INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
PROGRAMA IPL60+

INTERCÂMBIO INTERNACIONAL DE
ESTUDANTES SENIORES
COM UNIVERSIDAD DE LOS MAYORES DE
EXTREMADURA

Badajoz
9 a 13 de maio de 2016

Introdução
No sentido de dar continuidade ao intercâmbio que se vem desenvolvendo entre o
Instituto Politécnico de Leiria e a Universidade da Extremadura - Espanha, de 9 de
maio a 13 de maio de 2016, o Programa IPL60+ viajou até à cidade de Badajoz com um
grupo de 12 estudantes seniores, acompanhados por um colaborador ao abrigo do
Programa FASE/SAS.
Através do presente relatório pretendemos fazer uma breve descrição e avaliação das
atividades realizadas, bem como do apoio prestado pelos Serviços de Ação Social
(SAS), do Instituto Politécnico de Leiria, para a concretização da iniciativa.

Descrição das atividades
O plano de atividades (apresentado em anexo) foi definido pela coordenação da
Universidad de Mayores de Extremadura (UMEX).

Dia 9 de maio
A partida para a cidade Badajoz (Espanha) fez-se junto ao portão principal da ESECS
(Campus 1) pelas 9:00, no dia 09 de maio de 2016. Após três horas de viagem, o grupo
de 12 estudantes do Programa IPL60+ chegou à Universidade de Extremadura (Campus
de Badajoz) onde foi recebido carinhosamente pelos estudantes seniores e pelos
representantes da UMEX. Às 13:30
(fuso horário de Espanha) o grupo foi
conduzido para o Salón de Grados da
Faculdade de Ciências onde se
realizou a receção oficial. Este
momento contou com a presença da
Sr.ª

Decana

Ciências,

da

Prof.ª

Faculdade
Lucía

de

Rodríguez

Gallardo, do Diretor do Programa de Mayores, Prof. Florentino Blázquez, e da
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coordenadora do IPL60+, Prof.ª Luísa Pimentel, que dirigiram algumas palavras de
boas-vindas, apresentaram o plano de atividades e trocaram lembranças.

Após o almoço no refeitório do campus universitário, os estudantes do IPL60+
dirigiram-se ao Hotel Condedu, onde ficaram alojados durante este período. No
decorrer da tarde o grupo deu um passeio pelo centro da cidade na companhia dos
seniores espanhóis que tinham vindo ao seu encontro.

Dia 10 de maio
No dia 10 de maio, o grupo realizou uma visita guiada à Alcazaba de Badajoz e ao
Museu Arqueológico, acompanhado pelo arqueólogo diretor das escavações e por
alguns estudantes do Programa de Mayores.

Após a visita, os estudantes dirigiram-se ao centro da cidade para almoçar.
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Pelas 17:00, retomaram as atividades no campus universitário. Desta vez, os
estudantes

do

IPL60+

puderam assistir a uma
das aulas específicas da
UMEX.

Das

opções

disponíveis o grupo elegeu
a

aula

“Europa:

um

processo em construção”,
lecionada pelo Prof. Díaz
Barrado.
Às 19:00, teve lugar o lanche de convívio entre os estudantes seniores portugueses e
os estudantes seniores espanhóis. Durante o lanche houve momentos de muita alegria
e diversão. Para finalizar, os portugueses, em gesto de amizade, pintaram uma tela
coletiva, que marcou a sua presença em terras de Espanha.

Dia 11 de maio
No dia 11 de maio realizou-se uma visita à cidade de Plasencia, a cidade mais a norte
da província da Extremadura, onde também existe um polo do Programa de Mayores
da Universidade da Extremadura.
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O grupo de portugueses saiu de Badajoz pelas 10:00, acompanhado pela turma do
terceiro ano da UMEX, por alguns estudantes espanhóis que participaram no
intercâmbio deste ano, em Leiria, e por uma responsável do Programa de Mayores.
Ao chegar ao campus da Universidade de Plasencia, o grupo foi surpreendido com um
lanche convívio e com música tradicional da Extremadura. Após o momento de
convívio, puderam assistir a uma aula de história local, seguindo-se a visita o centro
histórico da cidade.

Pelas 15:00, o grupo reuniu-se no restaurante “La Isla” para almoçar. Uma vez que o
tempo chuvoso não permitiu continuar a visita pela cidade, os seniores ocuparam a
tarde a cantar e a dançar na pequena matiné que o restaurante proporcionou.
O regresso à cidade de Badajoz aconteceu pelas 18:00.
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Dia 12 de maio
No dia 12 de maio, realizou-se mais uma visita, desta vez à praça alta da cidade e aos
jardins da Galera.

Pelas 12:00, os seniores deslocaram-se até à Câmara Municipal, onde foram recebidos
pelos Sr. Presidente da Câmara que os felicitou e dirigiu algumas palavras de boasvindas.
Apesar de não estar no plano de atividades, houve oportunidade de visitar a Catedral
de “San Juan Bautista” que ficava ali bem próxima.
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Pelas 18:00, celebraram-se os “actos de clausura” das Universidades de Mayores, da
sede de Almendralejo e Badajoz, no Teatro López de Ayala, que contaram com a
representação teatral do grupo de teatro da UMEX e a atuação do coro da UMEX,
acompanhado pela Banda Municipal de Badajoz.

Após o espetáculo, o grupo dirigiu-se para o
restaurante “Boquerón de Plata” para o
jantar de despedida, onde terminou a noite
com muita alegria e boa disposição.

Dia 13 de maio
No dia 13 de maio, os estudantes do IPL60+ visitaram Olivenza, vila que outrora foi
portuguesa. No período da manhã, puderam visitar o centro histórico da cidade, bem
como igrejas e museus que nela existem.
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Pelas 13:00, o grupo voltou ao centro da cidade de Badajoz para almoçar, antes da
viagem de regresso a Portugal. Após o almoço houve momentos de convívio e de
despedida entre os seniores.
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Avaliação
Esta iniciativa, que se vem realizando há vários anos, permite fortalecer a parceria que
existe entre as duas instituições, bem como consolidar a amizade que se foi
desenvolvendo entre os seniores dos dois países. Contudo, apesar do entusiasmo que
inicialmente os seniores portugueses demonstraram face à possibilidade de se
deslocarem a Badajoz, a adesão foi escassa, tendo havido várias desistências nos dias
anteriores à viagem. Em futuras oportunidades terá de se avaliar previamente, com
maior grau de segurança, o nível de participação dos seniores.
Para a concretização da viagem foi necessário contratar os serviços de uma empresa
de transportes, uma vez que as viaturas do IPLeiria e dos Serviços de Ação Social (SAS)
não estavam disponíveis, o que implicou custos significativos. Os SAS colaboraram na
iniciativa através do Fundo de Apoio Social ao Estudantes (FASE), o que permitiu
suportar alguns dos custos com a deslocação do estudante de mestrado que
acompanhou o grupo.
Considera-se que esta experiência é benéfica para os seniores na medida em que se
promovem novas relações sociais e se fortalecem laços já existentes. Também as
atividades culturais e recreativas desenvolvidas durante o período em causa se
revelam importantes momentos de aprendizagem e de partilha, pois permitem um
aprofundamento de conhecimentos sobre a cultura e as vivências de outros povos.
No que diz respeito ao plano de atividades elaborado pelos responsáveis da UMEX,
não se verificaram alterações significativas e todas as iniciativas previstas foram
realizadas.

Leiria, 20 de junho de 2016
Vítor Rolo (colaborador FASE)
Luísa Pimentel (coordenadora do IPL60+)
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ANEXO
INTERCAMBIO DEL PROGRAMA UNIVERSITARIO ”UNIVERSIDAD DE MAYORES” DE
EXTREMADURA CON EL PROGRAMA 60+
DEL INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
Badajoz del 9 al 13 de Mayo de 2016

Lunes
9 de Mayo

13:00-14:00 Acto de bienvenida por la Sra. Decana de la Facultad
de Ciencias y por el Sr. Director del Programa en el salón de actos
de la Facultad de Ciencias.
14:30 Almuerzo libre
16:00 Alojamiento en hotel y tarde libre paseando por la ciudad,
acompañados de alumnos de Badajoz
Cena libre
10:30-12:00.Visita guiada a la Alcazaba de Badajoz: por el
Arqueólogo director de las excavaciones)
12:00-13:30 Visita al Museo Arqueológico
14:00 Almuerzo libre

Martes
10 de Mayo

17:00-18:15 Clases del Programa. A elegir entre:
El debate crítico: prensa, radio y televisión. Prof. G. García.
El siglo de Oro en la Literatura. Prof. J. Haro
Europa: un proceso en construcción. Prof. M. P: Díaz Barrado
Historia Contemporánea. Prof. J. Chaves.
Mitología Grecolatina: entre la mitología y la historia. Prof. C.
Chaparro.
19:00 Merienda-Cena convivencia. Lugar: aula usos múltiples,
traseras de Decanato de Ciencias.

Miércoles
11 de Mayo

Jueves
12 de Mayo

8:00 (entre Biblioteca y Torre Caja Badajoz) Salida hacia
Plasencia
8:05 Recogida portugueses en Puerta de Palmas
11:00 Visita Guiada a Plasencia
14:30 Almuerzo libre
19:00 Regreso a Badajoz
Cena libre

10:00-11:30 Visita Plaza Alta y Jardines de la Galera.
12:00 Recepción en el Ayuntamiento (por el Sr. Presidente de la
Cámara municipal)
14:00 Almuerzo libre
18:00 Acto de clausura del Curso Académico en el Teatro López de
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Ayala
21:30 Cena de despedida en el Boquerón de Plata: Plaza de los
Alféreces (22 €)

Viernes
13 de Mayo

PROGRAMA POR DETERMINAR POR LOS ALUMNOS
(PORTUGUESES y ESPAÑOLES). Posibilidad de paseo por el
Campus de Badajoz y ALMUERZO/DESPEDIDA en Antiguo
Rectorado)
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