EDITORIAL
Vitor Carvalho
Presidente, Nova Atena

Tempo de espera. Tempo de incerteza.
Tempo de choque. Talvez por estas vias se
pudesse analisar o que de mais relevante
aconteceu depois das férias grandes,
depois daquilo que para muita gente é a
viragem do ano, com o fim do verão. Um
verão estendido, com acontecimentos
improváveis uns tempos atrás – refugiados
em grande escala, terror em Paris,
incerteza em Lisboa.
No nosso “pequeno mundo” da Nova
Atena, a predição e a estabilidade
confirmaram-se no início do ano letivo,
depois de alterações levadas a cabo em
junho no sistema de inscrições e de
escolha de disciplinas. Há sempre
situações a melhorar, mas as conclusões
provisórias indiciam bons resultados.
Neste nosso número de “A Nov´Idade”,
abordam-se temáticas como sempre
diversificadas.Lembram-se personalidades
que marcaram os tempos que vivemos,
revisitam-se situações concretas que
influenciaram fortemente o curso da
História do Sec. XX, no plano mundial e
no plano nacional, e avivam-se
acontecimentos relevantes, viajando no
tempo. Através de entrevista, uma pequena
viagem no tempo da Nova Atena é
também aqui referida por quem a viveu
por fora, sendo protagonista das
“andanças” por que passou a Associação
nos primeiros anos de vida.
Como não poderia deixar de ser, dá-se
espaço para a afirmação das qualidades
artísticas e literárias dos nossos
associados, sabendo-se que o melhor
prémio será o reconhecimento pela
determinação em alimentar sempre novos
projetos, sinal de que há um futuro a
cumprir.
O ano de 2015 tem sido muito intenso,
em termos de atividades da Nova Atena.

Faz-se aqui uma resenha do que de mais importante aconteceu,
sendo de realçar o ambiente muito positivo e saudável em que
decorreram essas atividades. Consolidou-se o “espírito Nova Atena”
num quadro exigente de atividades tão diversas.
A quadra que atravessamos é propícia a valorizar ações de
solidariedade que também são uma característica da nossa Associação.
Projetos como “Ajuda de Mãe”, “Recolha de Alimentos” são
exemplos a expandir, e têm sido muito apreciados pelas instituições
que centralizam e distribuem esses bens. Obrigado a todos os que
contribuem.

O tempo é de balanço e perspetivas para o futuro. Vamos ter em
breve reuniões de reflexão sobre projetos futuros, e a seu tempo
daremos informações mais concretas.
Nesta quadra natalícia queremos desejar a todos os associados e a
suas famílias um Bom Natal e um Novo Ano feliz, com saúde e bemestar.
Oxalá possamos todos iniciar o novo ano corrigindo erros velhos e
resolvendo os problemas do ano velho…para que efetivamente seja
um “Ano Novo”!
Uma última palavra para as condições em que o nosso jornalinho é
construído. Não será de mais enaltecer o esforço, dedicação e
competência daqueles que em cada número dão o seu contributo para
garantir que “A Nov´Idade” chegue às nossas mãos. A todos devemos
estar muito gratos!
Um abraço.
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PERSONALIDADES…
« FONSECA E COSTA»
Luísa do Ó
Docente, Nova Atena

José Fonseca e Costa
(Angola, 27.06.1933 –
Lisboa, 01.11.2015), nome
determinante na cinematografia
portuguesa
de
qualidade,
Fonseca e Costa merece o
nosso louvor.
Nascido em Angola veio para Lisboa com 12 anos,
frequentou a Faculdade de Direito, foi membro da
direcção do Cineclube Imagem, fez crítica
cinematográfica em revistas como Imagem e Seara
Nova. Talvez mais importante do que tudo isso,
dedicou-se a traduzir para o português obras de Sergei
Eisenstein, ‘o Mestre’, que cuidou sempre de registar
por escrito as suas teses, experiências e que elevaram o
cinema à categoria de arte. Fundada a Rádio Televisão
Portuguesa, fica em primeiro lugar para uma vaga de
assistente de realização, lugar que lhe é interditado por
intervenção da PIDE, tal como lhe é recusada uma
bolsa de estudos do Fundo do Cinema Nacional para
estudar cinema em Inglaterra. É, inclusivamente, preso
por alegada participação em acções contra o Estado
Novo.
Em 1961 deixa Portugal para se fixar em Itália, onde
trabalha com Michelangelo Antonioni. De regresso a
Portugal, em 64, trabalha na produção e realização de
filmes publicitários e documentários, trabalhos notáveis
como ‘Era o Vento e o Mar… Sesimbra’, ‘A Metafísica
do Chocolate’, ‘Regresso à Terra do Sol’, ‘A Cidade’,
‘The Pearl of the Atlantic – Madeira’, ‘The Columbus
Route’, entre outros. Estreia-se no cinema de ficção em
72, com o filme ‘O Recado’, menção honrosa no
Festival de San Remo. Realizador do ‘Cinema Novo’
em português, depois do 25 de Abril abrirá as asas para
grandes voos: primeiro acompanhando com a câmara o
momento que se vive no país, depois já como o
realizador apaixonado que foi, dando largas à sua arte.
‘Kilas o Mau da Fita’, de 80, é o seu primeiro
grande êxito e um sucesso comercial. Mas contam-se
muitos outros trabalhos com significativo sucesso e
largamente premiados: ‘Os Demónios de AlcácerKibir’, de 75, seleccionado para a Quinzaine des
Realizateurs do Festival de Cannes. ‘Ivone Faz Tudo’,
de 78, uma série televisiva, com Ivone Silva, das mais
bem-sucedidas de sempre na televisão. Continua no
cinema, com ‘Música, Moçambique’, em 80/81, ‘Sem
Sombra de Pecado’, em 82, adaptação de conto de
David Mourão-Ferreira “E aos Costumes Disse Nada”,
‘Balada da Praia dos Cães’, em 85, brilhante adaptação
da obra homónima de José Cardoso Pires, ‘A Mulher
do Próximo’, em 88, ‘Os Cornos de Cronos’, em 89,
‘Le Blocus’, em 90, ‘Cinco Dias, Cinco Noites’, em 96,
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premiado no Festival de Gramado e nos Globos de
Ouro, ‘O Fascínio’ em 2003, ‘Viúva Rica Solteira Não
Fica’, de 2006, co-produção luso-brasileira, ‘Os
Mistérios de Lisboa’, em 2009, adaptação de guia
turístico escrito por Fernando Pessoa. O seu último
filme, ‘Axilas’, baseia-se num conto de Rúben da
Fonseca. O seu percurso inclui ainda uma passagem
pelo Teatro da Trindade e altos cargos em várias
instituições ligadas ao cinema. Em 95 é feito GrandeOficial da Ordem do Infante D. Henrique. Morre aos
82 anos, vítima de pneumonia. Um grande realizador,
inesquecível. Clara Ferreira Alves refere-se-lhe sempre
como “O Príncipe”.

«MARIA BARROSO»
Conceição Gonçalves
Presidente do Conselho Consultivo e Docente, Nova Atena

Maria de Jesus Barroso Soares
(Fuseta, 02.05.1925 - Lisboa,
07.07.2015), conheci pessoalmente
Maria Barroso em início dos anos
setenta. Estávamos na mesma luta, a
de dotar de paralelismo pedagógico
os colégios particulares que
apresentavam qualidade similar,
muitas vezes superior, aos estabelecimentos de ensino
estatal.
Impressionou-me o seu estilo muito simples, a
forma afável como se relacionava, e o conteúdo das
suas intervenções revelando uma determinação lúcida e
eficaz.
Ao longo dos anos fui sabendo da sua entrega a
causas de altíssimo valor, reveladoras da importância
que atribuía aos direitos humanos que a dignidade de
cada pessoa, só porque o é, reclamava.
No momento da partida deste mundo, no passado
mês de Julho, o seu pároco, P. Vítor feitor Pinto,
confirmava estas duas dimensões que eu lhe havia
observado, com as palavras “...tanto se dava com o
Papa como com a pessoa mais humilde da paróquia e
cultivava os ideais de liberdade e dignidade que
pactuaram a sua vida. Viveu com os valores cristãos
marcados no coração: verdade e dignidade”.
Maria Barroso engrossa hoje a fila de grandes
mulheres portuguesas que, desde o tempo das
sufragistas, mais do que afirmarem os seus direitos
como mulheres, fizeram compreender ao mundo a
importância da participação feminina nos destinos do
nosso povo.
Possuidoras de características pessoais muito
próprias, estas mulheres têm vindo a impregnar a
máquina política, os serviços, as tecnologias, de um
humanismo e sensibilidade que enriquece e equilibra.

FALANDO COM...

José Pedro Barroco
Advogado
Ex-Presidente da ex-Junta de Freguesia de Linda-a-Velha

Considerando a importância que releva do movimento sénior cuja dinâmica se traduz muito especialmente na
proliferação de Associações e demais instituições com perfil de Universidade Sénior e conhecido que é o seu interesse e
empenho para que, a este nível, se desenvolvam e aprofundem tais iniciativas, a Nova Atena pergunta:

Nova Atena (NA) – O que o levou, na sua então
qualidade de Presidente da Junta de Freguesia de
Linda-a-Velha, em 2008, a receber e apoiar uns
desconhecidos que, à época, tiveram a iniciativa de
criar a Nova Atena?

NA – Ao ter aceite os dois convites que entretanto
lhe dirigimos para que partilhasse o seu saber com
NA ao proferir uma Conferência naquele ano e outra
recentemente, o que é que se lhe oferece dizer
comparativamente entre as duas experiências?

José Pedro Barroco (JPB) - A criação da NA é
seguramente um dos momentos mais felizes da
passagem da N. equipa pela extinta Junta de Freguesia
de Linda-a-Velha. Acreditar e apoiar o aparecimento de
novos projectos e organizações é um dever das
entidades públicas, que por falta de meios, desinteresse
e/ou querelas político-partidárias, são maioritariamente
votados ao abandono. As entidades públicas acreditam
pouco e apoiam menos, o desconhecido privado, que
surge perante si a formular uma concepção, ideia ou
projecto, que normalmente é recebido com enormes
reticências e condicionantes. “ O não podemos, não
temos meios, é muito bonito, mas... “, caracteriza a
resposta comum, que às vezes até pode ser um sim, mas
que não tem consequência prática.
No caso da NA, penso que a razão e o coração,
estiveram reunidos na reunião inicial. E a sinceridade de
todos, foi essencial.

JPB – A NA cresceu muito e cresceu bem.
Dos “ Magníficos “ que estiveram na origem e
criação da NA, sente-se que a associação cresceu sem
medos do futuro e do que ele lhe reserva. No princípio
ouvi muito falar de, aparecemos em Linda-a-Velha,
sempre estivémos muito ligados a Algés, etc...etc. Penso
que sempre respondi que tal visão era quartante da
verdadeira dimensão da NA. O caminho da vida e do
crescimento associativo não se caracteriza pelo destino,
ou pelo fim em si, mas sim, pela caminhada em
concreto, da forma como a fazemos, e principalmente,
com QUEM a fazemos. Como qualquer viagem, a vida
depende essencialmente de com quem é feita, sendo tal
elemento o mais relevante para caracterizarmos a
qualidade do projecto que nos rodeia.
Assim, concluo dizendo que mais importante que
crescer em número de associados – o que não deixa de
ser meritório e louvável – o importante é ver que a NA
ganhou coerência e consistência e, como tal, está muito
para além do inicialmente previsto e preconizado pelos
seus fundadores.
Em suma, está a crescer. Julgo mesmo que se
emancipou. E bem!

NA – Como encarou a iniciativa e que
expectativas se lhe afiguraram?
JPB – Quando chegámos à extinta Junta de
Freguesia de Linda-a-Velha, aferimos que a população
local tinha ganho idade e não estava a rejuvenescer. Se
há alguns anos, tivémos por exemplo, o maior – e às
vezes melhor – Agrupamento de Escuteiros Católicos
do país, nesse tempo, 2005 a 2009, esse mesmo
agrupamento, já tinha menos de um terço do efectivo da
época. A terra, carecia e carece, de iniciativas
inovadoras direccionadas para os “ jovens mais
velhos “, e mais uma vez não são as entidades públicas
que tomam a iniciativa, mas sim, as pessoas, mais ou
menos agrupadas, em termos privados, que sentem as
carências e mobilizam-se para colmatar tal falha.
A NA, devia ser um modelo “ franchisado “ pelas
entidades públicas e adaptado a outras realidades locais.

ERRATA
Em “A Nov’Idade, n.º 16” constam as seguintes gralhas:
pág. 1, coluna 2, linha 18, onde está trás, leia-se traz,
pág. 4, coluna 1, linha14, onde está fato, leia-se facto,
as quais, com as nossas desculpas, aqui deixamos retificadas.
A Redação
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FEMÉRIDES…

HÁ CEM ANOS...
Pilar Encarnação

Celebrações

Dia Mundial do Dador de Sangue - 14 Junho
Dia Mundial dos Refugiados - 20 Junho
Dia Mundial da População - 11 Julho
Dia Mundial dos Avós - 26 de Julho
Dia Internacional da Democracia - 15 Setembro
Dia Mundial do Turismo - 27 Setembro
Dia Mundial do Animal - 4 Outubro
Dia Mundial da Alimentação - 16 Outubro
Dia Mundial da Televisão - 21 Novembro
Dia Mundial de Justiça Social - 26 Novembro
Dia Internacional do Voluntariado - 5 Dezembro
Dia Internacional da Aviação Civil - 7 Dezembro
Dia dos Direitos Humanos - 10 Dezembro
Figuras e Factos
Há 600 anos
1415.08.22 - Conquista de Ceuta no reinado de D. João I
Há 500 anos
1515.09.14 - Nicolau Copérnico observa o Sol no equinócio;
corrige o comprimento do ano solar
1515.12.16 - Morre Afonso de Albuquerque, em Goa
Há 250 anos
01.04.185 - Nasce Otto von Bismarck, político alemão
1765.09.15 - Nasce Bocage, poeta português
Há 150 anos
1865.12.08 - Nasce Jean Sibelius, compositor finlandês
1865.12.30 - Nasce R. Kipling, escritor britânico
Há 100 anos
1915.05.06 - Nasce Orson Wells, cineasta norte-americano
1915.08.04 - Ocupação de Varsóvia, Polónia, pelos alemães
na I Guerra Mundial
1915.08.29 - Nasce Ingrid Bergman, atriz sueca
1915.09.27 - Morre Ramalho Ortigão, jornalista, escritor e
bibliotecário português
1915.12.12 - Nasce Frank Sinatra, ator e cantor norteamericano
1915.12.19 - Nasce Edith Piaf, cantora francesa
Há 50 anos
1965.07.31 - Primeiras fotos de Marte enviadas à NASA pela
Sonda Mariner IV
1965.08.27 - Morre Le Corbusier, arquiteto suíço
1965,08.26 - É concedido ao grupo musical Beatles, pela
Rainha Elizabeth II de Inglaterra, o título de Membro do
Império Britânico
1965.12.08 - Encerra o XXI Concílio Ecuménico Católico,
Vaticano Segundo, sob o papado de Paulo VI
1965.12.16 - Morre W. Somerset Maugham, escritor e
dramaturgo britânico
1965.12.22 - Estreia o filme “Dr. Jivago”, de David Lean
1965.11.03 - Edição americana do filme “Giulietta degli
spiriti”, de Federico Fellini
Em 2015
2015.06.30 - Queda do avião indonésio KC-130B Hercules
(A-1310)
2015.06.17 - Prémio Camões atribuído a Hélia Correia,
escritora portuguesa
2015.07.07 - Morre Maria Barroso, pedagoga, diseur,
fundadora e militante do partido socialista
2015.07.10 - Morre Omar Sharif, ator egípcio
2015.09.08 - Morre Delfina Cruz, atriz portuguesa
1015.11.01 - Morre José Fonseca e Costa, cineasta português
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Docente, Nova Atena

Estamos recordando o centenário da 1.ª Grande
Guerra (1914-1918). Lembramos especialmente a
Nação mártir da Polónia e a sua capital, Varsóvia, em
luta constante pela sua identidade e independência.
Dividida pela Rússia, Áustria e Alemanha, devido à
sua situação geográfica entre as forças combatentes, a
Polónia, durante a 1ª guerra mundial, tornou-se no
principal campo de batalhas da Frente Oriental. Em
1914, após meses de lutas e duas tentativas de tomar
Varsóvia, esta estava em mãos russas. A 4 de Agosto de
1915, as tropas alemãs entraram em Varsóvia obrigando
as tropas russas a retirarem. Centenas de milhares de
civis foram transferidos para campos de trabalho na
Alemanha. Os territórios arrasados pela guerra ficaram
inabitáveis. O total de mortos foi estimado em cerca de
1 milhão.
Após o final da guerra e do colapso dos Impérios
Russo, Alemão e Austríaco, a Polónia passou a ser uma
república independente.
Em 1919, pelo Tratado de Versalhes, foi-lhe
garantido o acesso ao Mar Báltico através do território
alemão – o chamado “corredor polaco”. A existência
desse corredor deu origem a que, em 1 de Setembro de
1939, a Alemanha nazi invadisse a Polónia dando início
à 2ª guerra mundial. Varsóvia começou a ser
bombardeada pelos aviões da Luftwaffe. O cerco à
cidade durou à volta de 20 dias, até à capitulação
polaca. Aproximadamente cem mil soldados poloneses
deixaram a cidade ou foram aprisionados.
Em 1944, a Revolta de Varsóvia que pretendia obter
o controlo da cidade e conquistar o seu direito de
soberania, foi violentamente esmagada pelas tropas
alemãs. Esta luta deveria durar apenas alguns dias até
que o exército soviético chegasse, porém o avanço
soviético foi interrompido e a resistência polaca durou
63 dias até à sua rendição aos alemães.
Desconhece-se o número exato de mortos mas
calcula-se que muitos milhares de civis perderam a vida,
vítimas dos massacres perpretados pelas tropas do Eixo.
Durante o combate houve uma destruição parcial da
cidade. Após a rendição das forças polacas, as tropas
alemãs destruiram-na sistematicamente quarteirão a
quarteirão. Quando os soviéticos chegaram, em 1945,
85% da cidade de Varsóvia estava arrasada.

Assinatura do Tratado de Versalhes

RELEMBRANDO...
«40 Anos da DESCOLONIZAÇÂO PORTUGUESA»
Maria do Céu Matos
Conselho Fiscal, Nova Atena

Descolonização é a transição para a
independência, mas com Portugal foi uma
mera transferência de poderes para os
Movimentos de Libertação. Era demasiado
tarde para consensos que deixaram Portugal
fortemente condicionado.
Tendo a democracia portuguesa nascido
de uma revolução pacífica, o seu elemento
perturbador era África com todo o sangue
nela contido.

Agora, passados 40 anos, é tempo de
reconhecermos a grandeza e a miséria da
nossa história comum e que a todos diz
respeito: a Expansão e Evangelização, com
a ambição escondida do interesse
económico colonial, a Ditadura, a Guerra
Colonial e por fim a perda do Império.
O Império Colonial Português foi o
primeiro e maior Império Global da
História, existindo durante quase 6 séculos,
desde a conquista de Ceuta até à devolução
de Macau à China.
A primeira presença europeia em África
é dos portugueses que chegam pelos
Oceanos e fazem apenas trocas comerciais
no início. Nos séculos seguintes é que
nascem os Impérios Coloniais que foram
um produto dos Descobrimentos e que
exploraram os recursos africanos e lucraram
com a nefasta escravatura.
Controlar o vasto Império era muito
complicado por haver falta de gente, e pelos
custos incalculáveis das viagens, sem contar
com a cobiça das outras potências que
rapidamente concorrem no comércio das

especiarias, marfim, ouro, prata, pérolas, peles, sedas e, sem
esquecer, os escravos.
Em 1885, a Conferência de Berlim desenha a partilha de África
pelos Europeus com a obrigatoriedade de fixação dos colonos nas
terras pretendidas e rejeitando o Mapa-cor-de-rosa com que Portugal
pretendia unir as faixas terrestres entre os Oceanos.
Finalizadas as Guerras Mundiais as colónias despertam
consciências e, na sequência da Conferência de Bandung, algumas
potências europeias dão independência às suas colónias.
Nasce a ONU, em 1945, com o princípio do direito inalienável
de autodeterminação dos povos.
Portugal proclama-se Nação Pluricontinental mas continua a
política de colonização - as matérias primas vêm das colónias, mas
os produtos são manufacturados na Metrópole. Os históricos líderes
dos Movimentos de Libertação vêm estudar para a Casa dos
Estudantes do Império e compreendem a autodeterminação.
Só com o 25 de Abril se abre essa possibilidade pois a
Democratização Portuguesa obrigava a descolonizar e fazer pazes
com os movimentos que enfrentaram desde 1961 e que praticamente
neutralizaram.
Portugal Ultramarino acaba em 1975 :
- no ano anterior a Guiné Bissau recebera o poder em Setembro;
25 Junho, independência de Moçambique ; 5 Julho, Cabo Verde ;
12 Julho, S. Tomé e Príncipe; 11 Novembro, Angola;
- bem longe de África, também Timor declara a sua fugaz
independência em 28 Novembro.
Todos suportam tempos conturbados, e alguns, guerras
devastadoras .
A presença portuguesa nesses mundos gerou uma enorme
herança cultural, gastronómica e arquitectónica, sendo a Língua
Portuguesa a mais valiosa, como união dos 7 países da Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa.

É fantástico darmos conta de que em 1527 éramos 1,2 milhões de
portugueses e agora, sem Império, partilhamos o legado
extraordinário da 6.ª Língua mais faladada do Mundo: a Língua
Portuguesa.
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FINDA UM ANO LETIVO...
Todos os finais de ano lectivo a Nova Atena realiza uma festa de encerramento, um encontro/festa com os seus
sócios para, de forma sempre calorosa, alegre e bem disposta, mostrar o que, ao longo do ano, os vários grupos
trabalharam.
E há “cantorias”, gargalhadas com o grupo de teatro, poesia com os jograis, danças e muita alegria.
O passado mês de Junho não foi excepção e mais uma vez, os sócios se juntaram para a festa de encerramento
do ano lectivo. É sempre um período muito atarefado e um pouco conturbado porque exige um esforço extra da
parte de colaboradores e “artistas”da Nova Atena, já na recta final do ano, quando o cansaço às vezes já impera.
O mais importante destas festas é reunir os sócios numa actividade final, alegre, descontraída e afectiva em que
todos brincamos, cantamos, dançamos e nos conhecemos um pouco melhor.
A parte cultural também não é descurada pois são entregues os prémios dos concursos de poesia, pintura e
fotografia, escolhidos por um júri e que previamente estiveram expostos na sede da Associação.
Na parte final da festa é servido um lanche, em que todos partilham conversas e sabores.
Helena Franco
Vogal da Direção, Nova Atena

COMEÇA NOVO ANO LETIVO...
Revendo um pouco do muito que foi realizado na área do lazer e eventos e que continuará a ser promovido é de
salientar o facto da Nova Atena ser riquíssima nesta como noutras áreas. O interesse e o envolvimento dos
associados são uma motivação para que Direção, Professores e outros Colaboradores criem dinâmicas para que
tudo aconteça.
Promovemos momentos de encontros festivos: Atuação dos Jograis, Festa de Aniversário da Nova Atena,
Festa de encerramento do ano letivo findo, Festa de Natal, Festa de São Martinho, Festival das Sopas, Festival de
Música Senior, Festival de Teatro Senior.
Mais um ano se iniciou com propostas interessantíssimas já em fase bastante adiantada, no sentido de aliar um
bom serviço ao interesse demonstrado.
Para além das atividades já realizadas (visitas de estudo bem diversificadas sempre com um grande número de
aderentes) estão em preparação várias viagens: Marrocos, Polónia e Alemanha, Bilbau e Picos da Europa e Fallas
de Valência.
Tudo isto acontece graças ao valioso contributo dos colaboradores que, cada vez em maior número, se entregam
alegremente de modo a que a Nova Atena seja um local de “Saber e bem estar” como é seu lema e propósito
permanente.
Joana Canoa
Secretária da Direção, Nova Atena
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NOVA ATENA e as ARTES VISUAIS...
Artes Decorativas e Bordados
Nelly Gomes
Docente, Nova Atena

Pintura em Cerâmica e Porcelana: As aulas
decorrem num clima de grande disposição e
interesse constante pelo aperfeiçoamento das
técnicas administradas. O objectivo tem sido
tentar que os trabalhos executados se reportem a
artistas de renome tais como: Miró, Picasso, José
Guimarães e outros.
O que tem sido amplamente aceite pelas alunas.
Fernanda Santana
Docente, Nova Atena

Pintura em Acrílico/Desenho Digital: O artista de referência no ano letivo passado foi Picasso e, as alunas,
dentro da sua vasta e diversificada obra, deveriam escolher os trabalhos a desenvolver. Assim foi, trabalhou-se ao
"jeito de Picasso" o Mestre dos Mestres da Modernidade em várias disciplinas artísticas (pintura utilizando vários
suportes e diversas técnicas, escultura, cerâmica, outras) dado que estamos perante um "Artista Completo" com
uma vida longa e muito vivida para as artes. Este ano letivo, escolheu-se Matisse, outro Mestre dos Mestres, cuja
obra é uma referência maior no mundo das artes. Estamos a trabalhar.
Maria José Cadete
Docente, Nova Atena
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FIGURAS E OBRAS...
«KILAS, O MAU DA FITA»

«BOCAGE»

Luísa do Ó

Lídia Lopes

Docente, Nova Atena

Associada, Nova Atena

Ano negro, este ano de
2015. Ano negro para o
cinema português, com a
perda de Manoel de
Oliveira e de José Fonseca
e Costa.
A CINEMANIA da
Nova
Atena,
como
projecto dedicado aos
amantes da Sétima Arte,
não ficou indiferente a esta perda, como já não o foi a
outras perdas, e homenageou o cineasta FONSECA E
COSTA, celebrando a sua obra ao visionar e comentar
“Kilas, o mau da fita”, 1980.
Uma co-produção luso-brasileira, deve o argumento
ao próprio José Fonseca e Costa e a Sérgio Godinho, e
baseia-se numa obra de Manuel Tiago (pen-name de
Álvaro Cunhal). Para o seu enorme sucesso
contribuíram igualmente o brilhantismo da banda sonora
de Sérgio Godinho e a extraordinária interpretação de
grandes actores como Mário Viegas, Lia Gama e Lima
Duarte, entre outros. Esta descida ao bas-fond da cidade
nos anos 70, uma espécie de tragi-comédia que marca
um tempo, não deixa igualmente de ser intemporal, se
olharmos para alguma da filmografia actual. Não admira
que tenha sido um dos maiores, e raros, êxitos de
bilheteira do cinema português. Estreado em Fevereiro
de 1981, nos cinemas Éden e Quarteto, ultrapassou
largamente os 100.000 espectadores, acabando por se
transformar num filme de culto, quiçá um dos mais
bem-recordados de sempre, par a par com alguma
produção portuguesa ainda a preto-e-branco. Embora
sob a óptica do humor, o olhar irónico de Fonseca e
Costa não deixa de marcar um traço amargo no fundo
do riso. De facto, o que se retrata é uma certa realidade
muito portuguesa, que vai do típico marialva à pequenacriminalidade obscura, semente que há-de assumir
proporções de um requinte urbano mais negro, num
futuro não muito longe. ‘Kilas O Mau da Fita’, de José
Fonseca e Costa, uma crónica de costumes, um filme
inesquecível.

Manuel Maria Barbosa
du Bocage (15.09.1765 21.12.1805). Grande poeta1
– o maior do século XVIII,
segundo Jacinto do Prado
Coelho – nasceu em
Setúbal. Filho de um
advogado português e de
uma francesa, desde muito
cedo se sentiu dominado
pela ideia da sua missão de
poeta e por uma espécie de
obsessão que o levava a
estabelecer o paralelismo
entre a sua vida e a de Camões. Sentia-se irmão do
grande épico na «má fortuna», nos amores infelizes e
nas andanças pelo Oriente2.
Foi em 1786 que partiu para a Índia, depois de
alguns anos perdidos na boémia. Permaneceu no Oriente
até 1790, ano em que regressou à metrópole desiludido
e sem dinheiro. Volta à estroinice dos botequins e adere
à Nova Arcádia, com o nome de Elmano Sadino.
Insubmisso e boémio, depressa se confronta com os
seus pares e toma atitudes que o levam à prisão em
1797.
Quando recupera a liberdade, novo calvário o espera
com a luta pela sobrevivência, os amores infelizes e a
doença.
A sua poesia reflecte
uma época de transição.
Bocage é já romântico pelo
seu próprio temperamento,
mantendo, no entanto, o
alegorismo arcádico, o
vocabulário erudito e laivos
de iluminismo. Mas a sua
linguagem desce também
muitas vezes ao nível
coloquial,
facto
que
juntamente com o egotismo,
o gosto pela solidão e pelo
horrível revelam já o seu
lado pré-romântico.
Com Camões aprendeu a arte do soneto, tendo
assimilado também atitudes espirituais – introspecção,
desengano, gritos de alma.
Bocage é também muito conhecido pelo repentismo
e pela sátira que fizeram dele uma figura muito popular.
________

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.

1
2
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cf. pág. 9
cf. pág. 9
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PALAVRAS ESCRITAS...
1

«Magro, de Olhos azuis, Carão
Moreno»
Magro, de olhos azuis, carão moreno,
Bem servido de pés, meão na altura,
Triste de facha, o mesmo de figura,
Nariz alto no meio, e não pequeno;
Incapaz de assistir num só terreno,
Mais propenso ao furor do que à ternura,
Bebendo em níveas mãos por taça escura
De zelos infernais letal veneno;
Devoto incensador de mil deidades
(Digo, de moças mil) num só momento,
E somente no altar amando os frades;
Eis Bocage, em quem luz algum talento;
Saíram dele mesmo estas verdades
Num dia em que se achou mais
pachorrento.
Bocage, in 'Rimas'
2

«Camões, Grande Camões, quão
Semelhante»
Camões, grande Camões, quão semelhante
Acho teu fado ao meu, quando os cotejo!
Igual causa nos fez, perdendo o Tejo,
Arrostar co'o sacrílego gigante;
Como tu, junto ao Ganges sussurrante,
Da penúria cruel no horror me vejo;
Como tu, gostos vãos, que em vão desejo,
Também carpindo estou, saudoso amante.
Ludíbrio, como tu, da Sorte dura
Meu fim demando ao Céu, pela certeza
De que só terei paz na sepultura.
Modelo meu tu és, mas... oh, tristeza!...
Se te imito nos transes da Ventura,
Não te imito nos dons da Natureza.
Bocage, in “Rimas”

«Sei que seria possível
Construir o mundo justo»
Sim, sei que seria possível sonhar
mais perto da utopia,
Ver o outro ao meu lado, dar-lhe a
mão , sorrir e apoiá-lo na sua dificuldade;
Ir ao seu encontro, dizer-lhe que vivo e que não posso fazê-lo
sozinha.
Que necessito de partilhar a vida, desenhar caminhos e percorrê-los
com esperança, alisando veredas...
Sei que posso clamar por amor e pela necessidade de dar e de
acolher.
Quero gritar bem alto que tu pequenino órfão de guerra e da
violência tens o direito de me interpelar e exigir que abandone o
meu mundo de conforto para o distribuir por ti e por tantos outros...
Sei que posso e devo estar atenta aos que comigo se cruzam e que
muitas vezes nem me apercebo da sua existência
E sei também que se dedicar um tempo do meu tempo a meditar
sobre a realidade que me circunda, talvez dê mais um passo para a
construção desse mundo justo.
Olga Miranda
Nova Atena, 2015.01.07

«Conta comigo sempre»
Conta comigo sempre
Se não posso no momento
peço favores ao vento
que me leve onde estás
Onde estás sempre eu sei
Conta comigo para me levares
a tomar chá e ouvir poesia
Conta comigo para me levares ao jardim
e ouvir as queixas que
tens de mim
Tomar te ei no meu colo
viveremos em segredo
doces madrugadas
Tu sabes como me chamo
Sou a flor de cheiro
que trazes na lapela do teu peito
perfume do teu beijo
margem do teu viver
Sou o teu amor primeiro
Tu sabes onde estou sou a tua flor de cheiro
Chama- me. Conta comigo Sempre.
Maria Regina Pais Ferreira
Nova Atena, 2014.11.19

Aos associados, parceiros e amigos de NOVA ATENA
BOAS FESTAS e FELIZ 2016
A Redação
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SAÚDE...
« OS NOSSOS RICOS PÉS!...»
Conceição Areias, Médica
Associada, Nova Atena

De um modo geral, só nos lembramos dos nossos
pés quando começam a doer. Digo do lado funcional,
posto que do lado estético, vamos seguindo as modas de
calçado impensável; e é assim que vamos dando cabo
deles!
As dores podem surgir por diversas razões, desde
traumatismos devido a sapatos inadequados, à situação
mais comum com o avançar da idade, a doença
degenerativa articular, com repercussão no pé, também
conhecida por osteoartrose ou simplesmente artrose.
Podemos ainda sofrer de certas doenças congénitas,
agravadas com o tempo, como o pé plano (pé chato), o
pé cavo, o pé boto, ou outras malformações diversas.
Algumas poderão e deverão ser corrigidas
oportunamente.
Lembramos outras mais, que não sendo específicas
dos pés, também têm repercussão nestes: a diabetes
(mal controlada) que provoca uma neuropatia que tira a
sensibilidade do pé, permitindo o avanço de lesões que
o doente não sente e, por isso negligencia, tornando-as
mais difícil de tratar; a obesidade que, por sobrecarga de
peso, achata os pés, altera a dinâmica articular,
modificando a estática destes e causando desgaste
articular; a artrite reumatóide, que provoca luxações das
articulações; a doença dos pezinhos (paramiloidose),
genética, afeta os nervos do pé, causando
insensibilidade, atrofia e incapacidade motora.
O uso continuado de sapatos de salto alto, leva à
atrofia do tendão de Aquiles, alteração das curvaturas
vertebrais por compensação, eventual alteração das
unhas por pressão contínua aumentada nas pontas dos
pés. Sapatos bicudos podem ajudar à formação do
hallux valgus, vulgo joanetes. Nos balneários e piscinas,
a manutenção da humidade nos pés pode promover o
aparecimento de fungos, mantidos por sapatos que não
ajudam o arejamento dos pés. Também a desidratação
ou secura da pele, pode desenvolver fissuras,
calosidades, infeções. O corte de unhas inadequado,
identicamente, pode provocar problemas.

As doenças degenerativas são, por ventura, as mais
comuns,
correspondendo
a
artrose
ao
desgaste/desaparecimento da cartilagem articular e
consequente desgaste ósseo. Provoca dor, rigidez
articular e comprometimento motor. É uma doença das
idades mais avançadas, podendo ser ainda consequência
de um traumatismo anterior, ou por mau uso continuado
dessa articulação. A osteoporose, que consiste na perda
agravada da densidade óssea, está também associada a
idades mais avançadas e, ainda, ao tabagismo, baixo
peso,
sedentarismo,
alimentação
deficiente,
determinados medicamentos e outras doenças mais
raras. Fragiliza os ossos, podendo estar na origem de
fraturas, nomeadamente espontâneas.
Nas doenças
circulatórias, as de origem arterial, provocam mau
acesso de sangue oxigenado ao pé, podendo em caso
extremo, originar gangrena e amputação de dedos.A
doença venosa, provoca um atraso no retorno venoso,
com consequentes inchaços, geralmente de pés e
tornozelos, sensação de peso, varizes. As indesejáveis
frieiras estão incluídas neste grupo. O uso de meias de
contenção, elevação dos membros, exercício de marcha
podem minimizar os edemas. Os fungos nos pés e
unhas são muitas vezes substimados e negligenciados,
sendo o tratamento eficaz, se feito corretamente e até ao
fim, visto que é demorado.
O pé tem uma anatomia complexa, pelos seus
múltiplos componentes. Tem 26 ossos, articulados entre
si, além de cartilagens, músculos, tendões, nervos, vasos
sanguíneos e linfáticos. E também as unhas. Qualquer
afeção de um destes órgãos, pode perturbar a sua
função, que é a marcha. Como é inevitável ter de andar
com os pés, o comprometimento da sua fisiologia, pode
provocar dor e deformação.
A atenção a ter com os pés, deve ser continuada:
boa higiene, hidratação com creme gordo, remoção de
calos e calosidades, calçado confortável, macio, leve,
flexível, arejado, adequado à patologia de cada um.
Deve começar na infância, nomeadamente na escolha
dos sapatos das nossas crianças.

BALANÇO...
Carlos Duarte
Tesoureiro, Nova Atena

No passado dia 11 de Novembro, cumprindo o que se encontra estabelecido nos estatutos, reuniu-se a
Assembleia Geral Ordinária da Nova Atena, com a seguinte ordem de trabalhos: Informações; Discussão e
aprovação do Plano de Actividades para 2016; Discussão e aprovação do Orçamento para 2016; Outros
assuntos.Estiveram presentes 116 associados, seis dos quais por representação. Querendo referir-me apenas ao
Orçamento para 2016, e fazendo um balanço do tempo decorrido desde o início do corrente ano, diria que 2015 foi
um ano de continuidade e de consolidação. Continuidade, porque prosseguimos o caminho trilhado anteriormente,
no que respeita à política de gestão da Associação; consolidação, porque dispondo agora de instalações condignas,
que nos proporcionam estabilidade e excelentes condições de funcionamento, desenvolvemos novas actividades e
iniciativas, lúdicas e culturais, buscando diversificar e sempre que possível melhorar a nossa oferta aos associados.
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VIAGEM NO TEMPO
« DOIS SÉCULOS DE ESTUDO DA ASTRONOMIA: De Nicolau Copérnico a Isaac Newton»
Constantino Ferreira
Associado, Nova Atena

A“Viagem no Tempo” aos
primórdios
da
Astronomia
Moderna, leva-nos a conviver
com o “pai” da Teoria
Heliocêntrica: Nicolau Copérnico.
Com a teoria Heliocêntrica, em
que o Sol é o centro do nosso
Sistema Solar, em que a Terra e
os outros planetas já conhecidos
giram em volta do Sol, veio
demonstrar
que
a
teoria
Geocêntrica do Grego Ptolomeu, do Século I, estava
errada: o Sol não gira em volta da Terra, mas sim a
Terra é que gira à volta do Sol.
Copérnico, nascido em 1473, fica órfão de pai, com
apenas 9 Anos. É o seu tio materno, Lukasz Watzenrod,
que se encarrega da sua educação. Estuda Medicina,
Matemática e Teologia mas é a Astronomia que o
fascina. Com o matemático Alemão “Rheticus” estuda
durante dois ano, encerrado na sua grande Torre de
observação Astronómica em Frauenburg, onde exerce
também o cargo católico de Cónego da Catedral.
Publicam os primeiros estudos em 1540 mas é com a
publicação do livro “Das revoluções dos corpos
celestes” que a “revolução” de ideias começa na Igreja
Católica. Curiosamente no mesmo dia da sua morte a 24
de Maio de 1543.

De facto, tinha sido adiada várias vezes a sua
publicação com medo da reacção da Igreja Católica pois
a Inquisição tinha sido restabelecida no ano anterior,
1542, pelo Papa Paulo III.
A teoria Heliocêntrica estava lançada. A Igreja não
aceita a teoria de que a Terra é que gira à volta do Sol.
Paralelamente, também não aceita as propostas de
Martinho Lutero para uma Reforma na Igreja Católica.
O Papa Paulo III convoca o Concílio de Trento, 1545,
que debateu durante anos as novas teorias do Universo.
Foram anos difíceis para a Europa com tais teorias, com
a Reforma de Lutero e Calvino, com a Contra-Reforma
da Igreja Católica e com a separação da Igreja
Anglicana com Henrique VIII de Inglaterra. A
Inquisição continuou a “julgar” e a queimar vivos - nas
fogueiras do Santo Ofício - milhares de seres humanos.
Cem Anos mais tarde, Galileu-Galilei ainda é
condenado a prisão perpétua por defender o
Heliocentrismo. Teve que renegar de joelhos perante o
tribunal da Santa Inquisição todas essas ideias para não
ser condenado à morte na fogueira do Santo Ofício.
Foram mais de 200 Anos de estudos abnegados, de
cientistas como Nicolau Copernicus, Galileu-Galilei,
Johannes Kepler e Descartes até Isaac Newton com a
Lei da Gravitação Universal, para que a Igreja Católica,
enfim, compreendesse e por fim “aceitasse”, a Lei
Heliocêntrica.
A Terra, afinal, não era o centro do Universo.

BALANÇO (cont.)
Importa aqui recordar as dificuldades que a Nova Atena experimentou no passado, devido ao carácter provisório
das diversas instalações por onde passou. Reiteramos o nosso agradecimento à anterior Direcção pelos esforços que
persistentemente desenvolveu para a resolução deste problema, e que culminaram na cedência, em regime de
comodato, das actuais instalações pela Câmara Municipal de Oeiras, a quem estamos igualmente reconhecidos.
Trabalhamos para fortalecer a nossa credibilidade e independência financeira, justificando assim o
reconhecimento dos méritos da nossa Associação perante todos, nomeadamente, por parte da Autarquia.
A elaboração do Orçamento de Exploração para 2016 teve presente o princípio estatutário de que as despesas
correntes têm que ser cobertas pelas receitas correntes. Queremos continuar a ser auto-sustentáveis, como forma de
garantir independência e perspectivar o futuro sem receios. No capítulo de Receitas, permitir-me-ia destacar a
manutenção de estabilidade no número de associados, e o seu ajustamento à capacidade máxima das instalações.
No que respeita a Custos, a análise dos exercícios anteriores evidencia um padrão de continuidade nos principais
tipos de despesas, que considerámos.
Prevemos que as Receitas ascendam a 51.346 euros e os Custos a 42.235 euros, estimando-se que em 2016
possamos obter um incremento no Fundo Social de 9.111 euros.
Quanto ao Orçamento de Investimentos para 2016, o seu valor totaliza 12.000 euros
Submetido à assembleia para votação, o orçamento foi aprovado por unanimidade.
Uma referência final ao importantíssimo papel do voluntariado na vida da Nova Atena. Voluntariado a 100%
sem o qual não seríamos capazes de alcançar resultados como os que apresentamos.
Um agradecimento muito especial aos professores pela partilha de conhecimentos e a todos os colaboradores
que, pelas formas mais diversas, suportam as tarefas administrativas e logísticas da Associação, e que são a
afirmação da força e da vitalidade da Nova Atena.
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ACONTECEU...
Visitas Culturais e de Lazer
“Aveiro e Ria”, Aveiro
“Festas do Povo”, Campo Maior
Visitas de Estudo
“A cidade e as serras”, evocação de Eça, Norte de Portugal
“Atelier Julio Pomar”, Lisboa
“Centro Português de Serigrafia”, Lisboa
“Cesário Verde em Lisboa”, Lisboa
“Farol Bugio”, Lisboa
“Forte de S. Julião da Barra”, Oeiras
“Museu de Artes Decorativas”, Fund. R. Esp. Santo, Lisboa
“Museu de Eletricidade”, Lisboa
“Museu Nacional de História Natural e da Ciência”, Lisboa
“Olhos nos Olhos”, CAM, Lisboa
“Viagem de Darwin”, Templo da Poesia, Parque dos Poetas,
Oeiras
Conferências/Palestras/Colóquios/Seminários/
Workshops
“A Crise dos Refugiados”, Alexandre Reis Rodrigues, Nova
Atena

“Doença de Alzheimer”, Isabel Sousa, Nova Atena
“História do Municipalismo em Portugal”, José

Tavares
Salgado, Nova Atena
 “Mitos e Realidades em Nutrição I”, Nestlé, Nova Atena
“Newcracy: como a cidadania passou a consumismo”, José
Pedro Barroco, Teatro Lurdes Norberto, Linda-a-Velha
Atuação de Grupos Musicais da NA - Coordenação:
António Matos e Margarida Almeida e Souza
Cantares Nova Atena
“Centro Social de Oeiras”, Hotel Solplay, Linda-a-Velha
“Concerto Solidário”, Rotary Clube de Oeiras
“Festas N.ª S.ª do Cabo”, Linda-a-Velha
“Lar da S.ª Casa da Misericórdia, Lisboa
“Lar da S.ª Casa da Misericórdia”, Cartaxo
“Mosteiro dos Jerónimos”, Lisboa
Oficina da Música
"Encontros de Tunas”, Oeiras
“Festas da Paróquia de Queijas”, Queijas
Quinteto Nova Atena
“Festa de Natal”, Nova Atena
Cantus Nova Atena - Coordenação: Vitor Paiva
“Festa de Natal”, Nova Atena
“Mostra de Presépios”, Miraflores
Jograis - Coordenação: M.ª José Saraiva
“Fernando Pessoa e heterónimos/Judith Teixeira”, Fundação
Marquês de Pombal, Palácio dos Aciprestes, Linda-a-Velha,
Novembro
“Mostra de Presépios”, Miraflores, Dezembro
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Cinemania - Coordenação: Luísa do Ó e Isabel Sequeira
“As Férias do Sr. Hulot”, evocando a proximidade das férias
de verão
“High Society”, celebrando centenário do nascimento de
Frank Sinatra
“Kilas, o Mau da Fita”, homenageando José Fonseca e
Costa no ano do seu passamento

Teatro - Autoria e Direção: Ricardo Correia
“Lisboa e Arrabaldes”, IV Encontro Teatro Sénior, Almada
“Natal na Ribeira”, Festa de Natal da NA, Linda-a-Velha
Caminhadas - Coordenação: Arlete Medina
Além das semanais de proximidade, realizam-se mensais mais
longas:
“Parque dos Poetas”, Novembro
Outras Atividades
“Assembleia Geral NA”, Salão Paroquial, Linda-a-Velha
“Assembleia Geral NAUS”, Lisboa
“Associação
Ajuda de
Mãe”, doação de artigos para
crianças até 3 anos, Nova
Atena
“Campanha 1 Pacote de
Leite”, União das Juntas de
Freguesia de Algés, Linda-aVelha, Cruz Quebrada/
/Dafundo, Nova Atena
“Estar com... Afonso Cruz e
a sua escrita”, Nova Atena
“Festa de Natal”, Nova
Atena
“Festa

de S. Martinho”,
Nova Atena
“Festival da Sopa”, Nova Atena
“Hamlet”, Teatro da Cornucópia, Lisboa
“Venda de Natal”, Nova Atena
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