EDITORIAL
Vitor Carvalho
Presidente, Nova Atena

Seis anos intensos…
Este é o último editorial que assino como Presidente da
Nova Atena, pelo que espero compreensão por algumas
considerações de ordem pessoal.
Há precisamente seis anos tomei a decisão de me
candidatar a Presidente da Nova Atena, no seguimento da
Assembleia Geral de novembro 2013, em que apresentei, a
convite da Direção Fundadora, as alterações aos Estatutos,
em cuja elaboração eu tinha participado ativamente. No
rescaldo dessa apresentação na AG, várias pessoas
insistiram comigo para liderar uma lista. Depois de alguns
contactos e troca de ideias, questão importante porque eu
não conhecia alguns dos elementos sugeridos, avancei com
o projeto.

Na minha vida profissional fiz parte de muitas equipas, e
nunca foi problema para mim trabalhar com pessoas
desconhecidas, de diferentes valências e sensibilidades.
Como não fazia parte de nenhum grupo organizado, desde o
primeiro momento que procurei “pôr o chapéu da Nova
Atena”, no sentido de encontrar soluções e promover
iniciativas que fossem ao encontro dos interesses da
Associação e não de grupos. A estratégia era unir, unir os
associados em volta de um projeto de consolidação,
crescimento e aplicação plena do objetivo de “inclusão e
bem-estar da pessoa sénior pela cultura e arte”. Com as
mudanças, a Nova Atena não cristalizou nem implodiu; pelo
contrário, transformou-se com uma panóplia de atividades
em crescendo, foi ganhando novas dinâmicas que fazem
dela hoje uma referência no panorama das universidades
seniores.

Não tenho dúvidas de que o desafio principal do
Presidente de uma instituição deste género é unir, evitar
divisões, esvaziar a existência de “espírito de capelinha”,
promover o florescimento de iniciativas e dar-lhe um
sentido e uma organização de sucesso, tendo como
elemento central um bom sistema de comunicação e de
informação. Se a isto se acrescentar criatividade,
dinamismo e capacidade de iniciativa, os resultados são
facilmente percecionados pela comunidade – e só os
resultados, e não intenções, são a medida do desempenho
de uma organização. Tudo isto num contexto de atuação
coletiva, assumindo que não são os cargos que dão
relevância às pessoas, mas sim o que elas fazem e o que são
como pessoas…
A cultura predominante em organizações de excelência,
baseadas no espírito de equipa, prevaleceu sobre a
personalização das decisões. De facto, a comunicação
sempre foi feita em nome da Direção, basta referir que
nestes seis anos assinei apenas uma vez um comunicado da
NA e foi para assumir sozinho a responsabilidade de algo
que não correu bem.
É óbvio que nesta longa jornada fui muito bem
acompanhado por elementos excelentes da equipa diretiva e
com um extraordinário apoio de todos os voluntários da
Nova Atena, a quem estou muito grato! Ao longo destes
seis anos foram elaborados mapas e listagens das atividades
da Nova Atena, que fazem parte da sua “memória coletiva”,
e que espelham bem o contributo de todos para a afirmação
da Associação. Com todos foi possível a projeção atual da
Nova Atena, assente em vários pilares: Planeamento,
Organização, Modernização, Comunicação, Dinamismo,
Iniciativa, Mobilização – e com uma razoável dose de
harmonia. Erros, imperfeições, falhas, sim, claro que
houve, mas só não erra quem não faz… Sou um defensor
da renovação de equipas sempre que haja eleições, porque é
a melhor forma de evitar a cristalização e o definhamento.
Há que preparar o futuro com equipas que integrem
experiência com juventude, preparando os protagonistas de
amanhã – é daí que vem a vitalidade das organizações, sem
prejuízo pelo respeito e consideração que merecem os mais
antigos associados, e em particular os que tiveram papel
relevante na instituição. Da minha parte, estarei sempre
disponível para colaborar no que puder e souber. Com o
mesmo espírito de missão por uma boa causa.
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PERSONALIDADES…
«AGUSTINA BESSA-LUÍS»
José Luís Fernandes dos Santos
Docente, Nova Atena
A peregrinação terrena de
Agustina Bessa Luís completouse a meados deste ano de 2019,
mas connosco permanece o
precioso legado da sua obra vasta
e riquíssima. Nascida em Vila
Meã, na região de Amarante, no
ano de 1922, no seio de uma
família de proprietários rurais de
Entre Douro e Minho por via paterna e provindo a mãe
de uma família espanhola de Zamora, Agustina antes da
publicação, em 1954, do romance que a consagrou e
continua a ser o mais conhecido – A Sibila – já
publicara a novela, Mundos Fechados, em 1948 e, no
ano seguinte, o romance: Os Super-Homens.
Fiel à liberdade de criação estética que sempre a
singularizou, procura revelar «o estranho sortilégio de
um belo mundo fechado» o qual, no referido romance
- A Sibila atinge a sua maturidade, ao deixar
adivinhar o urdir da teia complexa de um mundo rural
de ressaibos castiçamente camilianos - região de Entre
Douro e Minho - onde o matriarcado, apesar de todos
os constrangimentos do poder patriarcal, consegue
prevalecer.
De facto, esse poder matriarcal manifesta-se: antes
de mais, na personagem Maria; a qual, com a ajuda das
suas filhas ainda jovens, leva por diante a missão de
reerguer a casa da Vessada que, por culpa dos desvarios
do seu marido, entretanto estava à beira da ruína. Mas
vai ser Quina, a filha mais nova, quem, pelo seu génio
pela sua determinação de sibila, consegue reconstituir a
prosperidade e o prestígio do seu clã familiar,
confiando, no final da sua vida, à sua sobrinha Germa,
a continuidade do exercício do dom ancestral de sibila.
Em muitos outros romances de Agustina, a par de
personagens - sobretudo femininas, que desencadeiam
situações passionais complexas e misteriosas permanece ainda esse mesmo ambiente claustrofóbico
de «mundos fechados» da província, onde «a vida era
acidentada pela luta mesquinha das opiniões, a
proibição dos afetos» e «as paixões infames porque
não contribuíam senão para iludir o tempo e esquecer
a morte.»
Em contraponto, há romances desta escritora mais
próximos da realidade histórica do tempo da escrita,
como é o caso de - As Pessoas Felizes - de 1975 e
analisando o período histórico que antecedeu o 25 de
abril de 1974, ou - Crónica do Cruzado Obs . publicada em 1976 e - As Fúrias - em 1977, ambos
centrados na reflexão sobre a «revolução dos cravos»
com as suas intrincadas contradições.
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Os romances - O Mosteiro - de 1980, retomando o
mito sebastianista e - Os Meninos de Ouro - de 1983,
salientando o destino trágico de um político português
(Sá Carneiro) no início dos anos oitenta, ainda se
inscrevem nessa temática da revolução.
Outra faceta da obra de Agustina foi a atenção dada
ao romance histórico e biográfico de que são exemplo:
Santo António (1973), Florbela Espanca (1979)
Sebastião José (1981), Longos Dias Têm Cem Anos –
Presença de Vieira da Silva (1982).
A concluir, uma referência à adaptação
cinematográfica de obras de Agustina como - Vale de
Abraão - e - A Vida de Fanny Owen - intitulada
Francisca pelo renomado Manuel de Oliveira; sem
esquecer o romance - A Corte do Norte – adaptado ao
cinema por João Botelho.
«MAHATMA GANDHI»
Jerónimo Pamplona
Associado, Nova Atena
Nasceu em 1869. Depois de terminar o ensino
secundário foi cursar Direito na University College
London (1888 – 1891). Em
1893 aceitou o convite da
Firma Abdulla & Cª, da África
do Sul, para ir trabalhar como
consultor
jurídico.
Tendo
ficado chocado e sofrido ele
próprio a discriminação racial,
começou a atuar como político,
ativista e escritor contra aquela
humilhação. Em consequência
fundou no ano de 1905 o jornal
“Opinion India” e em 1908
Publicou o livro “Autonomia
Indiana” abordando a resistência pacífica.
Em 1914 regressou à Índia. Como já era uma
personalidade conhecida difundiu o conceito
“SATIYAGRAHA”, princípio que defendia “protestos
pacíficos” contra o patronato e o governo.
Durante as décadas de 1920 a 1940 promoveu várias
ações de desobediência civil contra o Colonizador.
Destacam-se: A população não comprar roupa nem sal
aos comerciantes ingleses.
Ficou célebre a “marcha do sal” rumo ao Oceano
para extração direta daquele produto.
Após a 1ª Guerra Mundial formou-se o Partido do
Congresso Nacional Indiano, tendo como líderes
Mahatma Gandhi e Pandita Nehru.
O objetivo era a independência total da Índia. O
domínio britânico chegou ao fim em 1947.
Fonte: Mohandas K. GANDHI, (A minha vida e as minhas
experiências com a verdade), Ed. Bizâncio, Lisboa 2006

FALANDO COM...

Luís Jacob
Presidente Exectivo
RUTIS - Associação Rede de Universidades da Terceira Idade

Considerando o papel que tem desempenhado no Movimento Senior no nosso país, perguntamos:
NOVA ATENA (NA) - Como e porquê nasceu a RUTIS?
educativa que efectivamente melhora a
Luís Jacob (LJ) - Fazendo uma retrospetiva histórica da RUTIS, qualidade de vida dos séniores. Tivemos
tudo começou em Janeiro de 2001 quando criei a Universidade Senior sempre o cuidado de procurarmos e termos
de Almeirim. Em 2002 organizo o I encontro nacional de estudos académicos que provassem o valor
universidades e academias séniores (US) que teve a adesão de mais 2 das universidades séniores para tornar a
organizações. Em 2003, organizámos o IIº encontro nacional com 5 nossa posição mais forte, sendo que em
US e em 2004 o IIIº encontro, sempre em Almeirim, e que já contou 2019 há mais de 20 teses de mestrado e
com mais de 20 US. E é nesse IIIº encontro nacional que tomamos doutoramento que provam que as US são
duas medidas importantes. Primeiro criar uma rede de academias e uma mais valia muito importante para os
universidades séniores e organizar os próximos encontros nacionais séniores. Com esses estudos e com o
fora de Almeirim, o próximo iria ocorrer em Estoril/Cascais. A número crescente de US, contactamos os
RUTIS (Associação Rede de Universidades da Terceira Idade) é vários
governos
no
sentido
de
criada oficialmente em Novembro de 2005 e para isso muito reconhecerem o valor das US. Os primeiros
contribuíram as jornadas presidenciais do Presidente da República a reconhecer o papel essencial das US
Jorge Sampaio sobre o envelhecimento activo, que deram uma atenção foram o poder local, câmaras e juntas de
especial às US e o apoio do projecto SIC Esperança. Em finais de freguesia, que ainda constituem actualmente
2005 a RUTIS já tinha 80 membros, número que felizmente não parou o principal apoio para as US. Em 2015
de crescer. Os objectivos principais da RUTIS em 2003 mantêm-se lançamos uma petição nacional a pedir o
iguais ainda hoje: Promover o envelhecimento activo e divulgar, reconhecimento das US, que teve mais de
representar, unir e apoiar as universidades séniores.
9000 assinaturas. Finalmente em 2016 o
nosso esforço conjunto obteve resultados
NA - Como evoluiu e quais as perspetivas da RUTIS?
LJ - A evolução da RUTIS foi uma surpresa para todos os que com a publicação da Resolução do
estão associados ao projecto, porque teve um crescimento impar a Conselho de Ministros nº76/16 que
nível mundial. Era impossível dizer quando criámos esta rede que um enquadra e reconhece as universidades
dia teria mais de 340 membros e mais de 50.000 alunos séniores. A senior com um projecto social de enorme
evolução tem sido gradual e constante ao longo dos anos, sendo que valor para os séniores. Portugal é o único
nos últimos 3 anos temos assistido a um crescimento das pais do mundo a ter uma “lei” especifica
universidades internacionais da RUTIS, especialmente no Brasil onde para as US. O futuro passa por associar esse
já há 5 universidades séniores com o modelo português. Na história da reconhecimento a um apoio mais directo
para as US.
RUTIS podemos destacar alguns momentos fundamentais:
•III Encontro nacional de universidades séniores, com a aprovação
NA - O que se lhe oferece dizer sobre
da criação da RUTIS.
a Nova Atena, como a vê e o que lhe
•Escritura Pública em Novembro de 2005 e publicação no Diário sugeriria?
da República dos primeiros estatutos em Janeiro de 2006
LJ - A Nova Atena é um excelente
•O reconhecimento como Instituição Particular de Solidariedade exemplo do que deve ser uma universidade
Social em Março de 2007
sénior. Uma instituição com grande
•A assinatura do primeiro protocolo com o Ministério da dinamismo, enquadrada na comunidade
Segurança Social em Outubro de 2007
local, com um grande leque de actividades,
•A inauguração da sede em Almeirim em Outubro de 2010
um número elevado de alunos e professores
•Petição pública para o reconhecimento das universidades séniores e uma procura constante em melhorar os
em 2015
seus serviços. O desafio da Nova Atena é
•A publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº76/16 que igual ao das outras US e da RUTIS,
reconhece as universidades séniores.
procurar novas actividades e serviços para
NA - O que nos poderá dizer sobre as diligências da RUTIS os séniores e contribuir cada vez mais e
junto do poder político e que concretizações se esperam em prol melhor para um envelhecimento activo.
da pessoa senior?
LJ - Durante muitos anos e desde a origem da RUTIS temos
promovido as universidades séniores como uma resposta sócio.
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EFEMÉRIDES
Em 2019
•10.ª Web Summit, Lisboa
•Furacão Lorenzo atinge os Açores
•Morre Agustina Bessa-Luís, escritora, portuguesa
•Morre Alicia Alonso, bailarina, cubana
•Morre Diogo Freitas do Amaral, jurisconsulto, professor e
político, presidiu à 50.ª AG das Nações Unidas, português
•Morre João Gilberto, cantor e compositor, brasileiro
•Morre Marie Laforêt, cantora e atriz, francesa
•Morre Teresa Tarouca, fadista, portuguesa
Há 20 anos - 1999
•Macau: transferência de soberania de Portugal para a China
•Morre Amália Rodrigues, fadista, cantautora, portuguesa
•Sophia de Mello Breyner Andresen, Prémio Camões 1999,
escritora e poeta, portuguesa
Há 30 anos - 1989
•Miguel Torga, Prémio Camões 1989, escritor, português
•Morre Herbert von Karajan, maestro, austríaco
•Morre Samuel Beckett, Prémio Nobel 1969, escritor e
dramaturgo, irlandês
•Queda do Muro de Berlim: Fim da Guerra Fria com abertura
total de fronteiras da RDA
Há 50 anos – 1969
•A Paixão, filme de Ingmar Bergman, sueco
•Morre Alves Redol, escritor, português
•Morre José Régio, escritor, português
•Morre Sharon Tate¸ atriz, mulher de Roman Polanski,
americana
Há 70 anos - 1949
•Egas Moniz, Prémio Nobel 1949, médico, português
•Morre Richard Strauss, compositor, alemão
•Nasce António Aleixo, poeta popular, português
•Nasce António Guterres, político, português
•Nasce Luís Miguel Cintra, ator e encenador, português
Há 100 anos - 1919
•António José de Almeida, inicia mandato como Presidente
da República, único na I República que completou o mandato
•Morre Pierre-August Renoir, pintor francês
•Nasce Curado Ribeiro, ator, português
•Nasce Jorge de Sena, escritor, português
Há 150 anos - 1869
•Concílio Vaticano I, o 21.º da Igreja Católica
•Nasce Henri Matisse, pintor, francês
•Nasce Mahatma Gandhi, político, indiano
Há 200 anos - 1819
•Morre James Watt, cujo nome ‘watt’ foi dado à medida de
potência, engenheiro e matemático, britânico
•Nasce Herman Melville, escritor, americano
•Nasce Jean Foucault, inventou o pêndulo que tem o seu
nome, físico e astrónomo, francês
Há 500 anos - 1519
•Fernão de Magalhães inicia a primeira viagem de circumnavegação do mundo, saída de Cádiz
•Há 600 anos - 1419João Gonçalves Zarco e Tristão Vaz
Teixeira descobrem a Ilha da Madeira

«ICANN: Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers...»
Carlos Figueiredo
Docente, Nova Atena

Recordemos
que
acabamos o nosso último
artigo, precisamente no
ponto em que afloramos
a criação do WWW, pelo cientista Tim Berners-Lee, do
CERN (Comission Europeène pour la Recherche
Nucléaire), em 1990, tendo-a libertado para utilização
genérica em Agosto de 1991. Na mesma altura,
implementou a HTML (Hyper Text Markup Language).
Esta linguagem permitiu a criação do correio electrónico,
primeiro, e mais tarde a criação de conteúdos, residentes
na Internet, o que a tornou extremamente interessante, não
só para a comunidade global, mas, particularmente, para as
Instituições. As fronteiras e a distância entre as pessoas e
as Instituições mudaram radicalmente, tornando-se muito
próximas e mais rápidas. Esta invenção mudou alguns
padrões usados até então, como por exemplo o Marketing,
que se tornou praticamente digital. Como? As empresas e
mesmos os utilizadores começaram a usar sites (sítios)
residentes na Internet, para promoveram os seus produtos
ou as suas ideias. Muito importante a mudança radical,
durante os últimos anos da última década do sec. XX, a
venda de produtos e serviços, que se tornaram em grande
parte electrónicos. Em 1994 houve uma experiência com o
lançamento do GeoCities, que chegou a ter 38 milhões de
utilizadores. Ainda na década de 90, assistimos à chegada
das Redes Sociais, levaram a Internet para um patamar de
interoperabilidade entre os utilizadores, nunca visto até
então. Saltando as primeiras, que tiveram um impacto ao
nível de alguns milhões de utilizadores cada uma
(Classmates, Fotolog, etc.), em 2003 apareceu o Linkdln
e o Myspace, que começaram com 125 milhões e 25
milhões de utilizadores respectivamente. Mas foi em 2004,
que a explosão das redes sociais aconteceu. Apareceu o
Facebook, criado por Mark Zuckerberg, que teve e tem
um êxito enorme, tendo neste momento cerca de 2,3 mil
milhões de utilizadores. Apareceram depois o Whatsapp,
com 3,9 mil milhões de utilizadores, o Instragram, etc.
Em 50 anos, a transformação tecnológica teve um impacto
determinante na maneira como as pessoas e as Instituições
comunicam e negoceiam entre si, não existindo distâncias,
barreiras, fusos horários, dada a instantaneidade da
Internet.
Não pudemos abordar o futuro próximo e previsível,
muito importante para a actualidade, pela exiguidade do
espaço, que nos foi concedido, mas para vos despertar o
interesse, deixamos uma sigla: IOT.

Separata
Do presente n.º de A Nov’Idade consta uma Separata que faz parte integrante do mesmo, a qual é subordinada ao tema:
“Revisitação da intacta memória poética de Sophia de Mello Breyner”, por José Luís Santos, Docente Nova Atena, fruto
de um trabalho conjunto com os Jograis da Nova Atena, apresentado no Palácio dos Aciprestes em 12.11.2019
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«HÁ 30 ANOS: Queda do Muro de Berlim...»
Pilar Encarnação
Docente, Nova Atena

Comemorámos há pouco os trinta anos da Queda do Muro de Berlim.
Construído na madrugada de 13de Agosto de 1961 pela República
Democrática Alemã, era patrulhado por militares que tinham ordens para
disparar a matar sobre os que tentassem saltar o muro que separava a
Alemanha Oriental de Berlim Ocidental, ocupado pelos países da RFA
(EUA. Inglaterra e França). Berlim, ficou assim dividida em duas partes
durante vinte e oito anos. Chamaram-lhe o “Muro da Vergonha” e foi
considerado o símbolo da “Guerra Fria” entre o Leste e o Ocidente. Separou
inúmeras famílias e amigos, causando muito sofrimento, inúmeras prisões e
mortes daqueles que preferiam arriscar a vida, a viver sem liberdade.
Em 9 de Novembro de 1989, depois de semanas de distúrbios, o
Governo da RDA declarou que a fronteira iria estar aberta para que todos os cidadãos pudessem visitar o Lado
Ocidental. Nesse mesmo dia, milhares de pessoas se aglomeraram nos postos de controle para poder passar; ninguém
podia detê-los. Do outro lado, familiares, amigos ou simplesmente desconhecidos, aguardavam para celebrar. Podemos
imaginar o eufórico entusiamo daqueles que finalmente se sentiam de novo livres e a alegria destes encontros depois de
uma separação tão longa e forçada.
Logo no dia seguinte, o muro começou a ser destruído num movimento popular imparável e incontrolável pelas
autoridades.
A Queda do Muro de Berlim tornou possível a reunificação alemã que foi celebrada no ano seguinte. Este momento
foi considerado o fim da Guerra Fria.
Este acontecimento foi um dos mais importantes do século XX. Neste mundo globalizado em que vivemos, ele não
pode ser esquecido.

«HÁ 20 ANOS: Transferência da Soberania de MACAU»
Graça Coelho
Docente, Nova Atena

Após 42 anos de presença portuguesa, o território de Macau voltou a integrar a
China no dia 20 de dezembro de 1999, com soberania plena, de acordo com a política
de reunificação do território da RPC.
Em 8/2/1979, foram estabelecidas relações diplomáticas entre Portugal e a China, as
quais estavam cortadas desde a chegada ao poder de Mao Zedong. Fruto do acordo
diplomático entre Portugal e a RPC, o Governo português reconheceu Macau como
sendo território chinês sob administração portuguesa, conferindo-lhe o estatuto de
Território Especial de Macau.
Em 30/6/1986, iniciaram-se em Pequim as negociações de transferência de
soberania de Macau, da República Portuguesa para a RPC, as quais duraram 9 meses, culminando com a assinatura da
Declaração Conjunta Luso-Chinesa, assinada em Pequim a 13/4/1987, marcando o início da transição da administração
portuguesa de Macau para a China.
Este documento internacional estabelece os termos da transferência de soberania do território, determinando
que Macau era um “território chinês sob administração portuguesa” e que a transferência de soberania de Macau para a
RPC se efetuaria em 20 de Dezembro de 1999. Entre outras coisas, estabelece, ainda, que o regime jurídico de Macau
teria matriz portuguesa e que o português, a par do chinês, seria língua oficial do Território por 50 anos após a data da
transferência e que Macau passaria a ser uma Região Administrativa Especial Chinesa, dotada de um alto grau de
autonomia e regida por uma Lei Básica, que viria a ser adotada a 31/3/1993, pela Assembleia Popular Nacional, da RPC.
É de realçar que esta inteligente política da entrega de Macau à RPC permitiu que todos os residentes de
nacionalidade portuguesa pudessem preparar atempadamente a saída do Território, em paz, organizadamente, caso não
quisessem aí permanecer. Todos, chineses e portugueses, saíram beneficiados com esta política.
À meia-noite do dia 20 de dezembro de 1999, a bandeira de Portugal foi desasteada e entregue ao último Governador
de Macau, General Rocha Vieira, que a recebeu emocionado. Macau passou a denominar-se Região Administrativa
Especial de Macau (RAEM), da RPC, passando a ser uma das já centenas de regiões administrativas especiais da RPC,
de cordo com a política de “Um País, Dois Sistemas”.
Passamento
Cada um tem o seu tempo. A Rosa Capucho, a Ilda e a Alice cumpriram-no. Partilharam connosco parte das suas vidas. A
Nova Atena está grata pela dedicação, presença afável e gosto por tantas atividades. Decerto contribuiu para muitas das
suas horas de bem-estar na reta final das suas vidas. Continuam em nós. Deixam saudade. Que descansem em PAZ...
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«NOVA ATENA: Visitas de Estudo e Viagens»
Na Nova Atena fazem-se visitas de estudo, viagens de lazer, caminha-se, há boa disposição, descontração,
aprendizagem, cultura e novas experiências, seja ao ar livre, seja em museus, monumentos ou outros espaços
relevantes quer em Portugal quer no estrangeiro e… Sempre com muito otimismo para satisfação de todos!

CÁ DENTRO:
Desde Trás-os-Montes ao
Alentejo, passando pela
Costa Oeste e…
em
Dia de Magusto!

LÁ FORA: No país com a mais bela Estação de Metro, sem aventuras. E, pelo país do Sol Nascente, que aventura!!!...
Portugueses retidos no Japão devido à passagem do tufão Hagibis
[…] Grupo português está em Osaka e diz estar "sereno"
Um grupo de mais de 30 portugueses ficou
retido este fim de semana em Osaka, na
sequência da passagem do tufão Hagibis
pelo Japão, apesar de não terem sido
registados grandes incidentes nesta
cidade.
"Ficámos retidos em Osaka. Somos um
grupo cerca de 35 pessoas, onde se
incluem dois guias - um português e uma
japonesa. A guia
japonesa já não está connosco, mas também não pode viajar para
Tóquio. Nós tínhamos avião no sábado pelas 23:00 [07:00 em
Lisboa], mas o aeroporto estava fechado. Os voos da Emirates
para sábado e domingo foram cancelados", avançou à Lusa,
Isabel Parreira, um dos elementos do grupo.
Porém, ao contrário do que tinha sido previsto pelas autoridades
nipónicas, Osaka não foi afetada pela passagem do tufão, tendo-se
registado apenas algum vento e chuva no sábado.
Diário de Notícias, 13.10.2019
https://www.dn.pt/mundo/portugueses-retidos-no-japao-devido-a-passagem-dotufao-hagibis-11401987.html
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«NOVA ATENA: Visitas Culturais e Palestras»
Nova Atena cultiva-se, vai a museus e exposições, visita palácios, promove conferências e palestras, enfim,
enriquece-se com múltiplas experiências sejam neste sejam noutros domínios…

De “Amadeu no Museu do Chiado” até ao saborear a beleza do Tejo

“O azulejo no Alentejo: Mosteiro da Serra de Ossa”, com José Meco

Com a artista plástica Madeirense: Sara Santos

“Ambiente,Ecologia e alterações climáticas”, por Francisco Ferreira

“Sophia de Mello Breyner”, por Margarida Magalhães Ramalho

Sobre “A Criação do Mundo” de Miguel Torga, por Clara Rocha (Filha)

Tivemos hoje o privilégio de receber, na Nova Atena, a visita da Dra. CLARA ROCHA que aceitou o pedido do
Prof. LUIS SANTOS (disciplina de Literatura Portuguesa) para nos vir deliciar com a sua explicação sobre o livro
autobiográfico do seu pai, MIGUEL TORGA, A Criação do Mundo! Uma senhora de grande sensibilidade e
simpatia que cativou e emocionou toda a assistência!
Maria Vidal, 07.11.2019
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NOVA ATENA: Os seus artistas expõem…

Manuel Pinhão

Faustino Vital

Alice Benilde Salgado

Jorge Proença

Palavras para quê? Parabéns!!!...
NOVA ATENA: Relembra…
«De RENOIR a MATISSE»
Conceição Gonçalves
Presidente do Conselho Geral e Docente, Nova Atena

Pintar a alegria!
Dois artistas, ambos franceses, ambos consagrados pela genialidade da obra que
empreenderam, ambos pintores da alegria
Distancia-os o tempo. Renoir nasce em 1841, 28 anos antes de Matisse, em 1869.
Tempo curto na cronologia, mas longo no evoluir dos acontecimentos artísticos
parisienses naquela época em que a arte é acontecimento de primeira página nos jornais, nos
salões de exposições e até nos locais de divertimento noturno.
Renoir participou nas tertúlias do grupo impressionista que se reunia invariavelmente no
café Guerbois à quinta feira. Colaborou aí em longas discussões para encontrar os caminhos da pintura que pareciam
ameaçados pelo protagonismo da fotografia cada vez mais divulgada em Paris. Encontrou a sua forma própria de expressão
revolucionária no tempo, através de uma técnica fugaz e trémula em que a luz filtrada pelos arvoredos ou pela reflexão na água
confere leveza e colorido aos momentos de diversão fugazes, mas que os seus quadros guardarão para sempre. Renoir registou
nas suas telas crianças felizes em baloiços, bailes como os de Moulin de la Galette, convívios alegres e divertidos ao ar livre e
passeios de barco. Os temas conferiram certo com a sua conhecida afirmação: Quero pintar o paraíso dos deuses.
Matisse, no contexto da euforia artística do meio em que vivia, já acentuadamente diferente, havia intuído a não
obrigatoriedade de representar a realidade concreta, bem como o direito à expressão plástica livre, de forma a criar o espaço
favorável para expressar impulsos e sentimentos pessoais.
Assume então revolucionariamente a brutal simplificação técnica e o uso inteiramente livre da cor, que chega a usar até à
violência. Com razão o crítico de arte Louis Vauxelles, resumiu a sua exposição de 1905 com a expressão: Donatello parmi les
fauves, que veio a suscitar o nome de Fauvismo à arte do movimento liderado por Matisse,
constituído pelos fauves (feras). Queria aquele crítico transmitir o efeito que recolheu ao
visitar a exposição e deparou com pinturas de cores tão fortes, violentas e contrastantes
reunidas à volta de uma estátua de cariz clássico, renascentista, que se encontrava no meio
da sala.
Pintar cores fortes era para Matisse um ato de prazer, uma expressão do seu mundo
interior, num deleite de prazer e euforia sinceros. A arte da corrente artística iniciada por
Matisse era em si própria uma vivência de profunda alegria e uma partilha de sentimentos:
O fim dos meus quadros é dar prazer, terá afirmado certa vez.
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VIAGEM NO TEMPO...
«Primeira VIAGEM de CIRCUM-NAVEGAÇÃO: Fernão de Magalhães»
Constantino Ferreira
Associado, Nova Atena

Hoje, 20 de Setembro de 1519, estamos em Sanlucar de Barrameda,
amanhã estaremos no alto mar. Pois vamos embarcar na Nau Vitória,
uma das cinco naus sob o comando de Fernão de Magalhães, que se
propõe chegar às ilhas das especiarias, navegando para ocidente.
Fernão de Magalhães foi um génio temperamental, que não
descansou enquanto não conseguiu apoio para a sua viagem. Sonhava
em encontrar uma passagem do Oceano Atlântico para o Oceano Novo,
a que chamou de Pacífico!
O Rei de Portugal não lhe aceitou essa missão, pois isso seria
autorizar a navegação por mares pertencentes a Espanha, segundo o tratado assinado em Tordesilhas, pelos dois
Reinos Ibéricos. Perante a não aceitação dos seus serviços, pelo Rei Dom Manuel I de Portugal, oferece os seus
serviços ao rei de Espanha.
Prepara a viagem durante meses, saímos com cinco naus a 20 de Setembro de 1519 de Sanlúcar de Barrameda.
Navegamos rumo a Su-sudoeste, mas a navegação é lenta. Ao encontrar o estuário do Rio da Prata, ele acredita que
aí pode estar a passagem para o Novo Oceano. Navegou estuário acima, mas cada dia, a água era menos salgada.
Assim, concluiu que não era aquela a passagem que buscava, “aquilo” era um rio!
Perdeu tempo, teve que hibernar na Baía de San Gulian, onde duas naus se revoltaram e fugiram. Uma foi
apanhada e o seu Capitão, foi condenado à morte por estripamento. Mas uma das naus consegue fugir, chegando a
Sevilha, onde o seu Capitão declara se ter perdido das outras quatro Naus de Fernão de Magalhães.
Depois de hibernar durante cinco meses, a Armada continua, a busca da sonhada passagem para o Novo
Oceano. Consegue descobrir essa passagem, num Estreito que ficou de Magalhães! Navega no Novo Oceano a que
chama de Pacífico. Com os ventos favoráveis do Anticiclone do Pacífico Sul, “sobe” até ao Equador, navega para
Oeste durante três meses, sem abastecimentos, as tripulações passam fome, muitos morrem.
Por fim encontramos as ilhas Cebu, onde se perde tempo de mais, a querer guerrear com os Indígenas, em vez
de nos dirigirmos para as Molucas, que era essa a missão. Este erro foi fatal. Magalhães deixou-nos ao morrer
ingloriamente em Maquetam, em luta de guerras Tribais.
Sebastian D’El Cano, o Capitão escolhido pelas tripulações, carregou a Nau Vitória com especiarias. Decidiu
não regressar a Espanha pela Rota de Magalhães, mas sim pela rota dos Portugueses.
Chegamos a Sevilha com ele e com um total de dezoito tripulantes, autênticos “cadáveres” vivos. Mas, mesmo
assim, o carregamento de especiarias da Nau Vitória, consegue pagar toda esta Expedição, que foi a primeira Volta
ao Mundo, apenas porque Fernão de Magalhães foi morto nas Filipinas. Se assim não fosse, o grande Génio
Temperamental, regressaria pela sua: “Rota de Magalhães”!
Ainda bem que nos calhou embarcar na Nau Vitória, pois todas as
Aos associados, parceiros e amigos
outras
naus se perderam. Ao conseguirmos chegar mesmo que só com
da NOVA ATENA, desejamos
aquela tripulação esquelética de dúzia e meia de tripulantes, quase três
BOAS FESTAS e FELIZ 2020
A Redação
anos depois, somos o testemunho “vivo”, desta grande aventura, do que
foi esta primeira volta ao Mundo!

«ORÇAMENTO 2020...»
Ramiro Salgado
Tesoureiro, Nova Atena

Foram aprovados na Assembleia Geral de 21 de novembro passado o Relatório de Atividades e o Orçamento
para 2020. Os pressupostos gerais da atividade prevista para 2020 seguem a prática de anos anteriores. De salientar
a estabilidade nas contas e nos resultados, bem patentes na seguinte evolução:
RESULTADOS FINANCEIROS DA NOVA ATENA DESDE 2014 (€)
Ano
2014
2015

Resultado
21.639
16.247

Ano
2016
2017

Resultado
18.931
12.398

Ano
2018
2019
2020

Resultado
14.405
18.020
19.655

Obs.
Previsão
Previsão

Em todos estes anos a liquidez foi uma constante, não se tendo nunca ultrapassado os valores orçamentados,
mantendo o princípio do equilíbrio orçamental.
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HOMENAGEANDO…
«JORGE DE SENA»
Elisabete Castel’Branco
Docente, Nova Atena

Considerado hoje um dos expoentes da poesia portuguesa, Jorge de Sena nasceu em Lisboa
a 2 de Novembro de 1919 e faleceu em Santa Bárbara (Califórnia) a 4 de Junho de 1978.
Filho único, seguindo as expectativas do pai comandante da marinha mercante, ingressou
em 1937 na Escola Naval como primeiro cadete. Porém na viagem de instrução no navio
escola Sagres vicissitudes que tiveram a ver com a sua oposição ao endurecimento fascista da
política do Estado Novo pela altura da guerra civil de Espanha, determinaram a sua exclusão
do curso. Este acontecimento provocou nele um trauma que viria a manifestar-se em diversas
obras como “A Grã-Canária” e “Sinais de Fogo.
Ainda em Portugal acabou por se licenciar em Engenharia Civil em 1944, passando a
trabalhar na Junta Autónoma de Estradas até 1959, ano em que se exilou no Brasil por temer
as represálias que se seguiram à tentativa falhada do golpe de estado de 11 de março, em que
havia participado.
Foi no Brasil onde verdadeiramente se encontrou com a sua
GÉNESIS
vocação e reconversão profissional; dedicou-se ao ensino de
VI
literatura e acabou por se doutorar em Letras pela Faculdade de
De
mim
não
falo
mais:
não quero nada.
Filosofia, Ciências e Letras de Araraquara (São Paulo).
De Deus não falo: não tem outro abrigo.
Os anos do Brasil (1959-1965) foram dos mais criativos de
Não falarei também do mundo antigo,
Jorge de Sena, datando desse período a sequência de poemas
pois nasce e morre em cada madrugada
“Metamorfoses”, uma das obras que mais influência teve na
poesia portuguesa.
Nem de existir, que é a vida atraiçoada,
Em 1965 com as alterações políticas e económicas resultantes
para sentir o tempo andar comigo;
do golpe de estado militar de 1964 e, aproveitando convite feito
nem de viver, que é liberdade errada,
e fogo todo o Amor quando o persigo.
dos Estados Unidos, Jorge de Sena rumou a este país juntamente
com a família, onde passou a integrar o corpo docente da
Por mais justiça... – Ai quantos que eram novos
University of Wisconsin, Madison, tendo sido nomeado professor
em vão a esperaram porque nunca a viram!
efectivo em 1967; em 1970 mudou para a University of California
E a eternidade…Ó transfusão dos povos!
(UCSB). Até ao final da sua vida ocupou os cargos de director do
Departamento de Espanhol e Português e do Programa de
Não há verdade: o mundo não a esconde.
Literatura Comparada.
Tudo se vê: só se não sabe onde.
A vasta obra de Jorge de Sena que integra vinte e um livros de
Mortais ou imortais, todos mentiram.
poesia, obras em ficção, teatro, estudos, ensaios e enorme
(Coroa da Terra – 1946)
correspondência que manteve com as maiores figuras da cultura
portuguesa, reflete o testemunho de si e da sua visão do mundo. A experiência concreta individual e colectiva
fazem dele um dos grandes intelectuais do séc. XX.
Em 1977 foi-lhe atribuído o Grande Prémio da Poesia Etna-Paormina; o Estado Português condecorou-o em
1977 com o grau de Comendador da Ordem do Infante e em 30 de Agosto de 1978 a título póstumo com a GrãCruz da Ordem Militar de Sant’Iago e Espada. Em 1980 foi inaugurado o “Jorge de Sena Center for Portuguese
Studies” na Universidade de Califórnia, Santa Bárbara.
Questionado em entrevista para a televisão portuguesa da razão de nunca ter regressado a Portugal, Jorge de
Sena respondeu: “Porque nunca ninguém me convidou”

Adeus, JOSÉ MÁRIO BRANCO…
“A cantiga é uma arma, A morte nunca existiu, A vida rompeu, Cantiga do fogo e da guerra, Do que um homem
é capaz, Eu vi este povo a lutar, Eu vim de longe eu vou p'ra longe, Inquietação, Mudam-se os tempos mudam-se
as vontades, Quero cantar para a lua, Ser solidário, Zeca…”
Eis alguns dos inesquecíveis títulos da herança discográfica do músico, autor, cantautor e produtor (25.05.194219.11.2019), exemplo de inquietude, intervenção e sonho de alguém que parte, deixa mensagem e deixa obra. Fica
connosco…
Boa viagem!!!
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«EGAS MONIZ»
Luisa Machado Rodrigues

EVOCANDO…
«AMÁLIA – MITO E REALIDADE»
Daniel Gouveia

Docente, Nova Atena

Editor, Fadista, Compositor, Letrista e Escritor

Estava-se em meados do século
XX quando um ilustre médico,
académico, político e diplomata
português foi laureado com o Prémio
Nobel (1949). Coube a distinção a
António Egas Moniz nascido em
Vilarinho de Bairro (29.11.1874) e falecido em Lisboa
(13.12.1955), um homem das neurociências, psiquiatra e
investigador formado em Coimbra em cuja Universidade
também lecionou, vindo posteriormente a assumir a
cátedra de neurologia (1911) na Universidade de Lisboa.
Um dos seus feitos maiores foi a descoberta da
arteriografia/angiografia, uma técnica ainda atual que
permite a visualização das artérias cerebrais, a qual se
tornou um importante recurso para o diagnóstico de
patologias cerebrais, tendo aberto portas fundamentais no
que toca ao respetivo tratamento, nomeadamente, por
cirurgia.
Outra descoberta não consensual por confusão com a
lobotomia, foi a leucotomia pré-frontal.
Decorre o não consenso do facto de que, enquanto que
a primeira consiste na ablação de larga parte do lobo préfrontal, provocando grandes lesões, a segunda é uma
técnica que consiste em cortes na massa branca nas zonas
laterais e profundas do córtex cerebral, provocando menos
lesões. Qual o interesse destas técnicas?
Há que nos enquadrarmos na época e compreendê-la à
luz do saber e recursos do seu tempo. Uma época de
institucionalização dos chamados malucos (doentes
mentais) caracterizada por um sistema asilar, ou seja, pelo
‘depósito’ dos indivíduos em instituições fechadas que
albergavam grandes quantidades de casos. Era objetivo
intervir na área do comportamento, em particular, nas
psicoses, uma entidade em saúde mental caracterizada por
instabilidade, agressividade e desajustamento ao meio
familiar e social.
Egas Moniz percebeu que, interrompendo certos
circuitos cerebrais, conseguia ‘acalmar’ os pacientes de
forma duradoura, mudando-lhes o comportamento, o que
não acontecia com a medicação e outros recursos então
disponíveis.
Uma praxis de sucesso na altura mas caída em desuso
dada a coexistência de outros PROBLEMAS, incluindo
éticos. Porém, hoje em dia, com melhores meios e avanços
das neurociências, aquela começa a ser recolocada ainda
que sob outra forma.

Deixou-nos há 20 anos! Sobre esta mulher
excepcional, desafiou-me A NOV’IDADE a expor uma
opinião. Aviso ser estritamente pessoal.
Diz-se que o Fado muito lhe deve. Prefiro dizer que
Portugal muito lhe deve. Realmente, foi uma
embaixatriz de enorme importância na divulgação deste
pequeno país que, à data em que o Mundo começou a
reparar na sua voz, era considerado uma parcela da
Península Ibérica que, em tempos,
tinha tido algum papel nos
Descobrimentos. Quando os
estrangeiros
sabiam
ser
portuguesa, o país começou a ser
encarado de outra maneira.
Mas
já
Amália
tinha
abandonado a autenticidade do Fado Tradicional,
deixara de cantar os grandes poetas populares como
Linhares Barbosa ou Carlos Conde e adoptara eruditos
como David Mourão-Ferreira, Pedro Homem de Melo,
Camões e poetas medievais.
Também nas músicas elegeu novos compositores,
como Alain Oulman, luso-francês de grande inspiração,
mas bastante transgressor à linguagem musical
fadística.
Portanto, até 1958, Amália foi uma grande fadista.
Depois, inteligente como era e vendo o que a sua voz
provocava nos estrangeiros, optou por ser cançonetista
de variedades, abordando vários géneros em várias
línguas, rendendo-se ao show business, no que foi uma
das mais espantosas carreiras entre os maiores nomes
do palco e até do cinema.
Melhor do que eu, um holandês, que encontrei numa
casa de fados e me disse adorar Amália e dela ter todos
os discos, documentou a realidade. Quando lhe
perguntei de qual fado dela gostava mais, respondeu
trauteando:
– Aquele que é assim: «Porom pom pom… Porom
pom porom pompero…»
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.

Adeus, CARLOS AMARAL DIAS…
A saúde mental acaba de perder um dos seus artesãos (26.08.1946-03.12.2019. O país está mais pobre. Perdeu
um psicanalista de craveira. Homem quiçá instável, controverso, com sentido de humor e uma escrita que não
esquece. Havia tempo que fora precocemente atingido na sua saúde, mas continuava a trabalhar. Um verdadeiro
corredor de fundo para quem Freud, Melanie Klein, Bion e tantos outros eram objeto de estudo permanente e de
devolução a uma prática clínica exercida com paixão. Um dos nossos mestres que ficam connosco para sempre!
11

ACONTECEU…
➢Oficina da Música
•“Festa de Natal da NA”, Salão Paroquial, LAV
➢Quinteto Nova Atena
•“Feira Internacional de Lisboa – NATALIS, Feira de Natal”, Lisboa
•“Festa de Natal”, Salão Paroquial, LAV
•“Festa do Grupo Desportivo do Banco Santander”, Auditório do Centro
Social Santa Joana a Princesa, Lisboa
•“Projeto Sénior: Competências cognitivas”, Afonso Herédia, Auditório
Ruy de Carvalho, Carnaxide
•“Santa Casa da Misericórdia”, Cartaxo
➢Cantus Nova Atena - Coordenação: Vitor Paiva
•“Concerto de Natal”, Capela Igreja do Hosp. de Santa Marta, Lisboa
•“Concerto de Natal”, Igreja N.ª Sr.ª do Cabo, Linda-a-Velha
•“Missa de Sufrágio por Associados Nova Atena e familiares”, Igreja N.ª
Sr.ª do Cabo, Linda-a-Velha
Teatro - Autoria e Direção: Ricardo Correia
➢“Bica Louca Café”, Aud. Lurdes Norberto,LAV
➢“Alcácer do Sal e Cais Palafítico da Carrasqueira”
➢“Cultura é cá c’a gente”, Festa de Natal, Salão Paroquial, LAV
➢“Casa Museu Amália Rodrigues”, Lisboa
➢“Mostra de Teatro Amador de Oeiras”
➢“Centro Operações Logísticas: empresa Luís Simões”, Carregado
Iniciativas da Biblioteca
➢“Instalações da TAP-Transp. Aéreos Portugueses”, Portela, Lisboa
➢“Exposição de Arte Decorativa”, F. Vital
➢“Percurso Almeida Garrett”, Lisboa
➢“Exposição de Crónicas”, Autores da NA
➢“Sarah Afonso”, Museu do Chiado, Lisboa
➢“Exposição de Fotografia, Nordeste Transmontano”, Coletiva
➢“Urbano: Exposição de trabalhos do pintor”, Galeria 111, Lisboa
➢“Exposição de Fotografia, Oriente”, M. Monteiro
Conferências/Palestras/Lançamento de livros
➢“Exposição de Pintura”, A. B. Salgado
➢“Hora do Conto”, Sofia Caessa, NA
➢“Exposição de Pintura”, J. Proença
➢“Meio Ambiente, Ecologia, Alterações Climáticas”, Francisco Ferreira,
➢“Exposição de Poemas”, Autores da NA
Aud. Lurdes Norberto, LAV
➢“Feira do Livro”, Autores da NA
➢“Museus, Parceiros na Educ. e Formação”, J. Freitas Campos, NA
Atividades extra nas Férias de Verão
➢“O caso Aristides Sousa Mendes – 2 filmes, 2 perspetivas”, Aristides
➢“Afetos, Poesia e Música”, Helena Torres Marques, NA
Sousa Mendes (neto) e Ewa Martins
➢“Alquimia do Ser/Meditação”, Lourdes Santos, NA
➢“Projeto Sénior: Competências cognitivas”, Afonso Herédia, Auditório
➢“Ciclo de cinema italiano”, Rosa Adanjo: Bellissima, Cinema Paraíso,
Ruy de Carvalho, Carnaxide
Noites Brancas, O Carteiro de Pablo Neruda, Roma, Sentimento
➢“Salário mínimo nac.e política. rendimentos”, António Saraiva, NA
➢“Dança”, Carmo Prazeres, NA
➢“Sophia de Mello Breyner”, Margarida Magalhães Ramalho
➢“Ginástica de Manutenção”, Elsa Silva, NA
➢“Vida de Professor”, divulgação de livro, José Luís Sousa
➢“Yoga”, Florinda Grave, NA
➢Sobre “A Criação do Mundo” de Miguel Torga, Clara Rocha, NA
Outras Atividades
Ida a Espetáculos
➢“1º Encontro em Rede da Rede Social de Oeiras”,CMO
➢“A Matança Ritual de George Matromas”, Teatro Nacional de D. Maria
➢“2.º Peddy Paper NA”, LAV
II, Lisboa
➢“Aprovação do Projeto de Ampliação das Instalações da NA”, CMO
➢“Chicago”, Teatro da Trindade, Lisboa
➢“Assembleia Geral NA”, Salão Paroquial, LAV
➢“Tio Vânia”, Teatro Lurdes Norberto, LAV
➢“Recolha de bens para a Associação Ajuda de Mãe”, NA
Cinemania - Coordenação: Luísa do Ó
➢“NA, Madrinha do Leite para famílias carenciadas ”, UF ALCD
➢“Bruscamente no verão passado”, Roteiro de Tennessee Williams,
➢“Cabaz de Natal p/ famílias carenciadas”, UF ALCD, NA
Joseph L. Mankiewicz
➢“Campanha de Recolha de Tampas de Plástico”, NA
➢“Fúria de viver”, Nicholas Ray, NA
➢“As Fitas da nossa Vida”, cinema semanal, J. B. Preto, NA
➢“Sonata de Outono”, Ingmar Bergman, NA
➢ “Exposição de Cartazes, anunciando os filmes do: Cinema das 4.ªs
Caminhadas - Coordenação: Arlete Medina
feiras”, Maria Vidal, NA
Semanais de proximidade e destaque das mensais:
➢“Festa de Natal”, Salão Paroquial, LAV
➢“Luzes de Natal na Baixa”, Lisboa
➢“Missa de Sufrágio p/ associados NA e familiares falecidos”, Ig. LAV
➢“Monsanto”, Lisboa
➢“Poesia e Prosa nos Afetos”, candidaturas NA, 1.ª iniciativa CMO
➢“Vimeiro e Santa Cruz”, Região do Oeste
➢“Reportagem televisiva sobre a Nova Atena”, Canal E2, Escola
Dança - Coordenação: Carmo Prazeres
Superior de Comunicação Social
➢“Danças com Tradição”, Grupo de Dança NA, Mostra de Dança da ➢“S. Martinho: Magusto”, Salão Paroquial, LAV
Faculdade de Motricidade Humana, Jamor
➢“Torneio Final de Walking Football”, Estádio da Luz, Lisboa
Jograis - Coordenação: M.ª José Saraiva
➢“Venda de Natal”, Pepa Hipólito, NA
➢“Evocação do 1.º Centenário de Sophia de Mello Breyner”, conjunta
com José Luís Fernandes Santos, Palácio Marquês de Pombal, LAV
Ficha Técnica
➢“Festa de Natal da NA”, Salão Paroquial, LAV
Título - A NOV’IDADE
➢“Sophia de Mello Breyner”, homenagem com M.ª de Lurdes Esteves e
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