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

▪ Conheça melhor a Professora Cristina Salgado 

▪ Conheça melhor o Aluno Carlos Teixeira 

▪ Saiba mais sobre as aulas de Pintura em Porcelana 

▪ Perceba quão importante é ter um sono de qualidade 

▪ Veja as nossas sugestões de eventos e aulas 

Universidade Sénior de Linda-a-Velha 

Newsletter 
#5 

nova atena 

Tem sido um processo longo e difícil, mas, sem a  
porta que se abriu em 1886, nada tinha sido possível. 
Sem menos tempo de trabalho não poderiam os 
nossos filhos terem a educação que têm, nem 
poderíamos acompanhar os netos ajudando os  
pais na sua educação. 
E se agora, depois da vida laboral, sentimos 
necessidade de continuar a aprender, foi porque 
durante a vida laboral tivemos tempo para o estudo. 
É, pois, uma grande dívida que os trabalhadores do  
séc. XXI têm para com aqueles do séc. XIX. 

Elizabete Castel-Branco 

1º DE MAIO 
Mais um 1º de Maio que se comemora. 

Pensemos um pouco nas vantagens que este dia trouxe aos 
trabalhadores e que consequência teve nas nossas vidas. 

Na verdade, a jornada de 8 horas foi a primeira grande 
exigência feita por trabalhadores e aconteceu em fábricas 

de Chicago durante o período da Revolução Industrial.  
Sem esta exigência que trabalhadores seríamos hoje?  

 
 

Trabalharíamos ainda entre 14 e 16 horas, sem tempo para a família, sem podermos ajudar os nossos filhos a serem 
cidadãos, nem para o lazer ou a cultura, sendo por isso autênticas “bestas de carga”? 
Na realidade, a redução do horário de trabalho permitiu aos trabalhadores serem mais cultos e isso obrigou-os a  
sentirem necessidade de melhorar as condições de trabalho, desde a segurança à higiene, a melhores remunerações, 
a maior período de férias, a menos anos de vida laboral e até à igualdade de género no trabalho. 
 
 
 

Parece-nos chegado o momento de DAR VOZ AOS 

ASSOCIADOS e ter, de vez em quando, um espaço da 

nossa Newsletter reservado à partilha das suas 

vivências ou reflexões. Vamos experimentar? 

A Professora Elisabete Castel-Branco aceitou o nosso 

desafio e aqui vos deixamos o que ela nos quis oferecer. 

A EQUIPA DE REDAÇÃO 
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E este mês, sabe quem vai ficar a conhecer um 
pouco melhor? Dir-lhe-ei que se trata de 3 

associados que têm como principais funções dar 
parecer sobre o relatório e orçamento da NA e 

ainda verificar se as contas foram ”bem feitas” e 
se a contabilidade está toda "certinha"…  

Claro que são esses mesmos em quem está a 
pensar: os membros do CONSELHO FISCAL!   

Quem é Quem? 

FERNANDO BAPTISTA 
2º Vogal 

MARIA JOSÉ SARAIVA 
1º Vogal 

CARLOS DUARTE 
Presidente 

LOCAL E DATA DE NASCIMENTO: 
 Aljezur, 3 de novembro de 1945 

PROFISSÕES EXERCIDAS:  
Empregado bancário no Banco Totta & Açores/Banco Santander Totta. 

Responsável pelo Gabinete de Auditoria a Balcões a partir de 1992,  situação que se 
manteve até 31 de Dezembro de 2001, com a passagem à situação de reforma. 

O QUE REPRESENTA PARA MIM SER MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DA NA? 
Para mim, ser membro do Conselho Fiscal é assumir-me como voluntário no seio de uma 

associação que muito prezo e contribuir, na medida das minhas possibilidades, para 
manter vivas e desenvolver as ideias que presidiram ao nascimento da Nova Atena: 

“inclusão da pessoa sénior pela cultura e arte”. 

LOCAL E DATA DE NASCIMENTO: 
 Lisboa, 23 de setembro de 1949 

PROFISSÕES EXERCIDAS:  
Professora de Noções de Comércio, Contabilidade e Direito Comercial na  

Escola Comercial das Cavaquinhas, Seixal, no ano letivo de 1970/1971. 
Contabilista da Sociedade Frigorifica Exportadora, Lda., de 1972 a 1980. 

De 1980 a 2009, trabalhou na Caixa Geral de Depósitos (áreas comercial e recuperação de 
crédito), tendo ainda exercido funções de Gerência em vários balcões da CGD. 
Já reformada, fez voluntariado nas associações Coração Amarelo e Séniamor. 

O QUE REPRESENTA PARA MIM SER MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DA NA? 
Sempre trabalhei fora do concelho de Oeiras e, quando me reformei, não conhecia 

praticamente ninguém na minha zona habitacional. 
Entrei para a Nova Atena e encontrei “uma segunda casa” onde fui muito bem recebida.  

Parti do princípio de que tenho o dever de retribuir, dentro das minhas competências,  
aquilo que recebi e que me ajudou a ser mais feliz nesta fase da vida. 

LOCAL E DATA DE NASCIMENTO: 
 Santarém, 14 de Agosto de 1946 

PROFISSÕES EXERCIDAS:  
Contabilista Certificado (Bacharelato do ISCAL).  

Empregado Bancário durante 43 anos, tendo sido responsável, durante 3 anos, pela 
assinatura das contas do Montepio Geral e, posteriormente, pela criação da sua  

sala de mercados financeiros e de capitais. 

O QUE REPRESENTA PARA MIM SER MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DA NA? 
Ser membro do Conselho Fiscal da Nova Atena, é uma missão, que me faz regressar à 

análise contabilística e financeira, a qual terminara aquando da reforma.  
É também a colaboração com uma casa que, dia a dia,  

trabalha para o bem-estar e felicidade de quem a frequenta.   
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Nasceu em Ovar, é casada, tem 3 filhos e 6 netos. 

É licenciada em Ciências Sociais pelo Instituto Superior de 
Ciências Sociais e Políticas e doutorada pela Universidade 
Complutense de Madrid, também em Ciências Sociais. 
     
Doutoramento em Ciencias Sociais,  

 

Os Nossos Professores… 

No plano profissional, exerceu um alargado leque de cargos e 
funções. Alguns exemplos:  Cristina Salgado 

 

um LIVRO… A Bíblia   
Padre António 

Vieira 

uma PERSONALIDADE  
NACIONAL… 

     

Uma CANÇÃO… 
Amazing Grace 
John Newton 

 
Madre Teresa de 

Calcutá 

uma PERSONALIDADE  
INTERNACIONAL… 

     

um FILME… 
A Missão 
Roland Joffé 

 
Ser exigente para 

comigo mesma uma QUALIDADE… 

     

um PASSATEMPO… Ler, tricotar  
Querer fazer muita coisa 

ao mesmo tempo 
um DEFEITO… 

     

uma VIAGEM… Macau e China 
Conseguir ser melhor  

todos os dias da minha vida 
um DESEJO… 

     

uma CIDADE… Madrid 
Aceitar a minha insuficiência, 

procurando sempre 
 novos caminhos 

um LEMA DE VIDA… 

     

um TALENTO QUE  
GOSTARIA DE TER… 

Saber tocar bem um 
instrumento musical 

Ajudar e servir  
quem de mim precisa 

uma MÁXIMA… 

 

 

 
 

 

▪ Diretora da Casa Pia de Luanda (1969 a 1972); 
▪ Investigadora Principal do Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial (1985); 
▪ Representante do Ministério da Economia na Comissão Nacional de Aprendizagem (IEFP); 
▪ Professora da Universidade Católica Portuguesa-Lisboa, em licenciaturas e mestrados 

(desde 1997); 
▪ Coordenadora Técnica e Científica da Carta de Competências do Concelho de Oeiras 

(Câmara Municipal de Oeiras); 
▪ Membro do Grupo da Qualidade para o Ensino Superior (Instituto Português da Qualidade). 

É autora ou co-autora de obras diversas, como por exemplo “A Formação Pragmática: um 
novo olhar” (2001), “Formar Profissionais, Fazendo Pessoas” (2003) e “Ensaio sobre o Amor na 
Educação: Formar Pessoas, Ensinando” (2017). 

É docente na Nova Atena, sendo atualmente responsável pela disciplina “Existir e Partilhar… 
Envelhecendo”. 
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 Os Nossos Alunos 

Nasci em Vendas Novas (Évora), no dia 26 de junho de 1947.  

A minha atividade profissional decorreu na Engenharia da 
Aviação Civil, tendo ingressado, em 1967, no Gabinete do Novo 
Aeroporto de Lisboa, até hoje… adiado. 
Passei  depois pelo Plano Diretor do Aeroporto do Sal, em Cabo 
Verde, altura em que fui chamado para a tropa, em Mafra, de 
onde tive guia de marcha para o curso de Comandos, em Angola. 

Foram muitos anos, intensos, de evolução sem paralelo. Comecei muito cedo e  
saí na idade da internet, do digital e dos satélites, em que o tempo quase deixou de existir.  

É tudo instantâneo.  
Tenho a esperança de que um dia ainda iremos espreitar o passado.  

A evolução tecnológica inesgotável, radares de nova geração, comunicações satélite ao 
milésimo de segundo a nível global, sistemas automáticos de aterragem e descolagem  

de alta precisão, etc., é todo um mundo novo que ajudámos a construir, mais seguro e fiável. 

Quanto a passatempos, ocupo os meus tempos livres com alguns hobbies:  
natação, corrida, leitura e dar umas “voltas”.  
Sou ainda sócio fundador da Liga dos Amigos de Linda-a-Velha (a qual completa  
30 anos de existência no próximo dia 4 de junho), onde ocupo, desde 2017,  
o cargo de Presidente da Direção, liderando uma equipa dinâmica e interessada. 

A Nova Atena é, depois de 45 anos de trabalho, a revelação que me faltava.  
No jantar de despedida da NAV Portugal, conjuntamente com o nosso colega Eduardo Graça,  

a Isabel Sequeira falou-me desta Associação e aqui estou, de alma e coração. 
A Nova Atena tornou-se para mim um “must”. Gosto muito de tudo e de todos, colegas e 

professores. Tenho também o enorme gosto de integrar o grupo gastronómico  
“Clube dos Gajos”. 

Quero saudar e agradecer à Direção da Nova Atena o facto de,  
durante a pandemia, ter implementado as aulas à distância. VIVA O ZOOM! 

 
Votos de SAÚDE para todos e de PAZ no Mundo. 

 

Carlos Teixeira 
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  Uma aulazinha por dia  
nem sabe o bem que lhe fazia… 
 
Porque hoje vamos falar 
de PINTURA EM PORCELANA,  
quem vamos entrevistar 
é a FERNANDA SANTANA. 
Olha… e não é que versejámos?! 

O QUE OFERECEM AS AULAS DE “PINTURA EM 
PORCELANA” AOS ASSOCIADOS DA NOVA ATENA? 
As aulas de pintura em porcelana oferecem a quem 
as frequenta a possibilidade de pôr em prática toda 
a sua criatividade no domínio da expressão artística.  
É como uma magia que transforma uma peça neutra 
numa outra com decoração personificada.  
 

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

MATERIAIS UTILIZADOS?  
Em conformidade com a sensibilidade de cada 

grupo dos interessados envolvidos, 
implementam-se as necessárias técnicas de 

pintura no sentido de uma evolução individual.  
 

COMO ACHA QUE AS AULAS  
DE “PINTURA EM PORCELANA” 
CONTRIBUEM PARA AUMENTAR  
OS CONHECIMENTOS DE  
CADA UM DOS ALUNOS? 
As exposições de carácter artístico, 
normalmente realizadas no final de  
cada ano letivo e que  
se pretende que tenham  
cada vez maior  
amplitude, provocam  
nos alunos reações  
de carácter emocional que  
incrementam a realização pessoal e 
o gosto pela vida,  
servindo assim  
como que uma terapia  
de bem-estar.  
As aulas de pintura decorrem  
num ambiente francamente 
extrovertido, na medida em que  
são ministradas num clima de total 
descontração, contribuindo assim 
para que as relações de amizade e 
de camaradagem sejam 
consideradas ainda com mais 
apreço.  

QUAL O BALANÇO QUE 
GOSTARIA QUE OS  

SEUS ALUNOS FIZESSEM NO 
FINAL DE CADA ANO? 

Pessoalmente, sinto-me 
realizada no final de cada ano 

letivo desde que, com a minha 
colaboração, os alunos tenham 

obtido plenamente os seus 
objetivos. Todavia, muito 

gostaria de colaborar com um 
grupo com maior número de 

interessados e que, no final do 
ano, nos pudéssemos integrar 

em exposições de âmbito 
distrital ou nacional, no sentido 

de avaliar em concreto o 
resultado dos nossos esforços. 
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Continua na página seguinte… 
 

 

FASES DO SONO 

Os peritos de cuidados e saúde recomendam 
que se levantem se não tiverem conseguido 
adormecer após 20 minutos na cama.  
Os exercícios de relaxamento são altamente 
recomendados para o ajudar a adormecer. 

De modo a compreender o sono e adotar uma 
boa higiene do sono, precisamos de conhecer 
as suas 5 fases: 

FASE I 

Na primeira fase, começamos a adormecer. 
Os nossos olhos e os nossos membros 
tornam-se pesados e temos uma sensação de 
leveza. 

FASE II 

Na segunda fase, o sono é leve e começamos 
a descansar, mas ainda respondemos ao 
despertador ou a outros estímulos. 

FASE III 

O sono torna-se profundo, a temperatura 
corporal baixa e a respiração diminui. Esta é 
uma fase de transição que conduz a um sono 
profundo completo. 

FASE IV 

O sono é muito profundo, o relaxamento 
muscular é total. Quando se acorda nesta fase 
do sono, dá-se por si num momento de 
desorientação. 

FASE V 

O sono REM. É um sono paradoxal, é a fase em 
que os sonhos ocorrem. O relaxamento 
muscular ainda está completo, mas a 
atividade mental é muito semelhante a 
quando estamos acordados. 

O sono é vital para a saúde e muito importante para assegurar 
uma boa qualidade de vida. Dormir é uma necessidade 
fundamental que garante algo tão básico como a nossa 
sobrevivência. Contudo, não é apenas o número de horas que 
é importante, mas também a qualidade do sono e a sua 
continuidade durante a noite, essencial para ser restaurativo 
e para podermos ter um desempenho adequado durante o dia. 
 
É muito comum que os mais velhos durmam menos horas à 
noite do que os jovens ou as crianças. Isto é geralmente 
porque estão reformados, não trabalham e não mantêm uma 
rotina de obrigações ou de exercício físico, adotando assim 
um estilo de vida mais sedentário. Os estilos de vida 
sedentários influenciam o sono das pessoas mais velhas, 
fazendo-as ficar menos cansadas à noite ou mais 
descansadas após uma sesta da tarde. 
 
Ter dificuldades em adormecer ou ter sono excessivo durante 
o dia não é normal em qualquer idade. Os maus hábitos de 
sono afetam a memória e levam ao mal-estar, sonolência 
diurna, doenças cardíacas, depressão, doenças mentais, 
alterações súbitas de humor, entre outros sintomas.  
O número de horas que uma pessoa precisa depende  
da sua idade e da atividade física diária. 
 

A IMPORTÂNCIA DE 
DORMIR BEM  
NA TERCEIRA IDADE 
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Consequências do adormecimento excessivo nos idosos 
A quantidade média recomendada de sono é entre 7 e 9 
horas, mas certos momentos da vida exigem mais horas de 
sono. As horas que uma pessoa precisa dependerão da idade 
e do estilo de vida. Isto não significa que, se conseguir dormir 
12 horas por dia, deva fazê-lo.  
O excesso de sono ocasional não é um risco para a saúde, 
mas se for uma ocorrência regular pode levar a sonolência 
diurna, desorientação e hipersónia. O sono excessivo está 
também ligado à doença da tiróide, depressão, demência,  
doenças renais e hepáticas e doenças cardíacas. 
 
Consequências da privação do sono nas pessoas idosas 
A insónia é muito comum nas pessoas idosas. É uma 
perturbação do sono que é comum neste setor da população. 
Noites sem dormir, má qualidade de sono ou falta de uma boa 
higiene de sono podem ter as seguintes consequências: 

 Cansaço diário e mal-estar geral; 

 Cansaço crónico; 

 Desconcentração e problemas de memória; 

 Diminuição do desempenho cognitivo;  

 Irritabilidade e ansiedade; 

 Mudanças de humor repentinas; 

 Tensão muscular; 

 Enxaquecas e dores de cabeça; 

 Diminuição dos reflexos, coordenação e equilíbrio. 
 

in Newsletter Dignus, 03.12.2021 

 

 

Crie um ambiente relaxante.  

Desligue a televisão, os 

aparelhos móveis e os 

relógios. 
 

Certifique-se  

de que tem um bom 

colchão para garantir o 

seu conforto  

e um bom sono. 
Adote uma  

rotina de sono. 

Levante-se e deite-se 

à mesma hora 

diariamente. 
Prepare um jantar 

leve. Acabe o  

jantar uma hora ou  

uma hora e meia antes  

de ir para a cama. Evite beber  

bebidas excitantes, 

tais como café ou 

álcool. Evite também  

o tabaco e outras 

drogas. 
Mantenha uma boa 

atividade física para 

libertar a tensão e 

favorecer positivamente o 

seu descanso. Pelo menos, 

30 minutos por dia. 
Não faça 

sestas por  

mais de  

20 – 30 

minutos. 

Use a sua cama apenas 

para dormir, não para  

ver televisão, ler ou usar  

o seu telemóvel. 
Pergunte ao  

seu médico se algum dos 

medicamentos que toma 

pode ter hipersónia ou 

insónia como efeito 

secundário. 

DICAS PARA UM SONO SAUDÁVEL  
 Os especialistas consideram que as 

pessoas com mais de 65 anos podem 
dormir o suficiente com 5 ou 6 horas por 
noite, visto que gastam menos energia e 
não exercem muito esforço mental. 
Mesmo assim, é necessário complementar 
esta noite de sono com duas ou três sestas 
de sono pouco profundas e adotar bons 
hábitos de vida: 

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipqL7R3NH0AhUMxBQKHXluA3YQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.cuf.pt%2Fsaude-a-z%2Fdoencas-da-tiroide&usg=AOvVaw0Klg98gQeTI_XqdsRaf2bX
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DIA 3  Evento "Tardes Musicais", no jardim da NA, 
com os grupos Cantus e Cante Alentejano. 

DIA 1  Atuação dos grupos Cante Alentejano e  
Músicas do Mundo na Academia Recreativa de  
Linda-a-Velha, no evento "Semana Cultural". 
 

DIA 10  Visita de estudo a Leiria, sobre os poetas 
Rodrigues Lobo, Afonso Lopes Vieira e Miguel Torga, 
no âmbito da disciplina de Literatura Portuguesa. 

DIA 12  Palestra da Fundação Portuguesa de Cardiologia sobre  
o tema "O Exercício Físico e o Sono", no âmbito do ciclo "Literacia em Saúde". 

DIA 16  Evento "Tardes 
Musicais", no jardim da NA, 
com os grupos de guitarra do 
prof. Vítor Carvalho. 

DIA 27  Visita ao Museu do 
Dinheiro, no âmbito da 
disciplina de Economia. 

MAIO 

ALUNOS DE HISTÓRIA DA ARTE MODERNA, NO DIA 1 DE ABRIL EM CASCAIS 

Texto de Conceição Gonçalves 

Todos visitámos variadíssimas vezes esta apelativa e turística vila. Desta vez, porém, era diferente: 
íamos num grupo Nova Atena, pretendíamos observar em direto e sob a orientação especializada do 
professor José Meco, algumas obras de arte que vincam o seu cunho artístico.  
Começamos por uma caminhada serena e 
ensoleirada pela orla marítima. Constantes 
surpresas a atestar a história foram-nos 
mostrando como de vila piscatória até ao século 
XIX, Cascais alcançou o atual pendor aristocrático 
e turístico.  

Já nos Paços do Concelho, o salão nobre  
abriu-se para podermos admirar a magnífica obra 
azulejar de Eduardo Leite (1902-1962). Também os 
azulejos de  Alves de Sá (1878-1972) da fachada e do 
interior surpreendem. Sem dúvida contribuem 
para o lugar de destaque de Portugal no mundo, no 
âmbito da arte azulejar. 

Depois foi a constatação em direto da obra arquitetónica de Raul Lino (1879-1974) que, na Casa de 
Santa Maria expressou a tradição e a modernidade contidas no seu estilo “a casa portuguesa”. 
Regressamos depois de um agradável almoço-convívio de que já tínhamos saudades.         

Continua na página seguinte… 
 
 

DIA 9  Evento "Tardes Musicais", no jardim da NA, 
com o Grupo de Dança. 
 

DIA 11  4º Torneio de Golfe da NA, no Tagus Park. 

DIA 11  Lançamento do livro "Olhar o Sonho",  
de Vítor Carvalho, na Sala B da NA. 

DIA 24  Evento "Tardes Musicais", 
no jardim da NA, com os grupos 

Oficina da Música e Cantares. 

DIA 26  Palestra do Dr. Pedro 
Matos sobre o tema "Prevenção 
da Doença Cardiovascular", no 
âmbito do ciclo de palestras 
“Uma palavra sobre saúde”. 
 

DIA 21  Caminhada "Barreiro/Moinhos de vento". 

DIA 31  Evento "Tardes 
Musicais", no jardim da NA, 
com os grupos de guitarra 
do prof. Fernando Botas. 

DIA 30  Viagem ao Minho e 
Gerês (de 30.05 a 02.06). 
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No dia 21 de abril de 2022, a nossa casa puxou dos galões e vestiu-se a rigor. 
O jardim de verde forte exibia, neste dia fresco de primavera e de sol 
escondido atrás das nuvens, algumas flores que pareciam sorrir para quem 
as olhasse. No interior, podia ver-se livros sobre fios esticados unindo 
paredes e lembrando que existem muitos e que ali estão à disposição de 
todos que queiram levá-los até casa, oferecendo companhia e momentos de 
distração e evasão! 
Associados estavam muitos, as mulheres bonitas e os homens janotas, mas 
o que mais abundava eram os sorrisos. 

A festa foi também abrilhantada por individualidades externas à nossa 
Associação, entre as quais estavam o Vice-Presidente e a Vereadora da 
Cultura da Câmara Municipal de Oeiras, a Presidente da Assembleia 
Municipal, (sócia honorária da NA e que se referiu a esta com o coração cheio 
de carinho), o Presidente da União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e 
Cruz Quebrada-Dafundo, o presidente do Agrupamento de Centros de Saúde 
(ACES) Lisboa Ocidental e Oeiras e ainda o padre da paróquia de Linda-a-
Velha. 
O Vice-Presidente da autarquia discursou a seguir ao nosso Presidente Luís 
Santos (o qual, muito feliz, lhe lembrou que tem sido uma “marcha lenta” o 
caminho que estamos a percorrer até ao início das muito esperadas obras) 
disse que “a CMO enquanto órgão político do município e órgão de 
governação do concelho, tem uma dívida enorme com a Nova Atena pelo 
trabalho que tem feito pela comunidade”.  

Também os anteriores Presidentes, Conceição Gonçalves e Vítor Carvalho, 
foram “chamados” e aplaudidos face ao mérito que tiveram nesta caminhada 
de 14 anos, juntamente com todos aqueles que tornam possível que a NA seja 
o que é hoje: uma casa dinâmica, moderna, inclusiva, em aceleração 
permanente como que dotada de motor topo de gama de elevada cilindrada, 
mas é exatamente assim que a queremos e que dela nos orgulhamos! 

Mas só se ouviram conversas, discursos, risos, competindo em alegria? Nem 
pensar!! Tivemos música e cantares muito afinados.  
E acha que já chega? Foi tudo? 
Desengane-se, pois houve um momento altíssimo na nossa tarde de festa e 
que foi o lançamento do livro que compilou a literatura que colegas nossos, 
respondendo a um desafio da Direção, produziram durante a pandemia, 
tendo sido oferecido a todos que participaram na sua elaboração um 
exemplar do mesmo. Aí está mais uma publicação para usufruto de todos 
nós, pois os nossos colegas escrevem mesmo bem!!! 

Para o ano há mais! Até lá saúde, solidariedade, paz e muita alegria para 
todas e para todos! 
 

A FESTA DO 14º ANIVERSÁRIO DA NOVA ATENA! 
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NAUFRÁGIO 
João Tordo 
Edição Companhia das Letras 
 

Obra que traça o perfil de um 
homem em busca da redenção 
possível, num mundo mais 
rápido a julgar do que a refletir, 
e onde é mais fácil condenar do 
que estender a mão. 

L
IV

R
O

S
 

STACEY KENT 
6 de maio | 21h 
Centro Cultural de Belém 
 
Stacey Kent é uma cantora de jazz  
norte- americana, acarinhada pelo 
público português. A sua simpatia, o 
amor e domínio da língua portuguesa e 
muita bossa é algo que os fãs esperam 
da cantora. 

C
IN

E
M

A
 

O REI DO RISO 
Realizacão de Mario Martone 
 
Nápoles, início do séc. XX. 
Eduardo Scarpetta, o rei do  
riso e das bilheteiras, obtém  
um enorme êxito com a 
personagem burlesca Felice 
Mascarpone. 
Estreia: 5.maio, Cinema Nimas. 
 

LAR, DOCE LAR  
Encenação de António Pires 
Teatro Maria Matos | até 5 de junho 
 
Baseado no texto “O que importa é que sejam 
felizes”, de Luísa Costa Gomes - duas idosas que 
partilham um quarto na Residência Sénior Antúrio 
Dourado embarcam numa competição desmedida 
por um quarto particular após a “partida” da sua 
anterior ocupante. 

MAIO 
T

E
A

T
R

O
 

E
X

P
O

S
IÇ

Õ
E

S
 EM BOA MEMÓRIA. RETRATO 

HUMANIDADE E FUTURO  
Edifício dos Leões/Espaço Santander 
Lisboa 

Exposição dedicada ao retrato, 
com obras de artistas 
consagrados (como Malhoa, 
Velásquez e outros), mas 
também de jovens artistas. 

O
U

T
R

O
S

 

JARDIM BOTÂNICO DE LISBOA 
Rua da Escola Politécnica, 54, Lisboa 

O Jardim Botânico de Lisboa é um jardim científico que foi projetado 
em meados do século XIX para complemento moderno e útil do ensino 
e investigação da botânica na Escola Politécnica.  

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

M
Ú

S
IC

A
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OFICINA DE TERAPIAS, EQUILÍBRIO E MOVIMENTO 
Nas suas aulas de maio, o Professor José Costa irá abordar os exercícios físicos que se executam no exterior  

(caminhada e natação) e que este mês e os próximos convidam a fazer.  

Vamos compreender a importância das articulações na execução de determinados exercícios:  

Membro superior - OMBRO; Membro inferior – BACIA, JOELHO, PÉ. 

Vamos ganhar uma maior consciência e responsabilidade face a algumas fragilidades que se colocam aos seniores. 

Ficaremos a conhecer dicas para levar movimento ao corpo sem lesões e com conforto.  

Cuide de si e venha conhecer esta Oficina de Saúde! 

O LADO BELO DA VIDA 
A busca da felicidade é o que nos move. Nas sessões desta disciplina, procura-se divulgar o que de positivo, belo e 

louvável tem o ser humano, a arte, a natureza, o conhecimento. Vivendo num mundo conturbado, devemos dar relevo 

ao LADO BELO DA VIDA, alimentando a esperança num mundo melhor.   

No mês de maio, venha conhecer as RUAS COM HISTÓRIA que a Professora Graça Cêncio nos vai apresentar. 

Esperamos por si. 

CINEMA 

Este mês, o Professor Jorge Barata Preto  

vai apresentar-nos um ciclo biográfico sobre  

3 personagens dilaceradas pela vida:  

um comediante que critica os podres da 

sociedade que não lhe perdoa a ousadia;  

um pianista com um pai dominador, sendo ele 

próprio um perfecionista; uma artista 

mexicana senhora da sua vontade e com uma 

vida controversa e complicada. 
Bob Fosse Scott Hicks Julie Taymor 


