
 
EDITORIAL  
Luís Santos  
Presidente, Nova Atena 

 

 

Chegámos ao Natal 2021! 

Com ele, mais um número do nosso A NOV’IDADE! 

Nestes tempos difíceis que ainda estamos a viver, também o 

nosso jornalinho tem sido um exemplo da resiliência que sempre 

tem existido na Nova Atena e por isso tem mantido sempre a sua 

publicação regular com toda a dinâmica a que nos habituou desde 

há já 13 anos! Parabéns e obrigado à sua equipa coordenadora! 

O Natal, para nós, Nova Atena, é uma data muito relevante. 

Porquê? Porque o espírito natalício encerra tudo aquilo que nos é 

particularmente querido, tudo aquilo que queremos sempre 

aperfeiçoar, tudo aquilo que procuramos cultivar no dia a dia da 

nossa acção; – a partilha, a mútua cooperação, a criação de bom 

ambiente, a solidariedade, quer entre nós, quer com os mais 

carenciados que habitualmente apoiamos. Aqui fica também o 

nosso reconhecimento à equipa Solidariedade NA que, apesar de tempos tão conturbados, conseguiu 

sempre manter e até aumentar o espírito solidário Nova Atena. 

O Natal é também época de alegria e de esperança. Alegria pelo sentimento do dever cumprido, alegria 

por tudo aquilo que fizemos, que fazemos e que faremos. A Nova Atena tem conseguido navegar com 

segurança em águas tão revoltas, tão imprevisíveis, que tantos problemas nos têm colocado… 

Esperança em melhores dias, que nos tragam a normalidade e que nos deixem fazer tudo aquilo que 

tanto ambicionamos! Em paz., em mútua cooperação, respeitando sempre uns e outros, procurando todos 

os dias fazer melhor! 

Nos anos anteriores sempre celebrámos o nosso Natal, transmitindo vídeos gravados de tanta qualidade, 

e que tanto agradaram à generalidade das pessoas. 

Este ano, a nossa festa de Natal reflecte também, claro, os condicionalismos sanitários que vivemos. 

Ainda pensámos que poderia ser presencial, planeámos tudo nesse sentido, mas o agravamento da situação, 

nos últimos dias, tornou esse nosso objectivo inviável. Por isso, no palco da festa, no Salão Paroquial, 

gravámos a actuação dos vários grupos e depois transmitimos a gravação pelo Facebook e canal Youtube. 

O nosso objectivo é fazer, fazer sempre mais, o melhor que podemos. 

Este número do nosso Jornalinho é, uma vez mais, fruto desta maneira de estar, e por isso aqui está ele 

com rubricas várias de todo o interesse. Só a título de exemplo, neste número, é lembrada a figura de Jorge 

Sampaio, temos o neto de Aristides de Sousa Mendes, nosso associado e nosso professor, que evoca a 

figura superior do seu avô, entre outros artigos dos nossos colaboradores habituais, a cuja qualidade e 

interesse já estamos habituados. Não percam e leiam tudo aquilo que vos é oferecido e desfrutem de uma 

boa leitura que vos enriquece culturalmente e vos informa. 

Desejamos a todos um excelente Natal, em paz, no calor da família e dos amigos, ou seja, no calor da 

Nova Atena, onde igualmente temos os nossos amigos que já são também como que parte da nossa família! 
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PERSONALIDADES… 

«JORGE SAMPAIO» 
Alexandrina Leal 

Associada, Nova Atena 

 Jorge Fernando Branco de 

Sampaio  (Lisboa, 18.09.1939- 

Carnaxide, 10.09.2021). Um 

Homem Bom. De espírito 

irrequieto e com objetivos bem 

definidos, travou todos os 

combates para que fora 

desafiado, exercendo cargos de grande projeção 

nacional e internacional, representando, com 

prestígio, Portugal ao mais alto nível. 

Nos anos generosos de estudante, revelou quais 

os seus ideais e as linhas que traçara para a vida e, 

como Presidente da Associação Académica da 

Faculdade de Direito Lisboa, participou ativamente 

na chamada “crise académica” de 1960, lutando 

contra as amarras da ditadura, materializando o 

sonho de uma alternativa democrática na defesa 

dos direitos mais sagrados de liberdade de opinião 

e de expressão, aberto aos novos horizontes do 

pensamento político europeu.  

Iniciou a sua carreira profissional na defesa de 

presos políticos, desenvolvendo uma atividade 

multifacetada de que é exemplo, já em fim de 

carreira, como resposta a refugiados, a criação da 

Plataforma Global de Apoio aos Estudantes Sírios.  

Sempre com os olhos no futuro, exerceu com 

verticalidade e dignidade os mais variados cargos 

políticos, batendo-se por causas como a 

democracia, direitos fundamentais, igualdade, 

solidariedade, tolerância, ciência, cultura, língua 

portuguesa e desenvolvimento, provocando as 

mudanças que determinam a marcha da História. 

Numa carreira marcada pelo sucesso e pela 

excelência, foi deputado em várias legislaturas, 

como membro do Partido Socialista, Presidente da 

Câmara de Lisboa e Presidente da República, em 

sufrágios esmagadoramente maioritários. 

Jorge Sampaio, deixou ainda obras de reflexão 

política pelas milhares de páginas de livros como A 

Festa de um Sonho (1991), Um Olhar sobre 

Portugal (1995), Quero Dizer-vos (2000), Com os 

Portugueses. Dez Anos na Presidência da 

República (2005) e no incontável número de textos 

publicados em edições periódicas como: Seara 

Nova, O Tempo e o Modo, República, Jornal 

Novo, Opção, Expresso, O Jornal, Diário de 

Notícias e Público. 

 
 

 

«VITOR FEYTOR PINTO» 
Cristina Tavares Salgado 

Docente, Nova Atena 

Victor Francisco Xavier 

Feytor Pinto (Coimbra, 

06.03.1932 - Lisboa,06.10.2021). 

Lembrar o Monsenhor Vitor 

Feytor Pinto é reavivar alguém 

que simboliza um testemunho de 

Fé e um Arauto da Solidariedade 

e da Liberdade. 

 Ordenado sacerdote em 10 de julho de 1955, 

enriqueceu seu porfólio cultural, licenciando-se em 

Teologia e, posteriormente, concluindo o mestrado 

em Bioética. 

 No seu percurso dedicado ao serviço 

sacerdotal, deixa marcas indeléveis, de caráter 

humanista e do seu perfil conciliador entre Ciência 

e Fé, em eixos fundamentais, requeridos pelos 

diferentes cargos que lhe foram confiados, 

enquanto Coordenador Nacional da Pastoral da 

Saúde, Membro do Conselho Nacional da Ética 

para as Ciências da Vida, Assistente Diocesano da 

Ordem dos Médicos Católicos e Capelão da 

Paróquia do Campo Grande. 

 Mas é sobretudo o Grande Homem que nos 

apraz recordar e registar, em todas as causas que 

preencheram a sua atividade. Identificamo-lo, 

enquanto pensador e, acima de tudo enquanto 

agente protagonista de testemunhos de vida, de 

esperança e de serviço a pessoas e grupos, dos mais 

diferentes níveis sociais, culturais e profissionais. 

Vivenciou e experimentou a vida sacerdotal, 

deixando aliados à sua presença, serena e 

estimulante, o respeito pela pessoalidade, a 

capacidade de resposta espontânea e empática, 

isenta de julgamento, com que interpretava e 

procurava ajudar a ponderar e agir sobre questões 

fundamentais, estratégicas ou do quotidiano da 

pessoa humana, com especial relevância para a 

dignidade e o papel da mulher na sociedade. 

 Exímio na arte de escutar, na compreensão de 

sentimentos, das feridas da alma e do corpo, 

procurava colocar-se no lugar de quem sofre, 

“captando-o e cativando-o” pela atitude amorosa e 

disponível que tão bem sabia interpretar, com 

verdade. Das muitas reflexões que deixou 

plasmadas em artigos, palestras e livros, aquela que 

denominou  “A vida é  sempre um valor”   sintetiza  
(Cont. pág. 4) 
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FALANDO COM... 

 

 

 

 

Paulo Folgado  
Associado e Docente, Nova Atena 

Confrontada desde março de 2019 com a pandemia que tem confinado populações e cancelado atividades, à 

Nova Atena como por todo o país, nomeadamente às universidades seniores em geral, colocou-se a questão de como 

funcionar com as condicionantes surgidas e que prosseguem, embora mais atenuadas. Se em congéneres 

predominou a suspensão de atividade ou quase, na Nova Atena o dinamismo que a carateriza falou mais alto e cedo 

buscou soluções de manutenção de aulas, e não só, para o que contou com o seu saber a nível informático e 

precioso contributo pro bono, uma mais-valia que é nosso cartão de visita enquanto Associação que funciona na 

base do voluntariado dos associados sejam docentes, técnicos, pessoal dirigente ou de apoio. Assim, perguntamos: 

NOVA ATENA (NA) – Como foi que no 

contexto pandémico e tão precocemente surgiu 

em si a ideia de levar à prática o seu know how 

para garante da manutenção máxima da 

atividade da Nova Atena? 

Paulo Folgado (PF) – Com a declaração do 

estado de confinamento a uns dias do arranque das 

aulas, após a paragem da Páscoa, havia que 

encontrar rapidamente uma forma alternativa de dar 

seguimento às atividades letivas da Nova Atena, que 

pudesse chegar a casa dos associados. 

NA – Que processo e necessidades estiveram 

subjacentes para implementação do projeto 

propriamente dito?  

PF – O primeiro passo foi avaliar as várias 

plataformas (programas) de reuniões virtuais por 

videoconferência e selecionar aquela que nos 

pareceu mais ajustada às necessidades da Nova 

Atena, sendo o custo um fator importante, a par das 

características técnicas. A escolha recaiu no Zoom, 

entretanto já bem conhecido de todos. 

NA – Que meios materiais e humanos se 

impuseram para sucesso do projeto 

empreendido?  

PF – Selecionada a plataforma técnica, o passo 

seguinte foi o envolvimento e formação de todos os 

professores (cerca de 60) na sua utilização. Foram 

feitas várias sessões (também elas remotas) de 

esclarecimento e formação em grupo, e organizadas 

sessões de ensaio individuais com cada um dos 

professores. Finalmente, houve que encontrar uma 

forma expedita e simples de organizarmos a sua 

utilização por parte dos alunos. A criação de uma 

lista de links de acesso por disciplina, foi a forma 

encontrada para assegurar uma adesão fácil por 

parte dos alunos. Em cerca de 2 semanas 

conseguimos montar todo o processo e arrancar com 

as aulas por Zoom com uma taxa de incidentes 

negligível face à dimensão da atividade.  

NA – O que destacaria da reação havida por 

parte dos destinatários? 

 A reação foi extremamente positiva. De 

destacar, desde logo, por parte dos professores, que 

aderiram massivamente mesmo em disciplinas que à 

partida considerávamos menos compatíveis com 

este formato digital, como foram os casos da 

Ginástica, do Ioga ou do Chi Kung. Por parte dos 

alunos, a adesão foi igualmente muito positiva, com 

audiências via Zoom comparáveis com os números 

que anteriormente tínhamos nas aulas presenciais, 

frequentando as aulas tanto através de PC como de 

tablet ou mesmo de telemóvel. 

NA – Ao olhar para trás e para as vicissitudes 

próprias do contexto adverso em que tudo se tem 

passado qual o balanço que faz? 

 O balanço penso que é por todos avaliado como 

muito positivo. Para além da importância dos 

conhecimentos específicos das várias disciplinas, as 

aulas remotas permitiram igualmente a manutenção 

do contacto pessoal e da sociabilização entre todos 

os associados da Nova Atena, tão importantes em 

tempos de confinamento. 
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Aos associados, parceiros e amigos da Nova Atena desejamos BOAS FESTAS e FELIZ 2022 

A Redação 

 



 
 

 

EFEMÉRIDES 

País em 2021 

Distinções  

•Honras de Panteão Nacional, Aristides Sousa Mendes, 

diplomata, cônsul em Bordéus  

•Prémio Camões, Paulina Chiziane, escritora moçambicana  

•Prémio Rainha Sofia de Poesia, Ana Luísa Amaral, poeta, 

ensaísta, tradutora, professora 

•Prémio Sophia, Filme Listen, realização Ana Sousa Lima 

•Prémios SPA, de cinema, os melhores argumento, filme e 

ator em Ordem Moral, realização Mário Barroso; Lúcia 

Moniz, melhor atriz em Listen; de literatura, Paulo Faria, 

narrativa e Jorge Sousa Braga, poesia 

Falecimentos  

•António Coimbra de Matos, médico psicanalista  

•Fernando Echevarria, poeta 

•Jorge Sampaio, advogado, ex-Presidente da República 

•José-Augusto França, historiador, crítico de arte 

•Olga Prats, pianista, professora, pedagoga 

•Otelo Saraiva de Carvalho, militar e político, estratega da 

Revolução de 25 de Abril de 1974  

•Pedro Tamen, poeta, tradutor 

•Vitor Feytor Pinto, padre/Monsenhor, português   

Há 50 anos  

•Morre Jorge Barradas, pintor e desenhador, português 

•Morre Louis Armstrong, cantor, trompetista, saxofonista, 

músico de jazz, americano 

•Nasce Maria Manuela Dias da Mota, cientista, portuguesa 

•Primeiro Microprocessador, produção INTEL, americana 

Há 100 anos 

•Morre Camille Saint-Saëns, compositor, pianista, 

organista, maestro, francês  

•Nasce Jorge Listopad, escritor, crítico, realizador, 

encenador, professor, checo-português  

•Nasce Paulo Freire, pedagogo, brasileiro 

Há 150 anos  

•Morre Júlio Dinis, médico, escritor, português 

•Nasce Marcel Proust, escritor, francês 

Há 200 anos  

•Nasce Fiódor Dostoiévski, escritor, filósofo, russo 

•Nasce Gustave Flaubert, escritor, francês 

•Estabelecida relação entre Eletricidade e Magnetismo, 

André Ampère, francês  

Há 250 anos  

•Nasce Walter Scott, escritor, britânico 

Há 450 anos  

•Nasce Johannes Kepler, matemático, astrónomo, alemão    

Há 550 anos  

•É ultrapassado o Equador e descoberto Hemisfério Sul, 
João de Santarém e Pero Escobar, portugueses  

Há 700 anos  

•Morre Dante Alighieri, escritor, poeta e político, italiano  

Há 750 anos  

•Nasce Isabel de Aragão, Rainha Santa Isabel de Portugal   

Há 850 anos  

•Império Romano estende-se até à Arménia e Mesopotâmia 

Há 900 anos  

•Nasce Marco Aurélio, Imperador Romano 

 

(Cont. pág. 2)  

«VITOR FEYTOR PINTO» 

Cristina Tavares Salgado 
Docente, Nova Atena   

na sua globalidade, toda a postura carismática e 

icónica de uma cultura centrada no Ser Humano, na 

sua essência e dignidade, contrastando com 

decisões políticas, estratégicas, gestionárias, aos 

mais diversos níveis, incompatíveis com os Valores 

que deverão estar subjacentes e reger a sociedade 

humana.  

Na abordagem que, nestes diferentes eixos de 

intervenção, foi patenteando, inscrevemos ainda 

uma recordação confortante do modo como 

procedeu a uma reflexão hermenêutica, sobre o 

envelhecimento, prefaciando o livro de Anselmo 

Grun (“Sublime Arte de envelhecer”, Paulinas 

2019), atribuindo à velhice “a capacidade para 

avaliar situações, para encontrar soluções, tempo 

para dar e receber, disponibilidade para amar e 

servir”. 

 Fica-nos, pois, deste Senhor que agora nos 

deixa, a mensagem de que carecemos, no tempo de 

Natal que se aproxima: a mensagem de renúncia e 

de amor, ao serviço dos Outros. 

 

EM TEMPO… 

Aos 87 anos, acaba de nos deixar José Eduardo 

Pinto da Costa, eminente médico legista, académico 

portuense de renome que foi diretor do Instituto de 

Medicina Legal do Porto, bem como Professor da 

Faculdade de Medicina e do Instituto de Ciências 

Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto, 

prestando elevado contributo, entre outros, como 

formador no domínio que abraçou. Dizia de si 

próprio que o seu hobby era “ser feliz”. Culto, 

amante de teatro e desporto, conhecido como bom 

comunicador, bem-humorado e defensor da boa 

disposição enquanto elixir para uma “longa vida”, 

foi um docente com o particular dote de motivar os 

alunos para uma área tida como menos querida ao 

ponto de lhe encherem as salas até à porta, havendo 

mesmo quem testemunhasse que ia à sua disciplina 

principalmente pela oportunidade de privar com a 

sua presença e tipo de docência descontraída.    

  Cumpriu-se o esfumar da vida, não se esfuma a 

memória quando se entra para a História. E, o seu 

nome fará parte da história da medicina legal, cá e 

lá fora, inclusive, pelos seus seis anos como 1.º 

português Vice-Presidente eleito da Academia 

Internacional de Medicina Legal e Medicina Social.      
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LEMBRANDO... 

«JOSÉ-AUGUSTO FRANÇA»  
Conceição Gonçalves 

Presidente da Direção Fundadora e Docente, Nova Atena 

 Quem quiser conhecer um pouco acerca dos movimentos estéticos, 

literários, filosóficos mais importantes do século XX em Portugal, não 

pode ignorar a obra historiográfica de José A. França. 

Cidadão português, repartiu a vida entre Portugal e França, onde 

contraiu casamento com a historiadora Thérese Mandroux. Os seus 

títulos académicos foram igualmente repartidos pelos dois países, mas 

ligados à cultura portuguesa: doutoramento sobre a reconstrução 

Pombalina, em 1962, em Lisboa e o Romantismo Português, em 1969, na 

Sorbonne. Em 18 de Setembro último chegou a notícia triste do seu 

falecimento aos 98 anos em Anjou. José Augusto França não vai, porém, 

ser reduzido ao silêncio.  

Como sublinhou Álvaro Manuel Machado, com ele passamos a fruir 

de “estudos fundamentais sobre toda a modernidade portuguesa na arte como na literatura, os primeiros em 

Portugal com rigor científico e abarcando um vasto período”. Não poderemos conhecer o Surrealismo em 

Portugal sem ele, ligado desde o primeiro momento ao nascimento do grupo em 1947, acompanhando-o 

depois, participando, estimulando e enfrentando com os artistas as dificuldades de uma corrente modernista 

que em plena ditadura “nasce de um automatismo puro e pretende aceder ao pensamento real, isto é, aquilo 

que está livre de censura estética ou moral e visa também destruir essa censura”. 

França foi também sociólogo, animador de revistas e ficcionista. 

A partir de agora vamos poder encontrá-lo através da sua vasta obra no âmbito da história, da sociologia, 

da ficção. Também na terra do seu nascimento, Tomar, no museu que guarda a sua coleção de arte; na 

Gulbenkian e Biblioteca Nacional para onde doou a coleção dos seus livros. 

 

«CAMILLE SAINT-SAËNS»  
Vitor Paiva 

Docente, Nova Atena 

Saint-Saëns nasceu em Paris em 9 de Outubro de 1835 e faleceu em Argel no dia 

16 de Dezembro de 1921. Foi um compositor, organista, maestro e pianista da Era 

Romântica. Os seus trabalhos mais conhecidos incluem Introdução e Rondo 

Caprichoso, Segundo Concerto para Piano, Primeiro Concerto para Violoncelo,  

Dança Macabra, ópera Sansão e Dalila, Terceiro Concerto para Violino, Terceira 

Sinfonia e O Carnaval dos Animais. Saint-Saëns foi um prodígio musical, fazendo 

a sua estreia em concertos com apenas dez anos de idade.  

Estudou no Conservatório de Paris e seguiu uma carreira convencional de 

organista de igreja. Quando jovem era um entusiasta das músicas mais modernas da 

sua época, particularmente de Schumann,  Liszt e  Wagner, porém, as suas 

composições geralmente ficavam dentro das convenções clássicas tradicionais. Foi um académico da história 

da música e permaneceu comprometido com as estruturas estabelecidas por compositores franceses anteriores. 

Entre os seus alunos estava Fauré, e Ravel. Ambos os compositores foram bastante influenciados por Saint-

Saëns, e o reverenciavam como um génio da música. Músicos reconhecidos, como Rossini, Berlioz, Liszt e 

Pauline Viardot, perceberam rapidamente o talento de Saint-Saëns, encorajando-o a continuar sua carreira.  

 

5 

Passamento 

Com o seu acordeão e os seus convites para reunir um grupo de amigos e amigas em torno da sua mesa, o Henrique 

Ribeiro ficava sorridente, sentia-se feliz, partilhava uma alegria que a Nova Atena não esquece… Como não esquece 

a memória da saudosa Eduarda Galhoz, o seu indelével rasto em particular na poesia, no teatro, na pintura, o seu 

humor e olhar matreiro para lá da representação sempre belamente emoldurado pelos seus lindos cabelos, remate do 

seu cuidado vestir e da distinta figura que deixa gravada em nós. Que fiquem em Paz! 

 
Cima: Cesariny, A. França, Vespeira 

Baixo: Ant. Pedro, O’Neill, Moniz Pereira 
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«NOVA ATENA: ATIVIDADE LETIVA 2021/2022» 
Ana Folgado 
Vice-Presidente, Nova Atena 

 O início do ano letivo foi marcado de uma forma muito positiva 

com a retoma de aulas presenciais, as quais, na sua maior parte, 

tinham estado em suspenso desde abril de 2020. Foi assim que as 

disciplinas de dança, grupos musicais, artes plásticas, ginástica, 

caminhadas e Walking Football voltaram a encantar os nossos 

associados e a permitir-lhes retomar o convívio. Por prudência, 

foram mantidas as aulas das restantes disciplinas por 

videoconferência, cujo 

sistema deu provas de 

muita qualidade e aceitação no contexto da pandemia. 

Assim, o ano letivo iniciou-se com 115 aulas semanais, das 

quais 69 por videoconferência, 43 presenciais e 3 em 

sistema misto (videoconferência e presencial, em 

simultâneo). 

Para a abertura solene do ano letivo, foi convidado o 

poeta e escritor José Fanha, que efetuou uma palestra no 

auditório Ruy de Carvalho, intitulada “Pegamos num livro e lemos 

a mesma coisa que talvez não seja a mesma coisa”. 

As visitas de estudo marcaram também a sua presença, 

respeitando as regras de segurança sanitária, com uma viagem a 

Viseu e aos locais vivenciados pelo escritor Aquilino Ribeiro, uma 

visita guiada ao Parque dos Poetas e uma visita à Procuradoria-

Geral da República.  

Seguindo a prática 

do ano letivo 

anterior, foram 

inauguradas as palestras por videoconferência com a 

participação do Dr. Luís Negrão, em representação da 

Fundação Portuguesa de Cardiologia, a qual irá efetuar um 

ciclo de 6 sessões, intitulado “Literacia em Saúde”, 

organizado em 

parceria com a 

Câmara Municipal de Oeiras. Para além desta palestra, tivemos 

também o prazer de ouvir o Prof. Domingos Santos, que nos veio 

falar sobre “O Amor em Platão”. 

Os grupos musicais e os Jograis retomaram também as suas 

atuações públicas em diversas festividades, tais como no Mercado 

de Natal em Oeiras, 

na festa Natalis – 

Feira Internacional 

de Lisboa, na Igreja de Carnaxide e no Centro de Dia do 

Bairro 25 de Abril, estando também programada uma 

atuação na festa de Natal da Nova Atena. 

O primeiro semestre ficou também marcado pela 

plantação de uma oliveira no jardim da Nova Atena, em 

homenagem aos cerca de 40 voluntários que prestam um 

precioso contributo para o engrandecimento da Associação. 
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«NOVA ATENA: ATIVIDADE CULTURAL»  
Eduarda Chaves 

Vogal da Direção, Nova Atena 

Chegar ao fim de um tempo tão atípico e incerto 

como o que estamos a viver desde 2020, refletir 

sobre o que se passou, sobre o nosso trabalho e como 

conseguimos no meio desta tempestade, criar e 

desenvolver projectos inclusivos e criativos para a 

nossa comunidade de associados, foi de facto um 

enorme desafio. Precisávamos de o fazer para 

perceber se valeria a pena prosseguir, dando divulgação à atividade cultural dos nossos associados já que 

os respetivos projectos foram possíveis porque, desde o primeiro momento, todos deram o melhor de si e 

o nosso papel foi a partilha com todos os sócios.  

Assim, em 2021, quanto ao trabalho Artístico e Literário desenvolvido, foram realizadas ao todo 

doze exposições virtuais através da plataforma Calameo, com um número total de 4387 visitas.  

A título de avaliação, resolvemos rever, naquela plataforma, a distribuição do respetivo número de 

visualizações por cada atividade e a sensação com que ficamos é a de que realmente valeu a pena o 

esforço e empenho de todos como releva dos dados que seguem:  

Projectos NA: Visualizações na Plataforma Calameo1 

1.º Semestre 2021 2.º Semestre 2021 

Projecto Visualizações Projecto Visualizações 

Vamos enfeitar a Páscoa 631 Contos e Poesia em tempo de Esperança* 757 

Livro da Zélia: Alfabeto 438 Exposição de Fotografia: Olhares   266 

António de Lisboa 417 Arte em conchas da Pepa Hipólito 250 

Patchwork da Romi 410 Nova Atena Solidária 249 

Fotografia de Carlos Reis: Abril 382 Livro da Zélia: Mariana 205 

Tronos de Santo António 347 1Até à data do fecho desta edição (visualizações limitadas aos Sócios NA)   
Fotografia de Carlos Reis: Maio 321 

Note-se que 7 das Exposições decorreram no 1.º semestre do ano, como já divulgado na edição de 

junho deste jornal. As outras 5 reportam-se a este 2.º semestre como revelam as imagens aqui incluídas. 

Com o número de visualizações mais elevado (757) registou-se o projecto 

agora renomeado como *Contos em prosa e em verso 

(Textos que foram sendo enviados em formato PDF 

para todos os associados e que estão a ser objeto de 

publicação em livro).  

Ainda quanto a alguns dados estatísticos fornecidos 

pela página daquela plataforma, ficamos a saber que 

temos leitores em Portugal (445), nos Estados Unidos (37) e no Reino Unido (8). 

Os dispositivos utilizados para visualizar as publicações são: smartphones 

(60,9%), tablet (8,1%) e computador (31%). 

Além das referidas atividades releva também a 

atividade da Biblioteca da Nova Atena. 

Continuámos a receber doações de livros. Uma colecção de peças de teatro 

“Os Clássicos - Livrinhos de teatro”, dos Artistas Unidos editados por Livros 

Cotovia, vários catálogos de exposições de arte e livros sobre e de arte, para 

além de romances e poesia em língua portuguesa e estrangeira. 

Recentemente, recebemos um conjunto muito interessante de monografias 

sobre o concelho de Oeiras. Ao longo do ano, os associados continuaram a 

deslocar-se à Nova Atena para consultar e requisitar livros. Ou seja, por aqui também nunca se parou.  

Que orgulho todo este e o demais dinamismo da NA, colmatando a adversidade destes tempos!... 

Muito obrigada! 
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NOVA ATENA: REFLEXÕES…  

«ÁGUA, BEM PRECIOSO» 
Maria de Lourdes Santos 

Docente, Nova Atena 

  A qualidade e quantidade de água que ingerimos é determinante na nossa saúde. 

Inquestionável! E se a esta informação acrescentarmos novos elementos, de que 

conhecimento poderemos beneficiar? Sem o fluxo de água pura, limpa, não há 

abundância nem vida! 

 Há rituais de indígenas cujo propósito é assegurar a sua qualidade; eles têm o 

conhecimento, compreendem a natureza sagrada da água e honram-na através de 

cerimónias. O mundo dito civilizado perdeu a conexão sagrada com a água; esta 

tornou-se um recurso usado na atividade humana, sem a preocupação com a sua 

natureza mais profunda. As águas ficaram poluídas, tóxicas, disseminadoras de morte. O ecossistema 

ficou desequilibrado, a vida insustentável nalgumas zonas do planeta. A poluição instalou-se. Não só a 

água, a Terra em geral, está contaminada, fora do equilíbrio natural e nós, seus habitantes, cuja natureza é 

maioritariamente água (70%), sofremos as consequências inerentes. Compete-nos então alterar o que nos 

destrói, intervindo conscientemente no processo de recuperação. O contributo do investigador Japonês 

Masaru Emoto é notável e revolucionário na sua simplicidade. Estabelece uma relação entre a estrutura 

molecular da água e o poder do pensamento que lhe é dirigido. No seu estudo, investigou os padrões de 

cristalização da água submetida a vibrações positivas, negativas ou neutras. O impacto das palavras, 

intenções, música… direcionadas com elevada vibração, poderá restaurar a sua pureza, os seus códigos de 

luz. Significa que nós humanos, poderemos agir e assim, contribuir para a cura e regeneração das nossas 

águas internas e externas. 

A cura pela água é ancestral, os métodos evoluem de acordo com as necessidades e esse caminho 

requer informação e adaptabilidade à nova linguagem, próprio de qualquer processo evolutivo. 

Continuamos presos ao que vai colapsando ou temos abertura para integrar novos conceitos? Temos 

caminhos de expansão disponíveis! Explorá-los, usá-los para intervir em nós, na humanidade, no planeta 

será desejável. A sua aceitação é sempre opção pessoal, contudo, torna-se urgente decidir! A vida mostra-

o diariamente. Fica o convite do Dr. Masaru Emoto. 

 

 

«QUANTOS ANOS TENHO?»     
Graça Cêncio  
Docente, Nova Atena 

“Quantos anos tenho? 

Tenho a idade em que as coisas se olham com mais calma, mas com o 

interesse de seguir crescendo. 

Tenho os anos em que os sonhos começam a se acariciar com os dedos e as 

ilusões se tornam esperança. 

Tenho os anos em que o amor, às vezes, é uma louca labareda, ansiosa para 

se consumir no fogo de uma paixão desejada.  E outras, é um remanso de paz, como o entardecer na praia. 

Quantos anos tenho?  Não preciso de um número marcar, pois meus desejos alcançados, as lágrimas 

que pelo caminho derramei ao ver as minhas ilusões quebradas…  

Valem muito mais do que isso. 

O que importa se fizer vinte, quarenta ou sessenta!   

O que importa é a idade que sinto. 

Tenho os anos que preciso para viver livre e sem medos. Para seguir sem temor pelo atalho, pois levo 

comigo a experiência adquirida e a força dos meus desejos. 

Quantos anos tenho?  Isso a quem importa! 

Tenho os anos necessários para perder o medo e fazer o que quero e sinto.” 

 José Saramago 
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NOVA ATENA e a ESCRITA CRIATIVA … 
Elisabete Castel-Branco 

Docente, Nova Atena 

“A Escrita Criativa também é lugar para lembrar os nossos amigos que partiram.” 

 “Aproveita o dia. 

  Não permitas que a vida se passe sem teres vivido.” 

Walt Whitman 

O trabalho de hoje, dedico-o à Eduarda Galhoz no dia em que foi a enterrar. 

Conheci-te já passavas dos 80 anos, embora não os aparentasses. Aliás, a idade para ti 

era tabu, de tal modo que quando te perguntavam a idade respondias logo “o que é que 

isso interessa”. 

Completamente independente, muito autoritária, começavas o dia por ir ao lar de N. 

Sra. Do Cabo “dar de comer aos velhos”, como dizias, embora muitos tivessem menos 

idade do que tu.  

Tinhas um VW Golf, encarnado, onde ias para todo o lado. Um dia, já passavas dos 85 

anos, num cruzamento perto da tua casa deste um toque embora sem gravidade, e os amigos pressionaram-te 

para venderes o carro e deixares de conduzir. A partir daí, perdeste um pouco da tua independência pois o teu 

feitio orgulhoso impedia-te de pedir boleia. “Não sei com quem vou” era o teu modo de solicitar boleia mas 

sem pedires a ninguém. 

Passados alguns tempos, ainda a Loja do Cidadão era ao pé da tua casa e os empregados da loja te 

conheciam perfeitamente, conseguiste renovar a carta de condução, embora já não guiasses, sentias-te 

independente só por ter a carta. Pelo mesmo motivo continuaste a pagar o ACP durante muitos anos. 

Fazias teatro com o grupo da igreja, na altura liderado pelo sr. Fernandes de quem mais tarde foste uma 

espécie de secretária ao passar para o computador os textos que ele escrevia. Desde que começou o teatro no 

grupo da Noca Atena, fizeste parte dele. 

Escrevias poesia para o clube dos poetas. Dizias poemas nos Segréis da Maria Emília Venda, no grupo da 

Maria Aguiar, em Paço de Arcos e nos jograis da Nova Atena. 

Eras conhecida por andares sempre impecável. Não saías de casa sem pôr o risco nos olhos e batom nos 

lábios. O teu cabelo, tão bonito, fazia inveja a muita gente, inclusive a mim. A roupa era renovada a cada 

estação e não olhavas a despesas. 

 A Nova Atena nos 10 anos de existência, homenageou os sócios fundadores. Quando foste chamada pelo 

presidente Vítor Carvalho, disseste que não estavas à espera, mas retiraste do bolso do blazer (comprado para 

o efeito), uns versos que tinhas feito para a ocasião. 

Para ti, outro momento importante ao longo dos anos, era quando ias à escola onde foste professora, para 

entregares um prémio aos alunos que se tivessem notabilizado nesse ano, prémio esse que tinha o teu nome. 

Muito mais haveria para falar de ti, mas não tenho a tua sapiência. 

Fiquei com muita pena de que tivesses ido para o lar. A crise de ciática que tiveste na altura fez com que 

tudo se precipitasse. Depois, esta pandemia que veio alterar toda a nossa maneira de viver. 

Mesmo assim, ainda participaste via zoom, com poemas escritos e ditos por ti. 

Ficaste viúva muito nova, mas apesar disso tiveste uma vida feliz.  

Sempre muito independente, ai de quem te contrariasse. Viveste a vida!  

Ainda bem.  

Eu, tenho saudades tuas. 

Um beijo grande, grande. 

Até sempre. 
Maria José Saraiva 

13.10.2021 

 

 

 

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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GRANDES FIGURAS... 

«ARISTIDES SOUSA MENDES» 
Aristides Sousa Mendes (Neto) 

Docente, Nova Atena 

Agradeço à Nova Atena a oportunidade de falar, de forma mais pessoal, 

sobre o meu Avô, Aristides de Sousa Mendes, poucos dias após o honroso 

reconhecimento nacional de que foi alvo pelo seu acto magnânime de 

salvamento, em 1940, que lhe custou a reprovação e o ostracismo por parte 

de conhecidos, de amigos e até de familiares... 

Vou abordar o tema sob duas perspectivas: primeiro, na das minhas 

memórias, e depois, na da forma como tomou a sua heróica decisão. 

No dia 14 de Abril de 1953, embarcava com os meus Pais e os 9 irmãos 

que tinha na altura, para África. Só muito mais tarde vim a entender que essa 

viagem estava relacionada com a acção do meu Avô: a vida dos 

descendentes não era fácil em Portugal continental... Festejei o meu 6.º 

aniversário no dia seguinte, na ilha da Madeira, a primeira escala da 

viagem. Tenho poucas memórias anteriores… 

A primeira memória clara relacionada com o meu Avô é de cerca de um ano mais tarde, quando em Abril 

de 1954, a minha mãe tomou conhecimento, por carta da família, da triste notícia do falecimento de seu pai.  

As minhas memórias vão ficando mais nítidas a partir daí. Lembro-me de várias conversas em nossa casa 

sobre os problemas por que a família passara depois dos tempos de Bordéus. Mas também me lembro de que 

essas conversas me iam provocando uma certa confusão: por um lado entendia que o meu Avô salvara 

milhares de pessoas, o que, naturalmente era motivo de grande admiração e orgulho, mas por outro, os nossos 

Pais pediam-nos que não falássemos nesse assunto fora de nossa casa… 

Em 1967, já aluno universitário, deu-se um facto que me permitiu entender plenamente o que se passava: 

um número da revista Reader’s Digest trazia um artigo cujo título e conteúdo se referiam abertamente a vários 

casos de salvamento de pessoas que fugiam da perseguição nazi, e trazia um parágrafo especificamente 

sobre o meu avô. Acontece que, ao fim de uma semana, a revista foi retirada dos circuitos comerciais em 

Portugal. Deixou de estar à venda. A polícia política, PIDE, tinha abafado a referência a ele e ao seu acto de 

salvamento! Entendi então que, obviamente, os nossos Pais pretendiam proteger-nos, ao aconselharem-nos a 

não falarmos no assunto fora de casa... 

Até finais da década de 1970, não falei neste assunto a ninguém. Muitas vezes, posteriormente, antigos 

colegas me contactaram surpreendidos por nunca lhes ter falado nesta história fantástica… 

A segunda perspectiva tem a ver com a relação entre a nobre atitude do meu Avô na óptica do processo da 

tomada de decisão e a minha vida profissional no domínio da gestão. A capacidade de tomar decisões é um 

dos aspectos mais importantes dos gestores: gestor sem capacidade de decisão não é verdadeiramente gestor… 

Ora, na tomada de decisão há fundamentalmente 3 fases e os decisores muitas vezes não têm plena 

consciência delas, sendo a 3.ª fase a chamada fase da angústia, na qual muitas vezes os gestores sossobram: 

não tomam qualquer decisão. Esperam que o tempo acabe por resolver o problema… 

De facto, foi na terceira fase do processo de decisão que o meu Avô se isolou no quarto, dois ou três dias, 

debatendo-se com dúvidas sobre o que deveria fazer: obedecer aos superiores hierárquicos, recusando-se a dar 

vistos de entrada em Portugal a tanta gente que depositava nele a esperança de continuar a viver, ou responder 

à sua própria consciência, expondo-se, porém, à ira e castigos que, estava certo, daí resultariam. 

Tenho a certeza de que neste caso pesaram muito mais as questões do coração do que as da razão, porém o 

processo da decisão seguiu as suas fases. Quando saiu do quarto, tinha tomado a grande decisão! 

Diziam os meus tios que quando o pai reapareceu, vinha completamente transformado, absolutamente 

determinado! Dirigiu-se então à mulher e aos filhos: “a partir de agora, a nossa vida vai mudar 

completamente! Decidi desobedecer a Salazar e seguir a minha própria consciência...; não posso deixar toda 

esta gente entregue à perseguição, aos campos de concentração e à morte...; vou dar vistos a todos os que me 

pedirem!...; prefiro estar com Deus contra os Homens a estar com os Homens contra Deus...”.  

Talvez o aspecto que mais aprecio no meu Avô seja exactamente a coragem de tomar, de forma 

absolutamente definitiva, uma decisão extremamente difícil, com plena consciência das possíveis, e 

previsíveis, consequências.   

 

Ao centro, Aristides Sousa Mendes: 

Batizado de uma neta, irmã do neto 

Aristides,12.07.1945  



 
 

 

 «SAÚDE: MENSAGEM DE NATAL 2021» 

Conceição Areias e Felicidade Dias 

Médicas, Associadas Nova Atena 

Tal como no ano passado, gostaríamos de deixar uma mensagem de apaziguamento, nesta 

altura de comemoração do Natal. 

Porém, apesar da maior proteção conferida pelas vacinas, sabemos já que nos festejos de 

Natal vai ter de haver moderação para se evitar uma tragédia como a de Janeiro passado. 

Continuamos em pandemia! Com a chegada do Inverno, muitos vírus, entre os quais o da infeção COVID-19, 

têm melhores condições para se desenvolver e propagar. A vacina protege contra a doença grave e morte, não 

impedindo, totalmente, infeções ligeiras. Assim, uma pessoa vacinada, pode adoecer ou, tão só, ser portadora 

sem sintomas e contagiar os seus contactos. Daí, a importância de fazer um teste para se excluir a COVID-19 

em pessoas com sintomas de constipação, de gripe ou até em pessoas sem sintomas que pretendam reunir-se 

com outras fora do seu núcleo familiar restrito. Para além disso, as mutações são uma característica de todos 

os vírus, acontecendo, também, no caso da COVID-19 pelo que podemos ser surpreendidos por uma variante 

mais agressiva, mais contagiosa e menos sensível às vacinas. A terceira dose da vacina contra a COVID-19 foi 

providencial pois reforça a imunidade vacinal que se pode ir perdendo ao longo do tempo. 

Todos nós, pela idade ou por doenças crónicas, fazemos parte dos grupos de risco, podendo adoecer com 

mais gravidade. Dada a imprevisibilidade do que possa vir e dado que a nossa proteção depende muito dos 

nossos comportamentos, apelamos para o cumprimento das regras aconselhadas que não é de mais relembrar: 

uso de máscara dentro de casa se com pessoas doutros núcleos, retirando só para comer e tornando a colocar 

depois das refeições; higienização das mãos; manter o distanciamento possível das outras pessoas, sobretudo 

as de outras  bolhas, mesmo que sejam da nossa família chegada; não esquecer os cuidados possíveis na 

ventilação dos espaços fechados; não se manipule a máscara! Deve ser retirada - ou colocada - segurando-a 

pelos fios. A função do seu filtro é reter os vírus na face exterior pelo que ela pode estar contaminada! 

Desejamos Boas Festas e SAÚDE para todos, na esperança de, para o ano, falarmos já duma maneira muito 

mais agradável sobre o Natal! POR FAVOR, PROTEJAM-SE!!! Um abraço amigo.  
                                                       

VIAGEM NO TEMPO... 

«Encontro com DANTE ALIGHIERI» 
Constantino Ferreira   
Associado, Nova Atena 

Para este “Encontro” com Dante (1265-1321) se realizar tive que recuar no Tempo 

mais de setecentos anos! Dante aceitou o encontro com agrado ao saber que era uma 

iniciativa da Universidade Sénior de Linda-a-Velha para o seu Jornal “A NOV’IDADE”. 

Logo no início do contacto e depois de nos escutar atentamente, manifestou a sua grande 

admiração por esta nossa Universidade, a NOVA-ATENA, admitindo poder vir a dar 

aulas de Filosofia no próximo ano lectivo! 

Fiquei entusiasmadíssimo e repliquei de imediato: 

 – Professor Dante!... Poderá ser ainda este Ano Lectivo, caso aí no “Assnto-Etéreo” 

onde se encontra já tenha um sistema de comunicação por computador como o nosso, 

pois nestes tempos difíceis aqui em baixo é o que cá utilizamos devido a uma Peste que apareceu no mundo e 

que é ainda mais perigosa do que a Peste-Negra do seu tempo. À nossa deram o nome de COVID19! De 

imediato Dante ligou-me por “Vídeo-Chamada”: 

– Bom dia, Nova Atena!... Aceito! Tenho muito gosto em vos dar as minhas aulas de Filosofia por “Vídeo-

Conferência” já este ano lectivo! …  

– Obrigado! Professor!  

– Combinado! Contem comigo para as aulas de Filosofia, mas preparem-se antes, pois de certo modo eu fui 

um Homem dos primórdios da Renascença, apesar de só quase dois séculos depois de mim o Renascimento ter 

sido aceite na Europa quatrocentista ou mesmo quinhentista! Imaginem! Foram precisos quase duzentos anos 

após eu ter partido para este Mundo-Quântico onde agora vivo! Enfim parti, mas fiquei! Não me largam…  

– Professor! Ficamos felizes ao contar consigo! 

– Correto! Será logo que os Sistemas de comunicação, via satélite, nos interliguem e permitam o nosso 

contacto entre estes dois Mundos tão distantes, mas afinal aqui tão perto, apenas à distância de um Clik! 

– Obrigado!... Professor Dante! 
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ACONTECEU…  

 Mais um semestre ainda marcado pela pandemia da COVID 19 que continua a interferir nas atividades NA 

com redução, ao mínimo, de umas e compensação, ao máximo, de outras, principalmente por via virtual. 

Visitas Presenciais 

➢“Parque dos Poetas”, Oeiras 

➢“Procuradoria Geral da República”, Palácio Palmela, 

Lisboa 

➢“Rota Aquiliniana”, Distrito de Viseu 

Conferências/Palestras/Formação  

➢“Ciclo Literacia em saúde”, virtual, colaboração CMO-

Fund. Portuguesa de Cardiologia, Luís Negrão, 

coordenador  

•“A Fundação Portuguesa de Cardiologia e a doença 

cardiovascular”, Luís Negrão  

➢“Conferência virtual Dia das Univ. Seniores”, RUTIS 

➢“Literacia Digital”, sessões virtuais, Ass. Port. Bancos  

➢“O amor em Platão”, virtual, Domingos Santos, NA  

➢“Pegamos num livro e lemos a mesma coisa que talvez 

não seja a mesma coisa”, José Fanha, Sessão Inaugural do 

Ano Letivo, Auditório Ruy de Carvalho, Carnaxide 

Ida a Exposições/Teatro/Música 

➢“Alba”, Auditório Ruy de Carvalho, Carnaxide 

➢“Concerto de Natal”, Grupo Coral de Queluz, Queluz 

➢“Coral Linda-a-Velha: 42 anos”, Igreja do Sagrado 

Coração de Jesus, LAV 

➢“Espero por ti no Politeama”, Lisboa 

➢“Grande Noite do Fado”, Academia dos Amadores de 

Música, Lisboa 

➢“Pintura”, Associada M. Teresa Lourenço Marques, 

Academia Recreativa, LAV 

Dinamização cultural - Coordenação: Eduarda Sá Chaves  

➢“Contos em prosa e em verso, Vol. I”, publicação dos 

“Contos e Poesia à espera de melhores dias”, Abr-Dez, 

2020, associados NA 

➢Exposições virtuais 

•“Nova Atena Solidária”, Trabalhos manuais com fins 

solidários, associadas NA 

•“O livro da Mariana”, associada Zélia Padrão 

•“Olhares”, Fotografias de Concursos NA, associados NA 

•“Trabalhos com Conchas”, associada Pepa Hipólito 

Clube de Tricot - Coordenação: Luísa Contino 

➢“Confeção de lavores e tricot solidários”, associadas NA 

Grupos Musicais - Coordenação: António Matos e 
Margarida Almeida e Souza  

➢Cantares Nova Atena e/ou Oficina da Música 

•“Centro de Dia”, Associação 25 de Abril, LAV 

•“Festa de Natal NA, gravada”, Salão Paroquial N. S. Cabo   

•“Igreja”, Carnaxide 

•“Mercado de Natal CMO”, Oeiras 

•“Natalis”, FIL, Lisboa 

Cantus Nova Atena - Coordenação: Vitor Paiva 
➢“Festa de Natal NA, gravada”, Salão Paroquial N. S. Cabo 

➢“Igreja de Nossa Senhora do Amparo”, Carnaxide 

➢“Mercado de Natal CMO”, Oeiras  

Teatro - Coordenação: Ricardo Correia 

➢“Festa de Natal NA, gravada”, Salão Paroquial N. S. Cabo  

Jograis - Coordenação: M.ª José Saraiva  
➢“Festa de Natal NA, gravada”, Salão Paroquial N. S. Cabo 

➢“Sessões quinzenais presenciais: Poemas de Isabel de Sá” 

➢“Sessões quinzenais virtuais: Poesia de vários Autores” 

Caminhadas - Coordenação: Arlete Medina  

➢“Corredor Verde de Monsanto/Bairro do Calhau”, Lisboa 

➢“Basílica da Estrela/Luzes de Natal na Baixa”, Lisboa 

➢“Trilho Saloio da Ribeira das Vinhas”, Cascais 

➢“II Caminhada Europeia das Universidades Seniores” 

➢“???”, Região de Bucelas 

➢“Do Pobral à Foz do Lizandro”, Região da Ericeira 

Outras Atividades  

➢“Assembleia Geral NA”  

➢“Magusto: Castanhas e Jeropiga”, S. Martinho, NA  

➢“Mensagem virtual Abertura Ano Letivo”, Presidente NA  

➢“NA: Bens até 3 anos de idade”, para Ass. Ajuda de Mãe 

➢“NA: Cabaz de Natal”, para famílias carenciadas apoiadas 

pela UF-ALCD 

➢“NA: Madrinha do Leite”, para famílias carenciadas 

apoiadas pela UF-ALCD 

➢“Plantação de Oliveira”, Celebração do Voluntariado, NA 

➢“Somos Portugal”, Programa TVI, Entrevista ao 

Presidente da Direção, Luís Santos, e mostra de trabalhos 

de associados NA  

➢“Vídeos NA”, Maria Vidal 

➢“Walking Football”, Semana Europeia do Desporto, 

Jamor 

➢“Yoga nas férias de verão”, Florinda Grave 
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