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EDITORIAL
NASCEU A “NOVA ATENA”…
Conceição Gonçalves
Presidente

NOVA ATENA, uma Associação criada em Linda-aVelha para a inclusão da pessoa sénior pela cultura e
arte, constitui hoje uma realidade.
Cerca de 300 associados, dos quais 42 exercem
funções docentes, muitas áreas de estudo, muitos
projectos a esboçar-se em outras áreas, também de
cariz social, muitos Amigos e Colaboradores.
Apartidária, não confessional, sem fins lucrativos,
porque coloca no mais alto nível a pessoa humana,
funciona em inteiro regime de voluntariado. NOVA
ATENA é assim porque possui a determinação firme
de acolher todos os que pelas mais variadas razões das
suas vidas procuram um bem-estar social e
comunitário.
Desenvolve actividade em Linda-a-Velha no antigo
Depósito Geral de Material de Transmissões do
Exército no âmbito de protocolo entre este e a Junta de
Freguesia local presidida pelo Dr. José Pedro Barroco.
Quando em 6 de Outubro último, em ambiente festivo,
inaugurou uma das suas valências, a de Universidade
Sénior, que para além de um bloco diversificado de
disciplinas contempla viagens de estudo, palestras,
conferências, workshops, assistia-se à transmutação de

um
sonho
para
realidade.
Cumpriam-se as palavras do poeta
António Gedeão:
“Eles não sabem nem sonham/
Que o sonho comanda a vida,/ E
sempre que o homem sonha,/ O
mundo pula e avança/ Como bola
colorida/ Entre as mãos de uma
criança”.
Efectivamente, a riqueza humana
que
constitui
hoje
esta
Associação, bem como o espaço
acolhedor
onde
as
suas
actividades
se
desenvolvem,
constituíam apenas um indelével
sonho há poucos meses: Duas,
depois três pessoas começaram a
sonhar... Em breve, 92 pessoas de
(Cont. pág. 3)
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EFEMÉRIDES…
Dentre a riqueza de
efemérides assinaláveis em
2008, aqui se seleccionam
algumas das que relevam
no mundo da Literatura
em Língua Portuguesa:
FALANDO COM…
Edmundo Martinho
Presidente do Instituto da Segurança Social, I.P.

NA – A NOVA ATENA (NA) é uma Associação sem fins
lucrativos com o objectivo de promover a inclusão das
pessoas em inactividade profissional. Qual a importância
que atribui a uma Associação como a NA no quadro deste
tipo de iniciativas da sociedade civil?
EM – O envolvimento da sociedade civil é fundamental para
o desenvolvimento e reforço da coesão social das
comunidades.
Uma Associação como a Nova Atena, que tem nas suas
respostas uma vertente de formação aliada a uma dimensão
cultural e até mesmo social, uma vez que promove e
dinamiza a actividade daqueles que já não estão no activo, é
seguramente uma mais valia para a promoção permanente da
inclusão.
NA – Que expectativas mais relevantes, em termos de acção
directa e num futuro próximo, considera poderem estar a
abrir-se com a emergência da NA?
EM – A Nova Atena, como Associação sem fins lucrativos
que é, tem a possibilidade de fazer a diferença junto
daqueles com quem está a interagir.
Organizações como esta têm surgido como resposta a novas
problemáticas, pelo que poderão abrir-se também novos
desafios que levarão a uma evolução natural da NA. A
expectativa mais relevante é a de que este tipo de
organização cívica seja um contribuinte para um
envelhecimento activo, bem como para a promoção do
exercício de direitos e de uma participação plena na vida das
comunidades.
NA – Que apoios possíveis estão à disposição da NA,
considerando a fase ainda inicial em que se encontra?
EM – O papel do Instituto da Segurança Social passa
também pela dinamização do movimento associativo de
carácter social pelo que, no âmbito das suas atribuições,
estará sempre disponível para colaborar.

06.02.2008
Quarto centenário do
nascimento
do
Padre
António Vieira, Jesuíta,
orador e escritor, que
ocorreu em Lisboa, em
06.02.1608, o qual faleceu
na Baía, Brasil, em
18.07.1697;
13.06.2008
Celebração dos 120 anos
sobre a data de nascimento
de Fernando António
Nogueira Pessoa, poeta e
escritor, em 13.06.1888,
em Lisboa, cidade onde
também
faleceu
a
30.11.1935;
29.09.2008
Primeiro centenário da
morte de Joaquim Maria
Machado
de
Assis,
jornalista, contista, poeta,
romancista e dramaturgo
nascido no Rio de Janeiro,
Brasil, em 21.06.1839,
onde também faleceu em
29.09.1908;
23.11.2008
Quarto centenário do
nascimento
de
D.
Francisco Manuel de
Melo, militar, político e
escritor,
ocorrido
em
Lisboa, em 23.11.1608,
onde
faleceu
em
24.08.1666.
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HINO…

EDITORIAL (Cont.)

NOVA ATENA,
É sabedoria,
É força,
É vitalidade.
É VITALIDADE!
NOVA ATENA,
Luta dia a dia,
Esperança,
Convivialidade.
CONVIVIALIDADE!
NOVA ATENA,
Vida em alegria,
Bem-estar
E serenidade.
E SERENIDADE!
NOVA ATENA,
Ode à fantasia,
À busca
De felicidade.
DE FELICIDADE!
NOVA ATENA,
Nossa iguaria,
É sonho,
Espiritualidade.
ESPIRITUALIDADE!
NOVA ATENA,
Quem tal diria
Quão bela
A realidade.
A REALIDADE!
NOVA ATENA,
Excelsa companhia,
Promessa
De jovialidade.
DE JOVIALIDADE!

forma espontânea se aproximaram, determinando-se a
constituir o grupo dos Sócios Fundadores. Os
acontecimentos deslizaram depois rápidos e coloridos em
múltiplas mãos que se aproximaram, cederam afectos,
encorajamento e laboraram sobre todas as formas do
possível: reconstruíram tectos, pintaram paredes,
organizaram tarefas administrativas, alindaram o edifício,
escreveram poemas e muito mais. Associados, Amigos,
Mecenas, estruturas Autárquicas partilharam espaço, peças
de mobiliário, equipamentos audiovisuais, informáticos e
outros que construíram no seu conjunto o acolhedor espaço
físico e funcional de NOVA ATENA. A todos o maior
agradecimento. O quotidiano que hoje vivenciamos é feito
de pequenas coisas: afectos a nascer, entreajuda, esperanças
e muitas outras realidades difíceis de expressar.
Socorro-me das palavras que há poucos dias uma das nossas
queridas Associadas, Almerinda Prates, escreveu
espontaneamente num dos nossos placards informativos:
“Quantos rostos alegres e felizes que por mim passam no
corredor!!!
Numa altura da vida em que a solidão rodeia muitas pessoas
como um destino,
Chega uma luz forte a iluminar o espírito de pessoas com vontade
de tornar sonhos em realidade, solidão em alegria (...)
Esta Associação parece um jardim de flores sorridentes, regadas
com o adubo do amor que cada uma tinha dentro do seu coração
para dar.
A flor com mais sabedoria deita o seu adubo na flor mais frágil
para que também cresça.
A flor mais pequenina agradece. Estava num jardim sozinha e
agora o adubo ajudou a formar um lindo jardim, onde todas as
flores são importantes, são bonitas e sorriem!!!

Maria Silveira, Docente e Aluna
12 de Abril de 2008

BOAS FESTAS
O primeiro número de A NOV´IDADE,
modesto instrumento expressivo da vida de NOVA ATENA, encontra pontos de comunhão
com o espírito da época natalícia: reunião, inclusão, família, solidariedade.
Uma festa feliz para todos, que não se estreite aos curtos dias do calendário, são os nossos
mais sinceros votos.
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ACONTECEU…
12.04.2008
A reunião preparatória de
constituição da NOVA
ATENA.
03.06.2008
Teve lugar a escritura
notarial de constituição da
NOVA ATENA.
POR PALAVRAS…
“NOVA ATENA”
No princípio fez-se a luz.
Ao longo dos milénios o Homem tem lutado para que essa
chama não se apague:
A chama do saber e da procura.
Quem procurou fundar esta Associação não será certamente
sábio de provocar grandes incêndios.
Mas hoje e aqui ateia uma pequena acendalha.
Na vontade que uns têm de saber, no desejo que outros têm de
ensinar.
E, talvez quem sabe esta acendalha com a força de todos, se
transforme numa pequena fogueira.
E mesmo que a fogueira seja pequena, que não se veja de
muito longe, será certamente uma luz que iluminará agora a
nós, mais tarde aos que vierem.
E quanto mais luz houver dentro de muitos, mais difícil será
àqueles que querem impor a escuridão fazê-lo.
Que Athena nos guie em conhecimento.
Que esta Associação floresça e dê muitos frutos.
Que os que tiveram esta ideia a vejam crescer sempre com o
agradecimento de quem dela vai aproveitar.
Por mim desde já muito obrigada.

14.06.2008
Ainda que recém-nascida
mas na perspectiva que
preside à NOVA ATENA
de participação/integração
na comunidade, esta
participou com diversas
instituições locais nas
celebrações conjuntas das
festividades dos Santos
Populares em Linda-aVelha, incluindo uma
acção
específica
de
colaboração directa e
apoio à “Ajuda de Mãe”.

Elisabete Castel-Branco, Aluna
12 de Abril de 2008
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06.10.2008
Decorreu a sessão de
abertura do Ano Lectivo
2008/09
da
NOVA
ATENA, na qual o Prof.
Doutor Hermínio DuarteRamos proferiu a lição
inaugural subordinada ao
título “Ética de uma
Associação”.
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