EDITORIAL
Vitor Carvalho
Presidente, Nova Atena

2018, ano verdadeiramente excecional para
a Nova Atena! Celebraram-se os 10 anos de
existência com um programa diversificado e
rico, sempre com a tónica na “inclusão e bemestar da pessoa sénior pela cultura e arte”.
“Inclusão”, porque se pretendeu abranger todos
os associados, propiciando atividades para
todos os gostos, inclusive a oportunidade de
cada um escrever sobre as suas vivências na
Associação, na edição especial do jornalinho,
novembro 2018. Damos disso a devida nota na
recensão e análise de eventos no tema “Festa,
Cultura e Desporto”, bem como no de “Música,
Dança, Teatro e Poesia”.

As comemorações decorreram dentro do
planeado, com forte adesão e reconhecimento
pelo trabalho feito. Estão de parabéns os
associados e em particular os voluntários, que
estão na base do sucesso da Nova Atena.
Podemos estar orgulhosos do trabalho realizado
e da avaliação muito positiva que é feita pelas
entidades que conhecem o mundo das
universidades seniores em Portugal. A Nova
Atena é já uma referência!
A diversidade na Nova Atena está
também espelhada nesta edição, com
contributos de associados que colaboram pela
primeira vez, a par das habituais contribuições.

Muitas imagens, que falam por mil palavras… Esse é o caminho, a
ser aprofundado com a colaboração dos muitos novos associados
(87), que aderiram à Nova Atena em 2018. Também para esses
novos associados, lançamos o desafio de nos manifestarem
intenções de colaborar nesta publicação, que se pretende cada vez
mais abrangente e diversificada, espelhando a riqueza das
vivências na Associação.
Desde 2014 que é publicado regularmente e mostrado na
vitrina um conjunto de mapas com as atividades realizadas e
previstas ao longo do ano, o que significa que a versão final de
cada ano constitui uma “memória histórica” do que de mais
relevante aconteceu na Nova Atena. Em conjunto com as edições
de “A NOV´IDADE” e outros documentos da Direção, formam a
base para memória futura. O objetivo é melhorar tudo o que possa
contribuir para um registo apropriado do que é efetivamente a
Nova Atena.
Convidamos o leitor a “viajar” pelos diferentes e muito
ricos temas desta edição. Comentam-se figuras que marcaram uma
época e contribuíram para alterações políticas e sociais profundas
(a sociedade americana não mais foi a mesma depois de Martin
Luther King, a par de outras manifestações que romperam com os
valores predominantes) ou nas artes (Duchamp – Banksy),
recordam-se figuras que marcaram fortemente o nosso tempo e
nos deixaram recentemente (Caballé, Bernstein, Aznavour),
homenageia-se densamente um grande compositor (Rossini),
comentam-se os grandes acontecimentos que marcaram as notícias
no semestre, ilustram-se as atividades da Nova Atena de forma
bastante atrativa, reporta-se o que de mais relevante aconteceu.
Os processos de comunicação interpessoal são cruciais para
o bom funcionamento relacional dentro de instituições como a
nossa. Temos nesta matéria uma excelente entrevista com alguém
que se tem dedicado a nível universitário e social à investigação,
ensino e apoio a seniores, dando também o seu contributo na Nova
Atena como professora. A avaliação que faz do ambiente e
vivências da Associação é por isso bastante relevante.
Cumpre-se assim, o objetivo central desta publicação que é
dar voz à vida da Nova Atena.
Votos de Bom Natal e Ano Novo Feliz!
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PERSONALIDADES…
«LUTHER KING»

«KOFI ANNAN»

Américo Reinaldo

Helena Torres Marques

Docente, Nova Atena

Docente, Nova Atena

Martin Luther King Jr.
(Atlanta,
15.01.1929
Memphis, 04.04.1968). Fez 50
anos que foi assassinado.
Quando
se
acredita
convictamente em algo de
transcendente há uma força
interior que nos “empurra” e
dinamiza. Martin Luther King é

Kofi Atta Annan (Kumasi,
08.04.1938 - Berna, 18.08.2018).
Conheci Kofi Annan nas Nações
Unidas em NY no ano 2000,
quando
se
avaliaram
os
progressos feitos no mundo, em
matéria de igualdade de direitos
entre homens e mulheres, desde a
assinatura da Plataforma de
Pequim, cinco anos antes.
Com efeito, uma das formas com que a ONU
comemorou os 50 anos da sua sua criação, em 1945, foi
com uma grande conferência sobre os direitos das
Mulheres realizada em Pequim.
Na Plataforma então assinada estava prevista a
análise cinco anos depois dos progressos entretanto
conseguidos. Coincidiu que esta reunião se realizou
durante a presidência portuguesa na UE e a delegação
foi presidida pela Maria de Belém então ministra para a
Igualdade no governo português, pela Rosário Carneiro
em representação da AR e por mim em representação
do PE.
Foi uma experiência política muito interessante, por
ver Portugal representar toda a Europa Comunitária e
por ter assistido ao discurso de Kofi Annan sobre tão
sensível e difícil matéria, o que fez com uma
intervenção vigorosa e inteligente que deu ânimo às
mulheres vindas de todos os países do mundo, da
China, ao Iemen, à Europa, às Américas e que muito
me impressionou.
Kofi Annan nasceu no Gana em 1938. Estudou no
Gana e depois como bolseiro nos EUA, tendo-se
formado no MIT com mestrado em gestão e no Instituto
Universitário de Altos Estudos Internacionais. Casou
duas vezes e teve três filhos.
Foi desde o ínicio da sua carreira funcionário da
ONU, primeiro na OMS em Genebra e depois
chefiando várias departamentos e missões daquela
instituição.
Eleito Secretário Geral da ONU em 1997, recebeu
entre muitos outros prémios o Nobel da Paz em 2001
por ter conseguido criar e posto a funcionar o Fundo
Global para a luta contra a Sida, a malária e a
tuberculose.
Exerceu dois mandatos até 2007, tendo morrido na
Suíça, no ano seguinte.

um exemplo disso.
Sendo pastor evangélico, numa época em que os
negros eram pessoas de categoria inferior, assumiu,
com a idade de 26 anos, a liderança dum movimento
pacífico que levou à abolição da escravatura nos
Estados Unidos.
Acreditava na sua causa, na sua razão, e defendia-a
recusando qualquer recurso à violência. Utilizou com
frequência a “desobediência civil” como forma de
protesto e afirmação da sua convicção.
Este movimento obteve a sua primeira vitória
Novembro de 1956 quando o Supremo Tribunal dos
Estados Unidos da América aboliu a segregação racial
nos autocarros de Montgomery, após 382 dias de
protesto pacífico.
Num país onde dominavam os grupos racistas como
Ku-Klux-Klan, panteras negras e Malcom X, foi
possível, de forma absolutamente pacífica, a visão de
que todos os homens são iguais.
Luther King, nascido no fim da década de 20 do
século passado, acreditava nessa visão e teve a força
interior necessária para a defender racional e
emotivamente, até que os seus inimigos (igualmente
inimigos dum relacionamento igualitário entre todos os
homens) o assassinaram há, precisamente, 50 anos.
Na sua luta pacífica, em1963, liderou a “Marcha
sobre Washington” que reuniu mais de 250.000 pessoas
e onde pronunciou o célebre discurso “Eu tenho um
sonho” (I have a dream), em que é descrita uma
sociedade onde negros e brancos podem viver
harmoniosamente
Em 1964 foi promulgada a Lei dos Direitos Cívicos
e Martin Luther King recebeu o prémio Nobel da Paz.
Citamos algumas das suas afirmações:
A escuridão não pode expulsar a escuridão; apenas a
luz pode fazer isso.O ódio não pode expulsar ódio; só o
amor pode fazer isso.
A injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça
em todo lugar.
Nossas vidas começam a terminar no dia em que
permanecemos em silêncio sobre as coisas que importam.
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Nota da Redação
Os textos de A Nov’Idade encontram-se ou escritos
conforme a antiga ortografia ou em conformidade com o
último Acordo Ortográfico consoante a opção dos
respetivos autores.

FALANDO COM...

Cristina Tavares Salgado
Investigadora Principal do INETI
Professora Convidada, Universidade Católica de Lisboa
Docente, Nova Atena

Face à sua atividade profissional na área da Comunicação desempenhada como académica quer na
Faculdade de Ciências Humanas quer também na Nova Atena mais recentemente, perguntamos:
Nova Atena (NA) – Como surge a Nova Atena na sua vida e
o que a levou a considerar ser docente nesta casa?

saudáveis
entre
pessoas,
independentemente da sua faixa etária,
formação académica, ou percurso de vida.
Reservo para mim, o gosto de ensinar (que
assumo como missão) e o que me traz de
gratificante, partilhar conhecimentos e
técnicas que possam tornar mais fáceis e
serenos os caminhos de relação humana,
quaisquer que sejam as circunstâncias.
Tudo o que desejo é que, todo este
trabalho, se reflita, de forma útil
e
aplicável, a quantos nele participam.

Cristina Tavares Salgado (CTS) – Numa longa sequência de
descrições frequentes e entusiásticas, por parte do meu marido,
aquando da interface colaborativa que se estabeleceu entre a sua
presidência na Fundação Marquês de Pombal e a Nova Atena,
nasceu em mim a curiosidade de conhecer, na primeira pessoa, a
realidade desta academia. Inicialmente apenas com o estatuto de
acompanhante/convidada, aos poucos reconheci as suas
potencialidades como experiência viva, ao serviço de um
paradigma de excelência, de saber e de bem-estar de seniores.
Compreendi então que poderia ser útil, numa instituição onde a
NA – Que perspetivas e evolutivo
Pessoa Humana é tida como um Valor, encetar um percurso de apontaria para uma Associação com
ensino/aprendizagem, colaborando através da formação em vocação de Universidade Sénior como é
Comunicação Interpessoal, por considerar esta área científica um o caso da NA?
possível contributo, epistémico e metodológico, ao serviço de um
CTS – Com toda a sinceridade e
relacionamento, desejavelmente mais humano e humanizante.
humildade, não tenho a certeza de que seria
NA – Em que é que a partilha de saber em matéria de capaz de fazer melhor do que está a ser
Comunicação pode interessar à pessoa sénior?
prosseguido pela Nova Atena, nos seus
domínios de intervenção,
CTS – A Comunicação Interpessoal é uma temática transversal objetivos,
processos
de
trabalho e de motivação.
a todo o ser humano qualquer que seja a sua faixa etária. Satisfaz
Continuar, procurando sempre inovar e
uma necessidade elementar e representa uma exigência da vida em
acrescentar valor, sem perder o espírito de
sociedade. O quotidiano das pessoas decorre em cenários
Servir e Apoiar, parece-me uma meta
constantes de transações, assentes em palavras, expressões e louvável e sustentada, um caminho a
comportamentos. Estas permutas podem ocasionar momentos de percorrer, rumando sempre à felicidade das
sofrimento, de desencanto, de conflito, mas também vivências Pessoas.
repletas de amizade, compreensão, ternura, amor, essenciais ao
equilíbrio e à felicidade da Pessoa Humana. Aprofundar
Aos associados, parceiros e amigos
conhecimentos empíricos acerca
do
porquê
(estados
da NOVA ATENA
neurobiológicos e emocionais que determinam comportamentos e
BOAS FESTAS e FELIZ 2019
atitudes) e do como ( formas, expressões e palavras ditas) é tudo o
A Redação
que espero ser capaz de saber deixar, a quantos escolheram
partilhar comigo, esta matéria.
NA – Que balanço faz da experiência obtida com a docência
junto dos seniores da NA?
CTS – Acredito que a experiência pedagógica em Comunicação
Interpessoal possa ser uma ferramenta ao serviço de relações
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EFEMÉRIDES...
2018
Amália Rodrigues, faleceu há 20 anos, fadista portuguesa
Arqueólogos encontram ao largo de Cascais uma Nau naufragada
no Tejo
Denis Mukwege, médico, e Nadia Murad, ativista de direitos
humanos, Prémio Nobel da Paz, congolês e iraquiana
Eduardo Souto Moura, Leão de Ouro da Bienal de Arquitetura de
Veneza, arquiteto português
Germano Almeida, Prémio Camões, maior galardão LusoBrasileiro, escritor cabo-verdiano
Incêndio destrói o Museu Nacional do Brasil, Rio de Janeiro
Itamar Vieira Junior, Prémio Leya com a obra Torto Arado, escritor
brasileiro
José Saramago, recebeu o Prémio Nobel da Literatura há 20 anos
Lançada a Parker, a sonda espacial que irá estar mais perto do Sol,
NASA, EUA
Morre Alves Barbosa, venceu três vezes a Volta a Portugal, ciclista
português
Morre Bernardo Bertolucci, cineasta italiano
Morre Celeste Rodrigues, fadista portuguesa
Morre Charles Aznavour, cantor e compositor franco-arménio
Morre Helena Ramos, apresentadora de televisão e atriz portuguesa
Morre João Semedo, médico e político português
Morre José Manuel Tengarrinha, político e historiador português
Morre Kofi Annan, ex-secretário-geral da ONU e diplomata,
natural do Gana
Morre Laura Soveral, atriz portuguesa
Morre Maria Guinot, vencedora do Festival da Canção 1984,
cantora portuguesa
Morre Mariema, atriz portuguesa
Morre Montserrat Caballé, cantora lírica, soprano espanhola
Há 50 anos
Apollo 7, com três astronautas é a primeira missão tripulada norteamericana
Fim da Primavera de Praga com a invasão da União Soviética e
anexação da Checoslováquia
Morre John Steinbeck, Prémio Nobel da Literatura, escritor norteamericano (cf. A Nov’Idade, n.º 11)
Morre Manuel Bandeira, escritor e poeta brasileiro
Morre Marcel Duchamp, pintor, escultor e poeta francês que veio a
tornar-se cidadão norte-americano
Morre Martin Luther King, Jr., Prémio Nobel da Paz, lutador pelos
direitos iguais para todos, ativista norte-americano
Há 100 anos
Fim da I Guerra Mundial, 1914-1918 (cf. A Nov’Idade, n.º 17)
Morre Amadeo de Souza-Cardoso, pintor português
Morre Nicolau II, oficialmente Imperador e Autocrata de Todas as
Rússias, foi Rei da Polónia e Grão-Duque da Finlândia, foi o último
Imperador da Rússia (cf. A Nov’Idade, n.º 21)
Morre Roland Garros, pioneiro da aviação e tenista francês
Nasce Ernst Ingmar Bergman, dramaturgo e cineasta sueco
Nasce Leonard Bernstein, músico, compositor e maestro norteamericano
Nasce Nelson Mandela, Prémio Nobel da Paz, ativista político, o
Madiba, Presidente da África do Sul (cf. A Nov’Idade, n.º 13)
Nasce Rita Hayworth, de ascendência hispano-irlandesa, atriz
norte-americana
Há 150 anos
Morre Gioachino Antonio Rossini, compositor italiano
Há 200 anos
Nasce Emily Jane Brontë, escritora e poetisa britânica
Nasce James Prescott Joule, físico britânico
Há 250 anos
Início da viagem do navio HMS Endeavour, comandado por James
Cook que cartografa as costas da Nova Zelândia e descobre a
Austrália Ocidental, navegador e explorador científico britânico
Nasce Domingos António de Sequeira, pintor português
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Nasce François-René de Chateaubriand, diplomata, escritor francês

Há 300 anos
Ilhas do Faial, Pico e São Jorge sofrem grandes e destrutivas
erupções vulcânicas
Há 450 anos
Morre João Rodrigues, conhecido como Amato Lusitano, notável
médico português
Há 500 anos
Descobrimento da ilha de Porto Santo, por João Gonçalves
Zarco e Tristão Vaz Teixeira
Nasce Tintoretto, nome artístico de Jacopo Robusti, pintor italiano

«A PROPÓSITO DA DESCOBERTA DO SÉCULO»
Rodrigues Pereira
Académico emérito, Academia de Marinha

Os jornais noticiaram
recentemente a descoberta,
no estuário do Tejo, dos
vestígios de um naufrágio
do que se presumia tratar-se
de uma nau da Carreira da
Índia.
Nos 325 Km2 do estuário do Tejo sucederam-se, ao
longo dos tempos, milhares de naufrágios de navios e
embarcações.
Durante o período áureo da Carreira da Índia (Séculos
XVI e XVII) foram muitos os navios que ali naufragaram.
Segundo o arqueólogo subaquático Alexandre
Monteiro, o navio encontrado é a nau São Francisco
Xavier, naufragada ao Sul do Bugio a 23 de Outubro de
1625.
Parece-me exagerado designá-la como a Descoberta do
Século, porque ainda não foi identificada a sua carga,
desconhecendo-se os seus valores arqueológicos,
históricos e monetários. As cargas das Naus da Índia eram
constituídas maioritariamente, por especiarias e faianças
chinesas, produtos que, com os naufrágios, se
deterioravam ou quebravam.
Recordo, a propósito, o naufrágio ocorrido no Rio Tejo,
em 13 de Setembro de 1572 quando um temporal desfez a
esquadra de 50 naus e galeões que o monarca D. Sebastião
tinha equipada e pronta para largar para o mar. Perderamse todos os navios e alguns milhares de homens que
estavam a bordo.
Outros dois trágicos naufrágios, ocorridos na barra do
Tejo, sucederam em 1606 com dois dias de intervalo. Em
13 de Setembro, a nau Nossa Senhora da Salvação, deu à
costa em Cascais perdendo-se toda a carga e a maioria das
pessoas que transportava. Dois dias depois, a nau Nossa
Senhora dos Mártires foi embater contra os rochedos
junto da fortaleza de São Julião da Barra, perdendo-se com
toda a carga e pessoal, a sua carga de pimenta espalhou-se,
cobrindo águas do Tejo desde Cascais a Belém.
Há também o naufrágio do arrastão Bolama, por causas
desconhecidas, ao largo de Cascais a 4 de Dezembro de
1991, falecendo as 30 pessoas embarcadas.

EVOCANDO...
«De ROSSINI a MONTSERRAT CABALLÉ: Do Tedeschino à Soberba»
Aristides Sousa Mendes
Docente, Nova Atena

Neste número do nosso jornal temos oportunidade de homenagear duas importantes fíguras da música: o
Tedeschino, como frequentement era chamado Gioacchino Rossini, grande compositor do início do sec XIX, que
faleceu, fez há dias, 150 anos, e a Soberba, como era conhecido pelos seus fans, o grande soprano de Barcelona,
Monserrat Caballé, que faleceu há dias, com 85 anos.
A diva encantou os palcos mais importantes do mundo entre os anos 50 do séc. XX
e a primeira década do séc. XXI. O compositor foi o autor de grande número das
óperas que ela interpretou como prima-dona.
A época de ouro de Monserrat Caballé foi nos anos 70, quando andava pelos seus
40 anos, mas pemaneceu nos palcos das maiores salas de concerto do mundo, com
grande sucesso, por mais de 50 anos. Ficaram especialmente famosos os seus
pianissimi.
O primeiro grande sucesso deu-se no Carnegie Hall de Nova York, em 20 de Abril
de 1965. Um crítico musical defendia, num jornal do dia seguinte, que Caballé reunia
o que de melhor havia em Maria Callas e em Renata Tebaldi. Certamente um exagero,
mas que dá bem ideia do sucesso que foi essa noite!
O nosso Teatro Nacional de S. Carlos também a recebeu algumas vezes. Em 1972, a convite do Dr. João de
Freitas Branco, então director do teatro, fez o papel de Norma na ópera do mesmo nome de Vicenzo Bellini, na
estreia absoluta dessa ópera no nosso país (uma ópera cuja primeira audição teve lugar no teatro Alla Scala de
Milão em 1831…!).
Mas o seu nome só chegou ao grande público quando foi apresentada a cantar rock com Freddie Mercury,
fundador dos Queen, na abertura dos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992. Nessa altura Freddie já havia
morrido, mas foi apresentada a filmagem de uma apresentação no ano anterior. O tema Barcelona desse album foi
escolhido como tema oficial dos jogos olímpicos.
Mas regressemos a Rossini, o tedeschino. A palavra italiana que significa
Rosina
“alemão” é “tedesco”. O alemãozinho era então a
[...]
forma meiga com que o alcunhavam. E porquê? A
Io sono docile, son rispettosa,
razão deste mimo residia num dos aspectos que mais
sono obbediente, dolce, amorosa;
contribuíram para o seu sucesso: o facto de ter
mi lascio reggere, mi fo guidar.
abandonado a forma tradicional de orquestrar dos
Ma se mi toccano dov'e' il mio
debole
compositores italianos, que davam primazia à linha
saro' una vipera e cento trappole
melódica da voz em detrimento da orquestra, passando
prima di cedere faro' giocar.
a fazê-lo como faziam os compositores alemães:
[...]
música orquestral de grande riqueza, dialogando de
---//--igual para igual com os cantores.
Rosina
A sua admiração por Mozart levou-o ainda a escolher o texto de O Barbeiro
[...]
de Sevilha para uma das suas primeiras óperas. A ópera de Mozart As Bodas de
Eu sou dócil, eu sou respeitosa,
Fígaro fora composta a partir da segunda peça de teatro da famosa trilogia de
Sou obediente, doce, amorosa;
Eu me deixei segurar, eu dirijo.
Beaumarchais. Talvez a primeira peça dessa trilogia, O Barbeiro de Sevilha,
Mas se eles me tocam na minha
com uma orquestração igualmente rica, pudesse vir também a ser um
fraqueza
sucesso…!? E foi o que, de facto, aconteceu!
Serei uma víbora e uma
É curioso que, nessa ópera, a afinidade com Mozart não tenha ficado pelo
centena de armadilhas,
tema e pela orquestração; foi também na facilidade com que a ópera foi escrita:
Antes de me render, vou armar.
em 12 dias, Rossini compôs a música de uma das suas óperas de maior sucesso!
[...]
in, “Il Barbiere di Siviglia”, Rossini
Há um outro facto em que Rossini foi semelhante a Mozart. A fortíssima
www.italianopera.org/libretti/l237329
ligação
que tinha à Mãe. A morte da Mãe perturbou a forma de compôr de
Adap. Trad. Google
Mozart; depois da morte da Mãe, Rossini não voltou a compôr óperas… Tinha
34 anos e já compusera 39 óperas! Depois disso, e após vários anos de interrupção, só escreveu música religiosa.
Foram as maravilhosas Petite Messe Solenelle e Stabat Mater, obras a que ele costumava referir-se como “os
pecados da minha velhice”…!
Passamento
Partiram este ano as nossas associadas Elisabete Martins, Graça Contreiras
e Zuraida Cravo. Que descansem em PAZ.
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NOVA ATENA 2018: 10 ANOS...
Luisa Machado Rodrigues
Docente, Nova Atena

«FESTA, CULTURA E DESPORTO»
Mais um ano termina e, com ele, encerram-se as celebrações dos 10 anos da Nova Atena.
Sob o lema “10 ANOS, 10 EVENTOS”, foi vasta a programação conforme aqui a fazemos constar e foi
estimulante a dinâmica criada. Muito haveria a dizer, no entanto, pelo parco espaço de que dispomos e porque,
mais do que palavras, falam as imagens, optamos por registar com uma breve foto-reportagem alguns dos
gratificantes momentos que a todos foram proporcionados.
“Nova Atena, 10 Anos”
Programa
01. Em 12 de abril, Almoço de
Confraternização comemorativo do
dia em que se cumpriram os 10 anos
da Assembleia Constituinte da Nova
Atena
02. Conferência O Movimento das
Universidades Seniores, sua relevância
na sociedade e reconhecimento público
03. Edição de 2 livros
- Aqui O Tempo não Envelhece, uma
narração histórica sobre o nascimento e
evolução da Nova Atena (em elaboração)
- Nova Atena 10 anos: a Escrita, a
Fotografia, as Artes Plásticas, reunindo os
trabalhos premiados nos Concursos internos
da Nova Atena (já editado)

04. Conferências/Debates com os autores
da Nova Atena
- Isabel Rainha, Conceição Areias
(Poesia).
- Noribal Neves, Jerónimo Pamplona
(Prosa).
- Hermínio Duarte Ramos, José Luis
Sousa (Prosa).

05. Sessões Musicais com
Artísticos da Nova Atena

Grupos

- Oficina da Música
- CANTUS
- Teatro e Cantares
- Jograis e Quinteto

06. Sessão de Gymno-Dance com Grupos
da Nova Atena
- Ginástica de Manutenção
- Ginástica Postural
- Yoga
- Tai-Chi
- Dança
- Caminhadas
- Futsal

07.
Dia
dos
Professores,
com
apresentações resumidas das respetivas
disciplinas
08. Elaboração de Repositório de
Fotografias e Filmes sobre a
atividade/história da Nova Atena
09. Edição de um número especial de A
Nov ´Idade, o jornal da Nova Atena
10. Encerramento das Comemorações do
10.º aniversário
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«MÚSICA, DANÇA, TEATRO E POESIA»
Dez Anos

A Nova Atena

Nasceu, cresceu,
Fez-se linda a criança,
Dez anos celebra,
Mil tormentas passou,
Com todas se debateu,
Desde a casa que não tinha
Até à bela morada
Onde, diligente e trabalhadora,
Com gosto tudo aprendeu,
Artes visuais e musicais,
Literárias e desportivas,
Tecnológicas e de lazer,
Da escola ao museu
Tudo a entusiasmou,
Boa aluna, aplicada,
Por aqui não fica,
Continua, nunca esmoreceu,
Ao nascimento abençoada,
Bem apadrinhada também,
Grata é, fizeram-na gente,
Tanta dedicação a acolheu,
É Nova Atena, de seu lema o bem-estar,
Os seniores abraça e encanta,
Fraterna e solidária,
Quanto não lhes deu,
Muito mais tem para dar,
Sempre a palavra amiga,
Um futuro promissor,
A força de quem venceu!
Parabéns, Nova Atena,
A criança nasceu, cresceu,
Planta que desabrocha
És gladíolo, açucena,
Inúmeras flores sem fim
Que se erguem, chegam ao céu...
Maria Silveira
2018.04.12

A Nova Atena nasceu
E aos seus Associados
Muita felicidade deu
Dez anos são percorridos
Envolta em carinho cresceu
Instalações mereceu
E rodeada de mil cuidados
Com muitos estudantes decididos
Tornou-se um local apetecível
De uma convivência incrível
Aqui se criaram amizades
Aqui se passa um tempo proveitoso
Aqui se valoriza o gosto pela arte
Aqui se aprende aqui se ensina
Aqui se esquece a solidão
Aqui se aquece o coração.
Parabéns à Nova Atena
Que tenha vida serena
Que cumpra a sua missão
Mereça a nossa afeição
Que tenha uma longa vida
E sua missão seja cumprida.
Eduarda Galhoz
2018.04.12

10.º Aniversário da Universidade
Sénior Nova Atena
São passados e bem vividos
10 anos de atividades
Nesta Universidade exemplar
Que o nosso tempo abençoa
Este tempo não passa à toa
Cada minuto é planeado
E cremos que abençoado.
As atividades são tantas
Que contentam os associados
Que se sentem integrados
E com uma razão que satisfaz
Os seus sonhos de artista
Pois há arte em todas elas
Não só a poesia tem magia
Até num jogo de futebol
Há momentos de arrebol
Ninguém quer só fazer vista
Queremos todos viver
Valorizar até os momentos de lazer.
Parabéns pelo aniversário
Que este ano foi bem planeado
E parece-nos que foi encontrado
O modo de a todos valorizar
E a todos dar que pensar
Que o tempo não estamos a
desperdiçar.
E todos somos todos
Com funções bem importantes
Como ‘profes’ ou estudantes
Como colaboradores voluntários
Todos somos extraordinários.
Eduarda Galhoz
2018.06.14

7

«MUSEU NACIONAL DO BRASIL...»
Maria José Cadete
Docente, Nova Atena

Na noite de 2 de Setembro de 2018 um incêndio de grandes
proporções destruiu cerca de 90% do Museu Nacional do Brasil,
situado na Zona Norte do Rio.
Era o maior museu de história natural e de antropologia das
Américas, com um acervo de 20 milhões de itens,
compreendendo entre outros, fósseis, múmias, peças indígenas e
livros raros.
Instalado no Palácio de São Cristóvão, fundado por Dom
João VI e inaugurado há 200 anos, em 6 de Junho de 1818, sob a
denominação de Museu Real. O Museu Nacional está vinculado
à Universidade Federal do Rio de Janeiro, a mais antiga instituição científica do Brasil. Antes do uso como museu,
o palácio serviu de residência à família real portuguesa de 1808 a 1821,
abrigou a família imperial brasileira de 1822 a 1889 e sediou a primeira
Assembleia Constituinte Republicana de 1889 a 1891.
O valor para a nossa história que se perdeu não se pode mensurar e é
impossível de repor.
Desconhece-se a causa do incêndio mas dos vários artigos que
vieram a público concluiu-se que o edifício carecia de obras urgentes
que foram sendo adiadas e estava de certo modo abandonado à sua
sorte, sabe-se que tudo correu mal com os bombeiros e até falta de água
houve.
Esta situação não é caso único. Um outro incêndio, no Farol do Saber Cícero, consumiu livros e móveis,
biblioteca pública no Maranhão, estava inativa e era ocupada por utilizadores de drogas, que são os suspeitos de
causar o incêndio.

«WEB SUMMIT, 2018»
Carlos Figueiredo
Docente, Nova Atena

Falou-se muito em “WEB SUMMIT” nos últimos meses deste ano, por
várias motivos, quase todos positivos.
Este ano houve concorrência para a realização do evento.
Assim, o Reino Unido propôs Londres, Espanha propôs Madrid e
Valência, e Portugal, tal como no passado, propôs Lisboa para a sua
realização.
A discussão do local final foi dura, tendo Portugal ganho este desafio.
Lisboa foi, e será durante 10
anos, o centro das atenções do Mundo Tecnológico.
O evento realizou-se de 4 a 7 de Novembro e foram inúmeros os
debates e os oradores durante o “SUMMIT”.
Alguns números e nomes que impressionam: Presenças, 69304,
oradores 1200+, investidores tecnológicos 1500, startup’s 1800,
jornalistas/bloggers 2600. Oradores com mais impacto: Sir Tim BernersLee, inventor da Web, António Guterres, Tony Blair, Brad Smith,
Presidente de Divisão da Microsoft e o Sr. Presidente da República Portuguesa, Prof. Marcelo Rebelo de Sousa.
Errata
Ocorreu um lapso no texto de A NOV’IDADE, n.º 22, pág. 4, coluna 2, linhas 21 a 23, a saber:
Onde se lê
Leia-se
A transacção deu à Google um financiamento de cerca
A transacção deu à Google um financiamento de cerca de
funcionalidades”, in TechMundo .
23 mil milhões de dólares”, in TechMundo .
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RELEMBRANDO...
«CHATEAUBRIANT»
Jerónimo Pamplona
Associado, Nova Atena

Visconde, escritor e político (1788-1848), muito para além de ser conhecido em
gastronomia pelo seu ‘filet-mignon’, Chateaubriant ganha imortalidade com a obra
literária “As Memórias de Além-Túmulo”, o diário apaixonado da sua vida. A
imaginação e o brilho do seu estilo vertido nas descrições exerceram uma profunda
influência na literatura de raiz europeia.
Em 1789, com os primeiros eventos da revolução francesa partiu para os USA e
Canadá onde conviveu com tribos indígenas. Dessas vivências resultaram os
romances “Atala” e “René” e o relato da viagem à América.
Em 1792 retornou a França para se envolver na luta contra a revolução que ameaçava a monarquia. Gravemente
ferido e doente emigrou para Inglaterra. Nesse período de exílio viveu de ministrar aulas de francês e trabalhar para
jornais.
Em 1804, na sequência da execução do Duque d’Enghien, a acusação de defender o regresso dos Bourbons
levou-o a uma rutura com Bonaparte.
O desencanto impulsionou-o a empreender uma viagem pelo Oriente, visitando vários países. Dessas viagens
resultou mais um livro “Os Mártires” (1809), correspondendo a uma ilustração das teses que tinha defendido num
outro, o “Génio do Cristianismo”.
Em 1811 foi nomeado para o Institute de France e quando o seu discurso foi barrado pela censura, por criticar a
tirania, entrou de novo em choque com o Imperador.
Em 1815, com a restauração da monarquia, a vida de Chateaubriand toma novo fôlego, tendo recebido novos
cargos diplomáticos na Europa e liderado o Ministério dos Negócios Estrangeiros entre 1822 e 1824.
Para terminar, já agora, sugiro para o almoço dos “Gajos” (Ironia a um grupo informal de associados que,
mensalmente, almoça em conjunto o repasto que cozinha na própria Nova Atena), um “Filé à Chateaubriand”,
400g, 5cm de altura, sem gordura, bem passado por fora e mal passado por dentro...

«CHARLES AZNAVOUR»
Conceição Monteiro
Associada, Nova Atena

Para os da minha geração, que passaram a adolescência embalados pela
música francesa, falar de Charles Aznavour
[…]
“Ay, mourir pour toi”
(1924-2018) é um tema muito agradável.
Il faut savoir cacher sa peine
Ay,
mourir
pour toi
Sous le masque de tous les jours
Apesar das suas canções não serem das que
A l'instant où ta main me frôle
Et retenir les cris de haine
nos faziam mexer os pés aos fim-de-semana
Laisser ma vie sur ton épaule
Qui sont les derniers mots d'amour
Bercé par le son de ta voix
nos bailaricos de garagem ou nas “boites”,
[…]
[…]
isso não quer dizer que o seu timbre de voz e
Il faut savoir
Ay, mourir pour toi
Mais moi je ne sait pas.
o seu estilo de música não nos encantasse e
Prendre le meilleur de nous mêmes
---///--nos
fizesse
vibrar.
Dans le souffle de ton je t'aime
“É preciso saber”
Et m'en dormir avec mes joies
Cantor, ator e compositor de origem
[…]
---///--É preciso saber ocultar a tristeza
arménia, compôs mais de 1.400 canções em
“Ai, morrer por ti”
Sob a máscara de todos os dias
seis línguas e pisou os palcos de todo o
Ai, morrer por ti
E conter os gritos de ódio
mundo menos na Turquia porque nunca
No instante em que a tua mão me
Que são as últimas palavras de amor
toca
[…]
esqueceu o genocídio. Foi o primeiro francês
Deixar a minha vida no teu ombro
É preciso saber
a conseguir chegar ao número 1 do Top
Embalado pelo som da tua voz
Mas eu, eu não sei.
inglês. Na Bélgica, no final dos anos 50,
[…]
Ch. Aznavour, 1961
conheceu Amália. Cantavam no mesmo
Ai, morrer por ti
Pegar no melhor de nós próprios
edifício, ela numa sala do 1.º andar e ele no rés do chão. Encontravam-se no
No sibilo do teu tom que amo
final dos espetáculos e estabeleceu-se entre eles uma forte amizade. Cantaram
E adormecer com as minhas alegrias
uma vez juntos em Lyon. Visitou Portugal várias vezes porque simpatizava com
Ch. Aznavour, 1950
o nosso povo, gostava do fado e da nossa comida.
Apaixonado por Lisboa, particularmente pela Mouraria, inspirou-se no som dessa palavra para escrever, para
Amália cantar, a letra do fado “Ay, mourrir pour toi”.
Em 2008 foi-lhe concedida a Medalha de Honra da Sociedade Portuguesa de Autores. A sua última atuação no
nosso país foi em 2016.
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FIGURAS E OBRAS...
«LEONARD BERNSTEIN»
Vitor Paiva
Docente, Nova Atena

Leonardo Bernstein foi um maestro, compositor e pianista americano. Nasceu em
Massachusetts em 25 de Agosto de 1918. Ficou famoso pelos seus Concertos para
jovens (53 concertos televisionados) e pela composição de “West Side Story”,
“Candide” e de “On the Town”. Vencedor de vários Emmys foi o primeiro compositor
americano do século XX a ter reconhecimento mundial. Estudou piano, orquestração,
contraponto e leitura de partituras. Sendo uma das figuras mais influentes da música
clássica americana influenciou uma geração de novos músicos. Foi nomeado maestro
principal da Filarmónica de NY em 1957 (posto que ocupou até 1969). Em 1960 gravou
todas as sinfonias de Mahler. Durante os anos 70 fez gravações das suas sinfonias com a
Filarmónica de Israel. Na década de 80 gravou a sua obra “Candide”. A sua última
apresentação foi em 19 de Agosto de 1990 com a orquestra sinfónica de Boston. Faleceu no ano de 1990, vitima de
pneumonia e de um tumor pleural cinco dias depois de se reformar. Está enterrado em Brooklyn, NY.

«De MARCEL DUCHAMP a BANKSY»
Conceição Gonçalves
Presidente do Conselho Geral e Docente, Nova Atena

Passaram 50 anos depois da morte de Marcel Duchamp, pintor, escultor, cartonista,
inventor do ready made.
Se no tempo da sua infância entrássemos na residência da família Duchamp
compreenderíamos que, vir a ser artista, era o mais expetável para a sua vida.
A residência estava repleta de pinturas do avô materno que muito respeitado era por
toda a família. Sua mãe desenhava cenas de rua e motivos para porcelanas que nunca
foram produzidas. Jogava-se xadrez, tocavam-se instrumentos musicais e até compunham
em conjunto. Criança ainda, viu dois dos seus irmãos partir para tentar a sorte na arte em
Paris a quem se foi juntar logo que terminou os estudos no ensino secundário.
Conseguiram os irmãos Gaston e Raymond assim como a irmã mais nova Suzanne vir a ser artistas respeitados no
mundo da arte europeia.
Marcel teve em Paris um percurso comum a muitos outros na etapa inicial: apreciou os impressionistas e mais
tarde o cubismo de Picasso, o futurismo e o dadaísmo. Concebeu obras cubo-futuristas que não foram bemrecebidas, mas que apesar de tudo se tornaram inspiradoras. Lembremos: Nu Descendo a Escada ou Jovem triste
num combóio. Já havia surpreendido pelos temas dos primeiros desenhos, agora assume uma expressão ainda
nunca vista: tirava estaticismo às formas cubistas para as apresentar num movimento que agradava ao futurismo.
Era uma versão radical, mecanizada de figuras anónimas que dificilmente parecem humanas. A obra Nu Descendo
a Escada havia provocado escândalo nos EUA, o que o tornou célebre. Surpreendeu-se quando ao chegar a este
país era já conhecido sem nunca lá ter estado.
O conceito de ready made não deixa esquecer Duchamp. O ato radical de pegar num objeto vulgar e o
apresentar sem ser trabalhado artisticamente como obra de arte, parece uma coisa insólita. A primeira vez talvez o
tenha feito como uma brincadeira com amigos. Em breve os expõe na Galeria de Arte. Chocaram os seus
contemporâneos e ainda hoje causam perplexidade. Não ignoramos, todavia, que deixaram um rasto de inspiração
para as correntes artísticas subsequentes até aos nossos dias.
Negação da arte! Ao ser negada, um passo em frente.
No nosso tempo, ano de 2018, acabámos de ser confrontados com um outro insólito na
arte. Na leiloeira londrina Sotheby´s, no momento exato em que um quadro do misterioso
artista grafiteiro Banksy é vendido por 1 200.000€, começa a auto-destruir-se
escorregando da moldura trilhado por um mecanismo que o artista secretamente havia
colocado. O público assistia perplexo…
O autor concluía frente ao público a sua obra de arte!
A colecionadora que o acabava de comprar nunca se arrependeu da compra. Os
especialistas rapidamente concluíram que o quadro passou a valer mais 50%.
O choque do acontecimento propagou-se pelo mundo.
Menina com Balão, Banksy
A arte pode ser desafiada até aos limites do imaginário humano!
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VIAGEM NO TEMPO...
«De JAMES COOK a NEIL ARMSTRONG»
Constantino Ferreira
Associado, Nova Atena

A viagem no tempo
que hoje vamos fazer,
vai ter dois saltos! O
primeiro de 250 anos, e
o segundo de 200 anos.
Embarcámos
no
navio Endeaver, sob o
HSM Endeavour (Réplica)
comando de James
Cook, no Porto de Plymouth, Inglaterra. Já lá vão alguns
meses que vamos nesta viagem de circunavegação. A
missão é fundamentalmente científica, ao serviço de sua
majestade o Rei de Inglaterra.
Depois de milhares de milhas percorridas, ilhas e
terras desconhecidas, todas cartografadas, chegámos à
grande Terra Austrális. Esta terra parece-nos enorme,
tão grande que a não
conseguimos contornar.
Será esta a grande ilha
que
o
português
Cristóvão de Mendonça
descobriu e cartografou
em 1522?! Serão as
mesmas terras que três
Caravela Portuguesa
anos
depois
o
português Gomes de Sequeira visitou e cartografou em
1525, ao serviço do Rei de Portugal? Por que razão o
Rei de Portugal não terá reclamado a sua posse?
Já passaram 250 anos e agora James Cook reclama
estas terras Austrális para a coroa de Inglaterra.
Desembarcámos na Austrália e nada dissemos a James
Cook, que somos os terceiros portugueses a por o pé
nestas terras Australianas.
Agora, é tempo de darmos o salto prometido de cerca
de 200 anos. Embarcamos na Apolo 11 com destino à
Lua. Viajamos apenas em "espírito" nesta missão da
Apolo11 por razões de espaço e peso específico. Os três
astronautas com quem viajamos são o comandante Neil
Armstrong, o piloto Buzz Aldrin e o engenheiro
astronauta Michael Collins.
Estamos a 20 de Julho de 1969. Acabamos de alunar
no nosso satélite. O comandante desce a escada da nave
e pisa solo lunar. Entusiasmado e eufórico proclama as
seguintes palavras: "Um pequeno passo para um
homem, um grande passo para a humanidade"!
Todos certamente recordam esse momento visto por
milhões de pessoas nas televisões do mundo inteiro.
Mas eu, não tive esse privilegio, estava a participar
numa emboscada ao "inimigo" no sul da Guiné-Bissau,
perto da fronteira com a Guiné-Conacri, uma noite
medonha de chuva e trovoada, com relâmpagos e
trovões de meter medo. Esta situação marcou-me para
toda a vida, pensar que ao mesmo tempo que o homem
chegava à Lua, outros "homens" faziam a guerra

desnecessária e inútil, só porque um ditador assim o
entendia. Para mim, que tinha sido dois anos refractário
em Inglaterra e em França, tudo isto não fazia sentido...
Uma viagem no tempo
em três passos. Primeiro,
o dos portugueses em
1522 e 1525. Segundo,
250 anos mais tarde, o de
James Cook ao pisar a
Austrália. Terceiro, 200
anos depois, o do
Neil Armstrong na Lua
comandante
Neil
Armstrong ao dar o seu
primeiro passo na Lua em 20 de Julho de 1969.
Três grandes passos para a humanidade!
«ORÇAMENTO 2019...»
Ramiro Salgado
Tesoureiro, Nova Atena

Na Assembleia Geral do dia 28 de novembro 2018,
os associados aprovaram o Plano de Atividades e
Orçamento para 2019, por unanimidade. Este consenso
confirma a linha de orientação que vem de anos
anteriores, em que o rigor na gestão e a parcimónia nos
gastos têm dados bons resultados.
O Relatório, Plano de Atividades e Orçamento vão
ser, como habitualmente, enviados à CMO para
informação e demonstração das atividades da Nova
Atena, base da eventual atribuição de subsídios.
Contudo e por razões cautelares, no orçamento não
estão incluídos eventuais subsídios que venhamos a
receber da CMO.
Em termos resumidos, os valores previstos para 2019
são:
Orçamento 2019 (€)
Valor das Receitas
Valor dos gastos
Resultados
Saldo Fluxos de Caixa (Cash Flow)
Investimentos previstos

56.200
38.180
18.020
24.020
9.700

Como está estabelecido nos Estatutos, a Direção tem
a obrigação de garantir o princípio do “Equilíbrio
Orçamental”, ou seja, os gastos correntes não podem
exceder as receitas correntes, a não ser com aprovação
em Assembleia Geral. Desde sempre, este princípio tem
sido seguido.
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ACONTECEU...
Visitas Culturais e de Lazer
“Aldeias Históricas e Herança Judaica”, Distrito da Guarda
“Caminho de Cerromaior/Manuel da Fonseca”, Santiago do Cacém
“Ciência e História”, Beira Alta e Salamanca
“Roteiro da Cidade”, Coimbra
“Roteiro Românico-Visigótico”, Mértola e Beja
Visitas de Estudo
“Circuito guiado em inglês: Da Graça à Baixa”, Lisboa
“Forte S. Julião da Barra”,
Carcavelos
“Igreja de S. Roque”,
Lisboa
“Museu da Filigrana”,
Lisboa
“Museu do Aljube”, Lisboa
“Roteiro Literário Fernando
Pessoa e Cesário Verde”,
Lisboa
“Teatro
Nacional
D.
Maria”, Lisboa
Conferências/Palestras/
/Colóquios/Seminários/
/Encontros/Workshops
“9.º Encontro
Velhice
Viva”, Associação Médica de
Gerontologia Social, Algés
“Alimentação Saudável”,
Florinda Grave, NA
“Fados de Cabelo Branco”, Daniel Gouveia e Carlos Baleia, Aud.
Lurdes Norberto, LAV
“Medicina Natural e Qualidade de Vida”, Paulo Pais, NA
“O amor na música de Heitor Berlioz”, Aristides S. Mendes, NA
“Orçamento do Estado, 2019”, Emanuel Santos, NA
“Os Açores”, João B. Mota Amaral, Aud. Lurdes Norberto, LAV
“Sorrisos da Nova Atena”, Guida Santos, NA
Lançamento de Livros
"A Aldeia e a Infância", José Luis Costa Sousa, NA
Idas a Espetáculos
“A boa alma de Se-Chuan”, Teatro, Almada
“Baixa Terapia”, Teatro Tivoli, Lisboa
“Grease”, Musical, Casino Estoril
“Sob a Custódia do Amor”, Teatro, Museu do Aljube, Lisboa
Cinemania - Coordenação: Luísa do Ó
“Amadeus”, Milos Forman, NA
Dança - Coordenação: Carmo Prazeres
“Festa de Natal da NA”, Salão Paroquial, LAV
Grupos Musicais - Coordenação: António Matos e Margarida Almeida
e Souza
Cantares Nova Atena
“Centro de Dia da Santa Casa da Misericórdia”, Marvila, Lisboa
“Encontro Internacional de Coros - III Conferência Internacional sobre
Projetos Educativos para Seniores”, Santiago de Compostela, Espanha

“Festa de Natal da NA”, Salão Paroquial, LAV
“Palácio Anjos”, UF-ALCD, Algés
“Residência N.ª S.ª do Carmo da Santa Casa da Misericórdia”, Benfica,

Lisboa
Oficina da Música
“Festa de Fim do Ano Letivo”, NA
“Festa de Natal da NA”, Salão Paroquial, LAV
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Cantus Nova Atena - Coordenação: Vitor Paiva
“Concerto de Natal”, Igreja de São Romão, Carnaxide
“Dia Mundial da Música”, Centro Cultural de Cascais
“Missa de Sufrágio por Associados Nova Atena e familiares”, Igreja
de N.ª S.ª do Cabo, LAV
“Sarau”, Igreja da Cartuxa, Caxias
Jograis - Coordenação: M.ª José Saraiva
“Poesia de Cecília Meireles”, com Atuação Musical do associado
António Matos (Toni), Fund. Marquês de Pombal, LAV
“Residência Paz e Harmonia”, Festa de Natal NA, S. Paroquial, LAV
Teatro - Autoria e Direção: Ricardo Correia
“Residência Paz e Harmonia”, Festa de Natal NA, S. Paroquial, LAV
Caminhadas - Coordenação: Arlete Medina
Semanais de proximidade e as seguintes mensais:
“Aqueduto das Águas Livres/ Basílica da Estrela/Amoreiras Mãe

d’Água/ Jardim da Estrela”, Lisboa
“Corrida Sempre Mulher”, Parque das Nações, Lisboa
“Luzes de Natal na Baixa”, Lisboa
“Santa Cruz/Porto Novo/Santa Cruz”
Outras Atividades
“Assembleia Geral NA”, Salão Paroquial, LAV
“Edição Especial, jornal A Nov’Idade: Nova Atena 10 anos”, NA
“Festa de Natal”, Salão Paroquial, LAV
“Madrinha do Leite para Famílias carenciadas”, UF-ALCD, NA
“Magusto”, Quinta do Crestelo, S. Romão-Seia
“Missa de Sufrágio por Associados Nova Atena e Familiares”, Igreja
N.ª S.ª. do Cabo, LAV
“Cabaz de Natal para Famílias carenciadas”, UF-ALCD, NA
“Pic-nic”, NA
“Recolha de bens para a Associação Ajuda de Mãe”, NA
“Recolha de bens para S. Tomé”, NA
“Recolha de Tampas de Plástico”, NA
“Réveillon”, em Hotel no Vimeiro ou no INATEL, Costa da Caparica
“As Fitas da nossa Vida”, cinema semanal, J. B. Preto, NA

“Venda de Natal”, NA
“Walking Football”, 1.º Torneio de Walking Futebol do Alentejo,
Alvito (NA vencedora do grupo respetivo e 2.º lugar Classif. Geral)
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