
 

EDITORIAL 
Vitor Carvalho 
Presidente, Nova Atena 

Ao aproximar-se o fim de mais um ano letivo, é 

tempo de refletir sobre o que aconteceu recentemente na 

Nova Atena de relevante interesse e também sobre o que 

há a mudar, sendo certo que a perfeição é um limite - 

haverá sempre muita coisa a melhorar… Nem de 

propósito, temos nesta edição um texto sobre “Utopia”, 

do nosso estimado professor Luis Furtado, que termina 

dizendo exatamente que “ devemos acreditar com fé 

que, gradualmente, encontramos o nosso horizonte que a 

nossa esperança sonha e constrói”.  

É isso, o 

importante é ter 

projetos e nunca 

desistir de os 

concretizar. E 

ser sénior é ter 

também a 

oportunidade de 

revisitar o “baú 

dos sonhos”, o 

que ficou escondido pelos desafios da carreira 

profissional ou de qualquer outro impedimento, o que as 

circunstâncias remeteram para a idade em que podemos 

ser mais genuínos porque não estamos sujeitos nem ao 

tempo nem ao contexto. E não são poucas as habilidades 

e vocações que a Nova Atena permitiu revelar ou ajudou 

a projetar, nestes parcos oito anos de existência - na 

Poesia, na Música, na Literatura, no Teatro, na Pintura, 

Desenho e Artes Decorativas, em outras atividades que 

seria moroso mencionar, uma das quais está ilustrada 

com fotografias que tão bem espelham a dedicação de 

associados ao jardim e à horta da Nova Atena. 

Desbravar, limpar, semear, alindar o futuro, tal como 

queremos para a nossa Associação. 

Folheando A Nov’Idade, damo-nos conta de como 

uma bem-sucedida iniciativa, a visita à Madeira de 

associados da Nova Atena, aquando da lindíssima Festa 

da Flôr, e no âmbito da parceria com a Universidade 

Sénior de Câmara de Lobos, é brilhantemente espelhada 

na poesia de Francisco Lourenço e de Maria Silveira, na 

senda de outras produções bem conseguidas.  

 

 

 

Em retribuição, tivemos entre nós, de 11 a 15 de 

junho, um grupo de associados da mesma universidade, 

para partilha de experiências e valorização das 

atividades de séniores. Um agradecimento especial ao 

professor José de Freitas Campos pelo trabalho 

(imenso!) desenvolvido como elemento de ligação entre 

as duas universidades. 

  E como não ficar entusiasmado com a revelação da 

veia literária do nosso Jerónimo Pamplona, que publicou 

“Angola Noutros Tempos”, produto das atividades da 

Nova Atena?! Este e outros exemplos impõem-nos o 

desenvolvimento de iniciativas que criem maiores 

oportunidades de exposição, seja através de aulas de 

“Escrita Criativa”, seja de outras disciplinas. Fazemos 

eco do lançamento em janeiro de mais uma obra do 

nosso consagrado e estimado professor Hermínio 

Duarteramos, “Iniciética - Iniciação à ética”, que é 

também fruto da sua atividade na Nova Atena, a 

acrescentar à sua vasta produção científica, e ficamos a 

saber também nesta edição que outras obras estão em 

preparação, também relacionadas com as suas aulas, o 

que é motivo de muita satisfação para quem vive e sente 

ser “Nova Atena”. Parabéns mais uma vez a estes 

associados pela iniciativa e determinação em iniciar e 

concretizar novos projetos! 

Estamos praticamente no verão e vêm muito a 

propósito os conselhos médicos da Conceição Areias 

sobre cuidados e proteção da pele; numa linguagem 

acessível, ficamos mais conscientes do que há a fazer 

para cuidar da saúde nesta fase de maior sensibilidade e 

delicadeza, para não agravar os males acumulados.  
(cont.pág. 2) 
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PERSONALIDADES… 

«FRANCISCO  NICHOLSON» 
Ricardo Correia 

  Docente,  Nova Atena 

 Francisco António de 

Vasconcelos Nicholson   (Lisboa,  

26.06.1938 – Lisboa, 12.04.2016).  

Nasceu  em Lisboa no seio de uma 

família aristocrática ligada às artes. 

Frequentou o Liceu Camões onde, 

aos 14 anos, se estreou no teatro pela mão do poeta e 

encenador Couto Viana que o introduz no grupo da 

Mocidade, do qual faziam parte os jovens Rui Mendes, 

Catarina Avelar,  Morais e Castro, Mário Pereira que, 

mais tarde, irão dominar a cena portuguesa.. 

Talentoso, Nicholson, fez do teatro e da escrita, o 

seu modo de vida, como actor, encenador, autor e 

letrista.Integrou os elencos das companhias Nacional de 

Teatro e Teatro Estúdio onde, como actor, abordou todo 

um reportório clássico da grande dramaturgia mundial. 

Foi no entanto na revista, no saudoso Parque Mayer, 

onde chegou a ser empresário no teatro ABC, que 

Nicholson encontrou o seu campo de eleição e 

desenvolveu intensa criatividade  assinando, encenando 

e interpretando grandes êxitos populares como, por 

exemplo, Chapéu Alto, Lábios Pintados, Gente Nova 

em Bikini, O fim da Macacada, Não batam mais no 

Zézinho... 

Menos conhecida do grande público, mas não menos 

importante foi a sua actividade como letrista. A solo, ou 

em co-autoria, assinou canções que recordamos, tais 

como Oração, Canção da paz para todos nós, e tantas 

outras com as quais venceu vários festivais da canção e 

concursos das marchas de Lisboa. 

Para o cinema foi autor de guiões para os filmes 

Operação Dinamite (1967), Bonança e companhia 

(1969). Na televisão deixou a sua marca em programas 

como O Riso e o Ritmo, Canto Alegre, entre tantos 

outros. 

Como co-autor de Vila Faia, a primeira telenovela 

portuguesa, inicia uma série de êxitos com novelas e 

séries para a televisão de que destacamos: Os Lobos 

(1998), Ajuste de contas (2000), Ganância (2001), O 

olhar da serpente (2002).  

Homem de teatro, multifacetado, de enorme talento, 

Nicholson saiu de palco aos 77 anos. 

Resta-nos a obra, imensa, e a saudade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«NICOLAU BREYNER» 
Teresa Macedo 

Docente, Nova Atena 

 João Nicolau de Mello Breyner  

Moreira  Lopes (Serpa, 30.07.1940 

- Lisboa, 14.03.2016). Conheci o 

Nicolau Breyner num dia de verão 

de 1980. Mais precisamente no dia 

em que sua avó materna morreu. Ele 

estava a actuar e a sua avó só faleceu depois de ele 

chegar junto da sua cama e a acariciar.  

Nicolau Breyner era um homem afectuoso, sensível, 

apaixonado pela vida. Adorava a sua Mãe – Kátia 

Breyner – ela também ligada às artes (pintura, 

escultura). Sempre vi o Nicolau fazer tudo o que sua 

Mãe lhe pedia. Nos períodos em que ele teve mais 

dinheiro, colocou à disposição de sua Mãe um motorista 

para a levar sempre onde ela quisesse ir. 

Para ele o dinheiro nunca foi para aforrar. Sempre, e 

apenas, para proporcionar qualidade de vida a si e a 

quem amava. O pai de Nicolau, que já não conheci, foi, 

durante anos, representante do Estado Português a 

bordo de navios de cruzeiro que levavam emigrantes 

portugueses para vários países da América. Quem o 

conheceu disse-me que era um homem culto e um 

verdadeiro diplomata. 

Nicolau Breyner faleceu vítima de ataque cardíaco. 

Fez teatro, televisão, cinema e foi cantor de ópera. 

Foi actor, director de actores e co-autor com Francisco 

Nicholson do guião da 1ª. telenovela portuguesa Vila 

Faia (1982). Teve a sua própria produtora de televisão 

– a NBP Produções.  

Foi o iniciador da indústria de ficção televisiva em 

Portugal. Concebeu “sitcoms” e participou em muitas 

como actor. Recebeu 3 Globos de Ouro para Melhor 

Actor (filmes: Kiss Me, O Milagre Segundo Salomé e 

Os Imortais). Em 9/6/2005 foi feito Grande-Oficial da 

Ordem do Mérito. 

 

EDITORIAL (cont. pág.1) 

Ano de centenários, não poderia A Nov’Idade deixar 

de fazer referência à imaginação de Cervantes, pela 

pena de Constantino Ferreira e a todos os articulistas 

desta edição,  cabendo ao professor José Luís Santos 

fazer a análise às metamorfoses de Vergílio Ferreira e 

às suas incursões profundas num determinado sistema 

de ensino, que marcou muitos portugueses.  

Uma nota final para salientar as imensas atividades 

levadas a cabo desde janeiro de 2016: muitas palestras, 

visitas de estudo, caminhadas e eventos artísticos que 

convém analisar com atenção. Este patamar coloca um 

desafio que a Nova Atena deve arriscar no próximo 

futuro: sair do seu meio e atuar em planos mais 

elevados, a nível nacional, no âmbito da RUTIS - Rede 

nacional de universidades sénior ou outros.  
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EFEMÉRIDES... 
Em 2016 

Falecimentos 

Almeida Santos (15.02.1926-18.01.2016), político; 

David Bowie (08.01.1947-10.01.2016), cantor britânico; 

Ettore Scola (10.05.1931-19.01.2016), diretor de cinema 

italiano; 

Francisco Nicholson ( 26.06.1938-12.04.2016), ator; 

Imre Kertész (09.11.1929-31.03.2016), escritor húngaro; 

Nicolau Breyner (30.07.1940-14.03.2016), ator; 

Nuno Teotónio Pereira (30.10.1922-20.01.2016), 

arquiteto português; 
Prince  (07.06.1958-21.04.2016), cantor americano; 

Umberto Eco (05.01.1932-19.02.2016), escritor italiano; 

Prémios 

Ateliê FCC/Paulo Lobo, categoria hospitalidade, “Cella 

Bar”; Ateliermob/Coletivo Warehouse, categoria 

arquitetura pública, “Cozinha Comunitária Terras da 

Costa”; Elisabete Saldanha, categoria remodelação, “Casa 

de Guimarães”;  ganham o Prémio Edifício do Ano 2016, 

promovido pela plataforma Archdaily;   

Eduardo Lourenço, professor e filósofo, galardoado com o 

Prémio Vasco Graça Moura-Cidadania Cultural, 2016;  

Elvira Fortunato, categoria inovação, projeto “Tetrasolar”; 

 Gonçalo Quadros, categoria personalidade, projeto para a 

“ExoMars”; vencem Prémios Os melhores do Portugal 

Tecnológico, Revista Exame Informática;    

João de Melo, escritor,  vence  Prémio Vergílio Ferreira 2016; 

Leonor Teles, realizadora, categoria curtas-metragens, 

filme "Balada de um Batráquio", ganha o Urso de Ouro, 

Festival Internacional de Cinema de Berlim;   

Luís Sepúlveda, escritor chileno,  vencedor da 12.ª edição 

do Prémio Eduardo Lourenço; 

Mariza, fadista, álbum "Mundo", vencedora do galardão 

"Best Artist", pela Songlines Music Awards 2016;   

Papa Francisco, galardoado com o Prémio Carlos Magno 

“Por uma Europa Unida”; 

Susana Sargento, docente do DETI e investigadora do IT da 

Universidade de Aveiro, vence o Prémio Mulheres 

Inovadoras da União Europeia 2016; 

Há 50 anos 

Ingmar Bergman, estreia o filme “Persona” (1966), com 

Liv Ullmann, Bibi Andersson,  e Gunnar Björnstrand; 

Há 100 anos 

Primeira Guerra Mundial (21.02.1916), início da batalha de 

Verdun; 

Primeira Guerra Mundial (09.03.1916), a Alemanha declara 

guerra a Portugal; 

Morre Mário de Sá-Carneiro (19.05.1890-26.04.1916), 

poeta, contista e ficcionista português; 

Nasce Camilo José Cela (11.05.1916-17.01.2002), escritor 

espanhol; 

Nasce Ferruccio  Lamborghini (28.04.1916-20.02.1993), 

construtor de automóveis italiano; 

Nasce Gregory Peck (05.04.1916-12.06.2003), ator de 

cinema americano; 

Nasce Vergílio Ferreira (28.01.1916-01.03.1996), professor 

e escritor português; 

Há 200 anos 

Nasce Charlotte Brontë (21.04.1816-31.03.1855), escritora 

britânica; 

 

Há 400 anos 

Morre Miguel de Cervantes (29.09.1547-22.04.1616), 

romancista espanhol; 

Morre William Shakespeare (23.04.1564-23.04.1616) poeta 

e dramaturgo britânico; 

Há 500 anos 

Thomas More, Thomas Morus ou Tomás Moro 

(07.02.1478-06.07.1535), publica “Utopia”, 1516 

Há 1600 anos 

Visigodos, invadem a Península Ibérica, ano 416; 

Há 1800 anos 

Marco Aurélio, imperador romano conhecido por Caracala, 

manda construir as Termas de Caracala em Roma, ano 216; 

Há 1900 anos 

Marco Úlpio Trajano, imperador romano, faz da Síria uma 

província de Roma, ano 116. 

 

NESTE  ANO... 

Conceição Gonçalves 
Presidente do Conselho Geral e  Docente, Nova Atena 

Papa Francisco, 

galardoado com o 

Prémio Carlos 

Magno, “Por uma 

Europa Unida”, 

conferido pela cidade 

alemã de Aachen que 

outorga este prémio 

desde 1950 inspirado no rei/imperador que, com 

bravura, na idade medieval transformou um território 

retalhado por culturas e chefias numa Europa 

constituída pelos grandes reinos que perduraram ao 

longo dos séculos.  

A organização do prémio justifica a atribuição: 

“nestes tempos nos quais muitos cidadãos da Europa 

procuram orientação, Sua Santiddae oferece uma 

mensagem de esperança e alento. O Papa é uma voz da 

consciência que advoga que o homem seja o centro da 

política”. 

O Papa aceitou excecionalmente o prémio. Não 

como algo que lhe tenha sido atribuído a ele para o 

honrar, mas sim como ocasião para uma nova 

mensagem e oração pela paz  num momento em que se 

fala de uma guerra mundial aos bocados. 

No momento Francisco afirmou: recebo este prémio 

para o dedicar à Europa como incentivo a animar o 

trabalho pela paz. Já em 2015 havia dito perante o 

Parlamento Europeu que a Europa unida não gira em 

torno da economia já que os valores que estiveram na 

base da União Europeia estão cada vez mais 

desacreditados.  

Aponta como horizonte unificador do velho 

continente os valores que assentam no respeito pela 

dignidade de todos os seres humanos, preocupando-se 

com as crianças e oferecendo ajuda fraterna a pobres, 

idosos, recém-chegados.  
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BALANÇO... 

Carlos Duarte 
Tesoureiro, Nova Atena 

Em cumprimento do estabelecido nos Estatutos, 

realizou-se no passado dia 17 de Março a 

Assembleia Geral Ordinária da Nova Atena, cuja 

ordem de trabalhos incluía, no ponto 2, a 

“Apreciação, discussão e aprovação do Relatório e 

Contas e Parecer do Conselho Fiscal relativos ao 

exercício de 2015” 
Foi uma assembleia participada, em que a 

Direcção se apresentou perante os associados para 

prestar contas do trabalho desenvolvido ao longo 

de 2015, designadamente no capítulo da situação 

económico-financeira da nossa Associação. 

Poderemos caracterizar o exercício de 2015 

como de continuidade e de consolidação. 

Tomámos como objectivo principal, zelar pela 

solidez financeira e sustentabilidade da Nova 

Atena, conforme, aliàs, se encontra estabelecido no 

artigo 35º dos Estatutos e tem caracterizado as 

políticas de gestão seguidas nos exercícios 

anteriores. 

Feito o balanço do exercício, julgamos ter 

cumprido e ter contribuído para reforçar a 

credibilidade da Nova Atena junto da autarquia, 

dos seus parceiros e das entidades com quem 

colaboramos, merecendo, por isso, a confiança dos 

nossos associados. 

Na hora da votação, as contas relativas ao 

exercício de 2015 foram aprovadas por 

unanimidade. Apresentamos a seguir, de forma 

sintética, os resultados apurados: 

Resultado líquido do exercício 

Aplicações Financeiras 

Investimento em 2015 

Capitais Próprios 

Total do Activo 

16 247 € 

107 933 € 

4 895 € 

4 895 € 

147 099 € 

Os números que acima se apresentam são 

demonstrativos do empenho e do rigor que 

orientaram a nossa acção. São também fruto da 

força importantíssima do voluntariado na vida da 

Nova Atena. 

Deixamos por isso, aqui, uma palavra de 

agradecimento a todos os Associados que, pelas 

mais diversas formas, têm disponibilizado o seu 

tempo e capacidades, tanto a nível de apoio 

administrativo e logístico, como na coordenação 

dos grupos de trabalho. Expressamos também o 

nosso reconhecimento aos Professores, que, de 

forma totalmente voluntária, se empenharam em 

transmitir conhecimentos e sabedoria com 

competência e dedicação. 

Sem a colaboração de todos eles não teríamos 

certamente atingido os resultados apresentados. 

Bem hajam! 

 

INTERCÂMBIO... 

«NOVA ATENA visita a UNIVERSIDADE SÉNIOR 

da Casa do Povo de Câmara de Lobos» 

José Freitas Campos 
Docente, Nova Atena 

 No reconhecimento das potencialidades no 

enriquecimento pessoal e enquadramento social das suas 

comunidades educativas, as duas instituições formalizaram, 

em 01/09/15, um protocolo de cooperação, após um 

trabalhoso processo, iniciado no Natal de 2014.  

Nos termos do protocolo a atividade central da parceria 

concretiza-se na realização de visitas recíprocas às regiões 

sede das instituições parceiras. 

É assim que um 

grupo de 21 associados 

da NA visitou de 07 a 

11 de Abril último, 

coincidindo com a 

Festa da Flor, a 

Madeira, e um grupo 

com o mesmo número 

de seniores da 

USCPCL visitará a 

região de Oeiras e “arredores” de 11 a 15 de Junho próximo. 

Perante um programa ambicioso e muito diversificado 

(passeios turísticos, gastronomia, música tradicional, 

costume, etc….) construído conjuntamente pelas duas partes, 

a nossa visita decorreu num ápice, com inexcedível 

acolhimento por parte dos nossos parceiros, proporcionando-

nos momentos muito agradáveis, fatores decisivos para um 

“estado” de regresso dotado de níveis altos de satisfação 

convencendo-nos de que    

“A MADEIRA TAMBÉM TEM MAIS ENCANTO NA 

HORA DA DESPEDIDA” 

A visita à Madeira 

foi amplamente 

noticiada na Imprensa 

local, de que são 

exemplos, a reportagem 

da RTP-Madeira e a 

divulgação no Diário de 

Notícias do Funchal. 

À data da escrita 

deste texto encontramo-

nos na reta final da preparação do programa da estadia, entre 

nós, dos nossos parceiros. Para a concretização desse 

programa, agradecemos o apoio das instituições do poder 

local de Linda-a-Velha e Oeiras e à CMO.  

Os “louros” do sucesso desta “aventura” são divisíveis por 

um conjunto alargado de pessoas. No entanto, permitimo-nos 

fazer referência aos 21 magníficos participantes membros da 

NA que acreditaram neste “desafio”, à “equipa” da USCPCL, 

à Joana Canoa que connosco colaborou e à direção da NA. 

De facto, 

SEM ESTE APOIO O PROJETO NÃO TERIA SIDO O 

MESMO 
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RIMANDO... 

«VIAGEM À MADEIRA» 

De Linda-a-Velha à Madeira 

Aviões,ventos e tremores 

Eis que num abrir do céu 

Aterramos na Ilha das flores 

Encostas cheias de casas 

Muitas curvas e bananeiras 

Bem haja aos que nos receberam 

Com simpatia e boas maneiras 

A Casa do Povo de Câmara de Lobos 

Os séniores e a sua Universidade 

Mostraram à Nova Atena 

Toda a sua atividade 

A Nova Atena gostou 

E mostrou o que sabe fazer 

O seu lema é o bem-estar 

Cultura, movimento e lazer  

E unidos em projetos 

Câmara de Lobos e Nova Atena 

Dão esperança a novos sonhos 

Porque a alma não é pequena 

As montanhas esburacaram 

Para encurtar a distância 

Do longe fizeram perto 

Criaram progresso e abundância 

Restaurantes panorâmicos 

Com vistas de encantar 

Peixe espada e espetadas 

Com bom vinho a acompanhar 

Fomos cantando e rindo 

Até ao Cabo Girão 

Quando pisamos o vidro 

Acelerou-se a pulsação 

Na Casa da Cultura 

Aprendemos passos de tango 

Com a Professora Carla 

Também se dançaria o fandango 

 

 

Viagem de teleférico 

No Monte, Nossa Senhora 

Do alto da escadaria 

Uma vista sonhadora! 

Lançados pela estrada abaixo 

Vão os cestos de escorrega 

A descer todos os santos ajudam 

Para cima quem os carrega? 

Muitas ruas enfeitadas 

Com tapetes de lindas flores 

Tudo feito com perfeição 

Linda Ilha para os amores 

Um cortejo de encantar 

Com temas muito diversos 

Coreografias coloridas 

Que merecem muitos versos 

Simpáticas e esclarecidas 

Foram todas as nossas Guias 

São Pedro foi nosso amigo 

Houve prazer nestes dias! 

E assim a Nova Atena 

Alargou os horizontes 

Enriqueceu conhecimentos 

E construiu Novas Pontes. 

Francisco Lourenço,  

Nova Atena 

«OBRIGADA!» 

Câmara de Lobos, 

Obrigada! 

Pela excelsa receção, 

O nobre acolhimento, 

Tanta disponibilidade 

Que a cada momento 

De vós foram expressão. 

Ao Nova Atena acolher, 

Da Madeira os encantos 

Na vossa voz ecoaram, 

Quão indeléveis os recantos  

Que nos deram a beber! 

Nossa alma nos encheram,  

Espaço e alunos, a riqueza 

Da vossa universidade, 

Pairou saber e beleza 

No quanto nos comoveram. 

Adeus passados truncados 

Face à dureza do mar, 

Face aos escolhos da terra, 

Fantástico acreditar  

Em prole de novos fados. 

Valeu a pena, valeu, 

Aí estais, sois o futuro 

De gente tão incansável 

Que, após trabalho duro, 

Outro trilho chama seu. 

Num abraço ao luar 

São luz do sonho escondido 

Arte, estudo, dança e canto, 

Horizonte não perdido 

Sol fogoso a brilhar. 

Recíproca é a paixão, 

Em nós a saudade aperta, 

Bem-quista experiência, 

Nossa porta está aberta, 

Vibra o nosso coração. 

Na hora da despedida 

Até choraram os céus, 

Valeram os quentes sorrisos 

Das meninas no adeus, 

Na ternura da partida. 

Cesse tanta ansiedade, 

Em breve a retribuição, 

Nova Atena vos espera, 

Grande é nossa gratidão 

E mútua a felicidade. 

Câmara de Lobos,  

Obrigada! 
Maria Silveira, 

Nova Atena 

 

Nota da Redação  

Os textos de A Nov’Idade encontram-se 

escritos ou conforme a  antiga ortografia 

ou em conformidade com o último 

Acordo Ortográfico consoante a opção 

dos respetivos autores. 
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FALANDO COM...     
  

 

 

 

 

Herminio Duarteramos 
Docente, Nova Atena 

Porque a Nova Atena conta entre os seus associados e colaboradores com autores de obras estimuladas pela própria 

experiência vivida nesta Associação, enquanto autor de um livro que acaba de ser publicado, a Nova Atena pergunta:    

Nova Atena (NA) – Qual a sua experiência 

pessoal no contexto da Nova Atena? 

 Hermínio Duarteramos (HDr) – Nos debates de 

Ética na universidade solidária Nova Atena, reconheço 

ter havido uma análise frutuosa dos temas propostos por 

Heretopeu (um hervatar que existe mas não vive), 

através de muita participação das audiências, desde a 

eticidade na história até algumas dipolaridades éticas e 

preceitos da ética na sociedade e na natureza, como o 

nascimento e o casamento, ética animal e ecológica, 

ética maquínica, feminina, da cidadania e do direito. 

Essas horas de convívio crítico concederam uma 

vivência invulgar em comum, promovendo maior 

liberdade pessoal aos intervenientes, que hoje permite 

chegar frequentemente a valerosas sínteses. A melhor 

demonstração deste resultado exprime-se por vários 

desabafos, tal como «saio daqui cheia, muito cheia». 

A evolução de quatro alunas no 1.º ano para as atuais 

quarenta participações (com sete homens), deixa 

perceber como o estudo da ética despertou interesse nos 

inscritos neste projeto solidário. Espero que o 

crescimento prossiga e generalize a apreciação dos 

valores racionais como fundamento do comportamento 

societal dos humanos, principalmente na atual trans-

ferência dos costumes analógicos para os hábitos 

digitais, e aproxime a ética universal no mundo.  

NA – Que título publicou e qual a motivação para 

a edição? 

HDr – A verdade é que a preparação das lições de 

ética e a dialógica verificada nas aulas animaram-me a 

publicar uma série de livros com as ideias essenciais. O 

primeiro livro, intitulado Iniciética, já foi lançado ao 

público leitor (com o prestimoso acolhimento de Vitor 

Carvalho, presidente da Nova Atena) e descreve os 

apontamentos que consegui recolher na “iniciação à 

ética”, principalmente durante o 1.º ano de lições. 

Quem apanhou o comboio em andamento poderá 

admirar a paisagem ética pela sua leitura e fazer uma 

ideia das inovações introduzidas com superior signi-

ficância, que têm fundamentado a discussão de aspetos 

mais aplicados, até hoje. Por exemplo, o que distingue a 

moral da ética? Qual a evolução dos critérios éticos? 

Como atingir felicidade? As respostas de Heretopeu a 

estas e outras interrogações consolidam os principais 

valores da sociedade tecnológica em que vivemos. 

 

NA – Que novas perspetivas se lhe colocam 

quanto a publicações impulsionadas pela atividade 

na Nova Atena ou outras? 

HDr – O sucesso dessa iniciativa editorial impul-

sionou a preparação do 2.º volume de eticidade, com 

algumas “dipolaridades éticas”, como seja o bem e o 

mal ou a virtude e o vício, discutidas no 2.º ano, e que 

terá o título geral Dualética. Seguir-se-ão outros volu-

mes com as propostas de análise de Heretopeu, desde a 

“moral da religiosidade” na Triética, à qual se segue a 

Tetrética e a Pentética, e por aí adiante. 

Ainda penso editar os relatos de Herdaoz na Nova 

Atena sobre a História das Religiões, prevendo lançar 

em outubro o livro Mazdaísmo com a “religião de 

Zaratustra” na Pérsia, seguido da edição de Mitraísmo 

sobre a “religião dos pagãos” em Roma, sem esquecer 

mais religiões tratadas nas aulas, quer as indianas 

(vedismo, bramanismo, hinduísmo, jainismo) quer as 

ameríndias (dos incas, maias, aztecas) e outras. 

As experimentações com muitos novatenenses sus-

citaram a escrita de obras, que podem trazer algumas 

surpresas. Já pronto está o livro Artes libertais, com a 

poesia de Hersina, motivado pela atividade do dizor 

Hersona no contexto dos Jograis da Nova Atena, além 

de um livro ficcional com contos de Herconte e outro de 

crónicas da Gente de Alincruda. Avançado está um 

ensaio acerca de teatro do ator Hersena, conhecido nas 

representações do Grupo de Teatro da Nova Atena. E 

uma brochura também poderá vir a comentar algumas 

pinturas e desenhos de Heronda, em ligação às aulas de 

artes plásticas na Nova Atena e não só. 

Fora da vivência na Nova Atena desenvolvo ainda 

diversas intervenções literárias, tanto em conferências 

nacionais e internacionais (sobretudo de ordem cientí-

fica) como em biografias seletivas (no passado mês de 

maio, o Instituto Superior Técnico publicou um livro 

com O que Abreu Faro disse, à volta da filosofia das 

telecomunicações no século 20) e também organizo um 

conjunto de memórias de Herunia na Universidade de 

Luanda, em Angola até finais de 1974, a par de um livro 

do cientista Herunova comemorativo dos 40 anos da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universi-dade 

Nova de Lisboa, a celebrar no próximo ano. 

Em resumo, livros para ler com substância invulgar 

parece que não faltam – e conto com bué de leitores. 
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FALANDO COM...    
  

 

 
 

Jerónimo Pamplona 
Associado, Nova Atena 

 

Porque a Nova Atena conta entre os seus associados e colaboradores com autores de obras estimuladas pela própria 

experiência vivida nesta Associação, enquanto autor de um livro que acaba de ser publicado, a Nova Atena pergunta:    

Nova Atena (NA) – Qual a sua experiência 

pessoal no contexto da Nova Atena? 

Jerónimo Pamplona (JP) - A minha experiência 

pessoal tem sido muito positiva. Para além das 

atividades académicas e de convívio realço duas 

características: a N A é, para mim, um espaço de 

liberdade e de criatividade. De tal ordem, que foi neste 

espaço que descobri o gosto pela escrita de ficção e 

passei a ver o mundo de uma forma menos etnocêntrica. 

Como digo no meu livro, contribuíram para este “novo 

olhar” os professores Elisabete Castelo Branco (Escrita 

Criativa), Jorge Proença (Clube de Leitura), Luís Santos 

(Literatura Portuguesa) e Paulo Fernandes 

(Antropologia). 

NA – Que título publicou e qual a motivação para 

o mesmo? 

JP - Em março de 2016 foi editado com o título 

«ANGOLA NOUTROS TEMPOS, Por Terras do 

Golungo e de Ambaquistas», o meu primeiro livro. 

A ideia nasceu na Oficina de Escrita Criativa da NA, 

quando Elisabete Castelo Branco, a orientadora, 

comentou: «Deixe lá Jerónimo! Um dia vai escrever o 

seu livro.»  

O livro, ele próprio, nasceu em Pombal no mês de 

julho de 2014, num encontro de golunguenses. Uma das 

“minhas” leitoras desafiou-me a escrever as crónicas do 

Golungo Alto nos seguintes termos: «Jerónimo, tens que 

escrever sobre o Golungo! As pessoas estão a ficar 

“velhas” e qualquer dia, não haverá quem conte as 

“estórias” daquela terra».  

E, foi assim que escrevi as Crónicas (Parte III), na 

Hora do Humor (Parte IV), na Hora do Conto (Parte V) 

e na Hora dos Afetos (Parte VI). O seu conteúdo é o 

resultado da recolha oral levada a cabo junto das 

pessoas mencionadas em “agradecimentos”. 

 

 A Introdução, Partes I e II, constituem uma 

“Resenha histórica”, tendo, para tanto, recorrido a 

investigadores, historiadores, jornais e revistas da 

época, num total de trinta e sete referências 

bibliográficas. 

A narração do livro começa em maio de 1483 com a 

chegada de Diogo Cão à foz do rio Zaire e termina em 

15 de abril de 1974 com um jogo de futebol feminino, 

entre casadas e solteiras, que ocorreu no Golungo Alto. 

A motivação principal, para o escrever, foi o fato de 

ter vivido doze anos em Angola, conhecendo, 

razoavelmente, o território devido às muitas viagens que 

fiz como delegado de informação médica.  

Outro fator importante foi o ter casado no Golungo 

Alto e visitar, com alguma regularidade, aquela Vila, 

onde habitavam os meus sogros, o que me permitiu 

conhecer muitos dos seus habitantes bem como os seus 

hábitos e costumes.  

NA – Que novas perspetivas se lhe colocam 

quanto a publicações impulsionadas pela atividade 

na Nova Atena ou outras? 

JP - Estou disponível para colaborar em A 

NOV’IDADE quando a Direção editorial assim o 

entender.  

Gostaria que a disciplina de Escrita Criativa fosse 

retomada e se escrevesse um trabalho coletivo em cada 

ano letivo no âmbito dessa disciplina como já 

aconteceu, com resultados muito positivos, quando a 

Elisabete Castelo Branco era a coordenadora. 

A nível individual, já comecei a escrever o meu 

segundo livro cujo tema será a emigração portuguesa. 

Em termos de estrutura, a primeira parte será uma 

“Resenha histórica” dos últimos cem anos, narrada no 

género de crónica e a segunda parte será constituída por 

dez ou doze casos ficcionados sob a forma de contos.   

 

   

 

Fruto da docência ou da discência na NOVA ATENA decorreu no presente semestre o lançamento de livros da 
autoria de associados que, estimulados pelas disciplinas que ministram ou pelas disciplinas que frequentam, se 
lançaram na aventura da escrita e que, como nossos entrevistados, aqui partilham as suas experiências a esse nível. 

É com o maior orgulho que, como dupla anfitriã, no sentido de ter estado a montante enquanto motivadora das 
obras publicadas e a juzante enquanto entidade escolhida para acarinhar as singelas cerimónias de apresentação  de 
seus livros, a NOVA ATENA expressa a maior satisfação e felicita os autores, deixando uma palavra de estímulo para 
que prossigam e tenhamos o gosto de mútua partilha das sinergias proporcionadas nesta casa e por ambos evidenciadas.  

PARABÉNS e os melhores votos de uma obra profícua.         
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SAÚDE... 
« A PELE!...» 

Conceição Areias, Médica 
Associada, Nova Atena 

  Pois é; a pele é o nosso 

maior órgão! Assim, cuidá-la 

exige algum trabalho… 

  Tal como os outros 

órgãos, a pele altera-se com o 

avançar da idade ; torna-se 

seca, perde a elasticidade, 

podem aparecer manchas ou 

maior número de sinais do que anteriormente. Por vezes, 

ainda, existe prurido, sem existirem lesões que o 

justifiquem. Deve-se isto, em parte, á secura de pele 

mas, também, a alterações da sensibilidade.  

  Um dos cuidados que devemos ter sempre, passa 

pela ingestão abundante de líquidos como água, sumos, 

sopas, (mesmo sem se sentir sede!), pelo menos 1,5, 

preferencialmente 2 litros por dia. 

  Um creme hidratante passado por todo o corpo e 

adequado à idade e tipo de pele, deve ser uma rotina 

diária, sendo mais proveitoso aplicado após o banho. 

Normalmente preocupamo-nos com os cremes faciais 

mas, ignoramos um pouco o resto do corpo! 

  O banho não deve ser muito quente, porque acentua 

a secura da pele. Em casos mais extremos pode ser 

desaconselhado o banho diário ou, pelo menos, o 

ensaboamento total diário. 

  O gel ou sabonete também devem ser adequados às 

características da pele. 

  Há zonas do corpo mais secas, como os pés, os 

cotovelos e os joelhos e, que merecem especial atenção 

nas aplicações do creme. No caso dos pés, há cremes 

mais específicos para prevenir a desidratação e as 

calosidades que, havendo-as, devem ser removidas 

regularmente. 

  No advento do verão, há cuidados especiais a ter em 

consideração, como o uso permanente de protetor solar, 

de fator elevado, reposto ao longo do dia, nas zonas 

expostas ao sol. Aliás o protetor deve ser usado todo o 

ano mas, reforçado o seu uso durante o verão. 

  Deve preferir-se a sombra. O uso de chapéu ou boné 

de aba larga, sobretudo nas pessoas com pouco ou sem 

cabelo, é absolutamente recomendado. Os óculos 

escuros são igualmente indispensáveis para a proteção 

das estruturas internas do olho, que também podem ser 

danificadas pelos raios solares. As pessoas de olhos 

claros estão mais vulneráveis a esses efeitos. 

  É de evitar a exposição solar entre as 11h e as 17h. 

Mesmo nos dias enublados os raios ultravioleta atingem 

a pele, pelo que se deve manter os mesmos cuidados. 

  Na praia, o mar e a areia clara refletem as radiações 

solares, razão por que, mesmo à sombra, a pele não 

deixa de as receber.  O protetor deve ser repetidamente 

aplicado, nomeadamente após os banhos de mar. 

 Idealmente, a proteção com roupa leve é a mais 

aconselhada. ( Pela importância que este assunto tem, 

abro um parêntesis em relação às crianças, que devem 

mesmo usar roupa na praia, além do fato de banho.  

Aliás, as crianças muito pequenas devem ser 

poupadas à praia, até porque já tomam suplementos 

adequados de vitamina D.) 

  As peles das pessoas ruivas e das loiras, são as que 

correm maior risco com as radiações solares, assim 

como os olhos claros, em relação com as lesões do olho. 

  Realço a importância da ingestão de líquidos ao 

longo do dia, nomeadamente quando se está na praia. 

  Também ao longo da idade os “sinais” da pele 

(Naevus), costumam aumentar em número. O sol que se 

apanha ao longo da vida, sobretudo os “escaldões”, 

acumulam. Dir-se-ia que a pele tem memória! O risco de 

cancro da pele está relacionado também, com esse 

passado de exposição solar.  

  A ida regular ao dermatologista, que deve ser uma 

rotina anual, ou de acordo com as antecedentes pessoais 

e familiares de cada um, é imperativa. Para todos! 

  O cancro da pele não dá sintomas precoces (embora 

dê sinais visíveis) por isso a melhor maneira de ser 

curado é o seu rastreio.  

  É pertinente lembrar aqui esses sinais, pois está ao 

alcance de cada um de nós a autoobservação. Existe uma 

mnemónica simples que ajuda bastante: A,B,C,D,E. 

A - Assimetria (os sinais que não são redondos),  

B - Bordo (irregular),  

C - Côr (sinal com mais do que uma cor), 

       - Crescimento (rápido),  

D - Diâmetro (superior a 5 mm),  

 E - Elevação (sinais salientes). 

    A observação deve ser exaustiva por toda a pele, 

mesmo em zonas não habitualmente expostas ao sol e 

ainda no couro cabeludo, tendo ou não cabelo. 

  Qualquer destas modificações significa potencial de 

malignidade e é um verdadeiro sinal de alerta. 

  Uma ou duas das alterações, obrigam à vigilância 

do sinal. Mais modificações impõem a sua extração. 

  Os tumores da pele têm diferentes graus de 

malignidade mas, mesmo o Melanoma Maligno, que é 

bastante grave, pode ser curado numa intervenção 

precoce. 

  Há alguns outros sinais da pele, de caráter benigno e 

relacionados com a idade, como as verrugas seborreicas. 

Não têm qualquer gravidade e não têm origem viral 

como algumas outras. 

  O cabelo também tem características diferentes 

conforme a idade e merece-nos cuidados específicos. 
 

(cont. pág. 9) 
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VIAGEM  NO TEMPO... 

«...Ao tempo de MIGUEL CERVANTES, o criador da figura de DOM QUIXOTE DE LA MANCHA» 
Constantino Ferreira 
Associado, Nova Atena 

Miguel de Cervantes nasceu a 29 de Setembro de 1547, filho 

de Rodrigo de Cervantes Saavedra e de Leonor Cortinas. Vindo 

a falecer a 23 de Abril de 1616, comemorando-se este  ano o 

quarto centenário da sua morte. 

Estudou em Valladolid e Salamanca. Entrou na milícia em 

1569 e em 1571 participa  na Batalha de Lepanto, onde perdeu a 

mão esquerda, pelo que veio a ser conhecido por “El manco de 

Lepanto”. É preso e levado para Argel. 

Em 1584 casa com Catalina de Palácios Salazar, mas pouco 

tempo depois divorcia-se. 

Em 1605 é acusado de assassinato e é preso por algum 

tempo, que aproveita para escrever o que lhe vai na alma de 

grande imaginação humanista: « Dom Quixote de La Mancha» 

que só é publicado em 1606. 

Dessa imaginação privilegiada nasceu Dom Quixote de La 

Mancha, o cavaleiro da triste, figura, a sua amada Dulcineia de 

Toboso, o criado e escudeiro Sancho Pança e todas as figuras 

que ilustram a sua obra prima; “uma das melhores obras da 

literatura universal”, só comparável com as obras de 

Shakespeare e de Luís Vaz de Camões, seus contemporâneos. 

Vamos agora imaginar que estamos a seguir Dom Quixote e 

Sancho Pança pelas campinas de La Mancha, no Reino de 

Castela em 1585. 

Estamos em pleno verão, caminhamos a passos largos sem 

perder de vista este cavaleiro de triste figura, montado no seu 

cavalo Rocinante, seguido por Sancho Pança, no seu pequeno 

burro. Nós seguimos logo atrás a umas centenas de metros, 

procurando não perder de vista o nosso herói. 

A paisagem nestas campinas de La Mancha é deslumbrante. 

Chegamos ao cimo de um monte e deparamos com a cavalgada 

de Dom Quixote, de lança em riste avançando a toda a brida 

contra uns moinhos de vento, ali mesmo em frente. Arroja-se 

contra uma das velas brancas, enfia a lança na vela que roda 

com a força do vento, fica dependurado e, levado às alturas, cai 

de seguida desamparado, fica estatelado no chão a gemer.  

Eis que chega o seu escudeiro, Dom Quixote 

levanta-se e diz-lhe: Fugiram! Fugiram todos! 

Quando viram que era eu, que lhes dava luta! 

Sancho Pança fica atónito perante as 

palavras e a postura do seu amo. Tira do alforge 

os frasquinhos de unguentos de seu amo e trata-

o segundo as suas instruções. Dom Quixote diz-

lhe: - Com esse frasquinho azul, até me podias 

colar uma perna ou um braço que de imediato 

ficaria a mexer e pronto a ir de novo há luta. 

Mas como vês não é preciso, pois mantenho as 

duas pernas e os dois braços agarrados ao meu 

corpo forte e inabalável... 

Nós, que “assistimos” a esta luta desigual e 

imaginária de Dom Quixote, “acordamos” 

quatrocentos anos depois com a sensação de que 

a realidade das “visões” de Dom Quixote de La 

Mancha continua a existir em cada um de nós 

que, durante a noite, sonha com um Mundo 

Melhor!   

 

SAÚDE... (cont. pág. 8) 

Existem protetores solares para o cabelo ( para a 

praia ou piscina), e reitero o uso de chapéu.  

O champô deve ser de acordo com as características 

específicas de cada um. 

Existem suplementos vitamínicos para fortalecimento 

do cabelo e unhas, que devem ser tomados ou aplicados, 

com alguma regularidade.  

Aconselho especialmente na primavera e/ou no 

Outono, altura em que há uma maior queda fisiológica 

de cabelo e, pelo menos por dois ou três meses. 

  Não posso deixar de mencionar que o estado da 

pele, do cabelo e das unhas, podem ainda ser 

condicionados por outros estados de doença orgânica e 

não da pele. A visita regular ao médico generalista 

também deve ser uma rotina. 

  No meio de tudo isto, uma alimentação saudável e 

exercício físico são sempre aconselhados, uma vez que a 

boa forma física tem repercussão em todo o nosso 

organismo! 

  Resumindo e concluindo: protetor solar, hidratação, 

observação dos sinais que inclui a ida regular ao 

dermatologista. Eis os mandamentos da atenção com a 

pele. 

  Espero ter contribuído para afastar esse grande mal, 

evitável, que é o cancro da pele. Mas também para 

darmos à pele cuidados para minimizar o impacto da 

idade. Até porque a pele e o cabelo são aquilo que 

necessariamente e, em primeiro lugar, nos apresenta aos 

outros e pode comprometer a nossa imagem ou, pelo 

contrário, melhorá-la bastante! 
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GRANDES FIGURAS... 

«VERGÍLIO FERREIRA» 
José Luís Fernandes Santos 

Docente, Nova Atena 

Vergílio António Ferreira 

 ( Melo, 28.01.1916 - Lisboa,  

01.03.1996). As efemérides revelam 

este condão de trazer à lembrança a 

vida e a obra de escritores que, sem 

terem caído no esquecimento, 

estiveram, nestes últimos tempos, 

envoltos numa espécie de penumbra, em vez da 

merecida ribalta. 

Assim acontece com Vergílio Ferreira, neste ano de 

2016: em janeiro, ocorreu o centenário do seu 

nascimento; no início de março, cumpriram-se vinte 

anos sobre a sua morte e, na coincidência destas duas 

efemérides, torna-se mais audível o eco das suas 

palavras: «A morte é apenas, com o nascer, o 

enquadramento de uma vida, (...) intervalo solar de 

duas noites que a limitam. Pensa a noite para 

conheceres a exaltação do dia.» Pensar 

Na realidade, a sua infância evoca a travessia de «um 

longo inverno»: os pais, emigrando para a América; a 

orfandade,  daí decorrente, vivida numa aldeia da serra 

da Estrela; um tio-avô padre que o «empolgou para se 

consagrar ao Altíssimo»; a experiência difícil no 

seminário do Fundão, ficcionalmente  revisitada no livro 

Manhã Submersa, publicado em 1954; a fé em Deus 

que «se lhe gastou.»     

Aos dezasseis anos deixa o Seminário, faz os estudos 

secundários no Liceu da Guarda, em 1940 conclui o 

curso de Filologia Clássica na Universidade de 

Coimbra,  depois inicia-se a sua carreira docente: 

Bragança, Faro, onde conhece Regina Kasprzykowski 

portuguesa de origem polaca com quem casa, quando 

lecionou em Évora, por fim, Lisboa, no Liceu Camões, 

até à reforma, em 1981.   

Entretanto, Vergílio Ferreira, «a quem Deus 

morreu», renuncia a outros 

deuses.  Por isso, se os primeiros 

três livros publicados (1943-

1946) estão ainda 

ideologicamente ligados ao Neo-

Realismo, cedo abandona este 

movimento, para seguir o seu 

próprio caminho, orientado pelas 

teses existencialistas, bem 

patentes no romance que o 

consagrou, em 1959: Aparição. 

Vieram os prémios literários nacionais e 

internacionais, consagrando obras de ficção, ensaios, 

diários, publicados e traduzidos em várias línguas, mas  

aquilo que sempre o seduziu «foi fixar a revelação da 

vibração misteriosa das coisas e das pessoas.» 

«UMBERTO ECO» 
Eduarda Sá Chaves 

Associada, Nova Atena 

Umberto Eco  (Itália: 

Alexandria, 05.01.1932 - Milão, 

19.02.2016).  Procurar fazer um 

texto sobre Humberto Eco, o 

escritor, professor, filósofo, 

semiólogo, linguista e bibliófilo 

italiano, parece fácil mas toda a 

informação disponível não é 

suficiente para lhe dar a importância devida. 

Recordemos algumas das suas citações e demos a 

Humberto Eco a palavra: 

«- Sempre me considerei um académico que num 

fim-de-semana de Verão decidiu escrever um romance. 

Já não tinha mais crianças pequenas a quem contar 

histórias. 

- As pessoas nascem sempre 

sob o signo errado, e estar no 

mundo de forma digna significa 

corrigir dia a dia o próprio 

horóscopo. 

- Entrar dentro de um romance 

é como subir às montanhas: tens 

que aprender o ritmo da 

respiração, adquirir o ritmo, 

senão paras de imediato.  
- Respirar é essencial. Ler o 

texto, lê-lo em voz alta, muitas vezes, para controlar o 

ritmo. O ritmo muda de livro para livro. 

- A leitura é uma necessidade biológica da espécie. 

Nenhum ecrã e nenhuma tecnologia conseguirão 

suprimir a necessidade de leitura tradicional. 

- O objectivo de uma história é ensinar e agradar ao 

mesmo tempo, e o que ensina é como reconhecer as 

armadilhas do mundo. 

- Eu penso que um livro deve ser julgado dez anos 

mais tarde, depois de o lermos e de o voltarmos a ler. 

- Quando lemos um livro, devemos perguntar a nós 

próprios não o que diz mas o que significa. 

- Os livros não foram feitos para serem acreditados 

mas para que os questionemos. 

- Um sonho é um escrito, e muitos escritos não são 

mais do que sonhos 

- É impossível pensar o futuro se não nos 

lembrarmos do passado da mesma forma, é impossível 

saltar para a frente se não se der alguns passos para 

trás. Um dos problemas da atual civilização - da 

civilização da internet é a perda do passado. 

- Talvez a missão daqueles que amam a Humanidade 

seja fazer com que as pessoas se riam da verdade, 

porque a única verdade consiste em aprender a 

libertar-nos da paixão insana pela verdade.» 
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RELEMBRANDO...  
«O SENTIDO DA UTOPIA» 

Luís Furtado 
Docente, Nova Atena  

De Optimo Respublicae Statu Deque Nova Insula 

Utopia, tal é o título da obra de Tomás Morus publicada 

em 1598, em Basileia, por Desiderios Erasmo, seu 

amigo já desde os tempos de estudo e de convívio em 

Oxford. A palavra utopia nasce do grego topos (lugar), 

com o respectivo prefixo de negação. O utópico, assim, 

pode não ser o verdadeiro, pode, também, não ser o 

falso, mas sempre vai escondendo a sua verdade por 

detrás dos possíveis véus do espaço e do tempo que o 

pensamento humano e a imaginação, constantemente, e 

sem descanso, ensaiam para alcançar o lugar onde se 

esconde a utopia. Até hoje, o utópico, nunca foi 

encontrado em parte alguma. É, pois, como um 

horizonte perdido para o qual o homem nasce mas, no 

entanto, nunca consegue, nesta existência, realizar. 

A verdade é que a razão concreta finge que não acredita 

mas ela própria sente a necessidade de se animar, de 

ganhar alma e crença por dentro de si mesma, em nome 

dos ideais abstractos da descoberta. Um pensamento 

sem ideal vive e convive solitariamente dentro da sua 

esfera e até deseja ignorar e recusar o espírito novo de 

quem, incansável e permanentemente, tenta encontrar 

um renovado itinerário para 

uma qualquer viagem. O 

progresso diz-nos que haverá 

sempre a necessidade de 

idealizar, sem descanso, o 

impossível para este se tornar 

possível, para acontecer na 

vivência humana como uma 

nova região, um novo estado, 

uma nova ilha, que represente 

o sonho paradisíaco de uma 

sociedade pacífica e feliz 

“onde o mérito é compensado 

e, ao mesmo tempo, a riqueza nacional encontrar-se 

repartida tão igualitariamente, que cada indivíduo 

gozasse em abundância de todos os confortos da vida”
1
. 

Outras longínquas terras em ignorados horizontes 

prometem, talvez, descobrir uma sociedade perdida e um 

povo feliz. Quem conta esta experiência extraordinária é 

Rafael Hitlodeu, nascido em Portugal. Não tem medo de 

morrer em terra estranha, em qualquer parte do mundo 

deixar o cadáver insepulto, porque terá por mortalha o 

céu e onde quer há caminho aberto para Deus. No 

entanto, desde logo, se estudarmos a raiz das palavras 

que nomeiam o universo dessa ilha descobrimos, então, 

a verdade que Tomás Morus deixa escondida. Aquilo em 

que acredita, não é para acreditar. Assim, a ilha da 

utopia não tem lugar, tem uma capital Amaurotas, 

cidade fantasma. É banhada pelo rio Anidris sem água, 

governada por Ademos, príncipe sem povo, e habitada 

pelos Alaepolitas, ou seja, os que não são  cidadãos. O 

próprio apelido de Rafael Hitlodeu significa vencedor do 

nada… E agora, a moral da história? Serenamente, eu 

digo. Devemos acreditar com fé que, gradualmente, 

encontramos o nosso horizonte que a nossa esperança 

sonha e constrói.  
1
 Citação: A Civilização do Renascimento, Vol. II Jean Delumeau 

   A Utopia,  T Morus 
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8 ANOS... 

Da ‘Utopia’ à realidade. 
Mais um aniversário da NOVA ATENA! 
Tempo de celebração. Tempo de alegria pela 

partilha, pela solidariedade, pelo prazer da 
cultura e do saber, pela dedicação às artes... 

PARABÉNS!!! 
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ACONTECEU...                                                                                                                                                                   
 

Caminhadas NA, Coord. Arlete Medina 

Mensais mais longas (além das semanais de proximidade): 

“Caminhada com Arte: do Parque das Nações à Quinta do Mocho”, 

Sacavém  

“Corrida de S. António”, Lisboa 

“Do Estádio a Oeiras”, Oeiras 

“Do Estádio Nacional ao Terreiro 

do Paço”, Lisboa 

“Do Parque de Campismo a 

Monsanto”, Lisboa 

“Marginal sem carros”, Oeiras 

“Passadiços do Rio Paiva”, 

Arouca 

“Por Santa Cruz e falésias”, 

Torres Vedras 

Cinemania NA, Coord. Luísa do 

Ó e Isabel Sequeira 

“Cinema Paraíso”, Gioseppe 

Tornatore 

“O carteiro de Pablo Neruda”, 
Michael Radford 

“O Leopardo”, Luchino Visconti 

“Um dia Especial”, Ettore Scola 

Dança, Dançamania e  Sevilhanas  NA, Coord. Carmo, Inês e Zau  

“Animação INATEL” (2 exibições), Oeiras 

“Festa da dança”, Salão Paroq. Ig. Nossa Senhora do Cabo, LAV 

“Receção Univ. Sénior Câmara de Lobos”, NA, LAV 

Ida a Exposições, Espetáculos e Filmes 

“Fotografia”,  António Pedro Ferreira, CAMB, Algés 

“Hein Semke, um alemão em Lisboa”, CAM, F.Gulbenkian, Lisboa 

“O círculo de Delaunay”, CAM, F.Gulbenkian, Lisboa 

“O musical da minha vida”, Filipe La Féria, Estoril 

“O último segredo da arte moderna”, filme sobre Amadeo de 

Souza-Cardoso, F.Gulbenkian, Lisboa 

Ida a Teatro 

“12 Homens em fúria”, Teatro Lurdes Norberto, LAV 

“A Ilusão Cómica”, Teatro Lurdes Norberto, LAV 

“Boas pessoas”, Teatro Aberto, Lisboa 

“Clarabóia”, Teatro a Barraca, Lisboa 

“Dívidas quem as não tem”, USO, Aud. Lurdes Norberto, LAV 

“Os doze pares de França”, Teatro Nac. D. Maria II, Lisboa 

“Os justos”, Teatro da Cornucópia, Lisboa 

Jograis NA, Coord. M. José Saraiva 

“A pena dos Cantores”, F. Marquês de Pombal, LAV 

“Lírica Trovadoresca e Camoniana”, F. Marquês de Pombal, LAV 

“Poesia no Feminino”, F. Marquês de Pombal, LAV 

Cantares NA, Oficina da Música, Quinteto NA, Coord. António 

Matos e Margarida A. Souza 

“1.º Sarau Sénior”, USAjuda, Lisboa 

“Associação de moradores do Bairro 25 de Abril”, LAV 

“Centro de Dia S. Romão”, Carnaxide 

“Centro Nuno Belmar da Costa”, Oeiras 

“Clube Começar de Novo”, Lisboa 

“Festa de fim de ano letivo”, NA, LAV 

“Festa do 8.º aniversário da Nova Atena”, LAV 

“Festival de Tunas ACTIS-Sintra”, Sintra 

“IV Festival NAUS/NA de Música Sénior”, Queijas 

“Lar da Santa Casa da Misericórdia”, Lisboa 

“Lar N. S. do Carmo”, Lisboa 

“Lembrar Zeca Afonso”, Costa da Caparica 

“Mercado CCB-Centro Cultural de Belém”, Lisboa 

“Receção Univ. Sénior Câmara de Lobos”, NA, LAV 

Cantus, Coord. Vitor Paiva e Margarida A. Souza 

“Festa de fim de ano letivo”, NA, LAV 

“IV Festival NAUS/NA de Música Sénior”, Queijas 

“Vamos cantar as Janeiras”, F. M. Pombal, CMO e UFreg.-ALCD 

Palestras, Workshops, Seminários, Conferências, NA, LAV 

“Arte Islâmica e Oriental”, Maria Manuela Mota 

“A [...] dança na [...] vida saudável”, Ana Paula Batalha 

“Associativismo e Cidadania”, António Saraiva 

“Cidades inteligentes”, Miguel Campos 

“Grafologia”, Luís Phillipe 

“Medicinas alternativas”, José M. Costa 

“Mitos e realidades em Nutrição II/III”, Nestlé, Ana Perdigão 

“O azulejo em Portugal”, Ciclo de Palestras, José Meco 

“O teatro espanhol do siglo de oro e a sua dimensão ibérica”, 

Ângela Fernandes 

“Parentesco biológico e social: o género como construto cultural”, 

Paulo Jorge Fernandes 

“Praxes académicas”, 

Cap.Mar e Guerra Falcão 

de Campos 

“Prevenção e Segurança 

Rodoviária” (2 sessões), 

Pol. Municipal de  Oeiras 

“Resposta ao Jiadismo 

radical”, Cor. Lemos Pires 

“Santo António na 

cultura portuguesa”, Isabel 

Dâmaso 

“Sustentabiliade da Segurança Social”, J. Vieira da Silva 

“Taças tibetanas”, Eugénio Ramos 

Teatro NA,  Autoria e Direção de Ricardo Correia 
“Lisboa e Arrabaldes” (co-autoria Teresa Macedo), Teatro Eunice 

Muñoz, Oeiras 

“O Cruzeiro”, Festa de fim de ano letivo, NA, LAV 

Viagens 

“A cidade e as Serras”, Tormes 

“Conhecer os primeiros modernistas”, centro e norte de Portugal:  

“Museus Machado de Castro e Chiado, Soares dos Reis, Serralves e 

A.  Souza-Cardoso”, Coimbra, Porto, Gondomar e Amarante; “Casas 

Museu Júlio Resende e Abel Salazar”, Gondomar e S. M. Infesta 

“Fallas de Valencia”, Espanha  

“Festa da Flor” e intercâmbio com Univ.Sénior da C.Povo Câmara 

de Lobos, Madeira 

“Varsóvia, Cracóvia, Dresden, Berlim”, Polónia e Alemanha 

Visitas de Estudo e Lazer 

“Convento das Trinas”, Lisboa 

“Lisboa Literária”, Lisboa 

“Mouraria”, Lisboa 

“Museu Bordalo Pinheiro”, Lisboa 

“Museu Cosme Damião, Museu do Benfica”, Lisboa  

“Museu das Marionetas”, Lisboa 

“Museu do Aljube”, Lisboa 

“Museu do Trabalho Michel Giacometti” e “Casa Museu J. M. da 

Fonseca”, Setúbal e Azeitão “Museu e Igreja de S. Roque”, Lisboa 

“Museu Militar”, Lisboa 

“Palácio Marquês de Pombal, Adega e Lagar”, Oeiras 

“Parque dos Poetas, 2.ª fase”, Oeiras 

“Quinta da Bacalhoa” e “Fábrica Artesanal de Azulejos”, Azeitão 

“Sé”, Lisboa 

Outras Atividades 

“Ajuda de mãe” (Donativos), Lisboa  

“Almoço Convívio”, Fundação Marquês de Pombal, LAV 

“Almoço de Caça” (Angariação de fundos), Rotary Club, Oeiras 

“Apresentação/Lançamento” de 2 livros (autoria de associados NA)  

“Convívio USOeiras/NA”, LAV 

“Festa de fim de ano letivo da Nova Atena”, LAV 

“Festa do 8.º aniversário da Nova Atena”, LAV 

“Jantar NA comemorativo do Dia da Mulher”, Sintra 

“Mostra Social” (Stand NA), UFreg.-ALCD, Algés 

“Padrinhos do Leite” (Doação de leite), UFreg.-ALCD 
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