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NOTA DO COORDENADOR 

 

 

O Centro de Desenvolvimento Académico da Universidade da Madeira (CDA-UMa) tem 

vindo a organizar todos os anos o Colóquio Olhares sobre o Envelhecimento, no âmbito do 

Programa Universitário para Seniores, pois uma das missões das instituições universitárias 

é o seu serviço à comunidade, a par do ensino e da investigação. No momento da sua IXª 

edição, em novembro de 2020, a pandemia não nos permitiu a realização. No entanto, 

como muitas vezes sucede, os obstáculos ou as crises obrigam-nos a repensar estratégias e 

a delinear novos caminhos para trilhar. Aliciado por vários colegas e participantes habituais 

do Colóquio, decidimos avançar para a preparação de um e-book sobre o tema do 

envelhecimento, numa perspetiva interdisciplinar, uma marca identitária dos nossos 

Colóquios que quisemos manter. Nesse sentido, foi divulgada uma chamada de trabalhos 

para as seguintes áreas de investigação: 

 

1. O envelhecimento: saúde, lazer e desporto. 

2. O envelhecimento e a perspetiva psicológica e social. 

3. O envelhecimento e a educação. 

4. O envelhecimento e as novas tecnologias. 

5. As representações culturais da velhice: da literatura à arte. 

 

Após um complexo e sempre moroso processo de arbitragem científica, decidimos 

publicar em dois Volumes os quarenta e três trabalhos, de forma a facilitar a leitura e a 

consulta dos leitores. No Volume I, agrupamos os estudos sobre os temas das alíneas 1) e 

2), juntando no Volume II os que abordam temáticas das restantes alíneas. 

A todos os que nos confiaram os seus trabalhos de investigação e aos membros da 

Comissão Científica, pela qualidade, empenho e cumprimento dos prazos, deixamos uma 

palavra de profunda gratidão, pois isso redobrou a nossa responsabilidade em editar uma 

publicação que possa contribuir para o estudo do tema do Envelhecimento e para abrir 

novas linhas de investigação nos vários domínios do conhecimento. Também nos merece 

uma palavra de agradecimento a Doutora Teresa Rodrigues (FCSH-UNL) por, de forma 

imediata e extremamente cordial, ter aceitado a tarefa de preparar o prefácio desta 

publicação. 

Por fim, manifestamos o nosso agradecimento à equipa de assistentes editoriais, 

constituída por Énio Freitas (Principal), António Freitas, Alexandra Nunes, Cátia Gouveia, 

Joana Câmara e Mónica Spínola, pela constante colaboração e pela responsabilidade que 

colocaram em todo o processo de preparação dos dois Volumes. Para a publicação do 

ebook, foi decisiva a colaboração do Serviço de Apoio da Biblioteca da Universidade da 

Madeira, a quem dirigimos um especial agradecimento. 

O Cardeal José Tolentino Mendonça, ao recordar a necessidade de honrarmos os velhos 

ou idosos, escreveu as seguintes palavras: “Envelhecemos para nos saciarmos de vida e 

desse modo sentir que, mesmo escassa ou vacilante, a vida é o milagre mais espantoso, 
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mais indescritível e pródigo que nos tocou em sorte” (Expresso, 25 de Abril de 2020). Por 

conseguinte, que os estudos coligidos estimulem reflexões e análises críticas juntos dos 

leitores e da comunidade científica sobre a vida dos que tiveram a oportunidade de 

envelhecer. 
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