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Neste número >>> 
▪ Até sempre, Guida… 

▪ Saiba como envelhecem os portugueses 

▪ Veja as nossas sugestões de eventos e aulas 

Universidade Sénior de Linda-a-Velha 

Newsletter 
#7 

nova atena 

E projetos para este ano letivo? 
Será que temos? Ou será que nos deixamos embalar por aquilo que nos apresentam, e é tanto?! 
Não, achamos que este ano cada um de nós tem a intenção de participar mais!  
De darmos um pouco mais de nós para bem de todos!  
O que podemos fazer? 
Qualquer coisa, por pequena que seja, mas que nos traga o sentimento de união, de partilha,  
de amizade, de grupo, de pertença a uma casa que queremos maior e melhor! 
Mas também traga a cada um de nós uma razão para acordar de manhã e para fazer parte desta 
comunidade que é a Nova Atena! 
Pois aí está o desafio: Viver este ano mais intensamente quer dando, quer pedindo, se de ajuda 
precisarmos. 

“UNS PARA OS OUTROS”, este é o lema de 2022-2023! 

Dá-me o teu braço e vem daí!!! 

Sim, estamos de Volta! 
Julho, agosto, setembro já foram…. 

Três meses, será possível? 
Mas também é verdade que todos temos saudades!!! 

Saudades das aulas! 
Saudades dos professores! 

Saudades do jardim! 
Saudades dos sorrisos! 

Saudades das caras amigas! 
Enfim, saudades uns dos outros! 

Sim, saudades da Nova Atena e de tudo aquilo que ela 
representa nas nossas vidas! 
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GUIDA SANTOS 
1947 - 2022 

 
Que sentimento amargo ao 
despedirmo-nos de uma 
Professora e Amiga muito 
querida que nos ensinou tanto! 
Mas a vida é mesmo assim e 
temos sempre que nos preparar 
para este “Adeus”. 

Uma mulher de forte 
personalidade, polivalente, de 
interesses e talentos múltiplos, 
atualizada, trazendo para cima 
da mesa assuntos que nos 
interessavam e nos motivavam, 
e que faziam com que a língua 
se desatasse e o Inglês fluísse 
nas aulas que tínhamos. 

Ali, escutávamos ainda música, 
víamos vídeos, líamos e 
comentávamos artigos e 
conversávamos sobre as 
nossas vidas.  

As aulas expandiam-se para 
fora da Nova Atena e, mesmo 
durante a pandemia, entre uma 
e outra vaga tivemos almoços e 
alegres convívios. 

Não faltavam a cultura e o 
turismo. Fizemos juntos uma 

visita guiada em inglês à 
exposição de Joaquin Sorolla – um 
dos seus pintores favoritos, bem 

como visitámos o Bairro da Graça, 
como os turistas estrangeiros, 

com um guia inglês, sempre em 
alegre confraternização. 

Durante os tempo da Covid,  
a Guida criou um grupo no 

Whatsapp tendo o inglês como 
língua obrigatória.  

Aqui, trocávamos mensagens, 
fotos, vídeos e informações sobre 
o cinema e a programação na TV e 

assim ficávamos mais 
acompanhados e mais próximos! 

 

Foi uma mulher extraordinária 
que deixou um grande legado e 

connosco o quis partilhar, tal 
como o livro “Memórias à Solta” 

que escreveu sobre a sua 
família e as exposições que 

fez, como a denominada 
“E Vamos Continuar a Sorrir”, 

com fotos de sorrisos de 
muitos colegas da Nova Atena! 

Gostava também de dançar, 
viajar, pintar, tirar fotografias, 

fazer vídeos e até de fazer 
croché em grupo, claro que 

conversando e sorrindo, o que 
tanto gostava de fazer! 

Ao longo da vida cruzamo-nos 
com muitas pessoas, mas só 

algumas deixam a sua marca. 
E a Guida deixou-a. 

Para nós, foi um privilégio 
conhecê-la! 

Querida Guida, agradecemos a 
sua dedicação, por 

compartilhar conhecimentos, 
pela alegria que nos deu e pela 

sua simpatia e amizade. 
Sentiremos muita a sua falta! 

GUIDA, 

Até ao nosso reencontro!  

Hold me a seat by your side. 
Wherever you are,  

don´t forget us  
BECAUSE WE WILL  

ALWAYS REMEMBER YOU! 
 
  

ASSUNÇÃO, EWA e ISABEL 
(alunas da turma de Inglês IV) 
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Sabe como 
envelhecem os 

PORTUGUESES? 

A FUNDAÇÃO 
FRANCISCO 

MANUEL DOS 
SANTOS e a 

PORDATA  
dizem-lhe  

quem são, onde e 
com quem vivem  

os portugueses  
com 65 ou  

mais anos. 
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Em 2019, existiam 2,3 milhões 
de portugueses com 65+ anos. 
14% desse universo era 
composto por portugueses 
com 85+ anos.  
 

Em 2050, estima-se que 
existam 3,4 milhões de 
portugueses com 65+ anos. 
23% desse universo deverá 
ser composto por portugueses 
com 85+ anos.  
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Em 2019: 

▪ RIBEIRA GRANDE 
(Açores) era o concelho 
nacional com menos 
portugueses com 65+ 
anos – 9% 

▪ ALCOUTIM  
era o concelho nacional 
com mais portugueses 
com 65+ anos – 46% 

Em 2019, um em cada  
4 portugueses vivia 

sozinho.  

▪ 33% das mulheres 
com 65+ anos 

viviam sozinhas. 

▪ 13% dos homens 
com 65+ anos 

viviam sozinhos. 
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Em 2018, 38% dos portugueses 
com 65+ anos consideravam 
ter mau estado de saúde  
(MÉDIA UE: 19%) 

Em 2016, 8% dos portugueses 
com 65+ anos frequentavam  

um clube ou associação 
semanalmente  

(MÉDIA UE: 20%) 
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Em 2019, 30% dos 
portugueses com 65+ anos 
usavam a Internet uma vez 
por semana, pelo menos  
(MÉDIA UE: 53%) 

Em 2019, 11,5% dos 
portugueses com 65+ anos 

estavam empregados  
(MÉDIA UE: 5,7%) 

Em 2018, Portugal ocupava 
o 18º lugar no ranking de 
envelhecimento ativo da 
União Europeia.  
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DIA 3  Abertura oficial do ano letivo 2022-2023 (sessão Zoom) e início das aulas. 

DATA A ANUNCIAR  Lançamento do livro  
"DIAS FELIZES - O nascimento da Nova Atena", 
contado na primeira pessoa por Conceição 
Gonçalves, Associada nº 1 da Nova Atena  
e Presidente da primeira Direção. 

OUTUBRO 

DIA 10  Exposição de pintura de Vítor Paiva, 
associado da Nova Atena. 

DIAS 18 e 19  Visita de estudo a Santa Maria da Feira, Arouca, 
São João da Madeira e Aveiro (Fábrica Viarco, Museu do 
Calçado, Museu do Papel e Museu dos Loios), no âmbito das 
disciplinas "Viagens, Histórias e Personagens" e "Acerca de...". 

DIA 17  Sessão solene de abertura do ano letivo da Nova 
Atena, com uma palestra proferida pela Professora Helena 
Buescu, com o tema "Viagem a Portugal: Almeida Garrett e 
Saramago" (Auditório Ruy de Carvalho, Carnaxide). 

O seu Presidente, Professor Luís Santos, ladeado pela  
Vice-presidente Ana Folgado e pela vogal Eduarda Marques,  
deu as boas vindas a todos os presentes. 

Foi divulgada a classificação dos associados participantes  
nos concursos de arte plástica, fotografia e literatura,  
sendo atribuído um diploma aos tês primeiros classificados  
em cada um daqueles géneros. 

Houve o lançamento do II volume do livro Contos e Poesia em 
Tempo de Esperança e oferta de um exemplar a cada um dos 
participantes,  

Teve ainda lugar a entrega à NOVA ATENA da taça do 1º lugar 
conquistada pela sua equipa de Walking Football, nos Açores. 

A festa terminou com a animação cultural promovida pelo Tony, 
muito participada pelos presentes, à qual se seguiu um lanche. 

DIA 21  Lanche com os novos associados, 
promovido pelo Grupo de Acolhimento e 
Solidariedade da Nova Atena. 

DIA 27  Apresentação da peça "Ralações 
Conjugais", no Auditório Ruy de Carvalho, em 
Carnaxide, pelo Grupo de Teatro Nova Atena. 

DIA 8  Participação dos grupos “Músicas do Mundo” e “Jograis” na festa do  
129º aniversário da Academia Recreativa de Linda-a-Velha. 

FESTA DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO  
 
Realizou-se no passado dia 23 de junho a Festa de  
Encerramento do ano letivo 2021/2022 da NOVA ATENA. 

DIAS 14 a 16  Caminhada na Serra da Estrela.  
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OH, WILLIAM! 
Elizabeth Strout 
Edição Alfaguara 
 

Um romance luminoso sobre o amor, 
a perda e os segredos de família que 
regressam sem aviso e nos deixam 
aturdidos. O regresso da personagem 
Lucy Barton, protagonista dos 
romances “O Meu Nome é Lucy 
Barton” e “Tudo é Possível”. 
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EVILUTION  
Bordallo II 
Edu Hub Lisboa, Av. Marechal Gomes da Costa, 19 

O autor na sua arte não utiliza lixo, porque segundo o próprio, o lixo não serve 
para nada e por isso prefere chamar desperdício à matéria-prima que aplica. 
O nome sugere que a exposição irá focar-se na evolução da humanidade e na 
emergência climática. 
A partir de 8 OUTUBRO 
QUA-DOM: 14h-20h  | Entrada livre 
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NÓS DUAS 
Realizacão de Filippo Meneghetti 

As aposentadas Nina e 
Madeleine estão apaixonadas, 
mas aos olhos do mundo são 
apenas vizinhas. 
Ninguém, nem mesmo a filha 
atenciosa de Madeleine, as 
conhece verdadeiramente. 
Até que um acontecimento 
trágico coloca tudo em causa. 

A ENCENAÇÃO 
Intervalo Grupo de Teatro 
Encenação de João José Castro 
Auditório Lourdes Norberto  

A importância do teatro na 
transformação da realidade,  
a partir de um texto original de  
Lauro António. 
Até 26 de novembro, sextas-feiras  
e sábados, 21h30. 
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CONCERTOS CANDLELIGHT  

Experiência musical multi-sensorial ao vivo, em locais emblemáticos, iluminados pela ténue 
luz das velas. 

07 OUT – Tributo aos QUEEN – Hotel Vila Galé Collection Palácio dos Arcos, Paço de Arcos 

22 OUT – Tributo aos ABBA – Altis Grand Hotel, Lisboa 

22 OUT – Tributo aos QUEEN – Cavalariças do Hotel Pestana Palace, Lisboa 

29 OUT – O melhor de VIVALDI - Hotel Vila Galé Collection Palácio dos Arcos, Paço de Arcos 
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MISTERIOSO EGIPTO  
Ocubo  
Reservatório da Mãe d´Água 
das Amoreiras 

Espetáculo virtual e imersivo 
com projeções de luzes em 
360º. Uma viagem até à 
civilização egípcia onde se 
podem explorar alguns dos 
momentos e elementos mais 
simbólicos. 
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Nota: Tome 

Rua Almeida Garrett, 20, 2795-012 Linda-a-Velha 
214191102 – 964953207  |  novaatenaa@gmail.com  |  www.novaatena.pt 

DIREÇÃO: Luís Santos 
EQUIPA REDATORA: Amélia Mendes, Isabel Carvalho e Maria José Saraiva  
GRAFISMO E MONTAGEM: Carlos Lopes 

VIAGENS, HISTÓRIAS E PERSONAGENS 
Também o Professor José Lobato nos vai brindar com uma nova disciplina, neste novo ano letivo.  

“VIAGENS, HISTÓRIAS E PERSONAGENS” organiza-se de forma a partilhar com a comunidade da Nova Atena, 

semanalmente, viagens e roteiros virtuais no espaço e no tempo da aula, onde serão apresentados itinerários 

relevantes. Um conteúdo programático que procurará dar uma panorâmica significativa sobre diversos percursos 

geográficos, históricos e culturais pelos cinco continentes. 

ACERCA DE… 
Em 2022/2023, a Professora Teresa Castro Nunes irá lecionar uma nova disciplina denominada “ACERCA DE…”, a qual 

terá como tema central o livro SAMARCANDA, de Amin Maalouf. 

Entre realidade e ficção, este romance histórico revela a Pérsia dos séculos XI e XII, permitindo uma abordagem e a 

compreensão da cultura persa, árabe e, consequentemente, do próprio islamismo. 

CINEMA 

Na rentrée cinematográfica da Nova 

Atena, o Professor Jorge Barata 

Preto  vai conduzir-nos numa viagem 

pelo mundo do grande realizador 

italiano SÉRGIO LEONE, 

apresentando-nos três dos seus 

primeiros filmes. Os Últimos  
Dias de Pompeia 

O Colosso de Rodes Sodoma e Gomorra 


