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5 razões para escolher a NOVA ATENA 

nova atena 

Neste número >>> 

▪ Conheça melhor a Professora Luísa M. Rodrigues 

▪ Conheça melhor o Aluno Armando Lobão Ferreira 

▪ Saiba porque é Portugal um “país idoso” 

▪ Saiba mais sobre a disciplina de Economia 

▪ Veja as nossas sugestões de eventos 

Caros amigos associados, 

A nossa Newsletter aqui está, para 

contentamento e fruição de todos! 

Estamos muito felizes por podermos oferecer 

aos nossos associados uma publicação mensal 

que contém várias rubricas e entrevistas, e que é 

ao mesmo tempo uma fonte de informação 

apelativa e atualizada. 

Desde a reformulação do website da Nova 

Atena, que continua a merecer as melhores 

referências de todos os que o consultam, a 

Newsletter era também um objectivo nosso.  

A partir de agora, para além do nosso jornalinho 

“A Nov’Idade”, que continua a manter a sua 

publicação semestral e que recebe os elogios de 

quem o lê, temos também esta publicação 

mensal. Com ela, ficamos mais ricos, chegamos a 

todos vós mais frequentemente, continuamos 

cada vez mais ligados! 

Agradecemos a todos os que engrandecem a 

Nova Atena! 

LUÍS SANTOS 

 

 

 

 Porque me quero sentir vivo, ativo, útil, fazendo novas 
coisas, aprendendo novas matérias, aumentando o meu 

conhecimento, nesta fase da vida. 

Universidade Sénior de Linda-a-Velha 

Newsletter 
#1 

 Porque quero encontrar e conviver com novas pessoas, 
participar em atividades, sentir que faço parte de uma 

organização dinâmica, moderna, solidária e que me 
proporciona confiança, alegria e bem-estar. 

 Porque tem uma grande diversidade de aulas, nos mais 
variados domínios, que vão desde o Exercício e Saúde  
às Línguas e Humanidades, passando pela Psicologia,  

Ciências e Tecnologias e ainda pelo Canto, Dança,  
Música, Teatro e Poesia. 

 Porque se adaptou aos tempos 
atuais, marcados pela pandemia, 

proporcionando-nos aulas por 
zoom que também permitiram 

que nos fôssemos vendo e 
falando, partilhando sorrisos. 

 Porque tem ainda inúmeras e 
importantes atividades, como 

palestras, exposições, projetos 
literários, viagens de estudo,  

bem como ações de  
solidariedade social onde  

posso colaborar e interagir  
com a comunidade.   

Nota da Direção 
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Maria Luísa da Silveira Machado Rodrigues,  

de ascendência açoriana e filha de pais radicados no 

Continente, nasceu em Leiria, em 1945. 

 

Psicóloga pelo ISPA e pela  

Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. 

Pós-Graduada em Psicologia Clinica  pela  

Universidade Lyon II e em Toxicodependências pela 

Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto. 

Formação complementar em Epidemiologia pela Escola de 

Saúde Pública da Universidade Livre de Bruxelas. 

Os Nossos Professores 

um LIVRO… A Mãe 
Pearl Buck 

Uma CANÇÃO… 

um FILME… O Paciente Inglês 
Anthony Minghella 

El Condor Pasa 

um PASSATEMPO… 

uma VIAGEM… 

uma CIDADE… 

uma QUALIDADE… 

Exigência 

Estrasburgo 

Canto 

A pacificação 
mundial 

um DEFEITO… 

um DESEJO… 

uma MÁXIMA… 

uma PERSONALIDADE  
NACIONAL… 

 

um LEMA DE VIDA… 

Amélia Rey Collaço 

Palavras cruzadas 

Patagónia 

Cabe aos outros 
dizer, mas talvez 

seja “sinceridade” 

De 1968 a 1976, foi profissional de Seguros. 

Entre 1976 e 1986, criou e foi responsável pelo Departamento de Psicologia do Centro de 

Paralisia Cerebral de Coimbra.     

De 1986 a 1999, foi responsável pela Unidade de Epidemiologia das Toxicodependências do 

então GPCCD/CEPD/IPDT, atual SICAD, em Lisboa.          

Entre 1999 e 2005, prosseguiu na área das Toxicodependências, mas na Direção-Geral dos 

Serviços Prisionais, tendo-se aposentado em 2005.       

De 2005 à atualidade, dedicou-se à área Sénior, sendo sócia fundadora da Nova Atena, onde 

é docente de Psicologia e coordenadora do jornal A Nov'Idade. 

Luísa Machado Rodrigues
    

um TALENTO QUE  
GOSTARIA DE TER… 

 

uma PERSONALIDADE  
INTERNACIONAL… 

 

Nelson Mandela 

Quem quer vai,  
quem não quer manda 

Manuel Bernardes 

Lealdade 
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 Os Nossos Alunos 

Armando Lobão Ferreira 

Nasci em Viseu, a 4 de outubro de 1929. 

 

Exerci a atividade bancária durante 40 anos,  

acumulando  com 10 anos simultaneamente como professor, 

na  Escola Comercial Veiga Beirão. 

Para além de ser aluno, não exerci qualquer atividade na 

Nova Atena. 

 

O que mais gosto de fazer, nos meus tempos livres, é 

jardinagem. Tenho um pequeno terreno com árvores  

de fruto e dedico algum tempo às roseiras,  

às plantas gordas e algumas sementeiras. 

É o meu passatempo favorito, e tem ajudado a minha saúde e boa disposição.  

Quando o tempo me impede de andar ao ar livre, dedico-me aos selos. Sou filatelista e tenho 

muitos selos em álbuns, de Portugal e das antigas colónias. Tenho também muitos envelopes 

do primeiro dia de emissão. 

 

Gosto muito de ler romances  e também livros relacionados com a História de Portugal e 

Universal. 

 

Comecei a frequentar a Nova Atena, porque a minha mulher já lá andava e ficava sempre 

muito entusiasmada com as aulas e a camaradagem. E em boa hora o fiz, porque tenho estado 

muito satisfeito com as aulas, com as amizades dos colegas e também com os ótimos amigos 

professores. 

Infelizmente, durante a pandemia estivemos privados desse contato humano que nos tem 

feito muita falta.     
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COMO ACHA QUE AS AULAS DE ECONOMIA 

CONTRIBUEM PARA AUMENTAR OS 

CONHECIMENTOS DE CADA UM DOS ALUNOS?  

Procuro realçar o que estará por detrás de uma 

notícia, explicando as teorias económicas que 

poderão estar na base de uma decisão de política 

económica. Penso que desta maneira os colegas 

ficam mais bem preparados para entender  

um flash noticioso, a opinião de um  

comentador de Economia ou o discurso de  

um político. Não pretendo replicar, mesmo  

de forma ligeira, os conteúdos de um curso  

de Economia, que seria certamente  

enfadonho nesta fase da vida. Mas entendo 

relevante explicar  

diferenças, como por  

exemplo, entre evasão  

fiscal e evitamento  

fiscal, entre mercados  

de obrigações, ações,  

opções e de futuros e  

seus diferentes graus  

de risco. 

 

Uma aulazinha por dia  
nem sabe o bem que lhe fazia… 

Hoje vamos falar da disciplina de ECONOMIA.  
E quem melhor para o fazer do que o Professor Vítor Carvalho?  
 

Como  

 

QUAL O BALANÇO QUE GOSTARIA QUE OS SEUS 

ALUNOS FIZESSEM NO FINAL DE CADA ANO?  

Gostava que sentissem ter valido a pena 

frequentar estas sessões e que as mesmas fossem 

vistas como um valor acrescentado, que ajudaram 

a entender temas do  

nosso dia-a-dia.  

Contribuir para o  

bem-estar, sabendo mais. 

O QUE OFERECEM AS AULAS DE ECONOMIA 

AOS ASSOCIADOS DA NOVA ATENA? 

Desde o início que defini como objetivo 

principal destas aulas contribuir  

para melhorar a literacia  

económico-financeira, assumindo  

que as notícias que vão passando  

na comunicação social não têm  

essa preocupação, pois falam de  

conceitos sem terem tempo  

de os explicar.  

Pretendo ajudar a entender esses  

conceitos e a ler indicadores  

económicos de diferentes maneiras.  

Procuro ter uma abordagem  

tentativamente neutra dos  

temas económicos ou, pelo menos,  

dar as diversas leituras possíveis à luz das 

diferentes escolas de Economia  

ou linhas de pensamento.  

Entre o Estado mínimo (neoliberalismo) e o 

Estado patrão (coletivismo) há muitas 

nuances, a maior das quais é o Estado social 

(keynesianismo). E as siglas usadas podem 

não dizer absolutamente nada!  

COMO PREPARA AS SUAS AULAS? COMO É FEITA A ESCOLHA DOS 

TEMAS E DOS MATERIAIS UTILIZADOS? 

Sempre li muita literatura económica, mas não tinha a preocupação 

de guardar notícias ou de fazer registos de ideias principais de livros 

que ia lendo. A partir destas sessões, passei a registar tópicos 

importantes que guardo e, na altura apropriada, vou buscá-los para a 

discussão de um tema. Por isso tenho sempre muitos slides 

preparados com alguma antecedência. Acontece frequentemente 

que na véspera mudo a ordem do que pensava tratar no dia seguinte, 

à luz de acontecimentos relevantes. E procuro documentar com 

vídeos de fontes credíveis. Algumas curiosidades e exemplos de boas 

práticas ajudam a tornar as sessões mais leves. 
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Portugal é o quarto país da União Europeia (UE) com maior percentagem de população idosa, 

com mais de 65 anos, com o Alentejo a ser a região mais envelhecida, segundo dados divulgados 

pelo gabinete de estatística europeia, Eurostat. À sua frente estão apenas Itália, Grécia e Finlândia. 

Segundo o Eurostat, Portugal registou uma percentagem de 22,1% de pessoas com mais de 65 anos 

em 2020, a quarta mais alta da UE, acima da própria média europeia que se fixou em 20,6%. 

Olhando para o histórico dos últimos 10 anos, este indicador tem registado uma tendência 

crescente. Em 2011 (o primeiro para o qual há dados disponíveis), havia cerca de 18,7% de 

portugueses com mais de 65 anos, um valor que foi subindo ao longo do tempo, registando 21,8% 

em 2019. 

Na análise por regiões, o Alentejo é a mais envelhecida, com 25,6% da população com mais de 65 

anos. Segue-se o Centro com 24,5%, a Área Metropolitana de Lisboa com 22,1%, o Algarve, com 

21,9%, a Madeira com 17% e os Açores com 14,9%. 

Quando comparado com os restantes estados-membros da UE, Portugal está apenas atrás de Itália, 

que verifica uma percentagem de 23,2% de pessoas com mais de 65 anos, Grécia e Finlândia, ambas 

com um indicador que se fixa em 22,3%. Do lado oposto, nos países com menos idosos estão a 

Irlanda com 14,4%, Luxemburgo a registar uma percentagem de 14,5% de pessoas com mais de 65 

anos, o Chipre, cujo valor se fixa em 16,3% e, por fim, a Eslováquia com 16,6%. 

in Newsletter Dignus, 18.11.2021 

PORTUGAL: 4.º PAÍS DA UE  
COM MAIS IDOSOS ACIMA DOS 65 
ANOS 
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Cinema 

Teatro 

Música 

Exposições 

Livros 

Outros 

Mães Paralelas 
de Pedro Almodóvar 

Concerto de Ano Novo  
Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras 
Auditório Ruy de Carvalho | 14 e 15 janeiro 
 

A Promessa, de Bernardo Santareno 
Intervalo-Grupo de Teatro 
Auditório Lourdes Norberto 
 

Maria Eugénia & Francisco Garcia 
Uma Coleção 
Museu do Chiado 

Ventos do Apocalipse 
Paulina Chiziane 
(Prémio Camões 2021) 

Painéis de Almada Negreiros (visita guiada) 
Gare Marítima de Alcântara 

10 
JAN 

Inauguração da exposição de aguarelas do 
associado Faustino Vital. 

Palestra virtual sobre o tema "Polimedicação" 
(no âmbito do ciclo de palestras “Uma palavra 
sobre saúde”).  
 

13 
JAN 

20 
JAN 

Palestra virtual da Fundação Portuguesa de 
Cardiologia sobre o tema "A insuficiência 
cardíaca e o pulso" (no âmbito do ciclo 
"Literacia em Saúde", organizado pela C.M.O.). 

29 
JAN 

27 
JAN 

Palestra virtual proferida pelo Dr. Luís Jacob, 
Presidente da RUTIS - Rede de Universidades 
da Terceira Idade. 
 

Caminhada "Jamor/MAAT/Jamor". 

 
JAN 

Início da campanha de alfabetização  
no Centro de Dia do Bairro 25 de Abril,  
por voluntários da Nova Atena. 



7 
 

 

  

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 

HISTÓRIA DA ARTE MODERNA 

Este mês, a Professora Conceição Gonçalves convida-nos a estudar a arquitetura moderna que rompe 

com as tradições historicistas e implanta o primeiro estilo inovador do século XX: 

◼ ESPANHA, Barcelona: Obras de Gaudí (Casa Batlló e Igreja da Sagrada Família); 

◼ ÁUSTRIA, Viena: Escola da Secessão Vienense (Klimt, Olbrich, Hoffmann) e Otto Wagner; 

◼ EUA: Escola de Chicago; 

◼ PORTUGAL: A Casa Portuguesa, defendida por Raul Lino e Álvaro Machado. 

Não faltem, são todos Bem-vindos! 

DIREITO E DIREITOS 

Durante o mês de Janeiro, o Professor Carlos Lopes irá falar-nos sobre Direito da Família, ou seja, sobre 

o conjunto de normas que regulam as relações familiares decorrentes do casamento, do parentesco, da 

afinidade ou da adoção.  

Todas as quartas-feiras, às 10h, numa sala zoom perto de si! 

CINEMA 

Em janeiro, o Professor  

Jorge Barata Preto guia-nos  

numa viagem pelo mundo do  

grande realizador ELIA KAZAN. 


