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FEVEREIRO 
2022 

Neste número >>> 
▪ Recorde a história da Nova Atena e fique a saber 

como é composto o seu “tecido social” 
▪ Conheça melhor o Professor Vítor Paiva 

▪ Conheça melhor os Alunos Júlia e António Fonseca 

▪ Conheça as vantagens das redes sociais para os seniores 

▪ Saiba mais sobre a disciplina de Inglês IV 

▪ Veja as nossas sugestões de eventos 

Universidade Sénior de Linda-a-Velha 

Newsletter 
#2 

nova atena 
A NOVA ATENA – UNIVERSIDADE SÉNIOR DE  
LINDA-A-VELHA sempre foi, e certamente 
continuará a ser, uma casa de saberes e de afetos. 
De saberes, pelos conteúdos pedagógicos que 
leciona e das iniciativas culturais que promove; de 
afetos, pelos múltiplos projetos de solidariedade e 
apoio social que dinamiza. 

Nunca é demais, pois, dar a conhecer melhor esta 
nossa casa a todos os que nela se acolhem.  
Esse foi o objetivo que esteve na base da criação 
desta nova Newsletter, sendo que – neste nº 2 e 
entre outros conteúdos – achámos oportuno não 
apenas recordar as principais “etapas de vida” da 
NOVA ATENA, como também “tirar o retrato” aos 
seus associados, mostrando quantos somos e como 
somos. 

Temos a certeza de que concordarão connosco 
quando afirmamos que vale a pena conhecer melhor 
a NOVA ATENA, uma instituição que continua a 
“FAZER DA IDADE SÉNIOR UMA FASE FELIZ DA VIDA”! 
 
A EQUIPA DE REDAÇÃO 
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A história da Nova Atena já vai 
sendo longa e rica. 

Mas será que se recorda,  
ou mesmo tem conhecimento,  
das principais “etapas de vida”  

desta casa? 
 

O Professor Vítor Carvalho lançou 
mão do seu precioso arquivo de 
memórias e ajudou-nos a 
reconstituir o percurso da  
Nova Atena ao longo dos seus 
quase 14 anos de existência. 

Venha daí connosco! 
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A ESMAGADORA MAIORIA 

(87%) DOS ASSOCIADOS 

DA NOVA ATENA RESIDE 

NO CONCELHO DE OEIRAS 

Nós & os  

Números 

Sabe quantos somos na Nova Atena? 
Sabe que há mais mulheres do que homens na Nova Atena e sobre isso não tem dúvidas. Mas serão muitas 
mais? 
Sabe qual é a idade média dos associados? E qual será o número de pessoas por grupo etário? 
Sabe quais são as habilitações literárias predominantes na Nova Atena? 
Sabe se a Nova Atena atrai associados de fora do concelho de Oeiras? 

Venha connosco conhecer estes números, pois só sabendo quem somos  
poderemos responder mais e melhor àquilo que esta comunidade ambiciona! 
QUE FALEM OS NÚMEROS! 

A NOVA ATENA 

TEM ATUALMENTE 

451 ASSOCIADOS, 

REPRESENTANDO AS 

MULHERES 72% E OS 

HOMENS 28% 

DATA DE REFERÊNCIA 
DOS DADOS: 31.12.2021 

38% DOS 

ASSOCIADOS 

PERTENCEM AO 

GRUPO ETÁRIO  

 71-75 ANOS 

A IDADE MÉDIA  

DOS ASSOCIADOS  

É DE 73 ANOS 
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Nasceu em 25 de julho de 1952. Tem o Curso Superior 
de Canto do Conservatório Nacional de Lisboa e a 

Licenciatura em Educação Musical.  
        

Fez parte do Coro da Gulbenkian durante 12 anos e do 
Coro do Teatro Nacional de S.Carlos durante 10 anos. 
Foi professor de Educação Musical do Ensino Básico. 

É professor do ensino particular de música como 
professor de Coro desde 1985 e prepara as crianças que 
cantam na Ópera desde esse mesmo ano.   

  

Os Nossos Professores 

um LIVRO… Os Maias 
Eça de Queiroz 

Um DISCO… 

um FILME… Barry Lyndon 
Stanley Kubrick 

Paixão Segundo S. João 
Johann Sebastian Bach  

um PASSATEMPO… 

uma VIAGEM… 

uma CIDADE… 

uma QUALIDADE… 

Ser muito guloso… 

Paris 

Composição  
musical 

Viajar 

um DEFEITO… 

um DESEJO… 

uma MÁXIMA… 

uma PERSONALIDADE  
NACIONAL… 

 

um LEMA DE VIDA… 

André Louro  
de Almeida 

Pintura 

Nova Iorque 

Honestidade 

Frequentou Cursos de Aperfeiçoamento com os professores Elisabeth Grümmer e Hugo Diez, 
Lola Rodriguez de Aragón, Max Van Egmond, Kurt Equilux, Isabel Penagos, Iliana Cotrubas e 
Helmut Lips. 
Estudou com as cantoras Elisette Bayan e Liliana Bizineche. 
Participa como solista em Concertos de Oratória, Lied, Ópera, Opereta, Zarzuela e Musical. 
Faz parte dos agrupamentos “4 por 4”, Scherzo Ensemble e Vozes da Broadway com os quais 
tem apresentado espetáculos por todo o país. 

Vítor Paiva 

um TALENTO QUE  
GOSTARIA DE TER… 

 

uma PERSONALIDADE  
INTERNACIONAL… 

 

Leonardo 
da Vinci 

Aqui e agora 

Não digas, faz! 
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Os Nossos Alunos 

António Fonseca 

DATA DE NASCIMENTO: 
4 de julho de 1954  

 
 

LOCAL DE NASCIMENTO: 
Lourenço Marques 

Moçambique 

QUAL A ATIVIDADE PROFISSIONAL QUE EXERCEU? 

NA NOVA ATENA EXERCE OU EXERCEU QUALQUER ATIVIDADE 

PARA ALÉM DE SER ALUNO, OU ESTARIA DISPOSTO A EXERCER? 

Engenharia Civil - Pontes e Estruturas no IST em 1977. 

  Sócio Fundador da PPE - PLANEAMENTO E PROJETOS 
DE ENGENHARIA em 1994, tendo passado antes disso pela 

OPCA, SOREFAME e outras empresas. 

Desde 1986 até 2016, Professor Auxiliar convidado, 
regente das cadeiras de Estática e Sistemas Estruturais 

no Departamento de Arquitetura da Universidade Lusíada, 
em Lisboa. 

Membro Sénior da Ordem dos Engenheiros desde 2010. 

Reformado de toda a atividade desde 2016. 

Sou aluna na Nova Atena. A possibilidade de aí exercer 
uma atividade é muito limitada, porque o meu apoio de 
avó é muito grande em termos de horas diárias. 

Na Nova Atena, sou apenas aluno e tenho, de 
facto, pouca disponibilidade por prestar 

bastante apoio aos filhos/netos. 

Engenharia Electrotécnica. 

Docente na Faculdade de Arquitetura de Lisboa, 
Departamento de Matemática e Computadores. 

Docente na Universidade Lusíada de Lisboa, 
Departamento de Matemática e Computação. 

Este mês fomos conversar com a Júlia Fonseca e o António Fonseca, alunos da Nova Atena e 

parceiros na vida que, curiosamente, vieram ao mundo no mesmo dia e no mesmo local. 

Júlia Fonseca 

DATA DE NASCIMENTO: 
4 de julho de 1954  
 
 
LOCAL DE NASCIMENTO: 
Lourenço Marques 
Moçambique 

Continua na página seguinte… 
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O QUE GOSTARIA DE REALÇAR DA SUA VIDA EM PARTICULAR  

OU DA SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL? 

Na minha vida pessoal e particular, realço a minha 
família mais próxima.  
No que toca ao aspecto profissional, destaco a função 
de docência. 

A minha vida profissional sempre foi ligada à execução 
de projetos no campo das Pontes e Estruturas de 

Edifícios, quer de betão armado, quer de estruturas 
metálicas de pequena e também grande dimensão. 

A minha atividade letiva de 30 anos, sempre a lidar e a 
formar alunos do Curso de Arquitetura da Universidade 

Lusíada, em Lisboa, nomeadamente nos aspetos 
estruturais e na interaçāo da Arquitetura com a 

Engenharia. Muitos dos meus ex-alunos vieram depois, já 
como arquitetos, a convidar-me para integrar as suas 

equipas de Projecto de Edifícios e Estruturas entretanto 
construídas e em funcionamento. 

QUAIS SÃO OS SEUS PASSATEMPOS E O QUE MAIS GOSTA DE FAZER? 

Ler e exercício físico. Passatempo e desporto desde há 53 anos... Golfe!  
No dia a dia, o ginásio e, sempre que possível, viajar 

para conhecer novos mundos e novas gentes. 

PORQUE COMEÇOU A FREQUENTAR A NOVA ATENA? 

Pelo  gosto em ocupar tempo livre com atividades 
cognitivas, conhecer e confratenizar com pessoas.  

A Nova Atena foi-me dada a conhecer pela Ana e Paulo 
Folgado, grandes amigos de uma vida. Mas, na 
realidade, só com a utilização do Zoom é que pude 
usufruir de tudo o que a Nova Atena proporciona,  
já que não consigo deslocar-me com facilidade a 
Linda-a-Velha, pois moro em Lisboa. 

Comecei a frequentar a Nova Atena muito por 
influência da Ana e do Paulo Folgado, nossos amigos já 

há 44 anos. 

Juntando a esse facto, a incrível vontade de aprender 
Italiano (com a fantástica Rosa Adanjo ),  

além das aulas fantásticas de Direito (Carlos Lopes), 
Economia (Vítor Carvalho ) e Literatura Portuguesa 

(Luís Santos). 

COMO FOI A SUA EXPERIÊNCIA DURANTE ESTES ANOS  

E, EM PARTICULAR, DURANTE A PANDEMIA? 

Tem sido uma experiência muito boa e vai ao encontro do 
que eu procurava, nomeadamente a qualidade das aulas 
variadas que frequento, as pessoas que tenho conhecido 
e com quem tenho convivido.  
O espírito que se vive na  Nova Atena é ótimo e 
incentivante. Espero em breve ter a possibilidade de nos 
encontrarmos e convivermos. 

Só sou membro da Nova Atena desde janeiro/fevereiro 
de 2021 e, como tal, sempre com aulas por Zoom, o que 
para mim é bastante cómodo por vivermos em Lisboa. 

Acho que funciona muito bem. 
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Uma aulazinha por dia  
nem sabe o bem que lhe fazia… 

Hi, Guida! Let’s talk about… desculpem…  
Olá, Guida! Vamos lá conversar sobre a disciplina de INGLÊS IV. 
 

Como  

 

O QUE OFERECEM 
AS AULAS DE 
INGLÊS IV AOS 
ASSOCIADOS DA 
NOVA ATENA? 

Cada aula é uma oportunidade para estar em contacto com a língua 
inglesa, pois que é nela que sempre nos expressamos. Ouvimos, lemos e 

falamos sobre temas muito diversos que julgo interessar a todos,  
uma vez que estamos na mesma fase da vida.  

Por vezes, lanço um ou outro desafio para apresentarem trabalhos por 
escrito e há sempre voluntários cheios de interesse e ideias! 

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

Tenho interesses muito diversos e isso vai refletir-se nos temas 
abordados. Escolho temas de cariz positivo que nos estimulem: 

viagens, curiosidades sobre países, sobre maneiras de viver, 
personalidades, música, arte... Hoje temos à nossa disposição uma 

grande variedade de fontes e basta investir no tempo para pesquisar. 
Utilizo artigos e vídeos que me parecem interessantes para discussão 

nas aulas. Guardo muitos e, conforme for oportuno, vou-os trabalhando 
quanto a vocabulário e estruturas de língua adequadas. E depois é 

investir mais tempo na elaboração dos powerpoints, coisa que nunca 
imaginaria vir a aprender a fazer depois dos setenta anos! 

COMO ACHA QUE AS 
AULAS DE INGLÊS IV 
CONTRIBUEM PARA 
AUMENTAR OS 
CONHECIMENTOS DE 
CADA UM DOS  
ALUNOS? 

QUAL O BALANÇO  
QUE GOSTARIA QUE 
OS SEUS ALUNOS 
FIZESSEM NO FINAL 
DE CADA ANO? 

O fundamental é perder inibições, praticar o inglês e sentir que se 
consegue comunicar com os outros independentemente da maior ou 

menor correção. E, com a prática, os conhecimentos e a fluência 
aumentam naturalmente.  

Sempre num ambiente de passar bem o tempo,  
trocando ideias e conhecimentos. 

Gosto de sentir que passámos todos uns bons momentos e 
contribuímos para estimular o intelecto e intensificar amizades.  

E gostaria que todos sentissem o mesmo. 
Creio que é esse sentimento que leva tantas pessoas a  

fazer parte do grupo há tantos anos! 
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IDOSOS MENOS SÓS DEVIDO À UTILIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS 
Estudo de doutoramento da Investigadora, do ISCTE, Célia Reis  
comprova que a utilização das redes sociais faz com que os idosos  
se sintam menos sós e se mantenham ativos.  
Defende, também, que a inclusão digital dos mais velhos é essencial. 

Afinal, parece que a utilização das redes sociais acaba por desempenhar um papel  
de grande relevância quando se fala de solidão na terceira idade.  
O estudo da investigadora afirma que as redes sociais contribuem para a  
diminuição do sentimento de solidão e promove até a autoestima.  
Os seniores estão mais tecnológicos e utilizam as redes sociais online, 
nomeadamente o Facebook, para aceder à informação, na gestão dos laços sociais, 
bem como para incrementar a socialização. 

Segundo a investigadora: “Quando entrevistámos os seniores com perfil criado no 
Facebook, verificámos que se sentem mais informados ao usar a rede para trocar 
informações e pontos de vista com outras pessoas”, acrescentando, ainda, que  os 
seniores utilizam as redes sociais online “como ferramentas para estabelecerem e 
manterem as suas relações, através de ações que vão desde enviar mensagens e  
utilizar chats ao acompanhamento de posts, publicação de comentários ou envio de 
felicitações nos aniversários. Mas também as utilizam para procurar amigos, encontrar 
familiares e companheiros do passado ou contactar com familiares distantes”. 

Célia Reis acrescenta: “Do meu ponto de vista, esta investigação traz uma nova 
abordagem aos estudos sobre a inclusão digital dos seniores”. O objetivo da 
investigação era compreender como as redes sociais online fazem parte da vida  
dos seniores, quais as funcionalidades e motivações de uso e como estas podiam 
contribuir para o seu bem-estar físico, social e económico.  
“Os resultados foram surpreendentes ao nível da diminuição dos sentimentos 
 de solidão e demonstram que nem sempre os fatores sociodemográficos, como a  
baixa escolaridade, são uma barreira à inclusão digital”, sublinha a investigadora. 
 
Termina, afirmando que “O grande contributo desta investigação é ter ficado 
demonstrado cientificamente que, percecionando os benefícios e indo de encontro às 
suas necessidades, os seniores predispõem-se a aprender e a usar as redes sociais 
online. Pelo que é de extrema importância a implementação de políticas de inclusão 
digital para os seniores em Portugal, porque ainda existe um enorme fosso de exclusão 
digital neste segmento populacional, no acesso à Internet (33,1% das pessoas com 
idades compreendidas entre os 65 e os 74 anos utilizam a Internet segundo os dados da 
Pordata/2019) e às redes sociais online. De facto, temos a consciência de que, com uma 
maior inclusão digital, pode ser feita a diferença e estaremos a contribuir para a 
inclusão social e a promover o bem-estar duma faixa etária importante da população 
portuguesa”. 

in Newsletter Dignus, 17.12.2021 
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Cinema 

Teatro 

Música 

Exposições 

Livros 

Outros 

ILUSÕES PERDIDAS 
Realização de Xavier Giannoli 

LIVRE, de Mário Pacheco 
Participação de Javier Limón,  
Jaques Morelenbaum e Gustavo Santaolalla 
 

ÚLTIMA HORA 
Texto de Rui Cardoso Martins 
Teatro Maria Matos 

DANIEL BLAUFUKS 
Lisboa dos anos 80 e 90 
Museu de Lisboa 
 

ERA UMA VEZ JORGE SAMPAIO –  
HISTÓRIAS E IMAGENS, vários autores 
Edição Tinta da China 

CASA-MUSEU 
MEDEIROS E ALMEIDA 
Rua Rosa Araújo, 41, Lisboa 

1 
FEV 

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

Atuação de grupo musical da Nova Atena no 
Templo da Poesia, Parque dos Poetas 
(enquadrada no evento "A Arte nos Afetos", 
organizado pela C.M.O.). 

10 
FEV 

14 
FEV 

Exposição de trabalhos de pintura, desenho e 
fotografia no Templo da Poesia, Parque dos 
Poetas (enquadrada no evento "A Arte nos 
Afetos", organizado pela C.M.O.). 

17 
FEV 

14 
FEV 

Palestra virtual proferida pela Dra. Ana 
Portugal sobre o tema "Nutrição" (no âmbito 
do ciclo de palestras “Uma palavra sobre 
saúde”). 
 

Caminhada "Quinta do Pisão/Penhas do 
Marmeleiro". 

 

26 
FEV 

Visita de estudo à Baixa Pombalina, integrada 
no estudo do romance "Os Maias", de Eça de 
Queirós, no âmbito da disciplina de Literatura 
Portuguesa. 
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Nota: Tome 

Rua Almeida Garrett, 20, 2795-012 Linda-a-Velha 
214191102 – 964953207  |  novaatenaa@gmail.com  |  www.novaatena.pt 

DIREÇÃO: Luís Santos 
EQUIPA REDATORA: Amélia Mendes, Isabel Carvalho e Maria José Saraiva  
GRAFISMO E MONTAGEM: Carlos Lopes 

CONVERSAS EM FRANCÊS 

Não seja cândido e venha conhecer melhor a vida e obra de Voltaire nas Conversas em Francês que irão 

decorrer em fevereiro. A Professora Josiane Boudon vai ainda levar-nos numa viagem às ilhas da região 

da Bretanha, bem como falar-nos sobre a construção das frases na língua de Molière. 

Tome nota! 

ANTROPOLOGIA 

Durante o mês de fevereiro, o Professor Paulo Fernandes continuará a explicar-nos de onde viemos e a 

levar-nos numa fascinante viagem ao nosso interior no espaço e no tempo que começou há cerca de 7 

milhões de anos, deixando para trás eventuais ideias pré-concebidas e tentando ter um raciocínio não 

antropocêntrico. Assim, iremos conhecer os primeiros humanos verdadeiros (2,5 milhões de anos): o 

Homo habilis e o Homo erectus (protagonista da primeira saída de África). 

Todas as terças-feiras, às 10h00, presencialmente (sala B da Nova Atena) e, em simultâneo, por zoom. 

Estão todos convidados. 

CINEMA 

Em fevereiro, despedimo-nos do grande 

cineasta ELIA KAZAN e vamos começar a 

conhecer melhor o mundo do genial 

ORSON WELLES, com o Professor Jorge 

Barata Preto. O MUNDO A SEUS PÉS  A DAMA DE XANGAI  A SEDE DO MAL 


