Durante a época natalícia realizaram-se diversas festas, nomeadamente entre as
estudantes que frequentam os Álamos, as residentes e as suas famílias.
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Contas da Associação
Entradas
Quotas
Mensalidades
Atividades
Subsídios e donativos
Comissão Patrocionadora
Entidades oficiais
Entidades privadas
Outras entradas

Total

Saídas
345,00
63.427,50
1.642,20
67.125,00
2.108,54
1.472,99
1.402,53

137.523,76

Saldo de 2017
Saldo transitado de 2016
Saldo a transitar para 2018

Atividades pontuais
Seguro
Água
Eletricidade
Telefone
Gás
Comestíveis
Gastos com pessoal
Material de atividades
Bibiloteca
Conservação e manutenção
IVA
Viatura
F.S.E
Outros gastos
Total

2.014,17
813,97
4.270,35
10.300,94
1.972,71
5.271,78
17.827,35
84.347,95
765,32
336,61
3.501,50
188,92
785,28
2.410,80
1.026,16
135.833,81

1.689,95
284,01
1.973,96

Parcerias
Durante o ano de 2017, os Álamos desenvolveram parcerias com as seguintes instituições:












IPDJ - Instituto Português do Desporto e da Juventude
EURN - European Residence Network Association (engloba uma parceria com
cinco residências universitárias europeias)
Associação Emergência Social (IPSS)
Centro de Paralisia Cerebral Calouste Gulbenkian
Fomento de Fundaciones
Coopera ONGD
Clube Darca
Rampa Clube
Cooperativa de Telheiras para a Promoção da Solidariedade e da Cultura, CRL
Associação Cultural das Areias
Fundação Maria Beatriz Lopes da Cunha

Adicionalmente, os Álamos associaram-se à Association pour la Promotion de la Femme et
la Famille (Associação sem fins lucrativos, com sede nos Camarões) para a apoiar na fase
final de angariação de fundos para a construção de um dispensário médico em Mehandan.
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Nota final
Ao longo do ano contámos com a colaboração de todos os trabalhadores e dos associados,
particularmente de associados beneméritos que, com a sua generosidade, permitem a
existência dos Álamos.
A todos agradecemos a sua colaboração, com a qual esperamos continuar a contar
durante o próximo ano.
Durante o ano de 2018 contamos continuar a desenvolver os programas de formação e as
atividades que já são habituais nos Álamos.
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