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▪ Conheça melhor o Professor Pedro Silvano 
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O CINEMA EM VIAS DE EXTINÇÃO 

Memórias afectivas  

      
O cinema. Já estamos a falar do passado.  
Agora são plataformas  tecnológicas,  
entretenimento digital. Bah... E, no entanto,  
não foi assim há tanto tempo. Lá no interior  
beirão, retrógrado, havia aos sábados cinema na  
Casa do Povo. O Gianni Morandi, a Marisol e o  
Rafael eram os heróis românticos.  
As coboiadas (era assim que o pessoal dizia)  
e as suas derivas europeias – os western  
spaghetti – eram o prazer das aventuras.  
E também os filmes de capa e espada e...  
o meu prazer máximo – os filmes dos romanos  
(era assim que  lhes chamávamos) que incluíam 
gregos, espartanos e  deuses em aventuras 
mitológicas. O cinema italiano era especialista e  
da Cinecittà sairam algumas  maravilhas. Estamos  
a recomeçar o ano cinematográfico com três 
pequenas pérolas  desse género, conhecido como 
Peplum, do enorme Sergio Leone.  

Mas o ponto seminal, que alterou a minha  
relação com o cinema foi um filme exibido na  
Páscoa – «O Evangelho Segundo São Mateus»,  
do Pasolini. Eu devia ter para aí uns  13 anos.  
Choque tremendo. Percebi que um filme é  
uma história com uma linguagem, códigos,  
organização cénica...  
O fascínio começou aí e prolonga-se até agora.  

Quando vim para Lisboa, para o ISCTE, tornei-me 
frequentador assíduo dos ciclos organizados  pelos 

cinemas Monumental, Satélite, Império e Estúdio (já só 
memórias). E comecei a ler uns livrinhos sobre  

cinema, filmes e realizadores. O jovem economista  
e o cinema. Nada a ver com nada. Estranho. Quando 

comecei a trabalhar e a fazer crítica de cinema  
(história quase inverosímil como me transformei em 

crítico do semanário O Jornal) era habitual 
perguntarem-me, com um ar intrigado, se era eu que 

escrevia... Assobiava para o lado e dizia que era o  
meu irmão gémeo. Como era possível? Porque não?  

Sim, o cinema deu-me muitas horas de prazer,  
muito gozo com a escrita sobre os filmes. Enorme 
fascínio intelectual com obras de realizadores tão 

díspares como, sei lá, Ford, Hawks, Coppola,  
Scorsese, Spielberg. E os europeus? Truffaut,  

Godard (morreu há umas semanas, paz à sua alma),  
Fassbinder, Antonioni, Fellini ...  

E os grandes mestres japoneses? Nunca mais  
acabaria de citar nomes que fizeram o meu prazer. 

 E agora? É um universo em extinção. Num quadro de 
produção com os custos cada vez mais baratos e 

possibilidades tecnológicas infinitas (pode-se fazer 
tudo em cinema, com verosimilhança), a idiotização  

é a regra, a qualidade  é cada vez menor.  
De vez em quando lá aparece uma excepção.  

Há que agarrá-la e fruí-la.   

Jorge Barata Preto 
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  Quem é Quem? 
Está claro que, na Nova Atena, “há mais vida” para além dos órgãos sociais. 
Muitas outras pessoas mantêm o “barco a navegar” com o seu quotidiano e 

voluntário trabalho de formiguinhas laboriosas.   

Fique a conhecer algumas  
das pessoas que trabalham em áreas como  

a Contabilidade, a Secretaria e a Informática.    

LOCAL E DATA DE 
NASCIMENTO 

Lisboa, 25.12.1946 

PROFISSÕES EXERCIDAS 
A minha atividade 

profissional foi sempre 
desenvolvida na área 
contabilística e fiscal. 

Como Técnica Oficial de 
Contas fui responsável pela 

contabilidade de diversas 
empresas com 

diferentes dimensões e 
atividades. 

O QUE REPRESENTA SER 
VOLUNTÁRIA NA N.ATENA 
Como membro suplente dos 

Órgãos Sociais da NA dou 
apoio ao Tesoureiro, 

assegurando a execução 
contabilística e fiscal da 

Associação, contributo que 
presto com todo o empenho  
e alegria. O ingresso na NA 

permitiu-me adquirir  novos 
conhecimentos, criar novas 
amizades, sentir-me útil e 
encarar o futuro com mais 

esperança e alegria de viver. 

LOCAL E DATA DE 
NASCIMENTO 

 Montemor-o-Novo, 18.02.1948 

PROFISSÕES EXERCIDAS 
Engenheiro Eletrotécnico, 

tendo exercido diversas 
funções e cargos em várias 

empresas do Grupo EDP. 

O QUE REPRESENTA SER 
VOLUNTÁRIO NA N.ATENA  
A atividade que desenvolvo 

na Secretaria da NA  
pretende contribuir para o 

bom atendimento e inclusão 
de todos os Associados e 
candidatos a Associados, 

bem como para o adequado 
funcionamento diário 

(administrativo e logístico)  
da mesma. 

Essa atividade, embora, por 
vezes, assuma o aspeto de 
“mestre de tudo, oficial de 

nada”, faz-me sentir útil  
a alguém e a mim próprio,  

o que é muito  
do meu agrado. 

 

LOCAL E DATA DE 
NASCIMENTO 

Lisboa, 22.03.1956 

PROFISSÕES EXERCIDAS 
Licenciei-me em 

Engenharia Eletrotécnica 
(Telecomunicações e 
Eletrónica), mas cedo 

enveredei pela Informática, 
tendo trabalhado em três 

empresas internacionais do 
ramo - NCR, Digital e Oracle. 

O QUE REPRESENTA SER 
VOLUNTÁRIO NA N.ATENA 

Sou responsável pela 
disciplina “Dúvidas de 

Informática” e dou apoio na 
operacionalidade dos 

equipamentos informáticos 
da NA. Auxilio ainda os 

Associados na utilização 
dos seus dispositivos 

pessoais. É muito 
enriquecedor e gratificante 

sentir-me ao dispor de 
todos a quem eu possa, no 

dia a dia, ser útil  com os 
meus conhecimentos. 

 

LOCAL E DATA DE 
NASCIMENTO 

Lisboa, 16.09.1953 

PROFISSÕES EXERCIDAS 
Tesoureira numa empresa 
privada, na qual tinha uma 

participação financeira 

O QUE REPRESENTA SER 
VOLUNTÁRIA NA N.ATENA 

Fiz parte da Mesa da 
Assembleia Geral durante 

muitos anos e, neste 
momento, além de cuidar  
da Base de Dados da NA, 
asseguro a comunicação  

da Associação com os  
seus Associados.  

Ver nascer e crescer a NA  
e participar nessa 

construção, tem sido muito 
gratificante, representando 
uma mais-valia para o meu 

enriquecimento social,  
pois tenho gosto em 

disponibilizar o meu tempo 
em prol dos outros. 

 

Manuel Pinhão Paulo Folgado Rosa Baptista Mª da Luz Claro 
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Já pensaram em olhar Lisboa com “outro olhar”? 
Olhar para o brasão de armas da cidade de Lisboa  

e descodificá-lo? 
Ver a bandeira nacional e compreender  

a heráldica e a genealogia? 
Redescobrir a cidade, desde os seus bairros típicos  

aos museus e igrejas? 
Quem melhor do que um alfacinha de gema  

para nos levar nessa viagem? 
 

.  

Os Nossos Professores… 

É o que nos proporciona o António Pedro dos Santos de Almeida Silvano, professor de 
História de Arte da Cidade de Lisboa na NOVA ATENA. 

O Pedro Silvano tem 69 anos e é natural da freguesia de São Cristovão e São Lourenço, em 
Lisboa. 

É licenciado em História da Arte pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 

Durante a sua vida profissional, foi Técnico Superior do Ministério do Trabalho e Segurança 
Social, tendo trabalhado no ISS, IP - Centro Distrital de Segurança Social de Lisboa 
e na IGT - Inspeção Geral do Trabalho. 

É Vogal da Direção do Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Segurança 
Social de Lisboa e Vale do Tejo e ainda da Direção Nacional da Associação Coração Amarelo. 

Pedro Silvano 

 

um LIVRO… 
Memórias de Adriano 
Marguerite Yourcenar 

 
José Tolentino 

Mendonça 

uma PERSONALIDADE  
NACIONAL… 

     

Uma CANÇÃO… 
Venham mais Cinco 
José Afonso 

 

Jorge Mario 
Bergoglio  

(Papa Francisco) 

uma PERSONALIDADE  
INTERNACIONAL… 

     

um FILME… 
Dr. Jivago 
David Lean 

Amizade 
incondicional  uma QUALIDADE… 

     

um PASSATEMPO… Genealogia Poder parecer distante um DEFEITO… 

     

uma VIAGEM… Itália (Roma) Paz no Mundo um DESEJO… 

     

uma CIDADE… Lisboa 

Viver de forma a que a minha 
presença não seja notada, mas 

a minha falta seja sentida 

um LEMA DE VIDA… 

     

um TALENTO QUE  
GOSTARIA DE TER… 

Tocar guitarra 
portuguesa 

Os amigos são como as 
estrelas: por vezes não os 

vemos, mas estão sempre lá 

uma MÁXIMA… 
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 Os Nossos Alunos 
EU, MARINA 
Nasci em Dezembro, talvez frio, numa terra pequena de gentes grandes. 

Portanto em Portugal. 
Menina, comi gelados de 5 tostões. Aprendi a nadar em enormes férias de 
sol, sal e areia grossa, numa liberdade consentida.  
Jovem, vi lenços pretos nas mulheres, soldadinhos a partirem.  

Escondi retratos de heróis guerreiros e artistas de cinema no fundo do 
armário. Tive um gira-discos a pilhas para dançar e sentir os abraços dos 
novos sentimentos. Tive amores e desamores.  
Fiz o pino, fiz a roda, voltei por cima, olhando o sol cada manhã.  

Mulher, vi nascer Abril. 
O que me terá levado a desejar tanto viajar?  

A minha professora de História no liceu que cavalgava ilusórios unicórnios  
contando batalhas e conquistas, ou a minha professora de Geografia  

que mostrava fronteiras sem limites, lagos e rios, montanhas e oceanos? 

Quando os deuses permitiram bebi água de coco na Cidade Velha, comi mangas em Margão, 
couscous em Taghit, vi crescer a pimenta, espantei-me com o Kathakali, vi vulcões e terra de 

inuits, mergulhei no mar da Ilha de Páscoa sob o olhar dos moais, olhei a onça pintada no 
Pantanal, sobrevoei os icebergues, atravessei rio de mar para Marajó, dormi em caravançarai, 

atravessei desertos sonhando com um chá de menta, silenciei em sinagogas, templos e igrejas, 
ouvi o muezzin chamar para a oração, vi livros que não entendi, olhei para fortes tão antigos 

construídos pelos muito fortes, respeitei cemitérios, espantei-me com totens dos first nation, 
deixei-me embalar em terreiro de mãe-de-santo, chorei em África estranha, subi montanha 

sagrada … como se tudo fosse um ritual de iniciação que tinha que ultrapassar. 

Fotografei desde cedo. Gente que já cá não está, mas que se revelam em fotos a preto e 
branco levando-me num constante vai vem a outros tempos e lugares. Que são meus, sempre. 

Agora, com mais idade, não decoro poemas e canções como fazia na escola e no liceu.  

Aprendi nomes de remédios e tenho listas diárias de coisas para fazer.  
Tento aprender todos os dias algo de novo, e as aulas por zoom com a Nova Atena foram um 

desafio grande. Já não me aborreço com o computador; calo-o e recomeço.  
Dá resultado, e por vezes também com outras pessoas sigo a mesma receita.  

Tenho novos amigos e amigas extraordinários porque as 
suas vidas têm sido também extraordinárias. 

Não nego o ser religioso, só não aceito prisões de mentes.  E estou convencida de que valeu a 
pena saber que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. 

P.S. Sou do Sporting e tenho um filho que acha que a melhor mousse de chocolate  
é feita pela senhora sua mãe. Que sou eu. 

 
 

Marina  

Brandão  

Lucas 
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Uma aulazinha por dia  
nem sabe o bem que lhe fazia… 
 

Este mês, escolhemos para nosso interlocutor o 
Professor PAULO FERNANDES 

O QUE OFERECEM AS AULAS DE ANTROPOLOGIA AOS  ASSOCIADOS DA NOVA ATENA? 
Oferecem conhecimento. A ciência é conhecimento e o conhecimento é partilha. Logo, partilha do 
conhecimento. 
Nessa partilha procuro desenvolver uma visão do mundo e do ser humano no mundo. Uma abordagem 
biológica, social e cultural, holística e interdisciplinar. 
Relevando, desta forma, a antropologia como ciência integrante com diferentes domínios de 
conhecimento e com um objeto específico de estudo – o Homem e as suas obras. 

COMO PREPARA AS SUAS AULAS? COMO É FEITA A ESCOLHA DOS TEMAS  
E DOS MATERIAIS UTILIZADOS? 

As principais etapas históricas na antropologia estão identificadas e sobre elas há consenso. Assim, 
preparo as aulas revisitando e pesquisando a vasta bibliografia já produzida e sempre em produção, 
ensaios, artigos, estudos etnográficos, controvérsias, diferentes visões, etc., aceites e partilhados 

pela comunidade científica, de uma forma geral e em contínua actualização.  
Depois, seleciono um tema que nos acompanhará durante todo o ano. Temas simples, complexos, 

problemáticos, pertinentes, envolventes, mas fundamentalmente que sirvam o presente.  
Privilegiando uma reflexão teórica que possa ser esclarecedora, explicativa e aplicada à prática. 

COMO ACHA QUE AS AULAS DE  ANTROPOLOGIA CONTRIBUEM  PARA AUMENTAR OS CONHECIMENTOS 
DE CADA UM DOS ALUNOS ? 
Tendo presente a perspetiva particular e o olhar muito original que a antropologia tem sobre os vários 
problemas e diferenças no mundo, que também são os nossos. A sua discussão e fascínio só 
contribuem para um crescente conhecimento. Ademais,  querer ver, querer saber, querer conhecer 
são uma prerrogativa ímpar  da nossa própria condição enquanto Humanos. 
 

QUAL O BALANÇO QUE GOSTARIA QUE OS SEUS ALUNOS FIZESSEM NO FINAL DE CADA ANO? 
Um balanço que no final privilegie a sensibilidade para a compreensão da diferença,  

para um enquadramento diferente de si próprios, do outro e do mundo.  
Erradicando o preconceito, modelando o etnocentrismo e relevando a alteridade. 
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HIDRATAÇÃO 

SINAIS INDICADORES DE DESIDRATAÇÃO 

 

 

Há INIMIGOS SILENCIOSOS que, de forma subreptícia, se vão instalando no nosso corpo e aos quais, 
inadvertidamente, insistimos em abrir a porta. A DESIDRATAÇÃO é um deles e prolifera entre  
a população sénior, porque nesta há maior perda de fluidos e diminuição do consumo hídrico. 

 

A água é o maior constituinte do corpo humano, sendo utilizada para diversas funções importantes  

na saúde, tais como a manutenção da temperatura corporal, o transporte de nutrientes  
para os diversos orgãos, a eliminação de substâncias tóxicas, a participação em reações enzimáticas,  

entre outras, para além de compor tecidos e células, sendo necessário adaptar o seu consumo  

às estações climáticas. Facilmente se entende, assim, que o CONSUMO HÍDRICO INSUFICIENTE  
acarreta consequências graves para a nossa saúde. 

 

As razões para uma maior prevalência na população sénior são múltiplas, mas as CAUSAS MAIS FREQUENTES 
aparentam ser o medo da incontinência, a falta de informação sobre a quantidade de água recomendada, 

alterações sensoriais, demência, perda de mobilidade, factores fisiológicos e também ambientais.  
 

As mudanças climáticas e as estações do ano contribuem para o aumento do risco de desidratação.  
No verão e primavera, as ondas de calor são prevalentes, o que aumenta a perda de fluidos. 

No inverno e outono, há uma diminuição de sede que é potencializada nos seniores  

devido ao deficit de recetores que a ativam. 
 

Sede (principal indicador) 

Diminuição da produção de suor 

Boca seca 

Diminuição da produção de saliva 

Redução da elasticidade da pele 

Urina com cor e cheiro intensos 
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✓ Diminuição de peso 

✓ Confusão mental/delírio 

✓ Deficits cognitivos 

✓ Má cicatrização 

✓ Alterações do trânsito intestinal 

✓ Infecções do tracto urinário 

✓ Cãibras e cansaço muscular 

✓ Astenia 

A desidratação aumenta ainda o risco de 
complicações associadas a outras patologias: 

 

 

✓ Tromboembolia 

✓ Infecções urinárias 

✓ Insuficiência renal 

✓ Úlceras por pressão 

✓ Diabetes 

Neste quadro pouco tranquilizador, o mais importante e sensato é a PREVENÇÃO, 
adotando CONSUMOS ADEQUADOS em quantidade e qualidade, quando oportuno. 

 
Nas estações do ano onde as temperaturas são mais amenas (outono e inverno), a sensação de sede é 
menor, pelo que se deve estimular a ingestão de água (mesmo que não se sinta sede): 
▪ estabelecendo horários regulares para o consumo hídrico;  
▪ facilitando o acesso às bebidas (garrafas de água visíveis nos locais onde se permanece por mais 

tempo); 
▪ tornando as bebidas mais atraentes visualmente, com frutas e folhas aromatizadas;  
▪ ingerindo chá, café e chocolate quente. 
 

A desidratação  
pode ter  
CONSEQUÊNCIAS  

várias,  
tais como: 

 

 

Já no verão e primavera, as temperaturas são mais elevadas e é importante aumentar a  

frequência hídrica e recorrer a bebidas mais refrescantes para facilitar o consumo,  
como sumos naturais, smoothies e sorbets de frutas à base de água. 

É, também, recomendável o consumo de “águas aromatizadas” (por exemplo, com limão e hortelã,  
maçã e canela ou frutos vermelhos), água gelificada (bebida com textura em gel, para o caso de 

alterações na deglutição), sopas (têm mais de 85% de água e são ricas em fibra, vitaminas e minerais), 
leite (tem 85% de água), mais hortícolas e infusões (por exemplo, de camomila, tília ou cidreira). 
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Em Portugal, as mulheres atingem as recomendações da EFSA,  
mas os homens ingerem, em média, apenas 2,1 litros de água por dia.  

Estes valores consideram condições moderadas de ambiente, temperatura e atividade física,  
devendo ser ajustados quando estas forem alteradas e, também, em situações clínicas específicas  

que possam implicar o aumento ou restrição de ingestão de líquidos. 
 

A família, cuidadores e profissionais de saúde têm um papel importante na observação e na 
instrução dos seniores quanto à prevenção da desidratação, adoptando uma abordagem 

completa, não somente clínica, como nutricional e comportamental. 
 

Face a esta realidade, caro Sénior, confronte esse inimigo olhando-o bem de frente e fazendo-lhe um  
BRINDE COM UM COPO BEM CHEIO DE ÁGUA CRISTALINA, LOGO PELA MANHÃ.  

O DIA VAI SORRIR-LHE! 
 

A European Food Safety Authority (EFSA) 
recomenda uma INGESTÃO HÍDRICA 
DIÁRIA de: 

▪ 2,0 litros/dia para as mulheres;  
▪ 2,5 litros/dia para os homens. 

Texto baseado em artigos das Newsletters DIGNUS de 08.04.2021 e 28.07.2021 
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DIA 10 Atuação do grupo Cantares no Centro de 
Dia da APOIO - Associação de Solidariedade 
Social, na Outurela. 

DIA 8  Visita de estudo com o tema "Os Maias em 
Sintra", no âmbito da disciplina de Literatura 
Portuguesa. 
 
Portuguesa. 

DIA 19  Caminhada no Parque Florestal de Monsanto. 

NOVEMBRO 

DIA 11  Celebração do S. Martinho, no jardim da NA.  

DIA 17  Atuação do grupo Músicas do Mundo no Casino Estoril, 
no jantar solidário promovido pela Alumni Económicas - 
Associação dos Antigos Alunos do ISEG. 

DIA 14  Assembleia Geral da NA para apreciação e 
votação do Orçamento e do Plano de Atividades 
para 2023 (Salão Paroquial da Igreja de Nossa 
Senhora do Cabo). 

DIA 10  Palestra sobre a teoria da técnica do  
Chi-Kung, pelo professor Jorge Gonçalves,  
presencialmente (Sala B) e por Zoom. 

DIA 17  Visita de estudo ao 
Palácio de S. Bento (Assembleia 
da República), no âmbito da 
disciplina de Direito e Direitos. 

DIA 23  Missa por alma dos associados da NA falecidos, na Igreja 
Nossa Senhora do Cabo, com a atuação do grupo Cantus. 

SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DO ANO LETIVO 

No dia 17 de Outubro, às 15h00, no Auditório Ruy de Carvalho, a Nova Atena realizou a sua sessão solene 
de abertura do novo ano letivo. 
A sessão foi iniciada pelo Presidente Luís Santos, que apresentou a Professora Doutora Maria Helena 
Buescu, catedrática da Faculdade de Letras, que iriamos ter connosco para uma palestra. 

 
 
Na sala de cadeiras vermelhas,  
com bastantes associados  
atentos e sorridentes e num  
palco pontuado por um cesto  
de palha com flores amarelas  
e com um laço azul, ouvimos  
deliciados a exposição que  
nos foi apresentada e que se  
intitulava Viagem a Portugal,  
Almeida Garrett e Saramago.  

Deliciados sim, porque para além do  
nível intelectual da palestrante, da forma 
clara e cativante com que nos arrebatou 
para o que nos ia apresentando, fez-nos 
refletir sobre o significado de Património, 
como se forma, como se preserva,  
como se transmite. 

E ainda, que os dois escritores, Garrett  
e Saramago, que se questionaram  

sobre o País em contextos históricos  
e sociais diferentes, nos fizessem  

sentir a atualidade das mesmas  
interrogações. 

Pelo ambiente que se  
viveu, quando a conversa  

ultrapassou o palco e  
tornou protagonistas e  
intervenientes aqueles  

que assistiam, pôde  
concluir-se que o assunto  

foi do agrado geral e que  
a palestra nos motivará  

a ler, reler e a querer ouvir  
mais sobre literatura portuguesa! 

DIA 29  Atuação do grupo Cantares no Auditório Ruy de 
Carvalho,  em Carnaxide, em evento comemorativo do "Dia das 
Universidades Seniores" organizado pela C.M. Oeiras. 
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O ROUXINOL 
Kristin Hannah 
Edição Bertrand Editora 
 

A história de duas irmãs separadas 
pelos anos e pela experiência, pelos 
ideais, pela paixão e pelas 
circunstâncias, cada uma seguindo  
o seu próprio caminho arriscado em 
busca da sobrevivência, do amor e  
da liberdade numa França ocupada 
pelos alemães e arrasada pela guerra. 

L
IV

R
O

S
 

CURSO SOBRE MÚSICA CLÁSSICA 
Fundação Calouste Gulbenkian 
Conceção e orientação de Sérgio Azevedo  

Este curso destina-se a um público interessado em música,  
mas não especialista, permitindo-lhe entender, de uma forma simples e 
acessível, noções de musicologia, a sua história, as formas e géneros 
musicais, as designações e significados musicológicos, os instrumentos, 
os naipes e organização de uma orquestra, as notações e as biografias 
de alguns compositores. 

C
IN

E
M

A
 

LEFEST - LISBON & SINTRA FILM 
FESTIVAL (16ª edição) 
 

Filmes oriundos de várias 
cinematografias, da Europa à 
Ásia e África.  
Cinema Nimas, Teatro Tivoli 
BBVA, CC Olga Cadaval e Museu 
das Artes de Sintra. 
Entre 10 e 21 de novembro. 
www.leffest.com 
 
 

QUIZZ 
Encenação de António Pires 
Teatro Maria Matos | até 20 de novembro 

Terá sido justa a condenação de 
Charles Ingram por fraude no 
concurso “Quem quer ser Milionário”? 
Reexame do julgamento de forma 
acutilante, debruçando-se sobre a 
forma como a sociedade se relaciona 
com a verdade e a mentira. 

NOVEMBRO 
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ANJOS E LOBOS – DIÁLOGOS DA HUMANIDADE  
Graça Morais  
Galeria São Roque Too 

“A aflição pelos que fogem do extermínio, das guerras,  
da fome e das enormes injustiças sociais…” 
Um grito onde até os animais estão espantados com tudo  
o que está a acontecer.  
Exposição patente até ao final de Janeiro 2023,  
na Rua de São Bento, 269, em Lisboa. 

O
U

T
R
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S

 

ONLY THE STRONG SURVIVE 
Bruce Springsteen 

Em novembro, será 
publicado o 21º disco do 
“Boss”, no qual o mesmo 
interpreta algumas 
verdadeiras pérolas do 
Rhythm and Blues e da Soul 
music, como, por exemplo, o 
tema “Nightshift”, lançado 
pelos Commodores em 1985. 

M
Ú

S
IC

A
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CONVERSAS COM CHÁ 
Poucas bebidas são tão tradicionais quanto os CHÁS, garante-nos a Professora Joana Canoa. 

Existem no mundo momentos exclusivos e bem próprios para degustar essa iguaria como, por exemplo, o clássico chá 

da tarde britânico, onde os amigos se juntam para conversar e relaxar. 

De modo a cumprir um dos objetivos da Nova Atena, a SOCIALIZAÇÃO, as ”Conversas com Chá” foram pensadas para 

criar momentos de convívio, à volta da mesa do chá, sempre com um tema a debater, partilhando tranquilamente 

conhecimentos, levantando dúvidas , conversando, isto é, socializando.  

CHI KUNG 
Em novembro, o Professor Jorge Gonçalves vai centrar a prática de Chi Kung (Arte de Movimentar a Energia com 

Sucesso) na energia do Outono. Parte do conhecimento do Chi Kung provém da observação da Natureza e dos seus 

ciclos. O respeito do ser humano por estes ritmos contribui para se viver com saúde e harmonia.  

A energia do Outono está relacionada com o elemento Metal (minerais). Esta energia caracteriza-se pela acutilância, 

rigor, precisão, assertividade, organização e interiorização, entre outros atributos. O órgão físico associado ao Metal 

é o Pulmão. Assim, as aulas de novembro irão privilegiar exercícios com respiração e abertura da caixa torácica, 

bem como meditações para trabalhar a introspeção. 

CINEMA 

Este mês, o Professor Jorge Barata 

Preto traz-nos um ciclo com três 

obras-primas de MARTIN SCORSESE, 

cineasta dos EUA bem conhecido  

pelas suas representações duras e 

muitas vezes violentas da cultura 

norte-americana. 
O Touro Enraivecido 

1980 
Cabo do Medo 

1991 
O Aviador 

2005 


