
EDITORIAL  
Luís Santos 
Presidente da Direção e Docente, Nova Atena 

Chegamos ao fim do ano lectivo! 

Muito rapidamente, podemos resumir o muito que foi feito dizendo que ainda vivemos condicionados 

pela pandemia, mas a caminho da normalidade. E muito conseguimos fazer! Graças à utilização do Zoom, 

os professores que optaram por esta ferramenta tecnológica puderam dar as suas aulas, ao mesmo tempo 

que aqueles que escolheram as aulas presenciais tiveram também adesão significativa dos nossos 

associados.  

Além disso, intensificamos e muito as actividades, quer presenciais quer por videoconferência.  

Demos vida ao nosso jardim, ele foi palco de múltiplas realizações, das quais destacamos a 

comemoração do 14.º aniversário. Tivemos sempre a preocupação 

de dar passos a caminho da normalidade, exemplo disso foi a 

concretização de várias visitas de estudo e muitos outros eventos. 

 Enfim, estamos preparados para enfrentarmos o novo ano já com 

uma prática muito próxima daquilo que fazíamos antes da pandemia, 

mas agora enriquecidos com um novo recurso tecnológico, o Zoom. 

O final deste 

ano letivo fica 

indubitavelmente 

marcado pela 

mudança redactorial do nosso jornalinho, como 

carinhosamente lhe chamamos. A coordenadora da equipa 

responsável entendeu que chegou a hora em que a sua 

missão deveria terminar. Com muita pena nossa, mas 

compreendendo bem que 14 anos e 30 números 

publicados sem dúvida merecem algum descanso de quem 

tanto trabalhou. Agradecemos à Luísa Machado 

Rodrigues e à sua equipa o muito que realizaram, a sua 

reconhecida competência, a sua dedicação constante, a sua 

disponibilidade e a sua resiliência, atributos fundamentais 

para que o nosso A NOV’IDADE fosse sempre publicado 

nas datas propostas, sem interrupções, mesmo em tempo 

de pandemia! 

Como habitualmente, este número do nosso jornal tem 

vastos motivos de interesse. Aproveitem e leiam com 

prazer! Vão gostar!!! 

Desejamos a todos boas férias e em Outubro cá 

estaremos com energias renovadas para que o novo ano 

lectivo decorra também da melhor maneira. 

A nossa Nova Atena será cada vez melhor para todos 

nós!!! 

 
1 



2 

 

PERSONALIDADES… 

«LOURDES CASTRO» 

Arlete Alves da Silva 
Co-Dirigente da Galeria 111 e Associada Nova Atena 

 Maria de Lourdes Bettencourt de Castro (Funchal, 09.12.1930-08.01.2022). 

Com vinte anos veio para Lisboa frequentar a ESBAL (1950-56). Inconformada com 

o ambiente cultural do país pertenceu à geração de artistas que, na década de 50, 

partiram e, anos mais tarde, fizeram acertar a arte portuguesa com o que se fazia lá 

fora. Partiu em 1957 para Munique, em 1958 fixou-se em Paris. Fez parte dos 

fundadores do KWY, ela e um grupo de artistas emigrantes de diversos países – os 

portugueses René Bertholo, José Escada, Gonçalo Duarte, Costa Pinheiro, o búlgaro 

Christo e o alemão Jan Voss. De 1958 a 1964 editaram 12 números da revista com o 

mesmo nome e realizaram quatro exposições na Universidade de Saarbrucken (1960), 

SNBA, Lisboa (1960), Galerie Le Soleil dans la Tête, Paris (1961) e Galleria 2000, Bologna (1962).  

Época da Pop Inglesa, dos Novos Realismos, do culto dos objetos. Lourdes encontrou 

o meio ideal para prosseguir as suas experiências fora da pintura. Começou por cobrir com 

tinta de alumínio as caixas e mostruários de objetos do quotidiano, utilizou caricas 

nalgumas peças. Foi esvaziando os conteúdos até chegar ao delinear dos corpos utilizando 

vários materiais, da tela ao plexiglas, que recortou manualmente, tendo utilizado várias 

placas para conseguir o jogo de sombras. Seguiram-se as 

sombras projetadas e os herbários. A partir de 1973 fez o 

Teatro de Sombras com a colaboração de Manuel Zimbro.  

Conheci Lourdes Castro em Paris nos anos 60. A sua atitude perante a vida, 

o seu despojamento das coisas materiais, o proporcionar felicidade aos outros 

com pequenos gestos e o seu contacto com a natureza influenciaram 

profundamente a minha maneira de ver o mundo. As casas onde morou eram 

lugares mágicos. Recordo o sótão onde morou em 

Paris, na rue des Saints-Pères, porque, apesar de 

muito pequeno e nele morarem e trabalharem duas pessoas, a artista e o seu 

primeiro marido René Bertholo, tudo estava devidamente estruturado para as 

várias atividades do casal. Zona de trabalho para cada um, cama com um lençol 

bordado com os contornos dos corpos dos dois artistas e uma pequena mesa 

inserida na parede, tendo nela desenhadas as silhuetas sentadas do casal. Num 

armário uma coleção enorme de carimbos. Ao fundo um jardim de vasos. 

A sua casa madeirense na Praia Formosa era no meio de um jardim de muitas 

flores, árvores centenárias, caminhos de pedras roladas e com a grande casa de 

família. Os móveis eram de verga e estava enfeitada com flores de papel.  

Nos anos 70 foi viver, com Manuel Zimbro, o segundo marido, numa casa 

da rue d’Italie. Era uma casa muito despojada, ao 

estilo japonês, e com muitas plantas. Regressaram 

à Madeira, em 1983, viveram durante algum 

tempo na Quinta do Monte, donde vieram os agapantos brancos para o meu 

jardim. Quando encontraram o terreno ideal no Caniço, construíram a sua casa 

e o seu jardim. Tudo pensado ao mínimo pormenor não esquecendo a pequena 

abertura no quarto para ver o pôr do sol.  

Lourdes Castro viveu, desde então, a olhar para as Ilhas Desertas. Ao longo 

dos anos fui trazendo um pouco desse jardim para o meu - além de todas as 

flores madeirenses tenho já uma pitangueira a dar fruto. Numa das visitas 

ofereceu-me um dragoeiro. 

Andava a jardinar aproveitando o magnífico dia de sol daquele domingo de 

janeiro quando o telefone tocou e recebi a notícia da sua morte. 
 

 

 

Lourdes Castro, Autochocolate, 1965, 

pintura sobre plexiglas, 50x70 cm 

Lourdes Castro e René Bertholo, 

casa da rue des Saints-Pères 

 

 

 

 

LC0017 Lourdes Castro, Sem 

título, s.d., serigrafia, 65x51,5 cm 
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  FALANDO COM...     
 

 

 

 

Eduarda Sá Chaves  
Coordenadora da Biblioteca e Vogal da Direção, Nova Atena  

 Da sua experiência profissional e humana trouxe para a Nova Atena a mais valia que tem sido a organização 

e gestão profissionalizada da respetiva Biblioteca, bem como a proposta de atividades culturais diversificadas e 

criativas, desde literárias a artísticas, fortemente mobilizadoras dos associados como revela a quantidade de 

participantes e qualidade dos trabalhos produzidos. Perguntamos:    

Nova Atena (NA) – Logo desde a criação da 

Nova Atena os associados começaram a oferecer 

bastantes livros, os quais eram guardados sem 

critério especializado por falta de recursos na 

área. Como os encontrou e qual o evolutivo 

havido para se dispor da atual e efetiva Biblioteca 

que honra a Coordenação que tem desenvolvido, 

bem como a nossa Associação? 

Eduarda Sá Chaves (ESC) – Quando viemos 

para as novas instalações havia várias caixas com 

livros que pertenciam à biblioteca. Estavam já 

catalogados, mas um problema informático fez com 

que todos esses registos desaparecessem. 

Trabalhei durante quatro anos na Biblioteca 

│Arquivo do Teatro D. Maria II, como voluntária, o 

que me familiarizou com a base de dados comum a 

todas as bibliotecas nacionais. Não tendo 

possibilidades de utilizar aquele sistema de 

catalogação resolvi criar uma base de dados para a 

biblioteca da Nova Atena. 

Foi preciso encontrar um espaço digno para a 

instalação da biblioteca e acolher as numerosas 

doações de livros e colecções que muitos dos nossos 

Associados quiserem doar. Assim, do conjunto 

inicial de 345 livros, passámos para 3645.   

NA – Percorrido o caminho para chegar até 

aqui –    uma Biblioteca “viva” – o que tem a 

referir quanto à dinamização de leitores e 

procura existente?  

ESC – Procurámos, desde o início, que a biblioteca 

se tornasse um espaço dinâmico e cultural, 

estimulando a leitura, a criação da escrita, a criação 

artística, apelando à participação de todos em 

diversos eventos. É um grande sucesso, 

especialmente nestes tempos de pandemia, tendo 

permitido a criação de uma plataforma de 

divulgação de escrita e a recente publicação de dois 

livros que reúnem todos os textos publicados entre 

Abril de 2020 e Dezembro de 2021.  

A procura de livros por parte dos nossos 

associados tem sido muito esclarecedora da 

importância que esta biblioteca possui. 

Tendo a Nova Atena tantos associados criativos, 

foi um prazer enorme começar a divulgar as suas 

artes, criando exposições, temáticas ou não, dos seus 

trabalhos artísticos.  

Desta forma procuramos apresentar mensalmente 

exposições presenciais ou virtuais com os seus 

trabalhos. 

NA – No que toca à “Coleção de Mochos” da 

Nova Atena que também organizou, qual a 

respetiva origem e o interesse para a Associação 

e associados? 

ESC – A coleção de Mochos foi outro desafio.  

Todas as coleções são casos particulares e esta é-

o seguramente. Não porque sejam objectos de 

grande valor monetário ou artístico, mas sim porque 

têm um carácter afectivo, de reconhecimento. 

Muitas destas peças viajaram longos quilómetros 

para chegar à Nova Atena, tendo sido trazidas pelos 

nossos associados dos mais diversos pontos do 

mundo. 

Durante o meu percurso profissional integrei a 

equipa que criou o Inventário “online” do 

Património Museológico da Educação, o que me 

familiarizou com os métodos de tratamento 

museológico de uma colecção de objectos, neste 

caso, de Mochos, símbolo da Nova Atena. 

Criei, novamente, uma base de dados em Excel 

com a concepção de vários campos para integrar os 

dados relevantes para a completa descrição e 

catalogação de todas as peças.    
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Nota da Redação 

Os textos de A Nov’Idade encontram-se escritos conforme a antiga ortografia ou em conformidade com o último 

Acordo Ortográfico consoante a opção dos respetivos autores. 



 

EFEMÉRIDES… 

Em 2022 

Acontecimentos 

➢ 24 de fevereiro, Rússia invade a Ucrânia  

➢ Dina Salústio, Prémio Literário Guerra Junqueiro  

➢ Mariana Bicudo Cunha, Prémio Maria Amália Vaz de 

Carvalho  

➢ Telescópio Hubble descobre Earendel, a estrela mais 

distante que se conhece 

Falecimentos 
➢ António Reis, ator, português 

➢ César Batalha, maestro, português 

➢ Eunice Muñoz, atriz, portuguesa 

➢ Lauro António, cineasta 

➢ Lourdes Castro, artista plástica, portuguesa 

➢ Madalena Sá e Costa, violoncelista, portuguesa 

➢ Maria Carrilho, política, portuguesa 

➢ Monica Vitti, atriz, italiana 

➢ Paula Rego, artista plástica luso-britânica 

➢ Teresa Berganza, cantora lírica, espanhola 

➢ Teresa Mota, atriz, portuguesa  

➢ Vangelis, músico, grego 

Há 50 anos 
➢ Apolo 17 é a última nave a levar homens à Lua 

➢ Filme Cabaret, de Bob Fosse, americano 

➢ Filme Último Tango em Paris, de B. Bertolucci, italiano 

➢ Morre José Sebastião e Silva, matemático, português 

➢ Morre Maurice Chevalier, ator, francês 

➢ Nasce Yvete Sangalo, cantora, brasileira 

Há 100 anos 
➢ Criação da Casa-Museu de Camilo Castelo Branco   

➢ Morre Vittorio Monti, compositor, italiano 

➢ Nasce Judy Garland, atriz e cantora, americana 

➢ Nasce Paolo Pasolini, cineasta, italiano 

➢ Primeira travessia aérea do Atlântico Sul, Gago Coutinho 

e Sacadura Cabral, portugueses 

➢ Publicação de A terra sem vida de T.S. Eliot, poeta, anglo-

americano 

➢ Publicação de Ulisses de James Joyce, escritor, irlandês 

Há 200 anos  
➢ Decifrada a Pedra de Roseta, J.F. Champollion, francês  

Há 400 anos  
➢ Batalha de Macau é ganha por Portugal contra a Holanda 

➢ Nasce Molière (J.B. Poquelin), dramaturgo, francês 

Há 450 anos  
➢ Publicação de Os Lusíadas de Luís de Camões, português 

Há 500 anos  
➢ Tradução do Novo Testamento para a língua alemã por 

Martinho Lutero, alemão 

Há 850 anos  
➢ Criação da Ordem Militar de Santiago por Afonso VIII, 

castelhano 

Há 900 anos  
➢ Armado Cavaleiro em Zamora o futuro rei D. Afonso 

Henriques, português 

Há 1400 anos  
➢ Início do Calendário Islâmico, em 622, com a fuga de 

Maomé para Meca  

 

 

 

 

Jornal A NOV’IDADE…  

Conceição Gonçalves 

Primeira Presidente da Direção, Nova Atena 

O primeiro ano letivo da Associação Nova Atena 

havia começado há escassos dias. Muitas coisas 

faltavam ainda. O entusiasmo e encanto por parte 

dos associados tornava-os criativos e atuantes. Foi 

neste contexto que Luísa Rodrigues nos confrontou: 

- O que acham de criarmos já um jornal da Nova 

Atena? Não me importo de assumir a tarefa com um 

grupo redatorial. 

- Excelente! Respondemos. 

- Como se poderá chamar? Continuou. 

Soletramos iniciais, alguns nomes, mas nada de 

satisfatório. A invenção de um nome expressivo 

ficou a ruminar nas nossas cabeças até ao dia em que 

a Luísa apresentou o de A NOV´IDADE. 

  
Ideia muito feliz! Sentido mais profundo do que 

o que se capta num primeiro relance! Concordámos. 

Faltava criar o cabeçalho. Utilizou-se o logotipo que 

Ernesto Silva havia criado provisoriamente: o 

mocho enchapelado de universitário. A artista 

Madalena Botas ofereceu-nos o design do cabeçalho 

e na festa de Natal (ano de 2008) saía o n.º 1. 

Ao longo do tempo cresceu em extensão e 

diversidade de rúbricas. O cabeçalho foi atualizado 

com o logotipo escolhido democraticamente por 

todos os associados no ano de 2010, mas manteve 

durante 14 anos uma estrutura similar. 

Internamente, A NOV´IDADE funcionou como 

um arquivo dos principais acontecimentos. Nele 

fruímos textos interessantes escritos pelos 

associados, enquanto olhávamos o mundo através 

das rúbricas “Efemérides e Personalidades”.  

Como se fosse um cartão de identidade da 

Associação, enviamo-lo às autoridades próximas, a 

conferentes da NA e apresentamo-lo frequentemente 

em eventos exteriores. Por palavras audíveis ou 

escritas, recebemos comentários positivos 

convergentes na ideia de que o elevado nível do 

jornal deixava transparecer o nível da Associação.  

Com justiça, felicito a coordenadora e quantos 

colaboraram sob qualquer forma por este bem da 

Nova Atena.  
 

 

A     N  O  V‘ I  D  A  D  E 

Ano 1 – N.º 1 – Dezembro de 2008 

 
 

Propriedade 
NOVA ATENA-Associação para a Inclusão e Bem-Estar da Pessoa Sénior pela Cultura e Arte 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Champollion


 

A NOV’IDADE: Percurso de 01 a 30… 

Luísa Machado Rodrigues 
Docente, Nova Atena  

Neste 14.º ano da Nova Atena, o seu jornal, A Nov’Idade, que nasceu logo no primeiro ano de existência da 

Associação, atinge a 30.ª edição. Sobre o nome, fora opção que tivesse duplo sentido, por um lado, o associado à 

palavra ‘novidade’ em si e, por outro lado, o ligado à idade da população alvo da Nova Atena. Curioso foi que, na 

altura, a designação a dar veio à minha mente não apenas por mim, mas no seguimento de uma conversa inspiradora 

entre mim e o Fernando Botas a quem estou grata pelo nosso brainstorm de então.  Lembro-me das reações na Festa 

de Natal de 2008 quando do lançamento do modesto primeiro 

número, em particular, as felicitações por parte do saudoso João 

Abrunhosa que, como presidente da mesa da AG, não se 

escusou em mostrar orgulho pela mensagem que o título 

encerrava. Inicialmente com quatro páginas e três números por 

ano, a breve trecho o jornal passou sucessivamente a oito e doze 

páginas com duas edições anuais ininterruptamente. 

Ao ter sido uma sua proponente, admiti assegurá-lo desde 

então. Uma tarefa um pouco trabalhosa, mas muito gratificante 

e só possível graças aos mais de oitenta Colaboradores que 

dedicadamente têm vindo a aceitar contribuir paulatinamente 

com os seus textos temáticos que vão nascendo com as 

Efemérides mais relevantes de cada período de referência.  

Fruto da motivação e suporte da primeira Direção e com o 

objetivo de ser embaixador da que à época era uma nova e 

desconhecida Associação que pretendia afirmar-se pela Cultura 

e Arte, o jornal pugnou desde logo por conteúdos culturais, uma 

dimensão que também tem tido expressão nos Editoriais pela 

mão dos respetivos Presidentes da Direção, Conceição 

Gonçalves nos números de 01 a 13, Vitor Carvalho do 14 ao 25 

e Luís Santos desde o número 26.  

A nível temático, o jornal 

conta desde o número 03 com o 

colaborador residente mais 

antigo, o Constantino Ferreira, 

que ficciona múltiplos tópicos. 

Questões de saúde com bastante 

acuidade vêm sendo tratados de 

quando em vez pela Conceição 

Areias e Felicidade Dias. Outros 

domínios, como temas 

históricos, sociais e de reflexão 

têm sido assegurados por grande 

parte dos Colaboradores que 

constam da caixa anexa.  Regular 

é também a evocação de nomes 

relevantes dos mais diversos 

setores, sendo cerca de cem as notas biográficas de figuras relembradas desde a música 

às artes visuais, da história à literatura, à ciência e demais áreas do saber. Também a 

escrita por associados, em prosa ou poesia, sempre mereceu destaque. Ponto de honra 

é a Entrevista em todas as edições: trinta entre figuras públicas e associados (cf. caixa). 

Tudo com apoio do Grupo Redatorial e da Revisão final a fim de que o jornal se 

cumpra, para o que são principal esteio a Conceição Gonçalves, a Elisabete Castel-

Branco e a Maria Augusta Vilão. 

Anos que não esquecem e que excederam a minha meta temporal. Alguma pressão 

faz adiar decisões, porém, chega o momento em que há que passar o testemunho.  Está 

na hora e é um gosto ter à vista a geração vindoura que prosseguirá...     

A todos e todas, obrigada. Grande obrigada!!! 
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COLABORADORES… 

Adelaide Duarte 

Adelaide Gardete 

Alexandrina Leal 

Almerinda Prates 

Américo Reinaldo 

Ana Folgado 

António Fernandes 

António Martins Barrento 

Aristides S. Mendes (Neto) 

Arlete Medina 

Armando Caldas 

Carlos Duarte 

Carlos Figueiredo 

Conceição Belo 

Conceição Monteiro  

Constantino Ferreira 

Cristina Tavares Salgado 

Daniel Gouveia 

Eduarda Chaves Marques 

Eduardo Leite da Silva 

Élia Baeta 

Elisabete Castel-Branco 

Emília Gonçalves 

Ernesto Silva 

Felicidade Dias 

Felizarda Tavares 

Fernanda Santana 

Fernando Botas 

Francisco Lourenço 

Graça Cêncio 

Graça Coelho 

Helena Franco 

Helena Torres Marques 

Hermínio Ramos Duarte 

Ilídio Coelho 

Jerónimo Pamplona 

Joana Canoa 

João Abrunhosa 

João Paulo Coelho 

Jorge Proença 

José Freitas Campos 

José Luís Santos 

José Manuel Esteves 

José Pedro Barroco 

José Rodrigues Pereira 

José Tavares Salgado 

Lídia Lopes Serejo 

Luís Furtado 

Luís Santos 

Luísa do Ó 

Luísa M. Rodrigues 

M.ª Amélia Mendes 

M.ª Arlete Alves da Silva 

M.ª Augusta Vilão 

M.ª Conceição Areias 

M.ª Conceição B. Lopes  

M.ª Conceição Gonçalves 

M.ª da Luz Claro 

M.ª de Lourdes Santos 

M.ª do Céu Matos 

M.ª Eduarda Galhoz 

M.ª Fernanda Alegria 

M.ª José Cadete 

M.ª José Saraiva 

M.ª Regina Pais Ferreira 

M.ª Teresa Lopes Sousa 

Margarida A. e Souza 

Maria Silveira 

Maria Vidal 

Mitú Branco 

Nelly Gomes 

Nuno Vieira 

Ofélia Mendes 

Olga Miranda 

Perpétua Hipólito 

Pilar Encarnação 

Ramiro Salgado 

Ricardo Correia 

Teresa Macedo 

Vitor Carvalho 

Vitor Paiva 

 

ENTREVISTADOS… 

Armando Caldas 

Carlos Moreira 

Cristina Tavares Salgado 

Daniel Gouveia 

Edmundo Martinho 

Eduarda Chaves Marques 

Elisabete Oliveira 

Escola Amélia Rey Colaço 

Helena Torres Marques 

Hermínio Ramos Duarte 

Ilda Santos Rodrigues 

Jerónimo Pamplona 

Joaquina Madeira 

José Barata Moura 

José Meco 

José Miguel Sardica 

José Pedro Barroco 

José Tavares Salgado 

Júlio Machado Vaz 

Luís Jacob 

M.ª Arlete Alves da Silva 

M.ª da Conceição Gonçalves 

M.ª Eduarda Galhoz 

M.ª Teresa Marques 

Manuela Bernardo 

Paulo Folgado 

Paulo Vistas 

Raquel Varela 

Teresa Bacelar 

Vitor Carvalho 



 

NOVA ATENA: 14.º Aniversário…  

Ana Folgado 
Vice-Presidente da Direção, Nova Atena  

No dia 21 de abril a Nova Atena festejou o seu 14º aniversário. E que festejo! 

Estiveram presentes o Vice-Presidente e a Vereadora da Cultura da Câmara 

Municipal de Oeiras, a Presidente da Assembleia Municipal, o Presidente da União 

das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo, o presidente 

do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Lisboa Ocidental e Oeiras e ainda 

o padre da paróquia de Linda-a-Velha.  

Depois de uma receção às individualidades, 

acompanhada pelo som do grupo Oficina da Música, foi 

descerrada uma placa em homenagem ao Dr. Isaltino 

Morais, graças ao qual a Nova Atena muito deve a 

cedência de instalações, e seguiram-se discursos do 

Presidente Luís Santos e de outras individualidades, muito 

aplaudidos. Foi igualmente pedida a presença dos anteriores Presidentes, 

Conceição Gonçalves e Vítor Carvalho, que muito mérito tiveram na implantação 

e crescimento da Nova Atena. 

A festa continuou com o lançamento do primeiro volume do livro “Contos em 

prosa e em verso – em tempo de pandemia”, que compilou os trabalhos elaborados 

pelos associados em 2020, foi musicalmente animada pela Oficina da Música e terminou alegremente ao 

som do grupo Cantares Nova Atena.  

  
 

NOVA ATENA: Funcionamento e Análise Financeira...  
Ilídio Coelho e Maria da Luz Claro 

Tesoureiro e Associada, Nova Atena  

O Exercício de 2021 decorreu ainda condicionado pela pandemia, embora a partir de Maio já com aulas 

presenciais e em Outubro com todas as aulas práticas presenciais no respeito das regras de segurança, 

reduzindo as turmas em 50%. Ao mesmo tempo mantivemos as aulas e atividades por videoconferência, 

com um sucesso enorme!!! A adesão dos nossos 

associados a aulas, exposições virtuais, desafios literários 

e palestras das quintas feiras foi magnífica. Isso foi 

fundamental para a nossa motivação e o nosso trabalho 

incessante para fazermos cada vez mais.  

Tivemos que procurar novos espaços e conseguimos, 

como é o caso dos Salão Paroquial da Av. Dom Pedro V 

e do Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora do Cabo. 

A gestão financeira exercida foi sempre baseada nos 

princípios fundamentais que nortearam anteriores 

Direções da Nova Atena: (a) Respeito pelo consagrado 

nos Estatutos e no Regulamento Geral Interno, (b) Prudência nas decisões que envolvem os meios 

financeiros da Associação, (c) Recurso aos voluntários para a resolução dos problemas do dia a dia.  

Consolidámos a situação financeira da Associação pela aplicação rigorosa dos princípios que sempre 

nos nortearam, ou seja, não gastar mais do que se recebe e sempre dentro do que foi orçamentado. 

O resultado líquido do exercício de 2021 foi: 24.698,87€  
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Exercício 2021 

Resultado líquido do exercício  24.698€ 

Total de Proveitos  42.157€ 

Total de Custos 17.459€ 

Aplicações Financeiras  273.535€ 

Investimentos 715€ 

Reintegrações 1.893€ 

Capitais próprios 266.528€ 

Total do Ativo 275.815€ 

 



 

NOVA ATENA: Saúde e Cultura…  

Eduarda Sá Chaves 
Vogal da Direção, Nova Atena  

Fazer uma síntese do trabalho desenvolvido pela Nova Atena nos últimos 6 meses é uma tarefa difícil - 

nunca estivemos tão activos como durante estes dois últimos anos.  

Começamos logo no dia 1 de Janeiro, com o lançamento virtual da Newsletter Nova Atena, um projecto 

ambicioso e que tem junto dos nossos associados uma grande aceitação. 

Continuámos com dois ciclos de palestras: “Uma palavra sobre saúde”, sob a orientação da Dra. Manuela 

Bernardo com médicos de várias especialidades e, também, o ciclo “Literacia em Saúde”, organizado pela 

CMO com o apoio da Fundação Portuguesa de Cardiologia. Importante foi uma doação à Nova Atena para 

aquisição de um desfibrilhador e a acção de formação sobre “Suporte básico de Vida e desfibrilhação 

automática externa”, dada pela Escola de Socorrismo da Cruz Vermelha. 
Em Fevereiro a Biblioteca NA lançou o projecto 

“Vamos trazer a palavra escrita aos nossos dias”, 

publicação virtual mensal de textos de associados em 

prosa e em verso. Apresentámos e  lançámos os livros 

de associados Olhar o Sonho de Vítor Carvalho e 

País de Sal de Isabel Rainha, bem como os Contos 

em prosa e em verso, Vol.I e II. Várias exposições de 

artes plásticas dos nossos artistas e fotógrafos foram 

inauguradas nas instalações da Nova Atena e 

participámos no evento “Arte Sénior nos Afectos”, organizado pela CMO. O grupo dos Jograis Nova Atena 

participou na “Maratona da Leitura sobre Cesário Verde” no Dia Mundial da Poesia, em Oeiras, e no 

“Momento, Poesia e Música” em 

homenagem a Luís de Camões, em Vila 

Viçosa. O grupo de teatro apresentou um 

pequeno “sketch”, na Academia 

Recreativa de Linda-a-Velha e no dia 22 

de Junho estreou a peça de teatro 

Ralações Conjugais, no Auditório Ruy 

de Carvalho. Os grupos musicais 

atuaram em eventos dentro e fora da NA.  As caminhadas mensais 

promovidas pela Prof.ª Arlete Medina continuaram um sucesso. Participámos, em junho, no torneio de 

Walking Football organizado pela Rutis. 

Foram realizadas visitas de estudo e de lazer no âmbito das disciplinas de Economia, História da Arte e 

Literatura Portuguesa. Tivemos também lanches de acolhimento a novos associados e muitas festas, 

sempre, ou seja, qualquer pretexto nos serve para comemorar e para estarmos juntos em alegre convívio. 

Criámos, a partir do mês de Maio, as “Tardes musicais” no jardim, que têm tido muito sucesso e nos alegram 

as tardes de 3.ª feira. Em Junho, nos jardins da NA, decorreu a Festa de final do ano escolar, onde foi 

apresentado o 2.º volume dos Contos em prosa e em verso, da autoria dos nossos escritores, o trigésimo 

número do jornal “A Nov’Idade”, e entregues os diplomas aos vencedores do 12.º Concurso NA de 

Atividades Artístico-culturais. 

Todos estes eventos tanto musicais, culturais e de exercício físico tiveram uma grande participação dos 

associados, o que vem mais uma vez comprovar o lema da Nova Atena: “Saúde e bem-estar”. 
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NOVA ATENA: REFLEXÕES…  

«ARTE XÁVEGA-PESCA ARTESANAL» 

Maria de Lourdes Santos 
Docente, Nova Atena 

 É dia 20 de setembro de 2021.O Verão a despedir-se e o equinócio a aproximar-

se. A Costa da Caparica, em fim de tarde, numa generosa e extensa oferta de fresco 

areal rendilhado por fios dourados, resistente ao peso dos corpos acariciados pela 

brisa amena. Convite irrecusável à deliciosa caminhada. Ao longe, silhuetas 

indefinidas junto a um barco, suscitam-nos curiosidade. Avançamos. Cruzamo-nos 

com muita gente que transporta sacos verdes, dentro dos quais algo mexe. 

Finalmente chegamos! O areal irreconhecível, coberto por milhares de gaivotas! O 

sol, na linha do horizonte, a despedir-se, envolto em lençóis alaranjados. O barco 

(Rei dos Mares), ocupado por pescadores em expetativa. Nós em absoluto êxtase e 

espanto! Decido perguntar se há peixe e a resposta é clara: “já não há, mas vai haver, 

já não demora”. O sol, entretanto, desaparece, o frio aparece. E o peixe? ainda não aparece! ...Finalmente 

os tratores iniciam a marcha, avançam mar dentro, pescadores em paralelo, a excitação do espetáculo supera 

o desconforto. As gaivotas num impulso coletivo, ultrapassam os homens e as máquinas, avançam 

agressivamente e lá longe, numa pirueta coletiva invertem o sentido, acompanhando do alto, a rede a ser 

puxada para terra. O pescado chega ao areal, começa a seleção rápida, tal a pressão de ataque provocada 

pelas mesmas que baixam em massa e estridentes gritos. Começa a venda tentadora. E agora também temos 

sacos verdes cheios de bom peixe fresco, mas onde a luta entre a vida e a morte se trava. Toda a magia 

anterior se desvanece, sinto-me dividida. Os indefesos capturados estão em agonia nos sacos que 

transportamos. O sentimento entre comprá-los no mercado e comprá-los no areal é totalmente diferente! 

Torna-se tudo tão estranho…REFLITO. As vivências são talvez a grande escola. Ensinam-nos a 

verdadeiramente sentir e serão elas o grande impulsionador da autêntica transformação que provoca 

desassossego. Tudo é dinâmico, a vida é uma sequência de experiências que por vezes nos permitem sentir, 

aprofundar, refletir, embora nem sempre conclusivamente. Os peixes fazem parte da cadeia alimentar e são 

preciosos na manutenção da nossa saúde! Mas o desassossego mantém-se!!! 

 

«PEQUENAS GENTILEZAS»   

Graça Cêncio 
Docente, Nova Atena 

Sempre agradeço as pequenas gentilezas que de pequenas nada têm, pois grande é o seu benefício. 

Será pequeno o cumprimento matinal que dilui o peso de uma noite difícil?           

Será pequeno o brilho do sol que nos estimula para a vida?  

Será pequena a bênção da chuva que mata a sede a tudo o que definha? 

Será pequeno o vento insistente que distribui o pólen que cria vida? 

Será pequeno o canto singelo da rola que visita o nosso beiral? 

Será pequeno o adormecer tranquilo de uma consciência livre de culpa? 

Será pequeno o acordar esperançoso por um novo dia com novas oportunidades? 

Será pequeno o sorriso da criança que agradece um simples aceno? 

Sempre agradeço as pequenas gentilezas que de pequenas nada têm. 
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Em Tempo 

Paula Rego partiu. O presente número de A Nov’Idade já estava fechado quando a notícia chegou. Aliás, seria 

sempre de menos para conter nem que fosse uma pequena mostra do que foi a artista, do que é a sua obra. Mulher 

frágil, delicada, contundente, que interroga, que confronta. Uma figura ímpar da cultura portuguesa, uma artista de 

renome internacional sediada no Reino Unido, cá e lá agraciada. Uma obra pictográfica que interpela, que discute, 

que critica. Obra e mulher que questionam a sociedade, o feminino. Um contar de estórias fora dos cânones 

instituídos. Desconcertante e acutilante, Paula deixa-nos a sua ‘verdade’.     



 

NOVA ATENA, Escrita Criativa... 

Elisabete Castel-Branco 
Docente, Nova Atena 

Agora que o nosso jornal vira uma página, a ESCRITA CRIATIVA dá voz a dois dos primeiros e 

constantes participantes, que por esta altura já têm obra publicada. 

************************* 

“Pequena Caixa” 

 À entrada da pequena capela localizada no alto da Cepeda à saída daquela 

aldeia Barrosã existia uma pequena caixa de madeira com um aloquete e uma 

ranhura no topo. Naqueles dias Santos e feriados em que o espaço, relativamente 

exíguo, ficava a abarrotar, aquando no fim da missa num movimento lento e 

exposto aos olhares dos paroquianos que iam saindo provocava gulosos apetites 

a um observador atento – o Januário Ferraz. Aquele tilintar na “pequena caixa” 

das esmolas! Ah, se eu pudesse abrir aquela caixa! No decorrer do tempo foi 

magicando o como e o quando poderia apoderar-se daquela fonte de riqueza. 

Depois de tanto matutar achou que num dia de invernia seria a grande 

oportunidade. Está claro que era, pensou. Nesse dia quem se atreveria a sair de casa?! Finalmente, a grande 

oportunidade surgiu! Assim, depois da ceia arranjou uma boa desculpa para a família e lá foi a caminho da 

capela. Para a entrada no templo socorreu-se de uma gazua. Já lá dentro, esqueceu-se de fechar a porta no 

trinco. Seguiu-se a abertura do cadeado da “caixa” que foi o cabo dos trabalhos. O diabo deve estar atrás da 

porta, cogitou! Mal tinha acabado este raciocínio veio uma rabanada de vento forte que escancarou, primeiro, 

a porta, batendo-a de seguida com toda a força. O “cagaço” do aprendiz de ladrão foi tal que saiu da capela 

numa correria desenfreada, só parando na casa dos seus pais a gritar: «Acudam!!!».  

Jerónimo Pamplona 

24.05.2017 

************************* 

“Quero o aconchego da sombra da árvore” 

Não sei quem e em que circunstâncias pronunciou esta frase 

Mas ela molda-se adequadamente ao decorrer do tempo 

  Que passa sôfrego apressando a nossa vida 

Vida que queremos sem pressa, mas que com pressa vamos vivendo. 

Sim, quero o aconchego da sombra da árvore 

Da árvore que destempera o calor sufocante 

  E nos dá o fruto maduro que perfuma o caminho 

  Onde os abismos despertam e as curvas sacodem 

Que nos cansa por vezes e em conjunto descansa. 

É longo o percurso desta caminhante vida 

Mas à nossa espera está sempre a sombra que acolhe 

E dá novo ânimo ao percurso seguinte 

Onde de mão dada procuramos 

O aconchego da sombra da próxima árvore. 

Jorge Proença 

16.11.2016 
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 Passamento 
Uma palava de saudade e admiração em memória de associados que neste semestre cumpriram o seu tempo de vida 

terrena e para cujas famílias endossamos a expressão do nosso pesar. Em janeiro, João Abrunhosa ao qual muito deve a 

NA como testemunhou então Conceição Gonçalves, fundadora e primeira Presidente da Direção da NA, ao referir que 

desempenhou um papel irrefutável nos primeiros tempos de vida da Nova Atena, reconhecendo, estimulando o trabalho 

que a Direção erguia dia a dia a partir do nada. Em maio, Vasco Ferreira, afetuoso companheiro que nos marcou com o 

seu olhar atento sob o seu habitual chapéu que o caracterizava sempre na companhia de sua mulher, a associada Maria 

Regina Pais Ferreira, em tantas atividades da NA. Em junho, Maria José Marques, discreta companheira também em 

muitas atividades da NA, mulher de Fernando Marques, associado com múltiplo desempenho nos Orgãos Sociais da NA.  

Que descansem em Paz! 

 



 

GRANDES FIGURAS… 

«EUNICE MUÑOZ»  

Ricardo Correia 
Docente, Nova Atena 

Eunice do Carmo Muñoz 

(Amareleja, 30.07.1928 - 

Carnaxide, 15.04.2022). É 

difícil falar de D. Eunice 

quando quase tudo já foi dito 

nas inúmeras e merecidas 

homenagens que lhe foram 

prestadas e no muito que sobre 

ela se escreveu ao longo dos seus 80 anos de carreira. No 

entanto, nunca será demais recordar o quanto a cultura e 

o teatro português devem a esta senhora que respirava 

teatro e dele fez a sua razão de existir. 

Pessoalmente tenho uma dívida de gratidão para com 

a enorme Eunice Munõz. Devo-lhe o meu amor pelo 

teatro. A primeira peça que vi em palco, ainda 

adolescente, foi As Raposas com duas actrizes 

espantosas, Maria Lalande e Eunice. Foi um 

deslumbramento que ainda perdura e a D. Eunice tornou-

se uma referência na minha vida. Segui de perto a sua 

carreira nos palcos, no cinema e na televisão. 

Uma carreira iniciada aos 5 anos de idade, no teatro 

desmontável da família. Em 1941, com 13 anos, estreia-

se no teatro Nacional com a peça Vendaval, passando a 

integrar a companhia de Amélia Rey Colaço que lhe 

reconhece o talento, e onde contracena com os grandes 

artistas da época, Palmira Bastos, Mirita Casimiro, Vasco 

Santana, Estevão Amarante entre muitos outros. Em 

1946 estreia-se no cinema pela mão de Leitão de Barros, 

no filme Camões. Fará 13 filmes ao longo da sua vida. 

A versatilidade de D. Eunice permite-lhe abordar 

todos os géneros, comédia, tragédia e até revista à 

Portuguesa com o mesmo talento, empenhamento e 

humildade que a caracterizavam. 

Em 1950 estreou-se no Parque Mayer com a revista O 

Disco Voador. Retira-se dos palcos durante 4 anos, 

regressando triunfalmente em 1955 com a peça Joana 

D’Arc no Teatro Avenida, com uma interpretação que a 

crítica da época considerou como genial. Seria fastidioso 

enumerar todos os grandes êxitos no teatro. Recordo 

apenas alguns: O Milagre de Anna Sullivan, 1963, Verão 

de Fumo, 1965, Fedra, 1967, Mãe Coragem, 1986, 

Zerlina, 1988, A Dúvida, 2007, O Comboio da 

Madrugada, 2021, despedindo-se dos palcos com À 

Margem do Tempo, 2021, ao lado da neta Lídia Munõz. 

Em televisão fez teleteatro, séries e novelas e, dos 

muitos papéis que interpretou, destaco o de D. Berta na 

novela Banqueira do Povo, 1993. 

Refiro ainda o seu amor à poesia dando voz aos poetas 

em inúmeros recitais. 

Não quero deixar de sublinhar duas características da 

D. Eunice, como era conhecida no meio, o seu enorme 

talento e a sua humildade, transcrevendo palavras de 

carta sua que me escreveu em 1985 e que muito estimo: 

“O teatro é uma parte importante da minha vida. Sou 

exigente com o meu trabalho e através dele tenho vivido. 

E cá vou, e cá estou até um dia.” 

Até sempre EUNICE. Obrigado. 

 

«MADALENA SÁ E COSTA»  

Vitor Paiva 
Docente, Nova Atena 

Madalena Moreira de Sá 

e Costa (Porto, 20.11.1915 – 

18.04.2022). “Quando nasci, 

creio que se ouvia música por 

toda a casa”, escreveu no seu 

livro de Memórias e 

Recordações, 2008. 

Neta de Bernardo Moreira de Sá, fundador 

do Conservatório de Música do Porto e do Orpheon 

Portuense. Filha dos pianistas Luís Ferreira da Costa e 

Leonilda Moreira de Sá e Costa. Em entrevista à Antena 

2 disse: “A minha irmã, Helena Sá e Costa, e eu tínhamos 

o quarto no primeiro andar. Pelas 09.00, já ouvíamos o 

nosso pai tocar piano no andar de baixo. Acordar assim 

todos os dias era estupendo. Foi dessa forma que conheci 

quase todas as obras: muito Beethoven, muito Schubert, 

muito de tudo […]. Nós estudámos em casa. Os nossos 

pais tocavam muito com a Guilhermina Suggia, um 

fenómeno que tinha aparecido há pouco tempo. Tinham 

muitos ensaios, quer cá em casa quer na casa dela. O 

primeiro instrumento que toquei foi o violino. O meu avô 

tinha um ‘Guadagnini’, eu fugia para a sala onde estava 

guardado e tocava umas notas. Às vezes, punha-o entre 

os joelhos e tocava-o na posição de violoncelo.” 

Discípula de Guilhermina Suggia, foi herdeira do seu 

legado musical e do de seu pai Augusto Suggia. Concluiu 

o curso no Conservatório Nacional em 1940 e completou 

a formação com P. Grümmer, Sandor Végh e Pablo 

Casals, entre muitos outros. 

Ganhou os prémios Orpheon Portuense (1939), 

Emissora Nacional (1943), Morrisson da Fundação 

Harriet Cohen (1958), Guilhermina Suggia, SNI (ex-

aequo, 1966, com a irmã Helena). Com esta teve um duo 

durante 50 anos e, com o violinista Henri Mouton, 

formaram o “Trio Portugália” (depois quarteto com o 

violetista belga François Broos). 

Tocou em orquestras sob a direcção de maestros 

nacionais e internacionais. Integrou a Orq. Sinfónica da 

Emissora Nacional (1966-84), foi instrumentista de 

Câmara da Orq. Sinfónica do Porto (1970) e da Camerata 

Musical do Porto que fundou (1979-89). 

Desenvolveu notável acção pedagógica 

no Conservatório de Música do Porto e no Conservatório 

de Música Calouste Gulbenkian em Braga.  
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VIAGEM NO TEMPO...  

«Em A NOV’IDADE a Viagem no Tempo começou com Darwin…»  

Constantino Ferreira 
Associado, Nova Atena 

Viagens no Tempo tem sido a minha colaboração regular no 

nosso Jornal da Nova Atena, A Nov’Idade, por sugestão da Luísa 

quando numa antiga conversa soube que eu escrevia para o Jornal 

de Arganil sob o mesmo título e me desafiou para que aqui também 

o fizesse.  Procurei corresponder e, ao fim destes anos, revejo 

algumas dessas Viagens e aqui relembro duas delas.  

Na primeira Viagem no Tempo em A Nov’Idade, se bem me 

recordo, “embarquei” alguns elementos da direcção da Nova Atena 

na Viagem de Charles Darwin, numa volta ao mundo durante dois 

anos. Foi uma viagem científica em que a direcção colaborou ao 

mais alto nível com Darwin, o que o levou, graças a essa colaboração, a chegar a conclusões fantásticas, como 

por exemplo a evolução das espécies! 

Valeu a pena “embarcar” a direcção da Nova Atena nesta aventura e assistir a quanto brilho ganhou também, 

paralelamente, a grande obra empreendida ao tornar-se a Associação de excelência que desde logo fomos tendo. 

Uma outra Viagem no Tempo que gostaria de recordar neste rever de 30 

números do nosso Jornal foi a Viagem aos Açores com nosso professor 

António Bivar, de Ciências da Terra e da Vida. 

Recordo a lição que o professor dava no interior duma “Cratera de Vulcão 

Activo na Ilha Terceira” quando, inesperadamente, a terra tremeu e todos, 

alunos e professor, ao ouvirem aquele estrondo e ao sentirem aquele tremer 

debaixo dos seus pés dentro da cratera, ficaram petrificados.  

Mas, o professor, conhecedor destes fenómenos, manteve a calma e deu 

ordem para todos subirem rapidamente para a superfície do Vulcão.  

Ao chegarem ao cimo da cratera, ofegantes e cansados, entraram em 

delírio ao verem as ruínas de uma cidade Monumental, as quais tinham vindo 

à superfície com aquela movimentação do fundo do mar dos Açores. 

Ficaram estarrecidos e só recuperaram daquela visão quando novamente 

a terra tremeu e, num instante, toda aquela visão desapareceu, afundando-se 

no mar revolto, tais ruínas. 

 Eram as Ruínas de Atlântida que novamente desapareciam no mar dos Açores! Exclamavam os alunos 

incrédulos com o que viam.  

Como tinha sido possível aquilo acontecer e haver 

mesmo uma Atlântida?! 

Das muitas Viagens que durante uma dúzia de anos 

inventei para o nosso Jornal A Nov’Idade, seriam estas 

principalmente que voltaria a “reinventar”.  

Mas outras Viagens no Tempo na Nova Atena poderão 

voltar a ser lidas por quem gostar de as ler, pois o nosso 

Jornalinho A Nov’Idade ainda foi impresso em papel e, 

consta dos arquivos da nossa Biblioteca, sob a 

coordenação dedicada da nossa colega Midá que muito 

contribui para o muito que temos para ler, à nossa 

disposição na Nova Atena. 

Termino com um agradecimento e um bem-haja à 

Luísa que durante todos estes anos me mobilizou e a 

tantos colaboradores para que as memórias da Nova 

Atena ficassem registadas em papel e todos os futuros 

sócios, professores e alunos as possam ler e reler. Enfim, 

ficarem a conhecer um pouco mais a Nova Atena. 
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ACONTECEU... 
Viagens de Lazer 

➢ Circuito “Lagos Italianos”, plano 2021/22, mas em julho  

➢ Circuito “Minho e Gerês”, maio 
Visitas de Estudo  

➢ “Leiria Monumental e Literária”, Leiria 

➢ “Momento, Poesia e Música”, a Camões, Vila Viçosa 

➢ “Museu das Comunicações”, Lisboa 

➢ “Museu do Dinheiro”, Lisboa 

➢ “Museu do Teatro”, Lisboa 

➢ “Os Maias e a Baixa Pombalina”, Lisboa 

➢ “Quake - Centro do Terramoto de Lisboa”, Lisboa 

➢ “Salão Nobre CM-Cascais, azulejo de Eduardo Leite/Casa de S. 

Maria, por Raul Lino”, com lição de José Meco, Cascais  
Exposições Presenciais e Virtuais  

➢ “Arte Sénior nos Afetos”, participação de artistas NA, CMO, 

Parque dos Poetas 

➢ “Artes Decorativas”, alunas da docente Nelly Gomes 

➢ “Comemoração do Dia Europeu da Música”, Faustino Vital 

➢ “Desenho e Aguarela”, Benilde Salgado 

➢ “Instalação: Dia Mundial do Livro”, Faustino Vital   

➢ “O Livro de Mariana”, Arte Aplicada, Zélia Padrão 

➢ “Pintura em Azulejo, 2020”, Alunos Prof. Elvira Vidigal 

➢ “Pintura em Porcelana”, alunas da docente Fernanda Santana 

➢ “Retrospectiva em Aguarela”, Faustino Vital 
Palestras Virtuais NA  

➢ “Ciclo: Literacia em Saúde”, Fund. Port. de Cardiologia 

- A hipertensão arterial e a diabetes, Luís Negrão 

- A insuficiência cardíaca e o pulso, Luís Negrão 

- Autismo, José Espinheira Gomes 

- Cuidados Primários de Saúde, Rafic Nordin  

- Influência das alterações climáticas nas doenças cardiovasculares 

(Medicamentos), Luís Negrão 

- O colesterol e a alimentação, Jacinto Gonçalves 

- O exercício físico e o sono, Ângela Neves 

➢ “Ciclo: Uma palavra sobre Saúde”, Coordenação de Manuela 

Bernardo, médica, com os seguintes temas e colaborações 

- Incontinência, Catarina Gameiro 

- Nutrição, Ana Simões Tavares e Ana Portugal 

- Polimedicação, Francisco Sá  

- Prevenção da Doença Cardiovascular, Pedro Matos  

➢ RUTIS: Universidades Sénior, Luís Jacob  
Lançamento de Livros 

➢ “Contos em prosa e em verso em tempo de pandemia”, Vol. I e Vol. 

II, 2020-21, coletivo, associados NA 

➢ “Olhar o Sonho”, Vitor Carvalho, apresentação L. Santos 

➢ “País de Sal”, Isabel Rainha, apresentação L. Santos 
Dinamização Cultural – Coord. Eduarda Sá Chaves 

➢ “Vamos trazer a palavra escrita aos nossos dias”, Textos de 

Associados/as com divulgação virtual mensal (janeiro-junho) 
Jograis – Coord. Maria José Saraiva 

➢ “Dia da Poesia”, Aud. Mun. Eunice Muñoz, Oeiras 

➢ “Maratona de Leitura: Cesário Verde”, Parque dos Poetas 

➢ “Momento, Poesia e Música”, a Camões, Vila Viçosa 

➢ “Poesia do humor”, Academia Recreativa de LAV 

➢ “Sessões semanais de Poesia: Tema rotativo”, NA* 

*Presenciais e por Zoom alternadas 

Dança – Coord. Carmo Prazeres 

➢ “Tardes Dançantes no Jardim NA” 
Grupos Musicais – Coord. António Matos e Margarida A.  Souza 
➢ “Festa de fim do ano letivo 2021/22”, atuação de António Matos 

➢ Cantares 

- “Associação 25 de Abril”, LAV 

- “Dia da Poesia”, Livraria-Galeria Mun. Verney, Oeiras 

- “Festa 14.º aniversário”, NA 

- “Tardes Musicais nos Jardins NA” 
➢ Oficina da Música  

- “Feira do Animal”, CMO, Parque Urbano Miraflores 

- “Festa 14.º aniversário”, NA 

- “Tardes Musicais nos Jardins NA”  

➢ Quinteto  

- “Arte Sénior nos Afetos”, CMO, Parque dos Poetas 

- “Dia da Poesia”, Aud. Mun. Eunice Muñoz, Oeiras 
Cantus – Coord. Vitor Paiva 

➢ “Tardes Musicais nos Jardins NA” 
Grupos Instrumentais – Coord. Vitor Carvalho 

➢ “Homenagem a Camões”, Ig. S. J. Evangelista, Vila Viçosa 

(Eduarda Costa, voz; Vitor Carvalho, guitarra) 
➢ Grupo Canções do Mundo  

- “Dia da Poesia”, Luchapa (Chá da Barra) 

- “Serão no Seminário”, Vila Viçosa    

- “Semana Cultural”, Academia Recreativa de LAV 

- “Tardes Musicais nos Jardins NA” (2 Sessões) 
➢ Grupo de Alunos de Guitarra 

- “Tardes Musicais nos Jardins NA” (2 Sessões) 
Grupo de Alunos de Guitarra – Coord. Fernando Botas 

➢ “Tardes Musicais nos Jardins NA” 
Cante Alentejano – Coord. Rui Rodrigues 

➢ “Semana Cultural”, Academia Recreativa de LAV 

➢ “Tardes Musicais nos Jardins NA” 
Teatro – Coord. Ricardo Correia 

➢ “Ralações Conjugais”, Texto e Encenação de Carlos Lopes, 

Academia Recreativa de LAV (Parcial) e Auditório Ruy de Carvalho 

(Integral), Carnaxide 
Caminhadas – Coord. Arlete Medina 

➢ Caminhadas semanais: “Jamor, Oeiras”  

➢ Caminhadas mensais  

- “Barreiro, Moinhos de Vento/Maré” 

- “Caminho pedonal ribeirinho Alhandra/Vila Franca de Xira” 

- “Jamor/MAAT/Jamor” 

- “Marginal sem carros” 

- “Passadiços da Duna da Cresmina/ Guincho” 

- “Quinta do Pisão/Penhas do Marmeleiro/Rio da Mula” 

- “Sintra e seus encantos” 
Solidariedade NA – Coord. Conceição Areias e Clarisse Freixo 

➢ “Ajuda de Mãe”, doação de bens para crianças até 3 anos 

➢ “Canil Torres Vedras”, disponibilizados agasalhos para animais 

➢ “Confeção de mantinhas solidárias para infância”, ofertas várias  

➢ “Francisquinhos”, donativos para crianças, Hosp. S. F. Xavier  

➢ “Mão Solidária”, vestuário de criança para África 

➢ “NA-Madrinha do Leite”, para famílias apoiadas pela UJF-ALVCD 

➢ “Recolha de lãs e tecidos”, para confeção de donativos 

➢ “Refugiados Ucranianos”, doação de géneros alimentícios e de 

medicamentos/colaboração de associados no ensino de Português    
Outras Atividades  

➢ “4.º Torneio de Golfe NA”, Tagus Park, Oeiras 

➢ “A Nov’Idade, n.º 30”, jornal semestral, NA 

➢ “Aniversários dos Associados”, envio de Felicitações 

➢ “Assembleia Geral Nova Atena”, Salão Paroq. Ig. N. S. do Cabo 

➢ “CapacitArte”, apoio 

na aprendizagem de 

crianças e jovens, 

parceria UJF-ALVCD  

➢ “Dias da Mulher, Pai, 

Mãe”, felicitações aos 

associados 

➢ “Curso de Suporte 

Básico de Vida e 

Desfribilhação Automática Externa”, Cruz Vermelha Portuguesa, NA 

➢ “Festa de Carnaval”, NA  

➢ “Festa de fim do ano letivo 2021/22”, NA  

➢ “Festa do 14.º aniversário da Nova Atena”, NA 

➢ “Newsletter”, publicação virtual mensal lançada em janeiro, NA 

➢ “Receção dos novos associados”, Lanche-Convívio, NA 

➢ “Reunião Professores/Coordenadores”, preparação Ano 2022-23 

➢ “Tertúlia”, sobre “Contos em prosa e verso em tempo de pandemia”     

➢ “Walking Football NA”, Treino final 2022, Estádio da Luz 

➢ “Suporte telefónico a associados isolados”   

➢ “XII Concurso de Atividades Artístico-Culturais NA”  

 

 

 


