Academia de Cultura e Solidariedade
Ramiro Freitas
BREVE
HISTORIAL

z

z

Uma ideia, um objetivo:
Mais Educação, Mais Cultura!
▪

Em 2007, dois dirigentes do movimento associativo de pais –
António Amaral, presidente da FERSAP-Federação Regional de
Setúbal de Associações de Pais, e Ramiro Freitas, presidente
da UCAPA-União Concelhia das Associações de Pais de
Almada –, sentindo a necessidade de se desenvolverem
atividades em prol da educação e da cultura, para além dos
limites estatutários das associações de pais, decidem encetar
um processo de constituição de uma nova organização.
Decidem-se pelo formato jurídico de uma cooperativa, que
denominam “Pais na Educação”, centrada no objetivo: “criar
uma rede de intervenção pedagógica e social, com vista à
diminuição do insucesso e abandono escolar, em cooperação
com todos os elementos da comunidade educativa, assim
como, a formação ao longo da vida e no apoio e intervenção
junto das famílias”.

z

▪ Durante 2008 desenvolveu-se todo um trabalho
burocrático e organizativo, para se dotar a
cooperativa de estatutos, promover a sua
legalização de acordo com o Código Cooperativo,
definir a sua estrutura interna. Realizaram-se
reuniões com as associações de pais e com várias
entidades para se arranjarem apoios e instalações.

Afonso Ouro, António Amaral e Ramiro Freitas

▪ Uma grave doença contraída por Ramiro Freitas,
que se arrastou dramaticamente até novembro de
2009, não permitiu dar a necessária celeridade ao
trabalho coletivo e ao processo de legalização da
cooperativa.

▪ Em 30 de janeiro de 2010 presta-se uma homenagem a Ramiro
Freitas, com o descerramento de uma placa na sede da
UCAPA. Na ocasião, António Amaral, reafirma que o projeto da
cooperativa irá para a frente, mas como associação sem fins
lucrativos e com a seguinte denominação: Academia de Cultura
e Solidariedade Ramiro Freitas, em homenagem a um Homem
integro, de valores, e pelo seu dedicado trabalho em prol de
uma melhor escola e educação para todas as crianças.
Ramiro Freitas é uma referência e um exemplo para todos!

Placa descerrada por
Carla Freitas,
filha de Ramiro Freitas
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Fundação em
1 de junho de
2010

Proponentes: António
Amaral e Luís Barradas,
membros do conselho
executivo da UCAPA

Tomada de posse dos primeiros órgãos sociais
▪

▪

Realizou-se, na sede da UCAPA, no dia 9 de junho, a assembleia
geral de sócios fundadores da Academia de Cultura e Solidariedade
Ramiro Freitas, a qual aprovou o Regulamento Interno e elegeu os
primeiros Órgãos Sociais.
A tomada de posse decorreu em 26/06/2010, simbolicamente na
escola básica n.º 1 da Costa da Caparica, onde o Ramiro iniciou a
sua atividade de dirigente associativo e criou um ATL, para acolher
as crianças com dignidade e qualidade.
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OBJETIVOS
da Academia Ramiro Freitas
▪ Prestar apoio socioeducativo a crianças e jovens,

desenvolver atividades extracurriculares de animação
sociocultural, educativas e de apoio ao estudo, artísticas,
científicas, desportivas, recreativas e de ocupação de
tempos livres;
▪ Promover e realizar ações de educação e formação

parental de adultos;
▪ Informar, apoiar, acompanhar e, ou, encaminhar pessoas

e famílias em dificuldade e risco de exclusão social,
através de uma resposta integrada e articulada com os
serviços envolvidos;
▪ Promover ações para um envelhecimento ativo;
▪ Promover atividades que contribuam para um

desenvolvimento social sustentado favorecendo o
intercâmbio associativo e articulado institucional.
(Regulamento Interno)

…e o caminho faz-se!
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Atividade desenvolvida (breve resumo):
▪

Realização de quatro seminários, com os temas "Os 5 princípios chave
para a educação de crianças" e "Literacia Emocional", ambos em
Almada e em Setúbal, em 2012.

▪

Constituído o "Grupo de Mútua Ajuda de Almada", sobre a alienação
parental, conflito parental, desigualdade parental, em parceria com a
Associação Portuguesa para a Igualdade Parental e Direitos dos Filhos,
tendo sido realizadas várias sessões, com periodicidade quinzenal, com
início a 12 de setembro de 2013.

▪

Conferência sobre "Higiene do sono e ansiedade nos exames", dirigida a
pais e alunos dos 9º ao 12º anos, na Escola de Santo André, no Barreiro,
em 12 de março de 2014.

▪

Admissão no
CLASA/Rede
Social de
Almada, em 22
de abril de
2014.

▪

Sessão para pais, sobre vocações, na escola Anselmo de Andrade,
em 28 de abril de 2014.

▪

Sessão sobre bullying para alunos da Escola Álvaro Velho, Barreiro,
30 de abril de 2014, com duas turmas do 8.º ano de escolaridade,
cerca de 50 alunos.

▪

Realização de uma sessão sobre Parentalidade, Conflitos e Apoio,
em Almada, em 26 de junho de 2014.

▪

Conversas para pais, em 8 e 15 de novembro de 2014,
respetivamente com os temas Sucesso Escolar e Hiperatividade.

▪

Participação, com duas psicólogas, no Ciclo de Encontros de
Orientação Parental, em 27 e 31 de outubro de 2014, na Caparica,
organizado pelo Centro Social e Paroquial Cristo Rei (CSPCR).

▪

Atendimento de jovens e famílias com problemas escolares, no
CSPCR.

▪

Sessão com alunos de uma turma da Escola Anselmo de Andrade, com
problemas de comportamento e indisciplina, em 11 de maio de 2015.

▪

Rastreio de Avaliação Psicológica a crianças, dos 4 aos 6 anos de
idade, em salas do jardim de infância do Agrupamento de Escolas
Miradouro Alfazina, entre janeiro e final de maio de 2015.

▪

Ações de formação parental, com palestras sobre: "estratégicas para o
sucesso escolar", em 17 de janeiro; "escolhas vocacionais e o papel
dos pais", em 21 de março; "transição de ciclo", em 9 de maio de 2015.

▪

Integração no Grupo de Trabalho do Cante no Concelho Almada, e, neste
contexto, membro da organização da sessão de homenagem ao Cante
Património Imaterial da Humanidade, em Almada, em 28 de novembro de
2015, onde participámos como orador no colóquio.

▪

Desenvolvimento do projeto “Cante na Escola”, em escolas do concelho de
Almada, em parceria com a Associação Cantadeiras de Essência Alentejana.

▪

Colóquio sobre o Regime Geral do Processo Tutelar Cível, no auditório da ES
Cacilhas Tejo, em 1 de abril de 2016, coorganizado com a Associação para a
Igualdade Parental.

▪

Ações de formação parental, com palestras sobre "estratégicas para o
sucesso escolar", realizadas nos dias 12 e 26 de novembro de 2016.

▪

Realização de reuniões para a organização de uma Universidade Popular.

▪

A constituição da Universidade Popular Almada (UP) foi aprovada em
assembleia geral da ARF, em 06/02/2017, tendo a sessão solene de
abertura realizado em 13 de outubro, na Sala Pablo Neruda do Fórum
Municipal Romeu Correia. A sessão, que foi aberta com intervenções
do presidente da Direção da ARF e do vereador António Matos, teve
um momento musical pelo Grupo Coral da Associação de Socorros
Mútuos 1º de Dezembro, dirigido por José Carita, seguindo-se uma
conferência com o tema “Cultura Popular Mitos e Simbolismos”, por
Alexandre Honrado e Paulo Loução.

▪

Seguiram-se, nas semanas seguintes, as conferências “Proteção, Segurança,
Prevenção”, sendo oradores Ricardo Ribeiro, Paula Almeida e António Godinho;
e “Património Memória e Identidade: Destruição vs. Conservação”, sendo
oradores Mário Antas, Luis Pequito e Elizabete Glória.

▪

▪

▪

O andar, que estava em mau estado,
teve de ser recuperado com obras de
beneficiação, pinturas de paredes e
total renovação da rede elétrica,
executadas em regime de
voluntariado (exceto instalação
elétrica), e onde se gastaram cerca
de 2300 euros em materiais (tintas e
equipamento elétrico).
O mobiliário que equipa todas as
salas foi, na sua totalidade, doado.

Em fevereiro de 2018
tomou-se a decisão de
alugar todo o 1.º andar de
um prédio na Rua Capitão
Leitão, n.º 103, em
Almada, para instalação
da Universidade Popular
Almada.

▪

▪

Em 1 de outubro de 2018 iniciou-se a
atividade regular da Universidade
Popular Almada (UP), com várias
disciplinas nas áreas das artes, história,
dança, yoga e shiatsu, a que se
acrescentariam outras ao longo dos
meses.
A maior parte das atividades realiza-se
em horário pós laboral. Ao fim de sete
meses duplicou o número de atividades
e os inscritos ultrapassaram a centena.

▪

A sessão solene de abertura
das atividades da UP nas
novas instalações realizouse em 27 de outubro, com
a participação dos músicos
Luís Saraiva e Rúben
Martins, convidados, alunos
da UP e sócios da ARF.

Ramiro Freitas

Chaves, 18/12/1949
Almada, 29/11/2009

Ramiro Alves de Freitas
Membro da Direção do Sindicato dos Técnicos de Desenho, décadas de 70/80.
Membro da Direção da União de Sindicatos de Lisboa, onde dirigiu o
Departamento de Cultura e Tempos Livres, década de 80, durante o qual se
realizaram quatro festivais de teatro.
Foi deputado pelo MDP/CDE na Assembleia da República, Legislatura II [198011-13 a 1983-05-30], pelo Círculo de Lisboa.
Participou na fundação da UCAPA, em 2001, em representação da APEE "Bola
Nova", da EB1 N.º 1 da Costa da Caparica. Desde então fez sempre parte dos
órgãos sociais da UCAPA, da qual foi presidente do Conselho Executivo em
2008, e presidente da Assembleia Geral, em 2009.
Na FERSAP integrou os órgãos sociais de vários mandatos, tendo sido vicepresidente nos mandatos de 2006 a 2008, e presidente do Conselho de
Jurisdição e Disciplina no mandato de 2009.

Foi presidente das direções de várias associações de pais do concelho de
Almada, designadamente, da EB1 N.º 1 da Costa da Caparica, EB 2.3 da Costa
da Caparica, Escola Secundária Fernão Mendes Pinto e Escola Secundária do
Monte da Caparica. Fundou a União das Associações de Pais do Agrupamento
de Escolas da Costa da Caparica, a primeira estrutura legalmente constituída
com este âmbito no país.
Fez, igualmente, parte dos órgãos sociais da Confederação Nacional de
Associações de Pais (CONFAP) em vários mandatos, integrando o Conselho
de Jurisdição e Disciplina. Participou em vários grupos de trabalho,
nomeadamente o das AEC, e em representações nacionais da CONFAP.

www.academiaramirofreitas.org
https://www.facebook.com/academiaramirofreitas/
geral@academiaramirofreitas.org
upalmada@academiaramirofreitas.org

