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Neste número >>> 
▪ Saiba quem é quem na Nova Atena 

▪ Conheça melhor a Professora Conceição Gonçalves 

▪ Conheça melhor o Aluno Manuel Monteiro 

▪ Saiba mais sobre as aulas de História Geral da Idade Moderna 

▪ Perceba como é importante frequentar uma universidade sénior 

▪ Veja as nossas sugestões de eventos e aulas 

Universidade Sénior de Linda-a-Velha 

Newsletter 
#4 

nova atena 

PA R A B É N S  
NOVA ATENA! 

“HAPPY BIRTHDAY MISS JONES”, original de Norman Rockwell (1956) 
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SABIA QUE… 

Em 1934, no seu livro “Mensagem”, o grande poeta 
Fernando Pessoa escreveu que “Deus quer, o homem 
sonha, a obra nasce”. 

Assim aconteceu há 14 anos, quando o sonho de 
Conceição Gonçalves e Adelaide Duarte começou a 
ganhar a forma que daria origem à NOVA ATENA - a 
nossa “casa de saberes e afetos”. Com vontade firme 
e muito entusiasmo, agregaram outras vontades e, em 
Abril de 2008, foram 92 os sócios fundadores desta 
nossa Associação. 
Formalizaram os seus fins e, no Artigo 3º  dos 
Estatutos, deixaram claro qual era o âmbito das suas 
atividades: 
(1) na vertente pedagógica, com a ocupação dos 
associados, na promoção do bem-estar físico, 
psicológico e social pela cultura, arte e outros 
domínios; 
(2) na vertente social, com ações numa perspetiva de 
inclusão através do apoio à integração social e 
comunitária. 

Com ideias bem claras e definidas, um elevado grau de 
ambição e muito afinco, deitaram mãos à obra, 
levando consigo cada vez mais associados na 
concretização dos seus objetivos. 

O que foi feito nestes 14 anos, e o que está a ser feito 
presentemente, levaria muitas Newsletters para o 
descrever e a profusão de números tornaria a leitura 
pouco convidativa.  

Mas… SABIA QUE há uma forma, 
quase exaustiva, de ter acesso a 

toda essa informação, em 
construção/atualização 

permanente, mostrada de forma 
aprazível, colorida e ao vivo? 

…É AQUI:    
www.novaatena.pt 

Propomos-lhe que se conceda 
alguma disponibilidade de tempo, 

que deixe a curiosidade  

à solta na ponta dos dedos e aceda 
à nossa página na internet. 

Depois, vá navegando pelas várias 
secções que lhe são apresentadas e 

ficará a saber o que fizemos,  
o que estamos a fazer e como 

chegámos ao que somos hoje –  
a NOVA ATENA, sempre forte e 

renovada, de que faz parte e que está 
de PARABÉNS neste mês de Abril! 

Experimente e verá que  
não se vai arrepender!!! 
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Sabe quem vai ficar a conhecer  
um pouco melhor este mês? 

Digo-lhe que são três associados que, entre  
outras funções, têm de  manter a “ordem” nas 
reuniões da Assembleia Geral da Nova Atena, 

dirigindo, orientando e disciplinando os trabalhos. 

São exatamente esses em que está a pensar:  
os elementos da MESA DA ASSEMBLEIA GERAL! 

Quem é Quem? 

FERNANDO MARQUES 
2º Secretário 

MARIA DO CÉU MATOS 
1º Secretário 

LOCAL E DATA DE NASCIMENTO: 
 Santarém,  

3 de janeiro de 1949 
 

PROFISSÕES EXERCIDAS:  
Administração e Direção em empresas 

nacionais e multinacionais, em variados 
segmentos de atividade, (construção 

civil, imobiliário, fornecedores de 
hardware e software), com 

responsabilidades nas áreas  
Financeira e de Recursos Humanos. 

 
O QUE REPRESENTA PARA MIM SER 
MEMBRO DA MESA DA A.G. DA NA? 

Representa “dizer presente” a todos os 
desafios a que a Nova Atena se propõe.  

São 14 anos de dedicação a  
esta nobre causa, integrando  

os diversos Órgãos Sociais.  
A Nova Atena é para mim como  

uma filha muito querida, que teve um 
parto muito difícil. Resistiu a todas as 

adversidades e o “espírito Nova Atena” 
ganhou um vigor imenso, sempre 

continuado e animado por um 
voluntariado dinâmico, competente  

e comprometido, que a todos  
enaltece e muito orgulha. 

FERNANDO BOTAS 
Presidente 

LOCAL E DATA DE NASCIMENTO: 
 Camacupa (Bié, Angola),  

26 de fevereiro de 1950 
 

PROFISSÕES EXERCIDAS:  
Professora do Primeiro Ciclo  

do Ensino Básico. 
 

O QUE REPRESENTA PARA MIM SER 
MEMBRO DA MESA DA A.G. DA NA? 
É um gosto e uma honra contribuir 

para a vida democrática da  
Nova Atena. 

LOCAL E DATA DE NASCIMENTO: 
 Lisboa,  

14 de maio de 1943 
 

PROFISSÕES EXERCIDAS:  
Toda a minha vida profissional foi 

realizada na área financeira de 
várias empresas, tais como: 
 Empresa Electro Cerâmica,  
Telefones de Lisboa e Porto,  

CN-Comunicações Nacionais,   
Portugal Telecom,SA  
e PT Comunicações. 

 
O QUE REPRESENTA PARA MIM SER 
MEMBRO DA MESA DA A.G.  DA NA? 
Estar na Mesa da A.G. permite-me 
acompanhar de perto a atividade 

da Associação e a satisfação 
pessoal de participar num projeto 

social multifacetado de valor 
reconhecido, o que, pessoalmente, 
me dá uma sensação de utilidade 

que considero fundamental na atual 
fase da minha vida.  
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Nasceu na aldeia de Almeidinha, concelho da Guarda,  
em 13 de maio de 1943. 

Estudou no Liceu Nacional da Guarda, fez o Curso do 
Magistério Primário e licenciou-se em História na 

Faculdade de Letras de Lisboa. 

Teve ainda formação complementar em diversas áreas: 
História da Arte,  Escola Comunitária, Qualidade 

(Fontainebleau), Ensino Individualizado (Corunha) e  
Tecnologia da Libertação (Roma). 

 
 

Os Nossos… 

No plano profissional, foi  professora de História e História da Arte no ensino secundário, após 
um ano de lecionação no ensino básico. 

Desempenhou cargos de Direção no Colégio do Sagrado Coração de Maria, na Escola 
Secundária de Miraflores e na Escola Secundária Marquês de Pombal, em Lisboa. 

Desenvolveu também vários projetos com jovens: “Tabaco ou Saúde”, “Educação Sexual” e 
“Participação Democrática na Escola”. 

Foi ainda Diretora da Comunidade Vida e Paz, dedicada a apoiar e curar os sem-abrigo da 
cidade de Lisboa. 

É associada fundadora da Nova Atena, foi Presidente da Direção da mesma durante dois 
mandatos seguidos (entre 2008 e 2013), aí lecionando desde há vários anos a disciplina de 
História da Arte Moderna. 
 

Conceição Gonçalves 

 

um LIVRO… 
Cisnes Selvagens  
Jung Chang 

 
Maria de Lourdes 

Pintasilgo 

uma PERSONALIDADE  
NACIONAL… 

     

Um DISCO… 
Qualquer um do 
Zeca Afonso 

 Thomas Moore 
uma PERSONALIDADE  

INTERNACIONAL… 
     

um FILME… 
A Missão 
Roland Joffé 

 Força de vontade uma QUALIDADE… 

     

um PASSATEMPO… Ver arte  Ser esquecida um DEFEITO… 

     

uma VIAGEM… Patagónia 
Que o mundo conviva  

em harmonia 
um DESEJO… 

     

uma CIDADE… Paris 
Não faças aos outros o que 

 não queres que te façam a ti 
uma MÁXIMA… 

     

um TALENTO QUE  
GOSTARIA DE TER… 

Desenhar bem  
Fazer felizes os que 

convivem comigo 
um LEMA DE VIDA… 

 

 
 

 

 

Continua na página seguinte… 
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  …Professores 

Conceição Gonçalves não é apenas uma professora da Nova Atena: ela é 

uma das fundadoras desta nossa casa e a sua Associada nº 1! 

Não podíamos, pois, perder a oportunidade para procurar saber um pouco 

mais sobre alguém que tanto tem dado a esta Associação. 

 

 
  O QUE SIGNIFICA PARA SI SER A ASSOCIADA Nº 1 DA NOVA ATENA? 

Ser a Associada nº 1 da Nova Atena não é para mim relevante, a não ser pelo 
apelo à memória de um dos momentos mais apaixonantes da minha vida: 

aquele em que, em total paridade com a colega Adelaide Duarte,  
Associada nº 2, tomei a iniciativa de fundar Nova Atena.  

Ambas lecionávamos voluntariamente a disciplina de História da Arte numa 
universidade sénior. Às nossas aulas, numa pequena sala do Palácio 
Ribamar, os numerosos alunos que desejavam assistir, não cabiam.  

Alguns traziam bancos de casa para se acomodarem, outros encostavam-
se aos vidros de uma pequena janela no exterior. Também era um drama 

mostrar imagens, essenciais nesta disciplina: experimentava-se com 
maquinaria trazida de casa ou emprestada, faziam-se cortinas em casa, 

mas nunca se atingia o nível pretendido.  
As dificuldades colmatavam-se em pequena parte com saídas a museus, 

exposições e eventos oportunos que, para além do interesse pelas 
aprendizagens que proporcionavam, originaram uma convivência geradora 

de amizades “para a vida inteira”. 

Pressenti cedo que podia contar com as valias destes nossos alunos, 
possuidores de elevado interesse pela cultura e com uma personalidade 

conotada por um espírito de entrega, partilha e solidariedade.  
No trato quotidiano, despojado de epítetos académicos ou profissionais, 

tornámo-nos próximos, amigos, fraternos, o que inspirou boa parte do que 
apelidamos de “espírito Nova Atena”. 

Em 12 de abril de 2008, já com a colaboração de António Praça, Associado nº 
3, realizámos o ato fundacional apresentando os estatutos e órgãos sociais. 

Apoiados pela tão empenhada equipa de Direção ali eleita, e pela 
colaboração ativa dos que designámos por Sócios Fundadores, partimos 

confiantes para construir passo a passo a nossa nova Associação. 
 

TENDO VIVIDO TÃO INTENSAMENTE ESTA NOSSA “CASA DE SABERES E AFETOS”,  
COMO GOSTARIA QUE A NOVA ATENA FOSSE AMANHÃ? 

Atenta à novidade do tempo, mas sem suprimir ou adulterar os seus valores: inclusão, 
cultura e gosto pela arte, solidariedade, democraticidade e gratuidade.        
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 Os Nossos Alunos 
Sou o associado nº 30 da Nova Atena e um dos seus fundadores. 

Sou natural de Lisboa e nasci em Alcântara, em 1947.  
Ingressei no serviço militar em 1968, tendo sido mobilizado para  
São Tomé e Principe.  

O meu primeiro emprego foi na Fundação Calouste Gulbenkian 
onde, como medidor orçamentista, pertenci ao grupo que 
desenvolveu o projeto de construção da sua sede.  
Mais tarde, ingressei na firma Profabril onde desempenhei as 
funções de projetista de infraestruturas. Durante o tempo em 
que lá trabalhei o projeto que mais me envolveu foi o da Expo 98. 
Após a reforma fiz parte dum outro projeto, também este muito 
interessante, que foi o da recuperação ambiental de minas. 
.desativadas de norte a sul de Portugal. 

Ocupo os meus tempos livres fotografando, viajando e executando trabalhos manuais, 
criando peças de vários tipos e em diversos materiais.  

Sempre que tenho possibilidade, viajo dentro e fora do país. Dificilmente consigo ter uma 
viagem de eleição porque todas elas nos fazem guardar momentos inesquecíveis,  

mas talvez as que mais me tenham marcado tenham sido as viagens à Índia e ao Japão.   

Devido à minha aptidão para a “bricolage”, fui dando o meu contributo  
na manutenção da nossa Associação.  

Pelo facto de alguns associados mostrarem interesse pela fotografia,  
iniciei o “Clube de Fotografia”,  disciplina onde cada um dos frequentadores  partilhava os 

seus conhecimentos.  
Também pertenço ao grupo masculino de convívio gastronómico  

denominado  “O Clube dos Gajos”, desde o seu início. 

O lema “saber e bem estar”, que faz parte do nosso logótipo,   
 O “saber” foi-nos possível pela disponibilidade dos professores que continuaram com as suas 

aulas  e pelos informáticos que, incansavelmente, prepararam os meios.  
O “bem estar” foi-nos transmitido pelos nossos associados médicos que se prontificaram a 

dar sua ajuda sempre que consultados. 

Manuel Monteiro 

 

 
Fotografias  

de  
MANUEL 

MONTEIRO 
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  Uma aulazinha por dia  
nem sabe o bem que lhe fazia… 
Saiba mais sobre a disciplina de  
HISTÓRIA GERAL DA IDADE MODERNA,  
pela voz da Professora Pilar da Encarnação. 

 

Espero que os meus alunos 
tenham adquirido um novo olhar 
para a História, porque, quando 

ela se compreende, abre-nos 
novos horizontes e  

ajuda-nos a entender 
 melhor o presente. 

Eu tenho sido a  principal 
beneficiária desta 

experiência, pois  
obriga-me a rever  

matéria, a manter-me  
ativa e o relacionamento 

afetivo que se  
estabelece  com os alunos  

é muito gratificante. 

Quando me iniciei, foi minha intenção  
dar aulas claras, leves e atrativas, com a  

máxima visualização de imagens e mapas. 
Nunca tinha trabalhado com PowerPoint,  

mas aprendi a prepará-lo.  

Tinha perfeita noção do modo pesado e 
fastidioso como a maior parte das pessoas da 

minha geração aprendera História.  
Era pois importante dar a conhecer  

uma Nova História, aberta  
aos factos sociais, económicos  

e políticos. 

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

E DOS MATERIAIS UTILIZADOS? 
 

COMO ACHA QUE AS AULAS DE  
HGIM CONTRIBUEM PARA  

AUMENTAR OS CONHECIMENTOS  
DE CADA UM DOS ALUNOS? 

COM VÁRIOS ANOS DE  
PROFESSORA NA NOVA ATENA,  

O QUE GOSTARIA DE REALÇAR 
DAQUILO QUE TEM SIDO  

ESTA SUA EXPERIÊNCIA? 
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QUAIS SÃO AS MOTIVAÇÕES DOS ALUNOS?  
As principais motivações dos alunos são no domínio do saber (aumentar os conhecimentos, aprender, viajar e 

partilhar experiências) e no domínio do estar (conviver, conhecer pessoas e diminuir o isolamento). 
 

 
 

AS UNIVERSIDADES SENIORES TÊM INFLUÊNCIA NA PERCEÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE DO ALUNO?  

Sim, já que 62,3% dos alunos em Portugal e no Brasil revelam sentirem-se melhor, do ponto de vista de saúde, após 

a frequência da US. O facto de as US oferecerem aulas de desporto e motricidade (são as disciplinas com mais 

alunos em 2019) e de saúde também contribui para esta perceção. Todos os alunos das UTI fazem alusão ao 

contributo das UTI para o seu bem-estar, bem como a manutenção do mesmo.  
 

AS UNIVERSIDADES SENIORES TÊM INFLUÊNCIA NA PERCEÇÃO DA DEPRESSÃO DO ALUNO?  

Sim. Os dados (…) revelam uma taxa de depressão inferior que pode ir até 7 vezes menos quando comparada com 

outros estudos sobre este tema nos idosos. No geral, projetos semelhantes às US (realização de atividades 

socioeducativas, desportivas, culturais, sociais, recreativas e de convívio) têm resultados análogos.  
 

AS UNIVERSIDADES SENIORES TÊM INFLUÊNCIA NO SENTIMENTO DE SOLIDÃO E ISOLAMENTO DOS 

ALUNOS?  

Sim: Os dados (…) revelam que os alunos se sentem menos sós, o que diminui a sensação de solidão e isolamento.  
 

AS UNIVERSIDADES SENIORES TÊM INFLUÊNCIA NA REDE DE AMIGOS E CONHECIDOS?  

Sim. Os dados (…) revelam que os alunos das US aumentaram a sua rede de contactos sociais e têm mais amigos 

e conhecidos do que anteriormente. A participação ativa por parte dos idosos nas US promove a criação de autênticas 

redes comunitárias que têm um efeito comprovado no bem-estar psicológico e satisfação de vida.  

(…) A importância do papel das redes comunitárias no processo de envelhecimento deve-se ao seu efeito protetor 

de evitar o stresse, gerando o “efeito almofada” que amortece o stresse associado ao envelhecimento (…).  

E “Nestes espaços, o sénior dá lugar ao seu lado afetivo, desenvolve amizades, cria laços muito profundos, encontra, 

em muitos casos, uma nova família. Para além de potenciar novas amizades, o indivíduo que frequenta uma 

universidade sénior pode ter outro tipo de interesses, como por exemplo encontrar um novo amor. Isto acontece 

diversas vezes nesses meios e em alguns casos traduz-se mesmo em casamento”. 

PRINCIPAIS RAZÕES PARA FREQUENTAR AS UNIVERSIDADES SENIORES (US) EM PORTUGAL 

Continua na página seguinte… 
 

 

PELA SUA SAÚDE, FREQUENTE UMA 
UNIVERSIDADE SÉNIOR! 
 

Com a devida vénia, aqui deixamos reproduzidos alguns excertos da 
tese de doutoramento “Universidades Seniores Portuguesas: 
Caracterização e Desenvolvimento“ apresentada em 2020, em 
Salamanca, pelo Professor Doutor Luís Jacob (Presidente da RUTIS - 
Rede de Universidades da Terceira Idade desde 2005), na qual o autor 
evidencia que os alunos destas universidades são mais felizes, mais 
saudáveis e mais ativos do que a maioria dos seniores. 



9 
 

  

(…) Percebemos que nos últimos anos foram feitas 

mais de cinquenta teses académicas sobre este 

universo, o que constitui um considerável acervo e 

uma boa fonte de conhecimento e experiências.  

De realçar que estes textos têm em comum um 

predicado: o bem que as US fazem às pessoas.  

“As universidades seniores têm vindo a dar um 

contributo muito valioso à sociedade e mais ainda à 

vida dos indivíduos seniores”. 

Conseguimos caracterizar os alunos que 

frequentam as US, saber as suas motivações, 

percursos e características. São mais de 61.974 

seniores, a maioria mulheres, que semanalmente 

frequentam as US, com um grau de lealdade e 

satisfação elevado. Algumas pessoas com o mínimo 

de escolaridade que dezenas de anos depois 

regressam a uma escola. Uma escola diferente 

daquela que conheceram, mais inclusiva, mais 

divertida, mais aberta, mais moderna e adaptada 

aos seus desejos de pessoa maior. 

É aqui que os seniores vão realizar os seus sonhos 

de “menina e moça”, no palco com o grupo de teatro, 

em cima do estrado com a tuna ou atrás de 

cavaletes a pintar o mundo. Vão descobrir o mundo 

da internet e das ferramentas digitais, alguns vão 

voltar a namorar e outros vão encontrar um novo 

sentido para a vida na reforma.  

Analisámos o impacto que tudo isto tem na saúde 

física, mental e social dos alunos seniores. 

Entendemos que as US são um grande “remédio” 

que tomado regularmente contribui para a felicidade 

e bem-estar das pessoas mais velhas. As US fazem 

bem à autoestima, ao corpo e à alma, promovem o 

conhecimento e aumentam a rede de amigos e 

conhecidos. Diminuem o consumo de medicamentos 

e previnem a depressão. 

Conclusões: 

Dos 7.544 professores, sabemos que são na maioria 

licenciados, de todas as idades, a grande maioria são 

voluntários, passam 2 horas semanalmente na US e 

sentem-se muito felizes sendo professores voluntários. 

As suas principais motivações são gostar de ajudar os 

outros e gostar de ensinar/partilhar conhecimentos. 

Do processo pedagógico retivemos quatro pontos 

importantes: 

1. O afeto é fundamental. Existir um elo emocional entre 

quem ensina e quem aprende. Por isso, o que 

aprendemos com os nossos pais, avós ou irmãos é tão 

importante e vinculativo. (…) 

2. A garantia que todos sabem e não só o professor. 

(…) “Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos 

nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos 

alguma coisa. Por isso aprendemos sempre”. É muito 

importante democratizar a educação, esquecer o 

modelo que só o professor é detentor da sabedoria, 

mas aproveitar os saberes de todos, para em conjunto 

aprenderem mais e melhor. 

3. A importância de aproveitar a curiosidade e a natural 

vontade de aprender que todas as pessoas têm. Implica 

também aumentar a consideração da potencialidade 

cognitiva de aprendizagem de todos os sujeitos de 

qualquer idade. Considerar que, independentemente da 

idade ou capacidade intelectual, todos podemos 

aprender. 

4. Aproveitar a experiência de vida e de conhecimentos 

que os alunos seniores têm em prol do grupo e das 

aulas, assim como priorizar as actividades práticas e 

experimentais no processo pedagógico. 

IMAGEM GERAL DOS PROFESSORES  

IMAGEM GERAL DOS ALUNOS  

PODE CONSULTAR O DOCUMENTO EM: 

 https://knowledgesociety.usal.es/sites/default/files/tesis/Tese%20Doutoramento_US_Luis_Jacob.pdf 
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DIA 1  Visita guiada ao Salão Nobre da C. M. Cascais, 
sobre o património azulejar do aguarelista Eduardo 
Leite, e à Casa de Santa Maria, de Raul Lino, no 
âmbito do estudo da arquitetura portuguesa. 
 

DIA 1  Visita guiada ao Museu do Dinheiro, em Lisboa, 
no âmbito da disciplina de Economia. 
 

 

DIA 19  Início da receção dos trabalhos candidatos ao  
12º Concurso de Atividades Culturais e Artísticas 
Nova Atena (até 6 de maio). 

DIA 21  Festa de comemoração do 14º aniversário da  

Nova Atena (presencial). 

DIA 21  Lançamento do 1º Volume da coletânea  
dos contos e poesia elaborados pelos associados 
durante a pandemia (entre abril e dezembro de 
2020). 

DIA 23 Caminhada "Passadiços da Duna da Cresmina - 
Guincho". 

DIA 28 Palestra virtual de José Espinheira Gomes 
sobre o autismo. 

ABRIL 

A Nova Atena tem vindo a 

colaborar, com a recolha de 

alguns bens, na campanha de 

solidariedade em benefício do 

povo ucraniano, que na 

sequência da guerra injusta que 

atinge o seu país, provocada pela 

invasão russa do passado dia 24 

de fevereiro, enfrenta com 

coragem uma tragédia 

humanitária, necessitando da 

ajuda de todos nós para minorar 

as suas carências e sofrimento, 

até que a paz regresse! 

ELAS 

Mar de gente, multidão imensa 

A pé, de carro, comboio, camioneta 

Ao vento, à chuva, à neve 

São elas 

Mulheres, mães… 

Nos braços, pela mão 

Um sem número de crianças, 

Enxames em fuga 

Entre a silenciosa ânsia e a calma desesperada 

De quem tudo deixa à mercê da guerra, 

Os bens, as memórias materiais, o ganho de uma vida 

Todo um passado por bombas queimado, para sempre na mente 

gravado! 

Abnegadas abelhas 

Que tudo deixam à mercê da guerra, 

Pai, marido, filho amado, a força máscula feita soldado, 

Bravos guerreiros no descalabro de um país duramente invadido e 

chacinado! 

Ao vento, à chuva, à neve 

São elas 

Mulheres, mães 

Abnegadas abelhas, ao cortiço voltarão na hora da reconstrução!!! 

MARIA SILVEIRA 

(Luísa Machado Rodrigues) 

2022.03.08 
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ALMOÇO DE DOMINGO 
José Luís Peixoto 
Edição Quetzal Editores 
 

Romance biográfico sobre Rui Nabeiro. 
Através da sua família, é-nos contada a 
história de várias gerações portuguesas. 
Um romance sobre envelhecer, a luta 
contra o tempo e, principalmente, o 
amor de uma família num simples 
almoço de domingo. 

L
IV

R
O

S
 

O AMOR É TÃO SIMPLES 
Texto de Noel Coward 
Encenação de Diogo Infante 
Teatro da Trindade | até 1 de maio 
 
Nestes tempos tão atormentados 
será bom assistir a uma deliciosa 
e intemporal comédia, que 
reflete sobre o papel da fama, do 
amor e do próprio Teatro. 

T
E

A
T

R
O

 

C
IN

E
M

A
 BELFAST 

Realizacão de Kenneth Branagh 
 
A vida de uma família 
protestante da Irlanda do  
Norte da classe trabalhadora  
na perspetiva do seu filho de 
9 anos, Buddy, durante os 
tumultuosos anos de 1960. 

M
Ú

S
IC

A
 MIRAMAR II 

Frankie Chavez e Peixe 
 
Dois dos melhores guitarristas nacionais apresentam o  
segundo volume do Projeto Miramar, no qual voltam a apostar  
na aparente e enganadora simplicidade das guitarras acústicas. 
Disco gravado durante o confinamento, numa residência artística 
na nortenha praia de Miramar, conta com a participação de Mário 
Laginha (piano) e António Serginho (percussão). 
 

ABRIL 
T

E
A

T
R

O
 

E
X

P
O

S
IÇ

Õ
E

S
 A ÓPERA CHINESA 

Museu do Oriente 
 
Ritual, Tradição e Espetáculo 
definem a exposição de cerca 
de 280 peças (trajes, perucas, 
toucados, marionetas, etc.) 
desta emblemática 
embaixada cultural da China, 
vinda do século XI. 

O
U

T
R

O
S

 

JARDIM BOTÂNICO TROPICAL 
Largo dos Jerónimos, Lisboa 
 

Situa-se na zona monumental de Belém, junto ao Mosteiro dos Jerónimos. 
Ocupa uma área total de cerca de 7 hectares, integrando um Parque 
Botânico com 5 hectares. Com um património vegetal especializado em flora 
tropical, o Jardim encontra-se classificado como Monumento Nacional. 

VISITAS ORIENTADAS: terça-feira, sábado e domingo: 15h-16h  
(a inscrição deve ser efetuada com uma antecedência mínima de 5 dias). 
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CLUBE DE LEITURA  

Este mês, com o Professor Jorge Proença continuaremos a fazer a leitura comentada do livro           

"O Sétimo Juramento", de Paulina Chiziane, laureada com o Prémio Camões de 2021. 

Prosseguiremos com a leitura de poesia variada de autores portugueses (Jorge de Sena, 

Manuel Alegre, António Gedeão, Eugénio de Andrade, David Mourão Ferreira, Ruy Belo, José 

Régio, Miguel Torga, entre outros) dita pelos melhores "diseurs" do país, bem como por alguns 

colegas da Nova Atena. 

Esperamos por si! 

INFORMÁTICA - DÚVIDAS 
Não sabe como receber e enviar e-mails a partir do seu computador, tablet ou telemóvel? Ou como fazer uma cópia 

de segurança dos ficheiros que tem no computador ou da informação que tem no telemóvel? Ou como configurar o 

computador quando começa a ter algumas dificuldades de visão? Ou ainda onde deve guardar os ficheiros que cria 

no seu computador, que transfere da Internet ou que recebe por e-mail ou Facebook? 

Então do que é que está à espera para começar a assistir às aulas do Professor Paulo Folgado, onde pode ver 

esclarecidas todas as suas dúvidas relacionadas com computadores pessoais, tablets, smartphones, máquinas 

fotográficas digitais, relógios “inteligentes”, etc.?! 

Apresse-se que o ano letivo já vai a meio! 

CINEMA 

Em Abril, o Professor Jorge Barata Preto vai 

conduzir-nos numa cavalgada pelo Velho 

Oeste americano para nos mostrar alguns dos 

mais icónicos westerns. 

GIDDY UP COWBOY! 
George Stevens Arthur Penn Arthur Penn 


