
 
EDITORIAL 
Vitor Carvalho 
Presidente, Nova Atena 

Um acaba, outro se prepara…  

O verão chegou mais cedo, mas, 

mesmo assim, quisemos terminar o ano 

letivo um pouco mais tarde, face ao 

interesse dos associados em concretizar 

atividades importantes. É esse o nosso 

papel enquanto Direção: estar atentos ao 

pulsar da Associação.  

Foi um longo e excitante ano letivo, 

tendo-se cumprido e até excedido o plano 

inicialmente traçado. Para além do 

profissionalismo dos professores e 

qualidade das aulas que nunca é de mais 

salientar, palestras, workshops, visitas de 

estudo, viagens, caminhadas, eventos 

musicais, teatro, jograis, danças, etc., 

marcaram meses de intensa atividade. Em 

todas as iniciativas foi bem marcante o 

“espírito Nova Atena” que faz toda a 

diferença: empenhamento voluntário, 

dedicação, alegria e paixão no que se faz, 

respeito por todos,  pelos valores e ideias 

de cada um, igualdade de tratamento. 

Naturalmente que haverá sempre 

aspetos a melhorar e para isso as opiniões 

dos associados são sempre bem-vindas. 

Houve diversos melhoramentos nas 

instalações e apoio a atividades, como seja 

na cozinha, controlo de inundações, 

alteração de salas, compra de piano, com 

impactos relevantes, esperamos.  

Neste número, falamos do que de mais 

relevante se passou nos últimos seis meses 

e que tem relação com as  nossas  atividades de “Saber e Bem-Estar”. 

Aprendemos a melhor apreciar Manoel de Oliveira e o seu legado 

cinematográfico; um olhar sobre Gunter Grass orienta-nos na 

compreensão das metamorfoses por que passou o que viria a ser 

Prémio Nobel da Literatura, com fortes ligações a Portugal. Outro 

Prémio Nobel da Literatura, W.B. Yeats é também recordado pela 

importância que teve para a afirmação da sua Irlanda natal. Nestas 

lembranças cabe também a referência a uma mulher do Sec. IV D.C., 

Hypatia de Alexandria, que viveu “para além do seu tempo”. Foi uma 

das primeiras mulheres a estudar e ensinar filosofia, matemática e 

astronomia, tendo sido vítima de fanatismo religioso. 

Registamos a conversa com Júlio Machado Vaz no seguimento da 

excelente conferência proferida para os associados da Nova Atena em 

janeiro findo. Ficámos mais sábios e mais conscientes da importância 

de, citando, “continuar em movimento neuronal, logo, vivo…”.  

Nova Atena vai seguramente nesse sentido: envelhecimento ativo.  

Além do refrescamento de memórias que a rubrica “Efemérides” 

nos trás, temos uma análise da rutura cultural que aconteceu há cem 

anos com a publicação da primeira de duas únicas edições da Revista 

Orpheu – o que nos faz refletir sobre a importância da cultura na vida 

do País, ao tempo, em vésperas de entrar na I Grande Guerra.  

Um dos marcos históricos da literatura do imaginário infantil é 

recordado nos 150 anos de “Alice no País das Maravilhas”.   

No 7º aniversário da Nova Atena, condignamente celebrado nos 

jardins da Associação, com muita alegria, revisitamos  a sua história e  

principais desafios que a Direção fundadora enfrentou. A saúde 

financeira da Associação é também salientada como corolário da 

estratégia de consolidação da Nova Atena. 

A propósito do Ano Internacional da Luz,  comemorado em 2015, 

faz-se referência a Dante Alighieri, através de excerto de “A Divina 

Comédia”,  e dá-se espaço de afirmação aos poetas e cronistas da Nova 

Atena.  

Na área da saúde temos um interessante relato histórico dos 

desafios no pós-25 de Abril no apoio médico às zonas rurais.  

Experiências sobre “arte com conchas” e outras vocações 

descobertas na idade sénior, relacionadas com pintura e música, dão 

boa nota das vivências na Nova Atena.  

Uma nota final sobre o extenso plano de atividades da Nova Atena 

para 2015: pensamos que estamos a ir ao encontro das expectativas 

multidisciplinares dos associados e os relatos dos eventos já realizados 

são disso prova. Contudo, temos a noção de que muita coisa há a 

melhorar nos aspetos de espaçamento temporal e de diversidade, 

estando sempre abertos às sugestões dos associados.  

Votos de bom e retemperador verão! 
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PERSONALIDADES… 

 

«MANOEL DE OLIVEIRA» 
Luísa do Ó 

Docente, Nova Atena 

Manoel   Cândido    

Pinto de  Oliveira    

(Porto, 11.12.1908) 

despediu-se a 2 do 

mês de Abril na sua 

cidade do Porto. 

Não podia a 

CINEMANIA da 

Nova Atena deixar de prestar homenagem ao mais 

notável e premiado dos nossos homens do cinema, tido 

entre os melhores do mundo.  

Escolhemos um filme magnífico, A CAIXA, um 

dos menos referidos, ainda assim uma obra de arte, pelo 

olhar cirúrgico que lança sobre o mundo do fatalismo 

fadista dos bairros pobres de Lisboa. Os cegos e os que 

vivem da sua cegueira. A ironia e o humor tão próprios 

de Manoel de Oliveira, presentes na tragicomédia 

universal da vida.  

Realizador singular, tratou o cinema como ele 

merece, como Arte. Arte a sua tantas vezes 

incompreendida.  Manoel de Oliveira não foi profeta na 

sua terra. O Artesão-Criador é por definição um 

pioneiro, e único. Muitas vezes, só depois de 

transformado em Memória será visto com outros olhos 

e reconhecido. Começou no cinema mudo, mas estreou-

se na ficção já no sonoro, em 1942. E o seu olhar é o 

olhar de um poeta. A teatralidade que impõe aos 

argumentos (nunca perde de vista o teatro como Arte 

Nobre) e o olhar demorado da câmara – como o poeta 

que pára para descer ao que está para além da realidade 

visível e sobre ele reflecte – são o estilo que explora e 

desenvolve, a sua expressão própria, como uma 

assinatura. Para que a posteridade o torne 

inconfundível.  

Assim vai Manoel de 

Oliveira construindo a 

sua obra, como alguém 

disse, “a alma de um 

cinema puro”. 

Só um mestre            

da cinematografia – 

realizador e argumentista 

– que despreza críticas e 

resultados comerciais e 

faz um filme pelo 

simples gozo de o fazer, 

pode manter-se leal ao 

cinema puro e à alma. 

Assim foi Manoel de Oliveira, o poeta da imagem,  leal 

à sua Arte.  

«GUNTER GRASS» 
Maria da Graça Cêncio 

Docente, Nova Atena 

Günter Wilhelm Grass 
(16.10.1927 - 13.04.2015). Foi 

argumentista e escultor.  Nasceu 

e cresceu em Danzig, (actual 

Gdansk, Polónia).  Tinha doze 

anos quando deflagrou a Segunda 

Guerra Mundial.  Aos dezasseis 

anos, integrou a Juventude 

Hitleriana, combateu e ficou 

ferido em combate.   

Foi detido pelas tropas norte 

americanas, na Checoslováquia, sendo libertado em 

1946. Sobreviveu trabalhando na agricultura, numa 

mina e como aprendiz de pedreiro.  

Estudou na Academia das Artes de Dusseldorf e na 

State Academy of Fine Arts, em Berlim Ocidental.  

Entre 1956 e 1960, trabalhou como escultor e escritor, 

em Paris.  Em 1956, escreveu “Die Blechtrommel”,  

(“O Tambor”), o  primeiro da triologia “Danzig”, 

continuada com o conto “Katz und Mauz”, (O Gato e o 

Rato”) e concluída com o romance “Hundejahre”, 

(“Anos de Cão”).  Atingiu a fama com esta triologia.  

Instalado em Berlim Ocidental, desde 1960, e 

interessado, cada vez  mais,  na luta politica, acabou 

por aceitar o convite para participar na campanha 

politica de Willy Brandt, eleito senador, de 1969 a 

1974.  

A partir da década de 70, debruçou-se sobre temas 

relevantes:  pacifismo, ecologia, feminismo e o papel 

dos intelectuais na construção de um mundo melhor.  

Foi considerado um dos maiores escritores alemães, 

tendo recebido diversos prémios, entre eles, o Prémio 

Nobel da Literatura (1999). 

Gunter Grass esteve muito ligado a Portugal.  Viveu 

em Lagoa, Algarve, e depois, com a mulher, decidiu 

construir uma nova habitação na zona de Portimão.  

Passava longos períodos em Portugal, especialmente na 

Primavera e no Outono.  Teve fortes ligações com o 

Centro Cultural de São Lourenço, Almancil e, em 2003, 

o museu de Tavira /Palácio Galeria recebeu a mostra 

“Gunter Grass – 50 anos de obra plástica”. 

Considerado o porta-voz de uma geração de 

alemães, Gunter Grass foi um acérrimo defensor da 

esquerda politica, tendo-se manifestado contra as 

intervenções militares no Iraque. Escreveu, ainda, um 

poema de apoio à Grécia, onde criticava Angela Merkel 

por considerar a austeridade a única via possível. 

Deixou uma obra de vulto que se encontra traduzida 

e editada em Portugal.  
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FALANDO COM...    
  

 
 

Júlio Machado Vaz  
Psiquiatra e Sexólogo 

Doutorado em Psicologia Médica, foi 

 Professor Auxiliar no Departamento de Ciências do Comportamento 

no  Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto 

Vice-Presidente da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica 

 
Estamos num tempo de ampla emergência de Universidades Sénior por todo o país. Embora estas apresentem diferentes 

configurações têm como objetivo comum proporcionarem, em regime livre e independentemente de habilitações literárias, atividade 

inteletual e de lazer a populações ditas ‘não ativas’.  

 

Nova Atena (NA) – Face a esta dinâmica, o que se lhe 

oferece referir sobre um tão acentuado movimento em 

prole da pessoa sénior? 

Júlio Machado Vaz (JMV) -  Que a dinâmica nunca 

será exagerada e continuamos atrasados. Sem sequer me 

debruçar sobre a vulnerabilidade acrescida dos mais 

velhos no que a situações de violência aos mais diversos 

níveis diz respeito, lembro que o pano de fundo cultural 

nos é hostil. Vivemos prostrados perante a aparência, a 

juventude e um conceito de eficácia que valoriza a 

rapidez em detrimento da sageza. Todas as organizações 

que contribuam para a manutenção ou recuperação da 

auto-estima, para aposentações activas, física e 

mentalmente e para o aumento das redes de suporte 

social são de extrema utilidade. Exigindo embora todo o 

apoio a que como cidadãos temos direito, não sejamos 

ingénuos – se não nos organizarmos e fizermos ouvir as 

nossas vozes,  demonstrando ao mesmo tempo 

capacidade de iniciativa, o caminho será difícil e lento. 

Acresce que, perante a modificação da estrutura 

demográfica, a dinâmica afecta números cada vez 

maiores de cidadãos, que merecem viver um processo 

saudável e gratificante de envelhecimento e não 

“serem” velhos, com tudo o que de tristemente estático 

a expressão implica.   

NA – No caso concreto da Nova Atena, em que medida 

considera que fez sentido corresponder ao nosso convite 

para uma sua palestra dirigida aos nossos associados?  

JMV – Bom, o núcleo duro da resposta pertence-vos 

– valeu a pena ouvir aquele tripeiro de jeans e discurso 

desordenado? No que me diz respeito, sou franco –  é 

penoso abandonar o Porto, mas há amigos a quem seria 

impensável dizer não. A assistência foi tão estimulante 

como outras que venho encontrando em organizações 

semelhantes e o facto encanta o professor de 

Antropologia Médica, que vê no concreto viver, 

pletórica, a realidade que os livros de texto aconselham 

para a protecção das saúdes física e mental. Por outro 

lado, e com a devida vénia, prefiro recordar o diálogo 

em detrimento da minha exposição inicial, hoje em dia 

faço-as para evitar ser acusado de imperdoável preguiça, 

é na conversa que me sinto reconfortado. 

  

Por convicção no que ao resultado pretendido diz 

respeito, mas também por egoísmo puro e duro - é 

escutando que posso chegar ao hotel com a sensação de 

ter aprendido algo, de me ter apercebido de novo ângulo 

de apreciação de determinado problema, de continuar 

em movimento neuronal, logo, vivo, tenho um medo 

horrível de apenas sobreviver. 

NA - O que se lhe oferece destacar quanto às 

características da assembleia da Nova Atena com a qual 

partilhou o seu saber em Janeiro findo? 

JMV – O que mais me agradou foi a sensação de 

estar numa “acção rotineira”. Passo a explicar: é 

frequente sentir que quem me escuta o faz com atenção 

e carinho, mas num registo passivo. Será talvez 

deformação profissional, mas pareceu-me que desde 

muito cedo havia gente com questões a colocar e 

comentários a fazer. No limite, acho que teria podido 

limitar-me a dizer “de que desejam falar?”. Se tenho 

razão, esse ambiente não surge do nada, traduz uma 

prática já instalada de diálogo entre os membros da 

instituição e com quem a visita, ou seja, muita estrada já 

percorrida. Isso é bom, demonstra a maturidade que a 

Nova Atena atingiu e que não acontece, de forma 

burocrática, pelo simples passar dos anos, mas pela 

dinâmica que os seus membros conseguiram criar. A 

nível pessoal, senti-me acarinhado por gente que 

preenche os requisitos para uma definição que sempre 

me agradou – “amigos de infância que só conheci na 

idade adulta”. 

Obrigado a todos. 

oooOOOooo 
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Nota da Redação 

Um particular agradecimento à Sociedade de 

Geografia de Lisboa por ter disponibilizado uma das 

suas salas para acolher os cerca de 200 participantes, 

associados da Nova Atena, que usufruiram do 

relevante momento de reflexão que lhes foi 

proporcionado por Machado Vaz, cuja simplificação 

aqui acentuada pelo próprio mais não traduz que a 

riqueza então vivida de parte a parte.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Professor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Ci%C3%AAncias_Biom%C3%A9dicas_Abel_Salazar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_do_Porto


 

 

 

EFEMÉRIDES…                                                                                                                                             FOI HÁ CEM ANOS... 

Celebrações  


Ano Internacional  da Luz - 2015 


Ano Internacional dos Solos - 2015 


Década Internacional dos Afrodescendentes - 2015 a 2024

 


Dia Mundial do Leproso - 26 Janeiro 


Dia Mundial do Cancro - 04 Fevereiro 


Dia Mundial da Poesia - 21 Março 


Dia Mundial da Água - 22 Março 


Dia Mundial da Tuberculose - 24 Março 


Dia Mundial da Saúde - 07 Abril 


Dia Mundial da Dança - 29 Abril 


Dia Mundial dos Oceanos - 08 Junho 


Dia Mundial dos Dadores de Sangue - 14 Junho 

Figuras e Fatos 

Há 1600 anos  

415.03.08 - Assassinato de Hipátia de Alexandria 

Há 800 anos  

1215.06.15 - Assinatura da Magna Carta (João I de Inglaterra)  

Há 750 anos 
1265.05.30 - Nasce Dante Alighieri, poeta e literato italiano 

Há 200 anos 

1815.02.26 - Napoleão Bonaparte foge da Ilha de Elba 

1815.06.18 - Napoleão é derrotado na Batalha de Waterloo, 

abdica e é exilado na Ilha de Santa Helena 

Há 150 anos 

1865.04.09 - Fim da Guerra Civil Americana com a rendição 

do general sulista R. E. Lee (1861-1865) 

1865.04.14 - Assassinato de Abraham Lincoln, presidente 

americano 

1865.06.13 - Nasce William B. Yeats, poeta irlandês 

1865.07.04 (1.ª ed.) - Lewis Carroll publica Alice no País das 

Maravilhas  

Há 100 anos 

1915.02.09 - I Guerra Mundial: o Canal do Suez encerra aos 

navios de países neutrais 

1915.03 (Jan-Mar) - Primeiro n.º da Revista Orpheu, porta-

voz do modernismo em Portugal 

1915 (1.ª ed.) - Franz Kafka publica A Metamorfose 

1915.03.26 (1.ª ed.) - Virginia Woolf publica A Viagem 

1915 (1.ª ed.) - W. S. Maugham publica Servidão Humana 

1915.05.06 - Nasce Orson Wells, cineasta americano 

1915.06 (Abr-Jun) - Segundo e último n.º da Revista Orpheu 

Há 50 anos 

1965.01.04 - Morre T. S. Eliot, 

dramaturgo anglo-americano  

1965.01.24 - Morre Winston 

Churchill, primeiro-ministro 

britânico que se evidenciou na II 

Guerra Mundial  

1965.02.13 - Assassinato de 

Humberto Delgado, militar e 

político português  

1965.02.09 - Estados Unidos 

entram na Guerra do Vietname 

1965.02.15- Morre Nat King 

Cole, cantor americano 

1965.03.02 - Estreia o filme The Sound of Music, de R. Wise 

Em 2015 

2015.04.02- Morre Manoel de Oliveira, cineasta português 

2015.04.13 - Morre Eduardo Galeano, escritor Uruguaio 

2015.04.13 - Morre Günter Grass, escritor alemão 

 

 

Conceição Gonçalves 
Presidente do Conselho Consultivo,  Nova Atena 

 Decorria o mês de Março de 1915 quando saía a 

público a polémica revista Orpheu.  

Um escândalo em Lisboa! 

Fernando Pessoa referia a um amigo:  somos o 

assunto do dia em Lisboa, sem exagero o digo. O 

escândalo é enorme, somos apontados na rua e toda a 

gente, mesmo extra literatura, fala da Orphfeu. 

Como explicar que a simples edição de uma revista 

haja sido um facto de tamanha importância? 

Obviamente dois factores convergiram para o justificar: 

 Por um lado o ambiente  impregnado  de arcaísmo 

que desmotivava os jovens académicos a permanecer no 

país.  Partiam frequentemente para outros lugares, como 

foi o caso do pintor  Manuel Bentes que em 1906 foi 

para Paris,  atribuindo a decisão ao clima asfixiante que 

se vivia na Escola de Belas Artes.  

 Por outro lado, o grito de modernidade que irrompia 

da revista Orpheu, nunca havia sido visto  até aí no 

nosso país. Ideias tão diferentes e contrastantes com o 

passado não podiam ser entendidas pelos que aqui 

continuavam na sua zona de conforto. O Manifesto Anti 

Dantas de Almada Negreiros e assumido pela garotada 

do teatro no slogan “Morra o Dantas Pim” atestavam a 

dicotomia entre o passado tradicional e o grito 

incómodo dos ventos da novidade parisience. 

Orpheu reunia o grupo de literatos e alguns artistas 

plásticos que se haviam deixado tocar pelas novas 

formas de olhar e expressar. Conjuntamente, reuniam as 

forças necessárias para enfrentar discordância e 

agressões como se evidenciou quando Amadeo Souza 

Cardoso em 1916, depois de agredido na Exposição do 

Porto, se apresentou com os mesmos trabalhos em 

Lisboa. O grupo Orpheu, mais atento, velou pela calmia 

durante todo o tempo da exposição e Almada, destacado 

elemento do grupo, conferiu-lhe o respeito requerido no 

momento. Classificou o trabalho de Amadeo como  

Documento conciso da raça portuguesa e ainda A 

primeira descoberta de Portugal no século XX. 

Por entre a  elite de literatos de 

grande destaque assinala-se, pelo 

entusiasmo e radicalidade, o pintor 

Guilherme Santa Rita. Convicto 

futurista, dizia-se encarregado por 

Marinetti para o difundir em 

Portugal. Como é sabido, a seu 

pedido, a obra foi destruída restando-

nos um retrato, provavelmente do seu 

irmão o poeta Augusto Santa Rita, que denominou de 

“Cabeça”. No século XX  a liguagem pictórica do 

retrato era radicalmente outra!  

O entusiástico grupo de Orpheu não conseguiu editar 

mais que dois números.  

Orpheu foi curto mas marcante!                                  
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RELEMBRANDO... 

«ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS» 

Jerónimo Pamplona 

Associado, Nova Atena  

 

O livro Alice no País das Maravilhas 

foi escrito por Lewis Carrol e publicado 

em 04.07.1865, completará brevemente 

150 anos. 

Quem foi Lewis Carrol? 
Este era o pseudónimo de Charles 

Ddgson (1832 - 1898). Foi um contista, 

poeta, matemático e reverendo anglicano 

britânico que lecionava matemática no 

Christ College em Oxford.  

Quem é Alice?  
É a personagem principal de um livro 

que dá vida a uma menina chamada 

Alice, que cai  

na toca de 

um coelho e 

vai parar a 

um lugar 

fantástico.   

Esta é uma das obras escritas da 

literatura inglesa que tiveram mais 

adaptações na história do cinema, teatro e 

TV.  

A longevidade desta personagem está 

bem expressa no filme produzido em 

2010, dirigido por Tim Burton e 

conhecido como Tim Burton’Alice in 

Wonderland. 

 

 

 

 

Como nasceu o Livro? 

Em 1862 quando Carrol fazia um passeio de barco no rio Tamisa 

com a sua amiguinha Alice Liddel (com 10 anos na época) e as suas 

duas irmãs, filhas do reitor da Christ Church, contou-lhes uma história 

que deu origem à atual. 

Alice gostou tanto da história que lhe pediu que a escrevesse. 

Carrol atendeu ao pedido e em 1864 surpreendeu-a com um 

manuscrito chamado “As Aventuras de Alice em Baixo da Terra”.   

Mais tarde, ele decidiu publicar em livro, mudando o nome original 

e aumentando o texto. A obra tornou-se um grande sucesso tendo sido 

traduzida para mais de 50 línguas. 

Resenha do Livro 

Alice estava deitada na relva, num 

dia de sol, quando um coelho branco 

passou por ela muito apressado, 

alegando estar atrasado para um 

compromisso. Ela não se intrigou com 

o fato do coelho falar, só ficou curiosa 

quando ele tirou um relógio de dentro 

do seu bolso.  

«Coelhos brancos andam com relógios?!» 

Seguindo-o, entrou na toca do coelho e de repente escorregou 

sentindo-se a deslizar por um buraco, numa queda lenta mas segura. 

Quando chegou ao fim apercebeu-se de que estava num salão 

redondo com muitas portas. O problema é que todas elas estavam 

fechadas. Até mesmo uma minúscula, pela qual só podia espreitar pela 

fechadura e ver que, do outro lado, existia um jardim lindíssimo, o 

melhor jardim que já vira.  

Como havia de chegar até esse jardim?  

Depois de várias 

peripécias, Alice 

conseguiu entrar no 

jardim e tomar 

conhecimento com os 

indivíduos que por lá 

habitavam. Como por 

exemplo: o rato, as 

aves que ela 

amedrontava por lhes 

contar histórias da sua 

gatinha Dinah, Bill um lagarto que sempre servia para receber ordens, 

uma lagarta que dava conselhos, o chapeleiro maluco e a Rainha de 

copas injusta e cruel.  

Conclusão 

O autor utiliza artifícios como meio de ligação entre o mundo real e 

o imaginário, a exemplo do buraco pelo qual Alice chega ao “país das 

maravilhas”. 

O enredo é tão sem sentido e influente que o leitor fica com a 

sensação de ter vivido um sonho, o sonho de Alice. 
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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. 

 



 

 

7 anos de NOVA ATENA... 
Luisa Machado Rodrigues 

Vice-Presidente e Docente, Nova Atena

Decorridos 7 anos de vida da Nova Atena pensaríamos que pouco mais 

teríamos a dizer. Mais um aniversário, acenderam-se e apagaram-se as velas, 

cantaram-se os Parabéns, o adequado às circunstâncias. 

Porém, Nova Atena continua imparável, entusiasta, dinâmica e, vejam só, 

muito criativa! 

Pois fiquem sabendo que, em vez do tradicional bolo de aniversário,   em vez 

de um tivemos sete bolos! Sim, sete bolos, todos de chocolate mas de dimensões 

variadas e decorações diferenciadas. Cada qual com uma vela desde o algarismo 

1 ao algarismo 7. A vela dos 7, claro está, colocada no bolo de honra. 

Advinham certamente qual a fonte da iniciativa. Isso mesmo, as nossas associadas do 

Núcleo para a área do Lazer puseram à prova a sua criatividade, meteram mãos à obra, 

foram pasteleiras e brindaram-nos com tão curiosa e docíssima surpresa.  

Obrigada Joana e equipa pela ideia, pelo esforço e trabalho que tanta satisfação a 

todos proporcionaram. 

Porque música e Nova Atena já são  quase sinónimos, não faltou também o 

contributo da casa, desta vez, assegurado pela “Oficina da Música”. E... Que Oficina! 

Que evolução de ano para ano.  

Obrigada Toni, obrigada Margarida, obrigada a todos os músicos e vozes que tanta 

alegria transmitiram cada vez com mais afinação, bom ritmo e muita animação.  

Mas, sete anos não são só a celebração do dia 12 de Abril de 2008, dia em que 

aconteceu a Assembleia Constituinte com a participação de cerca de 100 séniores que 

vieram a ser os sócios fundadores da Nova Atena.  

Efetivamente, dado que os mandatos para a Direção da Associação são 

estatutariamente por três anos renováveis (uma vez), o presente orgão diretivo cumpriu 

entretanto o seu primeiro ano de mandato. Este foi antecedido pela Direção fundadora 

que, mantendo quase todos os seus membros, cumpriu os dois mandatos anteriores.  

Uma Direção que enfrentou seis anos de trabalho intenso  e à qual não nos cansamos de prestar homenagem 

pela obra lançada, cujo leme recebemos já francamente consolidado.  

E, quando referimos consolidado, não falamos apenas em termos organizativos e de 

funcionamento. Falamos também da capacidade de, em diálogo com a autarquia, terem 

conseguido através do município as atuais instalações, um benefício inexcedível. 

Um reiterado agradecimento se impõe também àquela entidade. 

Assim, tornaram-se realidade cada vez mais atividades, nomeadamente, com um 

evidente maior número de disciplinas e significativo aumento da quantidade de 

docentes. Foram ainda intensificadas atividades extra-curriculares, culturais e de lazer, a 

fim de proporcionar aos associados bastantes oportunidades de escolha.  

Em suma, do último ano releva não propriamente inovar mas acrescentar, 

considerando que já era assinalável o legado que há pouco mais de um ano foi ponto de 

partida para o mandato da presente Direção. Esse  valor acrescentado comtempla 

também o reforço do diálogo com o exterior quer através da acentuada presença de 

palestrantes convidados que nos enriquecem com seus 

saberes, quer com o alargamento de atividades 

solidárias que o Núcleo para a área Biopsicossocial tem 

procurado potenciar.  
Exemplo recente foi a colaboração com a instituição “Ajuda de Mãe”. Enxoval 

e alguns equipamentos para bébés e crianças até 3 anos, bens alimentares e de 

higiene, bem como um certo pecúlio que ajude a necessidades dos utentes daquela 

casa surpreenderam os responsáveis pela mesma tanto pela quantidade como pela 

qualidade do oferecido.  

Bem hajam associados Nova Atena. O futuro chega todos os dias e a nossa solidariedade, de braço dado com o 

saber e bem-estar que aqui usufruímos, são o garante do nosso envelhecimento ativo, são a voz de quem continua a 

dizer estamos aqui. Mais, são o nosso contributo como VOLUNTÁRIOS a cem por cento. Contem connosco!  
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Exposições NOVA ATENA... 
 

 

 

 

 
 

«Conchas de todo o mundo» 

Todos os meus trabalhos têm uma 

razão de existir. Uns nasceram porque 

estava feliz, uns porque estava triste, 

outros porque uma amiga pediu, mas 

todos porque eu gosto de quase todas 

as conchas; são as formas, são as 

cores, mas acima de tudo são as 

recordações. São conchas de todo o 

mundo! 

Cada um dos trabalhos foi obra de 

alguns estudos e de muita dedicação. 

Fui apanhando conchas pelas praias 

onde passei, na nossa costa ou em 

países distantes, ora sozinha ora com 

os meus netos  ou com amigas. 

Alguns deles residem já em casas 

perto do mar; assim sinto que de 

algum modo estou a devolver conchas 

e búzios ao seu ambiente e os meus 

amigos podem usufruí-los e pensar em 

mim. 

Perpétua Hipólito 
Associada,  Nova Atena 

Outubro, 2014 

 
«Apontamento» 

Quando há poucos anos decidi começar a pintar 

não sabia o prazer que a pintura me iria proporcionar. 

Foi uma descoberta tardia mas muito gratificante na 

medida em que, apesar da idade, pude descobrir 

novos talentos – por muito pequenos ou modestos que 

fossem. Ao prazer da pintura vieram juntar-se outros 

quando me tornei associada da Nova Atena. Tocar 

cavaquinho foi um deles. É sempre um prazer 

conseguir acompanhar, tão bem que mal, um grupo 

que faz música. É um “encantamento”! 

Por isto e muito mais, este APONTAMENTO é 

um apontamento de Alegria, Bem-Estar e Fé na Vida. 

Um grande bem-haja a todos os que me têm 

acompanhado nesta Aventura. 
Mitú Branco 

Associada, Nova Atena 

Março, 2015 
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GRANDES FIGURAS...

«W. B. YEATS» 

Maria Augusta Vilão  

Docente, Nova Atena 

 William Butler Yeats 
(13.06.1865 - 28.01.1939). 

Nascido em Dublin, Irlanda, 

William B. Yeats é figura 

proeminente da literatura do 

século 20, como poeta e 

dramaturgo. 

Filho do conhecido 

pintor irlandês, John B. 

Yeats, cresceu num meio 

culto e criativo, tendo vivido 

alguns anos da sua vida, em 

Londres. 

Estudou poesia na juventude e, de muito novo, 

sentiu-se fascinado pelas lendas e tradições irlandesas e 

pelo oculto, aspectos presentes na sua obra. A poesia de 

Yeats dá expressão ao espírito de toda uma nação. Poeta 

simbolista, cultiva formas tradicionais, ao contrário de 

outros modernistas que optaram pelo uso de verso livre.  

Profundamente envolvido com o meio político 

irlandês da época, William Yeats é, em 1928, nomeado 

senador do Estado Livre da Irlanda. 

Figura cimeira da cultura irlandesa, deu impulso ao 

Renascimento Artístico do seu país. Para além de 

escritor, é co-fundador e director do Abbey Theatre e, 

um ano antes da sua morte, assiste ali à estreia da sua 

peça Purgatório. 

Em 1923, pouco depois da independência da Irlanda, 

recebe o Prémio Nobel da Literatura, sendo o primeiro 

irlandês galardoado. No momento de receber o prémio, 

manifestou-se um sustentáculo do nacionalismo e da 

independência cultural da Irlanda, afirmando: 

 “Considero que este prémio me é atribuído, não 

tanto como indivíduo mas como representante da 

literatura da Irlanda”.  

Morre em 1939, tendo a maior parte da sua obra sido 

publicada depois dos 50 anos  de idade. Da sua vasta 

obra destacam-se: Crepúsculo Celta, O Vaguear de 

Oisin, A Rosa Secreta, O Vento entre os Juncos e 

Autobiografia. 

 

«HYPATIA,   

Uma mulher para além do seu tempo» 

Alexandrina Leal 
Associada, Nova Atena 

Hypatia de Alexandria 
(370? - 415). Foi uma das 

primeiras mulheres a estudar 

e a ensinar matemática, 

astronomia e filosofia e um 

dos últimos grandes 

pensadores da antiga 

Alexandria. Embora seja 

lembrada mais pela morte 

violenta a que foi sujeita, no 

entanto, a sua vida dramática 

é um espelho fascinante 

através do qual podemos 

compreender o lugar da ciência no seu tempo, numa 

época de conflitos religiosos e sectários.  

Hypatia, filha de Téon de Alexandria, um 

proeminente filósofo, astrónomo, matemático, autor de 

diversas obras e professor em Alexandria, nasceu entre 

350/370 e morreu em Março de 415, depois de ter sido 

arrastada para uma igreja e espancada até à morte. Foi 

criada num ambiente de cultura e filosofia, tendo uma 

forte ligação com o pai, que lhe incutiu a grande paixão 

pela busca de respostas para o desconhecido. Devorava 

tudo quanto se relacionasse com matemática, 

astronomia,  filosofia,  religião,  poesia, artes, oratória e 

retórica. Diz-se que, sob tutela e orientação paternas, se 

submetia a uma rigorosa disciplina física, para atingir o 

ideal helénico de ter a mente sã num corpo são.  

Alguns autores afirmam que viajou para Atenas, 

quando adolescente, para completar a sua educação 

na Academia Neoplatónica, tendo procurado aplicar o 

raciocínio matemático de  Diofanto  com o 

neoplatonismo de Amónio Sacas e Plotino. Ao regressar 

a Alexandria, ingressou, como professora, na Academia 

onde fizera a maior parte dos seus estudos, ocupando a 

cadeira que fora de Plotino. Aos 30 anos já era diretora 

da Academia, sendo muitas as obras que escreveu nesse 

período. 

O seu fim trágico ficou traçado, a partir de 412, 

quando Cirilo foi nomeado Patriarca de Alexandria, 

título de dignidade eclesiástica, usado em 

Constantinopla, Jerusalém e Alexandria. Cirilo foi um 

cristão fanático que defendeu a ortodoxia da Igreja, 

combatendo com violência, as “heresias”, sobretudo as 

que negavam a Divindade de Jesus Cristo e a 

Maternidade Divina de Maria. Um  radicalismo que 

conduziu a perseguições, de que Hypatia foi vítima e 

que muito empobreceu a ciência ao levar à destruição da 

própria Biblioteca de Alexandria com perda da maior 

parte do já então seu valioso acervo documental. 
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RIMANDO...  
 

NOVA ATENA acompanha a celebração de 

“2015, Ano Internacional da Luz”, 

evocando os 750 anos do nascimento de um 

dos poetas de todos os tempos, também ele 

um autor que evoca a Luz:   

 «A Divina Comédia (excerto) 

[...] 

Da luz pela agudeza suportada, 

Eu me perder, creio concerteza, 

Se da luz fora a vista desviada. 

E, recordo-me, pois, mor afouteza 

Tomei, tanto, que face a face olhando, 

Encarar pude na Infinita Alteza. 

Tu ó Graça abundante, me animando, 

Olhos fitar ousei na luz eterna, 

A visão almejada consumando. 

E lá na profundeza vi que se interna 

Unido pelo amor num só volume  

O que pelo universo se esquaderna: 

Acidente, substância e o seu costume, 

Conjuntos entre si por tal maneira, 

Que da verdade exprimo um frouxo lume. 

Creio que a forma universal inteira, 

Vi desse nó; porquanto mais ao largo 

Sinto, ao dizer, ledice verdadeira. 

Um só instante à mente dá letargo 

Maior, que séc’los vinte e cinco à empresa 

Que admirar fez Netuno a sombra de Argo. 

De êxtase assim minha alma toda presa, 

Atenta, absorta, imóvel se imergia, 

E sempre em contemplar mais ‘stava acesa. 

E essa Luz tal efeito produzia, 

Que em deixá-la por ver dif’rente aspecto 

Consentir impossível me seria.  

[...]»                             Dante Alighieri 

Canto XXXIII 

 
Túmulo de DANTE - RAVENA, Itália 

NOVA ATENA evoca também poemas de associados seus: 

«Infância» 

Infância de infante, criança. 

Criança em formação da personalidade, 

Personalidade em experimentação, bom tempo. 

Tempo de juventude, de boa lembrança. 

Lembrança do tempo que vai e não volta. 

Volta e vira, a vida roda 

Roda da vida que faz acabar a infância. 

Infância acabada chega a responsabilidade. 

Responsabilidade na vida e no trabalho. 

Trabalho que nos vai ocupar muito tempo. 

Tempo que nos faz falta para dar à família. 

Família com cada vez menos crianças. 

Crianças grandes, somos alguns. 

Alguns acham isso muito mau. 

Mau talvez seja sermos tão sérios. 

Sérios, austeros e sem sentido de humor. 

Humor, bom ou mau? Melhor o bom. 

Bom para manter a mente jovem. 

Jovem de espírito, corpo de velho. 

Velho que volta a ser criança.                          José Manuel Esteves 
Associado Nova Atena 

Março, 2014 

« Liberdade» 

As manhãs despertam-me para a liberdade 

Vê-lo, o sol benfazejo e as flores a sorrir-me 

Quero ser livre, cultivar esperança, desenvolver Abril. 

Bater asas, voar, procurar novos destinos 

Livre também para escrever e pintar 

Livre enfim, para não ser livre 

E submeter a vida às regras do amor 

Onde o teu sorriso é mais caro que meus devaneios e poemas 

A vida deve ser liberta de grilhetas 

De normas rígidas, desprovidas de emoção 

Desbravar contigo caminhos, perguntar sempre 

Levantar lebres, curtir emoções, prolongar sentimentos 

Alargar o caminho estreito 

Mergulhar em cascatas de cor 

Experimentar excessos, descer suave 

Para um subir profundo. 

O dizer não e o dizer sim 

Liberdade sem fronteiras 

Por vezes submissa, mas sempre rebelde 

Sou livre porque tento pensar 

Com a cabeça limpa e o coração aberto 

Tons e texturas envolventes e tácteis 

Veredas largas, auto estradas do pensamento 

Deixando entrar o sol e a brisa de abril 

Que fazer, senão viver? 

Ainda são livres os meus netos!                               
 Jorge Proença 

Associado Nova Atena 

Abril, 2014 
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SAÚDE... 
«UM OUTRO LADO DA MEDICINA: Histórias Inesquecíveis» 

Conceição Areias, Médica 
Associada, Nova Atena 

  Foi há trinta e muitos anos; o Serviço Médico à 

Periferia fazia parte da carreira para se seguir para a 

especialidade.  

Era, no entanto, extremamente enriquecedor, pelas 

experiências novas e, pelo contacto com as populações 

rurais ou mais interiores. 

  Para os habitantes dessas periferias, passou a haver 

médicos onde não havia e, se a sua inexperiência podia 

ser-lhes menos grata, a sua juventude, curiosidade e 

disponibilidade para ajudar era-lhes, pelo contrário, 

muito vantajosa.   

  Pois foi neste 

contexto que fui parar 

ao Alentejo, Santiago 

do Cacém mais 

concretamente, então 

uma vila. 

  Cada jovem médico, 

além das suas funções 

nesta vila, sede de concelho, saía também para trabalhar 

nas freguesias circundantes. 

  Foi desta forma estreante para mim, que se passaram 

histórias inesquecíveis, quer pela sua ingenuidade, quer 

pelas expressões regionalistas que, às vezes, não 

compreendia, quer pela generosa gratidão das pessoas 

que tratava, enfim, uma vivência muito rica, que 

compensou largamente a angústia da falta de 

experiência profissional, a falta de recursos técnicos e 

humanos etc, etc. 

  A primeira história que vou contar passou-se numa 

consulta na “urgência”:  

O doente referia um “pleranito” na região abdominal. 

“Plêrão”, “pleranito” era comum no vocabulário local e, 

não era difícil de adivinhar o significado, observando o 

doente. 

No entanto, resolvi perguntar ao bombeiro que 

transportara o doente, o que significava. Prontamente 

me respondeu, na doce pronúncia cantada, do Alentejo:  

“Pleranitoooo?... é assim a modooos cum 

bechocoooo”. 

Se eu não soubesse já, ficava na mesma! Significa um 

alto, uma saliência!  

  Outra vez, numa consulta normal, chega uma doente 

que se queixa assim: 

“Senhodotôraaaa, tenho uma dor nas cadêraaas que dá 

a volta ó quartoooo e pranta-se no artêlhoooo “.  

O diagnóstico estava feito: uma dor ciática! (Vinha 

desde as ancas, contornava a nádega e acabava no 

tornozelo). 

  Numa das freguesias onde eu trabalhava uma vez por 

semana, apareceu-me uma doente com queixas 

ginecológicas superficiais e um pouco inespecíficas. 

  Enfim, receitei-lhe um produto, o Tantum Rosa, para 

lavagens dos genitais, mais adequada do que o sabonete 

vulgar (Havia o Tantum Rosa, para ginecologia e o 

Tantum Verde para desinfeção da garganta).  

Na semana seguinte, apareceu-me uma sua vizinha 

para consulta que, depois de atendida, desabafa comigo, 

com ar bastante apreensivo: 

“Senhodotôraaaa, a minha vizinhaaaa, enganaram-se 

na farmáciaaa e deram-li o Tantum Verdiii em vez do 

Tantum Rosaaa e tá-se lavando por baxo com o Tantum 

Verdiiii. Êêê inté le perguntiiii : têêêns anginaaas na 

maganaaaa?”   

  As histórias estão 

longe de se esgotar 

mas, fico por aqui. 

Outras oportunidades 

terei, para partilhar 

estes tesouros que 

foram parte da minha 

vida.  

  E assim se passou naquele tempo que lembro com 

muita saudade e orgulho, pelo que conquistei em 

sabedoria, encanto e respeito por pessoas tão afáveis e 

autênticas, como generosas. 
 

 

 BALANÇO... 
Carlos Duarte 
Tesoureiro,  Nova Atena 

Em conformidade com os Estatutos, em 26 de Março passado realizou-se a Assembleia-Geral, que teve como 

ponto principal da ordem de trabalhos (ponto 2) a “Apreciação, discussão e aprovação do Relatório e Contas e 

Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício de 2014”. 

Tratando-se de um acontecimento sempre importante na vida da Associação, esta Assembleia-Geral tinha um 

especial significado na medida em que, pela primeira vez, a nova Direcção se apresentava a prestar contas aos 

associados. E acreditamos não os ter desiludido, porquanto, dando continuidade às políticas de gestão dos nossos 

antecessores, consolidámos a sustentabilidade financeira da nossa Associação, ampliámos a oferta curricular, 

acolhemos um número significativo de novos associados, estabelecemos novas parcerias e promovemos novas 

actividades e de lazer, sempre com a preocupação de preservar a matriz cultural e de valores da Nova Atena. 
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VIAGEM NO TEMPO... 

«AO NASCIMENTO DA LUZ!»  

Constantino Ferreira 
Associado, Nova Atena 

A Luz nasceu 

(dizem!) há uns longos 

mil milhões de anos. 

Foi no primeiro mil 

milionésimo de segundo 

do Big-Bang. 

Com a enormíssima 

explosão de energia 

concentrada, dá-se início à formação e expansão do 

Universo. Nos primeiros segundos a velocidade gerada 

terá sido superior à velocidade da própria Luz, admitem 

alguns cientistas, contrariando a teoria de Einstein, em 

que considerou que nada terá maior velocidade do que a 

Luz! 

Apesar de ser com menor velocidade do que  essa 

inicial da expansão do Universo (superior à velocidade 

da Luz), o mesmo continua em expansão. 

Os milhões de estrelas do Universo, dentro dos 

milhares de galáxias, nascem e morrem em 

permanência.  

A luz das estrelas, na escuridão do infinito, dará 

eventualmente vida para lá da nossa galáxia ou mesmo 

dentro da nossa Via-Látea. 

É dentro da nossa Via-Látea, que vamos viajar para o 

nosso sistema Solar e, dentro deste, para o nosso Planeta 

Azul, a Terra. 

Aqui, na Terra, muito bem posicionada no sistema 

solar, damos graças à Luz e ao Calor que o nosso Sol 

nos dá.  

Sem essa Luz e essa energia, certamente que não 

estaríamos cá.  

Na verdade...  

Quando eu nasci, ainda não havia “Luz”! Era 

realmente para ter nascido por volta do meio-dia, mas 

acabei por nascer quase à meia-noite. Não havia Luz do 

Sol, nem “Luz” eléctrica,  nasci à “Luz” de um 

candeeiro a petróleo! 

Porém, como nasci perto do solstício do verão, 

passado umas cinco horas, já tinha Luz solar que me 

entrava pela janela. Afinal havia Luz. Havia Luz  

quando eu nasci!  

Contudo, foi  a ”Luz” noturna do candeeiro a 

petróleo, foi essa,  a minha companhia até aos tempos 

de escola. 

A Luz sempre me fascinou. Uma manhã, quando eu 

tinha por aí uns oito ou nove anos, estava a dar o “mata-

bicho” -  uns figos secos e uma aguardente - aos 

pedreiros que nos faziam uma parede no quintal, o Sol 

acabava de nascer na Serra do Açor. Observei, com 

curiosidade, que os pedreiros não faziam sombras na 

parede! Perguntei-lhes porquê. Responderam-me que o 

Sol vinha de muito longe e, ainda não tinha chegado, 

embora nós já o víssemos! Achei graça aos pedreiros, 

mas fiquei intrigado.  

Uns anos mais tarde, na aula de Física, do Colégio 

de Arganil, fiquei esclarecido; a velocidade da Luz do 

Sol, ou de outra fonte de energia, é grande, mas não é 

instantânea.  

Um dia levantei-me de madrugada e, já com um 

relógio de pulso, fui junto da parede dos pedreiros e, 

quando o Sol nasceu, contei os minutos até eu fazer 

sombra na parede. Fiquei admirado, contei nove 

minutos e meio. A velocidade da Luz é grande, o Sol 

deve estar muito longe da Terra, pensei eu naquela 

“madrugada” de curioso medidor do Tempo que leva a 

chegada da Luz! 

Termino com esta Viagem no Tempo,  agora nos 

nossos dias, mas mantendo a curiosidade na vida, nas 

aulas da Nova Atena e na “Luz” que nos alumia os 

pensamentos e o caminho que falta percorrer. 

Uma Viagem no Tempo por “intermédio” da NOVA-

ATENA e “patrocinada” pela UNESCO-ONU que, ao 

pronunciar “2015 Ano Internacional da Luz”, nos alerta 

para algo tão fundamental mas tantas vezes descurado. 
 
 

 

BALANÇO (cont.) 

Chegada a hora da votação, as contas relativas ao ano de 2014 foram aprovadas por unanimidade. 

Apresentamos a seguir, de forma sintética, os resultados 

apurados: 

Os números apresentados evidenciam os critérios de rigor 

que nortearam a nossa acção. E reflectem também a 

importância do voluntariado na vida da nossa Associação.  

Seríamos injustos se não relevássemos o contributo, 

importantíssimo, de todos os Associados que, pelas formas mais diversas, têm disponibilizado tempo e 

capacidades, quer a nível de apoio administrativo e logístico, quer na coordenação de grupos de trabalho. E os 

Professores, que, de forma voluntária, se empenharam em transmitir conhecimentos e sabedoria com competência e 

dedicação. 

Seguramente, sem esta colaboração não teríamos atingido os resultados apresentados. 

A todos um muito obrigado.  

 
                       

- Resultado líquido do exercício 

- Aplicações Financeiras 

- Investimento em 2014 

- Capitais Próprios 

- Total do Activo 

21 639 € 

82 534 € 

 2 404 € 

118 737 € 

130 603 € 
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ACONTECEU... 

Visitas Culturais e de Lazer  

“Normandia”, França 

“Rota da Lampreia”, Vila Velha de Rodão 

“Rota das Cerejas”, Fundão 

Visitas de Estudo 

“2 Exposiçóes Arqueológicas”, Fáb. Pólvora, Barcarena 

“António Dacosta”, CAM, Lisboa 

“Assembleia da República”, Lisboa 

“Atelier de construção de instrumentos” 

“Azul sobre ouro”, MNAA, Lisboa 

“Casa Museu Amália Rodrigues”, Lisboa 

“Cesário Verde em Lisboa”, Lisboa 

“Coleção F. Maria Ricci”, MNAA, Lisboa 

“Exposição Almeida Garrett”, Aud. Eunice Muñoz, Algés 

“Fábrica da Pólvora”, Vale de  Milhaços, Seixal 

“Museu da Cidade”, Lisboa 

“Museu de Évora”, Évora 

“Palácio da Justiça”, Lisboa 

“Parque dos Poetas”, Oeiras 

“Povoado pré-histórico de Leceia”, Leceia 

“Supremo Tribunal de Justiça”, Lisboa 

“Conversação de Inglês com Turistas”, Terreiro do Paço 

“Tribunal da Relação de Lisboa”, Lisboa 

“Viveiros Municipais”, Barcarena 

Conferências/Palestras/Colóquios/Seminários/Workshops 

“História e desenvolvimento das Univeridades Sénior”, Freitas 

Campos, “Mostra Social”, Miraflores   

“Ser Sénior: que Afetos?”, Júlio Machado Vaz, instalações da 

Soc. Geografia de Lisboa, Lisboa 

Nas instalações da Nova Atena: 

“A prática crítica como forma de arte”, Elisabete Sousa 

“Comunicação e relação interpessoal”, Cristina Salgado 

 “História e desenvolvimento das Univeridades Sénior”, Freitas 

Campos  

“Literacia para Avós”, Ofélia Mendes 

“Mentalidades e Crise”, Luís Furtado 

“Neuropsicologia do envelhecimento”, Mariana Delmar da 

Costa 

“Nonsense para todos os gostos”, Conceição Pereira 

“Novo Ano Chinês”, Graça Coelho 

“Oficina de nonsense: Limericks”, Conceição Pereira 

“Ruído mas que Ruído”, Polícia Municipal de Oeiras 

Atuações Nova Atena 

Grupos Musicais - Coordenação: António Matos e Margarida 

Almeida e Souza 

Cantares Nova Atena  
“3.ºFestival de Música Sénior “, iniciativa NAUS, Queijas 

“Centro Social José Luís Coelho”, Casal Ventoso, Lisboa   

“Festa de Encerramento do Ano Letivo 2014/2015”, Salão 

Paroquial, Linda-a-Velha 

“Janeiras”: Grupo de Teatro Intervalo, Linda-a-Velha 

Oficina da Música  
“3.º Festival de Música Sénior “, iniciativa  do NAUS, Queijas 

“7.º Aniversário da Nova Atena”, Nova Atena 

“Festa de Encerramento do Ano Letivo 2014/2015”, Salão 

Paroquial, Linda-a-Velha 

“Janeiras”: Câmara Municipal de Oeiras, Fundação Marquês de 

Pombal e União de Juntas de Freguesia de Algés, Linda-a-Velha, 

Cruz-Quebrada/Dafundo  

“Mostra Social”, União das Juntas de Freguesia de Algés, 

Linda-a-Velha, Cruz Quebrada/Dafundo, Miraflores 

Quinteto Nova Atena  

“Festa de Encerramento do Ano Letivo 2014/2015”, Salão 

Paroquial, Linda-a-Velha 

 

 

Atuação em sessão de Jograis, Fundação Marquês de Pombal, 

Palácio dos Aciprestes, Linda-a-Velha 

Cantus Nova Atena - Coordenação: Vitor Paiva  

“Festa de Encerramento do Ano Letivo 2014/2015”, Salão 

Paroquial, Linda-a-Velha 

Dança - Coordenação: Carmo Prazeres 

“Festival de Dança Nova Atena”, Nova Atena 

“Workshops de Dança” 

Jograis - Coordenação: M.ª José Saraiva 

Fundação Marquês de Pombal, Palácio dos Aciprestes, Linda-

a-Velha: 

“Poemas de Amor”, Janeiro 

“Poesia no Feminino”, Março 

“Poemas do Riso e do Maldizer”, Maio 

“1.º Festival de Poesia Sénior”, NAUS, Almada 

“Chá com Poesia”, Nova Atena 

“Escola Básica, n.º1”, Miraflores, Algés 

“Escola D. Pedro V”, Linda-a-Velha 

Teatro - Autoria e Direção: Ricardo Correia 

“Escolinha Nova Ateninha”, Festa de Encerramento do Ano 

Letivo 2014/2015, Nova Atena 

“Lisboa e arrabaldes – Revista à portuguesa”, Auditório Lurdes 

Norberto, Linda-a-Velha 

“SPA Vintage”, 3.º Encontro Teatro Sénior, Almada 

Cinemania - Coordenação: Luísa do Ó, Ófélia Mendes 

“A Caixa”, Manoel de Oliveira, Nova Atena (Homenagem) 

“Ana Karenina” com Greta Garbo (Ciclo Divas) 

“As férias do Senhor Hulot”, Jacques Tati 

“Couraçado Potemkine”, Serguei Eisenstein 

“O anjo azul” com Marlene Dietrich (Ciclo Divas) 

“Pamplinas Maquinista”, Buster Keaton 

“Uma noite na ópera”, Irmãos Marx 

Caminhadas - Coordenação: Arlete Medina 

Além de semanais curtas, registam-se mensais mais longas: 

“Cais do Sodré-Expo”, Janeiro 

“Parque Eduardo VII-Monsanto (Corredor Verde), Fevereiro 

“Póvoa da Rainha-Gouveia”, Abril 

“Aldeia de Xisto Vila Formosa, Vila de Rei”, Maio 

“Budda Eden, Bombarral”, Junho 

Outras Atividades 

“À espera de Godot”, Teatro da Trindade, Lisboa 

“Arraial de Santo António”, Nova Atena 

“Assembleia Geral”, Salão Paroquial, Linda-a-Velha 

“Associação Ajuda de 

Mãe”, doação de roupa, 

alimentos e produtos de 

higiene até 3 anos) 

“Campanha 1 Pacote 

de Leite”, União das 

Juntas de Freguesia de 

Algés, Linda-a-Velha, 

Cruz Quebrada/Dafundo  

“Cinquenta
+
, curta-metragem, USO, Nova Atena  

“Convívio de Academias Sénior”, iniciativa do NAUS, Seia  

“Cyrano de Bergerac”, Teatro Nacional de D. Maria II, Lisboa                                                                                     

“Festa de Encerramento do Ano Letivo 2014/2015”, Salão 

Paroquial, Linda-a-Velha 

“Festa do 7.º Aniversário da Nova Atena”, Nova Atena 

“Glenn Miller Orchestra”, Concerto no CCB, Lisboa 

Mostra “Máscaras de Carnaval”, Nova Atena 

Organização e participação no “3.º Festival de Música Sénior”, 

iniciativa do NAUS, Auditório da Paróquia de S. Miguel, 

Queijas 
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