
 
EDITORIAL  

Vitor Carvalho 
Presidente, Nova Atena

  

Celebrar, homenagear, 

impulsionar. A Direção 

planeou e concretizou no 

período que vai de 12 de abril 

2018 (almoço que reuniu 

quase 200 associados) a 30 

de abril de 2019 um vasto e 

diversificado programa de 

celebrações do 10.º 

aniversário que culminou 

com o descerramento de uma 

lápide de homenagem aos 

fundadores da Nova Atena.  

 

Todo este programa 

serviu também para dar um 

novo impulso à capacidade 

da Associação em afirmar-se 

como um agente cultural de 

relevância no panorama das 

universidades seniores. O 

sucesso do programa de 

celebrações e novas 

iniciativas, como o 1.º 

Festival de Dança Sénior e a 

organização de saraus 

artísticos e musicais, vieram 

contribuir para fazer da Nova 

Atena uma instituição de 

referência nas associações seniores, com reconhecimento explícito pelos seus pares.  

A Nova Atena é uma instituição consolidada. Depois das sucessivas mudanças nos 

primeiros tempos, entrou-se num período de consolidação e expansão, em número de 

associados e em atividades, mas sobretudo na afirmação do “espírito Nova Atena”, 

traduzido na dinâmica de voluntariado num ambiente solidário e de entreajuda.  

Os pilares da Nova Atena. Para caracterizar a instituição, importa relevar os seus 

pilares: a qualidade dos Professores e dos Coordenadores de Atividades; os 

Voluntários da Secretaria e os das Atividades de Apoio; A Direção, respeitável e 

responsável por fazer acontecer; a comunicação e o ambiente de grande interação entre 

associados, onde o espírito pro bono é determinante; e, finalmente, a estabilidade na 

utilização das instalações – faltando apenas a ambicionada expansão (Sala Polivalente) 

que está em marcha, na fase de elaboração do projeto.  

Muitos associados novos têm chegado à Nova Atena. E a todos tem sido dado o 

acolhimento adequado, para uma rápida integração, evitando a criação de “blocos”, 

tratando todos os associados com equidade. O futuro da Nova Atena passa também 

pela forma como os novos associados são integrados, dando-lhes oportunidades, 

garantindo diversidade, fonte de revitalização. 

Sobre os conteúdos desta edição, a nota mais marcante é a abrangência de temas e 

de autores, com grande qualidade e riqueza, a merecer a nossa melhor apreciação e 

gratidão. 

Os 100 anos de Sophia de Mello Breyner têm aqui o início da nossa celebração 

com uma análise centrada em dois dos seus poemas de culto. Outros eventos Nova 

Atena se seguirão para celebrar condignamente a grande poetisa.  

Lembramos nesta edição o papel que Catalina Pestana teve na Casa Pia, em 

particular na defesa das crianças, a propósito do seu falecimento há alguns meses. 

O nosso entrevistado nesta edição, Daniel Gouveia, é um grande amigo da Nova 

Atena, onde já proferiu várias palestras sobre temas ligados ao Fado, de grande 

qualidade e aceitação. Teve papel determinante na candidatura do Fado a Património 

Imaterial da Humanidade e a sua apreciação da Nova Atena é também fonte de 

ensinamentos.  

Pode-se dizer que na vida atual não vivemos sem a Internet. Contudo, foi apenas 

há 50 anos que foi inventada! Faz-se nesta edição uma primeira abordagem dos saltos 

tecnológicos que conduziram ao estado atual dessa ferramenta de comunicação. 

Perante o atual contexto de guerra comercial entre EUA e China, fazendo lembrar 

os perigos do nacionalismo/protecionismo, e que nos traz à memória um autor que 

dizia que “quando as mercadorias não passam fronteiras, os exércitos avançam”, 

inclui-se nesta edição um texto bem oportuno sobre os 100 anos do Tratado de 

Versalhes, que definiu as indemnizações que a Alemanha teria de pagar aos aliados 

por ter provocado a 1.ª Grande Guerra. Uma lição de como não se deve exagerar… 

Mas o melhor, obviamente, é lermos com atenção o que escreveram os nossos 

colaboradores! Até porque não há espaço para mais comentários… 

Votos de muita saúde, de boas férias e de um verão muito agradável! 
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PERSONALIDADES… 

«SOPHIA DE MELLO BREYNER» 
Luís Santos  

Vice Presidente e Docente, Nova Atena 

Sophia de Mello Breyner 

Andresen (Porto, 06.11.1919 - 

Lisboa, 02.07.2004). Sophia era 

uma mulher toda ela poesia. 

Sophia tinha o dom de, a partir da 

realidade que a cercava e que ela 

amava intensamente, criar nos seus 

poemas um universo de ideias, imagens, construções 

poéticas, que nos encantam pelos seus profundos 

significados, pela emoção e beleza que nos transmitem, 

pelo sublime que intrinsecamente encerram. Ela tinha a 

exacta consciência da importância da palavra, sabia 

melhor do que ninguém que as palavras não são 

decorativas, só têm que aparecer no poema por serem 

absolutamente necessárias. E é assim que em frases 

curtas, em versos pequenos, encontramos mensagens 

muito intensas, uma panóplia de sentimentos e emoções 

que nos enchem a alma. Sophia canta a natureza, canta a 

cor, canta a liberdade, canta a praia, canta o mar:  

Mar sonoro, mar sem fundo, mar sem fim, 

A tua beleza aumenta quando estamos sós 

E tão fundo intimamente a tua voz 

Segue o mais secreto bailar do meu sonho 

Que momentos há em que eu suponho 

Seres um milagre criado só para mim. 

Aqui nesta praia onde 

     Não há nenhum vestígio de impureza, 

     Aqui onde há somente 

     Ondas tombando ininterruptamente, 

     Puro espaço e lúcida unidade, 

     Aqui o tempo apaixonadamente 

     Encontra a própria liberdade.  

Sophia canta a dignidade humana, pugna pela 

felicidade humana, era uma mulher de causas, de 

coragem, sem receios. Foi opositora ao regime de Salazar 

e certamente por isso só muito tardiamente, demasiado 

tardiamente, foi reconhecida como um vulto da nossa 

literatura e certamente por isso só aos 80 anos recebeu o 

Prémio Camões. Integrou a Comissão Nacional de Apoio 

aos Presos Políticos e no 25 de Abril escreveu este 

admirável poema: 

      Esta é a madrugada que eu esperava 

      O dia inicial inteiro e limpo 

      Onde emergimos da noite e do silêncio 

      E livres habitamos a substância do tempo. 

Nas ruas, gritava-se este slogan por ela criado: 

 A poesia está na rua! 

Os temas da sua poesia e prosa poética, dedicada a 

crianças, jovens e adultos, são muito variados e revelam 

o seu fascínio pela cultura grega. 

Hoje, no centenário do seu nascimento, lembramos 

Sophia, celebramos Sophia, alimentamos o nosso espírito 

com o maravilhoso universo poético de Sophia. 

«CATALINA PESTANA» 
Luisa Machado Rodrigues 

Docente, Nova Atena 

Catalina Pestana (Barreiro, 

05.05.1947 - Lisboa, 22.12.2018). 

Falecida após o fecho da edição de 

dezembro de  A Nov’Idade, 

apenas agora é possível o  

destaque que merece pelo seu 

grande dinamismo, pela sua 

personalidade enérgica e lutadora. Mulher de causas, de 

forte liderança e tenaz defensora dos mais fracos, 

formada em filosofia e ex-docente na Faculdade de 

Motricidade Humana, passou por vários serviços com 

destaque para a sua atividade como diretora do Plano 

para a Eliminação de Exploração do Trabalho Infantil 

(1998 a 2002), bem como para a Casa Pia de que foi  

Provedora entre 2002 e 2007 e onde já antes fora diretora 

do respetivo Colégio de Santa Catarina (1975 a 1987).  

Ganhou particular notoriedade quando veio à ribalta 

em defesa dos alunos vítimas no chamado “Processo 

Casa Pia” que abalou a sociedade portuguesa, o nome e 

as estruturas da centenária instituição e até mesmo o 

sistema judicial. Um complexo e impensável caso de 

pedofilia, envolvendo figuras públicas que, como 

complemento e com aparente intenção solidária,   

proporcionavam atividades de ‘tempos livres’ a menores 

do internato, carenciados social e familiarmente. 

Conheci Catalina pessoalmente, privámos 

profissionalmente. Decorreu da criação do “Projeto Viva 

a Escola”, de que foi coordenadora, um projeto do 

Ministério da Educação centrado na prevenção do 

consumo de substâncias psicoativas nas escolas. Estava-

se no início da década de 90 do século passado, um 

período em que a problemática da droga esteve 

particularmente em foco e mereceu por parte dos 

decisores políticos uma intensificação de recursos.  

Enquanto profissional noutro departamento 

ministerial e como responsável pelos  estudos sobre 

aquele tipo de consumos em meio escolar  não esqueço  a 

qualidade da relação e articulação com  Catalina que, 

com a sua tencidade, se destacou sempre pelo seu 

empenhamento, iniciativa e rigor técnico.  Fez mesmo 

questão, contra as práticas pouco habituais no nosso país, 

de apoiar alguns dos projetos que coordenava em dados 

epidemiológicos com os quais contribuímos a seu pedido. 

Mais, procurou sempre divulgar e partilhar 

informação pelo que  promovemos ações conjuntas 

destinadas a profissionais e académicos, nas quais 

Catalina relevou sempre o papel da cooperação inter-

institucional, repartindo os méritos por todos os 

envolvidos.  

Uma pessoa grata e solidária que sabia surpreender. 

Parafraseando Bagão Félix sob cuja tutela também 

trabalhou, Catalina foi uma pessoa “com rosto, alma e 

coração”. 
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FALANDO COM...   
 

 

 

 

Daniel Gouveia 
Membro do Conselho Consultivo do Museu do Fado 

 Sócio da Associação Portuguesa dos Amigos do Fado 

 

Na sua qualidade de fadista, compositor, letrista e editor atento ao Movimento Sénior e que tem colaborado com a Nova Atena com 

palestras  sobre o fado, promovendo uma melhor atenção e  compreensão face a esta forma de expressão musical caracteristicamente 

portuguesa,   perguntamos:

Nova Atena (NA) – O que de mais importante 

entende salientar da experiência que tem tido com a 

Nova Atena? 

Daniel Gouveia (DG) – Em primeiro lugar, a 

oportunidade de conhecer novas pessoas interessadas em 

temas culturais. Em segundo, o facto de essas pessoas 

serem da minha faixa etária e me confirmarem que a 

chamada terceira idade não implica a perda do interesse 

pelo que de realmente elevado é criado pela espécie 

humana. Finalmente, a atenção, entusiasmo e 

participação com que os assuntos que partilhei foram 

seguidos por essas pessoas, o que constituiu, para mim, 

uma gratificante retribuição. 

NA – O que poderá sugerir no sentido de os 

seniores procurarem descobrir “vocações 

escondidas”?  

DG – Sugiro que procurem iniciar-se e praticar 

aquelas valências para as quais, nas idades anteriores, 

foram considerados menos dotados, ou pelas quais 

nutriram menor interesse. Quem sempre teve jeito para a 

pintura, que faça versos. Quem sempre pintou, que faça 

escultura. Quem se ajeitou na carpintaria, tente 

canalização. Quem fez malhas, faça bordados. Claro que 

o mais natural é sentir limitações, mas é mesmo esse o 

desafio. E, sentindo uma incapacidade total, também não 

convém insistir, mas sim «partir para outra», pois, por 

cada modalidade em que não se acerta, há dezenas de 

outras susceptíveis de uma experiência inovadora na 

nossa vida, onde aplicar o tempo construtivamente. 

NA – Da sua vasta experiência de editor, autor e 

impulsionador na valorização do fado e da música 

portuguesa, o que lhe dá mais prazer fazer nesta fase 

da vida? 

DG – Confesso que, depois de uma vida a investigar, 

a teorizar, a escrever letras, a compor músicas, a fazer 

conferências, o que hoje me dá mais prazer é cantar. Não 

é comodismo, mas o desejo de aproveitar, enquanto é 

tempo, a «essência da coisa». Não há dúvida de que, em 

Fado, o essencial é cantar, tudo o resto daí deriva.  

NA – Como vê o movimento de renovação do fado 

após o reconhecimento como património imaterial da 

humanidade? 

DG – Fiz parte do grupo de trabalho que, durante 

cinco anos e meio, trabalhou para a candidatura a esse 

galardão. Fiquei muito contente quando conseguimos. 

Hoje, estou um tanto decepcionado, porque o Fado 

passou a estar na moda e é cultivado por quem não tem 

as características para o fazer. Agora, qualquer voz 

minimamente afinada põe uma guitarra e uma viola atrás 

de si e intitula-se fadista, só que o Fado não está lá.  

Passou a cantar-se poemas e não letras de Fado. São 

coisas diferentes. Na música, assiste-se às mais variadas 

«fusões» e introdução de instrumentos que retiram toda 

a autenticidade que já foi característica de um género tão 

nosso. Enfim, o tempo julgará estas experiências. 

 

BALANÇO... 
Ramiro Salgado 
Direção, Nova Atena 

Em conformidade com o estabelecido nos Estatutos 

da Nova Atena, foi realizada a Assembleia Geral 

Ordinária, em 21 de março, cuja ordem de trabalhos 

incluiu a Apreciação, Discussão e Votação do Relatório 

e Contas e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao 

exercício de 2018, no qual a Direção procurou manter as 

políticas de gestão que têm sido praticadas em mandatos 

anteriores, tendo, sempre, como referência e respeito  os 

Estatutos e o Regulamento Geral Interno da nossa 

associação. Uma referência especial ao esforço e 

dedicação do grupo dos associados ao serviço da 

Associação  em regime de pleno voluntariado que 

prestam trabalho gratuito como é o caso dos professores, 

corpos sociais e colaboradores diversos. Os resultados 

das contas referentes a 2018, discutidas e aprovadas por 

unanimidade, foram como  segue: 

Resultado líquido do exercício  14.963 € 

sendo os proveitos no montante de  57.465 € 

e os custos no montante de 42.502 € 

Aplicações Financeiras  189.533 € 

Investimento em 2017 5.799 € 

Amortizações 13. 108 € 

Capitais próprios 181.269 € 

Total do Activo 203.891 € 

Os resultados acima expostos reflectem uma gestão 

que revela um reforço da solidez financeira da Nova 

Atena e a procura de garantias da sua sustentabilidade, 

permitindo-nos encarar com confiança os desafios que 

se perspectivem para o futuro.  

 

  
3 



 

EFEMÉRIDES… 

Em 2019 

Autocarro de turismo despista-se, provocando 29 vítimas mortais de 

nacionalidade alemã, Caniço, Ilha da Madeira 

Incêndio destrói a casa onde nasceu Almeida Garrett (1799), 

Miragaia, Porto 
Incêndio violento destrói parcialmente a Catedral de Notre Dame, 

Paris, França 
Morre Antero da Palma-Carlos, professor universitário e médico 

imunoalergologista de renome internacional, português 

Morre Augusto Cid, cartonista, português    

Morre Dina, Ondina Maria Farias Veloso, cantora, portuguesa 

Morre Manuel Graça Dias, arquiteto, português 

Morre Maria Alberta Menéres, escritora, portuguesa 

Morre Michel Legrand, compositor e maestro, francês 

Morre Sequeira Costa, pianista, português  

Prémio Camões 2019, atribuído a Chico Buarque, brasileiro 

Há 50 anos 

Festival de Woodstock, Bethel, NY, EUA 

Hello, Dolly!, filme de Gene Kelly, com Barbra Streisand, Walter 

Matthau e Michael Crawford, com participação de Louis Armstrong, 

americano 

La piscine, filme de Jacques Deray, com Alain Delon, Romy 

Schneider, Maurice Ronet e Jane Birkin, italo-francês  

Morre Judy Garland, atriz e cantora, americana 

Museu Calouste Gulbenkian abre as portas ao público, Lisboa 

Nasce Cate Blanchett, atriz, australiana 

Nasce Dulce Pontes, cantora, portuguesa 

Nascimento da Internet com 1.ª  mensagem pela ARPANET, USA 

Há 100 anos  

Nasce Curado Ribeiro, ator, português 

Nasce Evita, Eva Perón, atriz, líder política, Argentina 

Nasce Fernanda Baptista, fadista, portuguesa 

Nasce Fernando Namora, escritor, português 

Nasce Marcelino Mesquita, escritor, dramaturgo e jornalista, 

português 

Nasce Sophia de Mello Breyner, poeta, portuguesa 

Reforma do ensino primário em Portugal que então passa a abranger 

três graus: infantil dos 4 aos 7 anos, primário geral dos 7 aos 12 anos 

e primário superior dos 12 aos 15 anos 

Tratado de Versalhes é assinado durante a Conferência de Paz de 

Paris 

Há 150 anos 

Abolição da escravatura em Portugal 

Dmitri Mendeleiev apresenta à Sociedade Russa de Química a 

primeira Tabel Periódica  

Morre Hector Berlioz, compositor, francês 

Nasce Calouste Gulbenkian, empresário e filantropo, arménio 

Nasce Gago Coutinho, oficial da Marinha portuguesa, cartógrafo, 

geógrafo, historiador e navegador, português  

Há 200 anos 
Nasce a Rainha Victoria do Reino Unido e Imperatriz da Índia 

Nasce Gustave Courbet, pintor, francês  

Nasce Jacques Offenbach, compositor, alemão 

Nasce Fontes Pereira de Melo, político, português 

Inauguração do Museu do Prado, Madrid, Espanha 

Há 250 anos 

Nasce na Córsega Napoleão Bonaparte, imperador, francês 
Há 350 anos 

Morre Rembrandt Harmenszoon van Rijn, pintor e gravador, 

holandês 
Há 500 anos 
Morre Leonardo da Vinci, pintor, escultor, arquiteto, engenheiro, 

matemático, fisiólogo, químico, botânico, geólogo, cartógrafo, 

físico, mecânico, inventor, anatomista, escritor, poeta, músico, 

italiano 
Há 550 anos 
Nasce Nicolau Maquiavel, filósofo e historiador, italiano  
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NASCEU HÁ 50 ANOS... 
Carlos Figueiredo 

Docente,  Nova Atena 

Nasceu há 50 anos, a rede que iria 

transformar as comunicações 

interpessoais, interempresariais no 

mundo inteiro e a própria 

sociedade… 

Na década de 50, os blocos políticos existentes 

precisavam de ter informações precisas sobre o que se 

passava no mundo. 

 Em 1957, com o lançamento do primeiro satélite, o 

Sputnik, os Estados Unidos sentiram-se ultrapassados 

tecnologicamente pela URSS. Surgiu rapidamente a 

ARPA (Advanced Research Projects Agency) para a 

investigação e desenvolvimento tecnológico. A 

investigação visava principalmente estudar o que se 

passava ao nível das comunicações e informática.  

Em 1962, em conjunto com o MIT, de Massachussets, 

pensaram num projecto que ligasse as bases dos EUA no 

mundo. Em 1969, implementaram uma rede que ligava 

primeiro apenas 3 computadores. Tinha nascido a 

ARPANET, embrião da actual INTERNET. 

 Esta rede visava a invulnerabilidade dos EUA a um 

potencial ataque da URSS. A rede expandiu-se e em 

meados de 1975 já tinha 100 nós ligados. Com o aumento 

dos nós e tráfego, tanto a arquitectura como o protocolo 

usado até então, mostraram-se obsoletos. Assim, no final 

dos anos 70, em conjunto com a Universidade de 

Stanford, desenvolveram e implementaram o protocolo 

que iria revolucionar todas as comunicações até hoje: o 

TCP/IP (Introduzindo a transmissão por pacotes).  

Em 1983, separou-se a parte Militar, MILNET, e 

criou-se a rede CSNET, aparecendo assim a 

INTERNET. Sendo uma rede aberta, pode aceitar a 

interconexão de redes, peer-to-peer. 

 O cientista inglês Tim Berners-Lee inventou o 

WWW (Web), o primeiro navegador da Internet, em 

1989. Em 1990, trabalhando ainda no CERN, perto de 

Genebra, finalizou-o e em Agosto de 1991 e publicou-o 

para a comunidade em geral.  

O WWW utiliza uma linguagem específica, o HTML 

(Hyper Text Markup Language), implementando o 

protocolo HTTP.  

(NB: Por falta de espaço ficamos por aqui e voltaremos ao tema no próximo 

n.º de A Nov’Idade em  Dezembro de 2019) 
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RELEMBRANDO... 
«TRATADO DE VERSALHES, Conferência de Paz de Paris, 1919»   
Pilar Encarnação 
Docente, Nova Atena  

Comemoramos os cem anos do TRATADO DE 

VERSALHES, que decorreu da Conferência de Paz de 

Paris, na qual, os países vencedores da  1.ª Guerra Mundial 

de 1914-1918 determinaram que a Alemanha aceitasse 

todas as responsabilidades por provocar a guerra e 

indemnizasse os países vencedores, pelos prejuízos 

causados. Os termos impostos incluiam ainda a perda de 

uma parte do seu território, a divisão do mesmo, devido à 

criação do “corredor polonês”, a entrega da Alsácia e 

Lorena à França, a perda de todas as suas colónias, a 

limitação do seu exército a 100 mil homens e a proibição 

de fabricarem aviões militares, submarinos e veículos 

armados.. 

A Alemanha assinou o tratado em 28 de Junho de 1919 

mas, por não ter sido chamada a fazer parte das negociações de paz e estas terem sido impostas pelos países 

vencedores, considerou ser um diktat (uma imposição). 

 O Tratado causou choque e humilhação ao povo alemão. Uma onda de indignação movimentou todos os partidos 

políticos contra o chamado “ultraje de Versalhes”, unindo a nação alemã. 

As exigências dos Aliados eram muito duras. O tratado estipulava que a 1 de Maio de 1921 seria apresentada a 

“conta” com todos os prejuízos e pensões que a Alemanha teria de pagar, revelando completa indiferença pela sua 

“capacidade pagadora”.  As reivindicações de reparações de guerra chegaram aos 132 biliões de marcos ouro.  

Muitos aspetos  do tratado foram criticados como excessivos, e a sua impopularidade na Alemanha deu origem a 

um ambiente político e económico que contribuiu para a queda da República de Weimar, ascensão do Partido Nazi  

e tomada do poder por Adolfo Hitler. 

 

«ABOLIÇÃO DA ESCRAVATURA EM PORTUGAL» 
Alexandrina Leal 

Associada, Nova Atena 

 Em 1761, o Marquês de Pombal decretou que todo o escravo negro que entrasse 

na Metrópole ficaria imediatamente livre. Exigia também a libertação de todos os índios 

no Brasil.  

Sendo Portugal o primeiro país a abolir a escravatura, fê-lo, segundo Damião Peres, 

não inspirado por razões humanitárias mas apenas para preservar a proteção da 

escravatura negra para o Brasil, necessitado de imensa mão-de-obra na exploração do 

açúcar e, mais tarde, na extração do ouro.  

Em 1815, no Tratado de Viena, Portugal e Inglaterra chegam a acordo sobre a 

supressão de escravos ao Norte do Equador. O Visconde Sá da Bandeira, indefetível 

defensor da doutrina abolicionista, propunha à Rainha D. Maria II a proibição total da 

escravatura. Por decreto de 1836, era proibida a importação e exportação de escravos 

nas colónias portuguesas. 

No entanto, os traficantes 

não desistiam daquele ignóbil comércio que tanto lucro 

lhes trazia, dizendo ser impossível cumprir o que o 

governo decretara. O deputado e ex-ministro Silva 

Sanches exortava, no Parlamento, à exploração de 

minérios e ao cultivo de cana do açúcar, café e cacau, em 

substituição daquele tráfico odioso. 

Em 1869, Sá da Bandeira conseguiu “levar a termo a 

justa e humana causa”, sendo finalmente abolida a 

"prática" completa da escravatura no Império Português. 

 Em 1930 morreu a última escrava em Portugal.  
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Dos 10 aos 11 anos da  NOVA ATENA... 

Cumpriu-se no dia 12 de Abril findo o 11.º aniversário da  Nova Atena, cuja criação 

remonta a 12 de Abril de 2008 com a então realização da respetiva Assembleia 

Constituinte.  

Porque uma década de vida duma Associação sem fins lucrativos que funciona sem 

contar com um único colaborador remunerado, onde o regime de voluntariado é a 

100%, merece uma celebração especial. A deste ano teve a particularidade de ser 

também a de encerramento das celebrações dos 10 anos da 

Nova Atena que, sob o lema “10 anos, 10 eventos”, promoveu ao longo de todo o ano 

conferências, sessões musicais, de poesia, de teatro, desportivas e outras, nomeadamente, 

um agradecimento/homenagem aos 92 sócios fundadores da hoje florescente obra que 

empreenderam, o qual foi acompanhado da entrega de um diploma individual 

comemorativo da efeméride. Mais foi colocada numa das fachadas do edifício onde está 

instalada a Nova Atena, uma lápide para memória futura, a qual foi descerrada com 

alguma solenidade pelo Presidente da Associação, Vitor Carvalho, acompanhado pelo 

Vice-Presidente, Luís Santos, seguindo-se duas breves intervenções alusivas à 

circunstância. A primeira pelo atual Presidente e a segunda pela associada n.º 1, sócia 

fundadora, primeira presidente da Associação e atual presidente do Conselho 

Consultivo.   

Usufruindo dos jardins que circundam  a propriedade rematada no topo por uma 

horta, pertença das instalações, tudo cuidado por duas equipas de associados que nunca 

é demais elogiar, foi servida uma refeição ligeira e de confeção impecável por uma outra equipa de associadas, 

também voluntárias, que trabalhou com afinco para gáudio de todos.  

De registar que a natureza, com o bom tempo que se fez sentir, se encarregou de 

abrilhantar a festa, condimentada ainda com música ambiente e alegres momentos de 

dança e convívio que deram lugar ao momento alto que foi o da intervenção da decana 

da Nova Atena, associada Eduarda Galhoz que, com o seu habitual bom humor e muita 

graça, surpreendeu ao ir prevenida com um poema sobre a solidão que leu só 

parcialmente porque, disse ela: “é muito maior mas já chega!!!...”

 

Exposições NOVA ATENA... 

Eduarda Sá Chaves 
Direção e Centro de Documentação, Nova Atena 

O principal objectivo da Equipa da Biblioteca ao longo do presente ano lectivo foi criar 

as condições para que os trabalhos apresentados pelos nossos associados, no âmbito das várias 

disciplinas, sejam expostos da forma mais digna e apelativa.  

Estimular, dar a ver, conhecer, e compreender as diversas vertentes ligadas à Arte e à 

Cultura são as componentes essenciais ao desenvolvimento da criatividade. 

Assim, ao longo do ano, foram adquiridos materiais específicos para a concretização deste 

nosso projecto ‘Dar a ver’. 

Foram realizadas várias Exposições/ 

/Instalações ao longo do 1.º semestre do ano: 

1.Silhuetas, associado Faustino Vital; 

2.Centenário de Sophia de Mello Breyner Andresen; 

3.Dia da Mulher, em três vertentes: pintura, escultura e fotografia; 

4.Dia dos Namorados com vários poemas da autoria de associados; 

5.Praia, associado Faustino Vital;  

6.Dia da Poesia e da Cor com vários poemas da autoria de associados;; 

7.Vamos salvar o planeta no Dia Mundial da Terra; 

8.Livro Faustino Vital  no Dia Mundial do Livro; 

9.Mar, associada Mitú Branco; 

10.Trabalhos das aulas de Desenho Figurativo; 

11.Trabalhos de associados apresentados ao 11.º Concurso de 

actividades artísticas/culturais – 2019; 

12. Trabalhos realizados nas aulas de “Artes”.  
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Exposições NOVA ATENA (cont.)... 

Seguem-se alguns exemplos de trabalhos produzidos em vários domínios, sendo que pela quantidade e riqueza 

da produção artística dos associados, apenas é possível dar neste espaço uma ideia muito geral, ficando o convite 

para que acompanhem pessoalmente as exposições que a Nova Atena procura proporcionar sempre que oportuno.   

 

 

Exposição Mulher: Fotos de Manuel Monteiro (esq.) e de Marina Lucas (drta.) 
 

     
Exposição Desenho Figurativo e outras Artes: Vários alunos das respetivas disciplinas  

 

    
Exposição 11.º Concurso NA de Fotografia: Vários associados concorrentes 

 

 

 
Exposição 11.º Concurso NA de Cerâmica, Pintura e Outros: Vários associados concorrentes 

 

   7 



 

Escrita Criativa NOVA ATENA... 
Elisabete Castel-Branco 
Docente, Nova Atena 

 

A Escrita Criativa é uma 

 oficina onde quase a brincar 

 se podem consolidar ou  

descobrir novos talentos 

 na Nova Atena. 

 

 

NA HORA DA DESPEDIDA...  

Ser sénior, chegar à terceira idade, ao último terço da vida. Porém, ficar mais próximo da longa 

“caminhada”. Nunca sabemos quando. Se no tempo justo, tardia ou precocemente. A nossa associada 

Lídia Carmona foi cedo, foi cedo de mais. Discreta, afável e carinhosa, uma participante afincada nas 

atividades musicais. Deixa saudade. Deixa um vazio na Nova Atena. Boa “viagem”! Descansa em paz... 
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Ir, vir… 

A primeira ideia que me surge está associada a uma expressão muito conhecida e que sempre ouvi desde criança: 

-“Para onde vais? Vou para a festa! 

- De onde vens? Venho da festa…” 

Com o passar dos anos a expressão vai perdendo algum significado. Já não vou propriamente para a festa. 

O meu ir busca outras coisas, procura outras alegrias, outros prazeres: busca luz, sorrisos, flores, mar, a frescura 

das manhãs… O desfrutar e saborear tudo isto enche-me a alma. 

Da festa fica a cor, não o bulício; fica o sorriso, não a gargalhada. A agitação dá lugar à serenidade. 

Mas… O vir já não traz tanto cansaço, em vez da sonolência que acompanha o cansaço, vem uma mente mais 

desperta, um coração mais aquecido, um sentir mais inspirado. 

A poesia acontece! É a hora dos poetas!  
Maria Teresa Lopes Sousa 

 

Há palavras que nos beijam 

Há palavras que nos beijam 

flores 

coloridas umas 

outras sem cores 

Umas saem nuas em voo 

rasante 

em desvario 

Outras saem da boca beijam 

levam a esperança na mão 

como pássaros azuis 

levando 

no bico 

grãos de romãs suculentas 

contentes 

em voo apressado 

para chegar ao ninho 

Também eu levo doces palavras 

para colorir a dor 

daquele que espera 

faminto 

o beijo encarnado 

da minha boca 

Maria Regina Pais Ferreira 

 

 

Cidade, rumor e vaivém sem paz das ruas…. 

Desci do comboio em Santa Apolónia. 

A Gare do Oriente é enorme, uma caverna malcheirosa e cheia de pressa, 

onde tudo se passa a correr. Ainda mal saímos do comboio e já estamos a 

ser apanhadas pelo frenesim quase histérico de quem chega, quem parte, 

quem não vai a lado nenhum mas tem pressa! 

Por isso, prefiro Santa Apolónia que é obscura, recatada, século passado, 

com pinceladas de modernidade nas cafetarias e stands de revistas e 

souvenirs. Os acessos são fáceis para o metro, os táxis mesmo em frente. 

Ou até para ir à Baixa, meramente caminhando nas ruas antigas, de prédios 

vetustos e tranquilos. 

Era assim que eu me lembrava e era assim que esperava encontrar Lisboa 

passados quatro anos desde a última vez que a visitara. 

O empurrão que me fez andar de lado devia ter sido um alerta para o que 

viria a seguir. Mas não, achei apenas que era uma passageira apressada e 

mal-educada. Ingenuidade! 

Transpostos os acessos da estação fui esmagada pelo movimento, o 

barulho, a correria, as pessoas deitadas em cartões nos degraus e soleiras 

das entradas, o lixo a transbordar dos caixotes, o mau cheiro. Segurei com 

firmeza a mochila e respirei fundo para me retemperar. Bem me arrependi, 

pois, até o ar poluído sabia mal! 

Quedei-me uns momentos a olhar. Olhei, olhei. 

E de súbito apercebi-me da poalha de luz dourada a começar a pintar os 

prédios em frente, do cheiro a maresia, e o meu coração lembrou. 

Que saudades! Fechei os olhos, respirei profundamente, e desta vez senti 

o sabor a sal, não na boca, mas na alma. As gaivotas chamaram por mim e 

olhei--as, no seu voo planado de boas vindas. Cumprimentei-as e ri-me. A 

minha cidade continuava lá, à minha espera, como sempre. Um pouco mais 

idosa, um pouco mais moderna, mas sempre o mesmo centenário abraço 

acolhedor. 

«Bom dia Lisboa, bom dia minha casa mãe! Estou de volta» 

Conceição Brito Lopes 

 



 

GRANDES FIGURAS...  

«CALOUSTE GULBENKIAN» 
Maria José Cadete 
Docente, Nova Atena 

Calouste Sarkis Gulbenkian 
(Üsküdar, Arménia, 23.03.1869 - 

Lisboa, 20.07.1955). Calouste, filho 

mais velho de três irmãos, oriundo 

de uma família abastada arménia 

otomana, de Istambul, Turquia, 

viria a ser considerado, em vida, o 

homem mais rico do mundo, 

alcunhado  como o «Senhor Cinco 

por Cento», pela sua participação na 

primeira companhia petrolífera a 

extrair petróleo no Iraque, a Iraq Petroleum Company.  

O notável percurso deste Homem, particularmente 

visionário, com o curso de Engenharia e Ciências 

Aplicadas do King’s College em Londres, em que obteve 

classificação exemplar, conseguiu fazer a ponte desde as 

margens do Bósforo, até às do Tejo, passando por Paris e 

Londres. Personagem que sempre preferiu uma vida 

discreta e recatada à exposição pública, com uma história 

de vida surpreendente, onde se cruzaram variadas 

culturas e geografias, soube fazer a síntese entre o 

Oriente e o Ocidente.  

Casou em  1892 com Nevarte  Essayan,  tiveram um 

filho e uma filha. Na sua biografia autorizada por Nubar 

Gulbenkian, seu filho, é feito o retrato objetivo e preciso 

do seu incrível pai, pretendendo um retrato fidedigno e 

não branqueado, onde são relatados, com detalhe, aspetos 

da sua vida privada e do mundo dos negócios. 

Em Portugal e no mundo, o seu nome está ligado ao 

mercado da arte e colecionismo, tendo constituído a 

maior e mais importante coleção de arte privada do país, 

adquirida nos mais importantes leilões internacionais, 

atualmente pertencente à Fundação Calouste 

Gulbenkian, que muito tem honrado o nome do seu 

fundador e benemérito.  

A programação levada a cabo pela Fundação 

distingue-se com 

especial destaque 

para o elevado nível 

de qualidade dos 

trabalhos presentes 

nas exposições, de 

diversas disciplinas 

artísticas, bem 

como projetos de 

investigação em vários ramos da ciência.   
A fortuna que acumulou ao longo da vida oriunda do 

negócio do petróleo e de muitos negócios que mediou, 

tem sido o suporte financeiro para fazer face aos projetos 

desenvolvidos pela Fundação com o seu nome, 

glorificando a memória deste poderoso magnata que, na 

década de 1880, contribuiu para concretizar a Primeira 

Revolução Industrial.  

Portugal muito lhe deve, bem como ao executor do 

seu testamento, Dr. Azeredo Perdigão, que soube por de 

pé um projeto, muito inovador para o seu tempo, sendo 

que ainda hoje o edifício da Sede e Museu Calouste 

Gulbenkian, bem como os jardins da Fundação, 

inaugurados em 1969, prémio Valmor, são considerados 

como o melhor e mais bem conseguido projeto de 

arquitetura modernista, merecendo que esteja, desde 

2010, classificado como monumento nacional. 

 

«GAGO COUTINHO» 
José António Rodrigues Pereira, Cmg ref. 

Académico emérito da Academia de Marinha e Académico 

honorário da Academia Portuguesa da 

História 

Carlos Viegas Gago Coutinho 

(São Brás de Alportel, 17.02.1869 - 

Lisboa, 18.02.1959). Gago 

Coutinho é conhecido pelos 

portugueses pela sua participação 

na primeira travessia aérea do 

Atlântico Sul em 1922. 

Esta viagem organizada pelo comandante Sacadura 

Cabral teve em Gago Coutinho o cérebro do seu 

planeamento pela necessidade de adaptar à navegação 

aérea os métodos da navegação marítima.  
Tendo adaptado ao sextante um horizonte artificial, 

permitiu a sua 

utilização nos aviões. 

Inventou também o 

Corrector de Rumos 

para calcular o 

abatimento do 

aparelho. Teve 

também de alterar os métodos de cálculo, tornando-os 

mais rápidos, tendo em conta a maior velocidade do avião 

relativamente à dos navios. 

Os métodos foram testados, com pleno êxito, em 1921 

numa viagem ao Funchal. 

Mas Gago Coutinho foi muito mais: foi geógrafo, 

procedeu à limitação de fronteiras em Timor (1898), 

Moçambique (1900, 1907-10 e 1913-14) e Angola (1901, 

1912 e 1914) e São Tomé (1915-19) onde corrigiu o local 

de passagem do Equador. 

Depois da sua passagem à reforma, em 1939, no posto 

de vice-almirante, dedicou-se ao estudo das navegações 

portuguesas do período dos descobrimentos e aos 74 anos 

efectuou uma viagem exclusivamente à vela na barca Foz 

do Douro, que durou 105 dias, para testar a precisão dos 

astrolábios e dos métodos de navegação do Século XVI. 

Em 1958 a Assembleia Nacional promoveu-o por 

distinção ao posto honorífico de almirante. 
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 MÚSICA e PINTURA...
«HECTOR BERLIOZ, nos 150 anos da sua morte»  

Aristides Sousa Mendes 
Docente, Nova Atena  

Hector Berlioz (La Côte-Saint-André, 11.12.1803 - Paris, 08.03.1869). Berlioz 

constitui um dos casos mais surpreendentes da História da Música: embora não tenha 

recebido formação musical na infância e na juventude, veio a ser o maior compositor do 

romantismo francês! 

Oriundo de uma classe social alta, no Sudoeste da França, recebeu uma educação com 

fortes bases culturais e religiosas. Aos 18 anos, foi “enviado” para Paris para seguir 

medicina, como o pai. Paris era então uma sociedade efervescente de cultura a que afluiam 

os nomes mais conhecidos da intelectualidade europeia. Hector assimilou profunda e 

rapidamente os princípios do romantismo nascente. A instabilidade do seu carácter, a 

paixão com que tratava tudo em que se envolvia e a obsessão pela morte, são o reflexo disso: ao fim de um ano na 

universidade, ao assistitir a uma ópera de Salieri, decidiu substituir a medicina pela música; quando um professor lhe 

falou em Gluck, e no impacto que sua música tivera em França, decidiu começar a estudar as partituras deste 

compositor; quando assistiu à representação  de “Romeu e Julieta”, apaixonou-se pela actriz principal, e, das 4 

cantatas com que concorreu ao Prémio de Roma, 3 foram sobre a morte… 

Viviam-se ainda os resquícios da famosa “querelle des bouffons”, em que a música ao estilo francês fora 

confrontada com a música italiana. Gluck fora ainda apanhado por essa polémica, quando o director do Conservatório 

de Música o desafiara, a si e a um compositor italiano de nome Piccini, a escreverem, separadamete, uma ópera sob 

o tema “Ephigénie en Tauride”. 

Gluck levou a melhor e entusiasmou os franceses.  Berlioz decidiu seguir e desenvolver o estilo de Gluck, criando 

uma linguagem muito  própria, que lhe permitiu conquistar a posição tão especial que ocupa na História da Música. 

 
 

«LEONARDO da VINCI, nos 500 anos da sua morte»  

Conceição Gonçalves 
Presidente do Conselho Geral e Docente, Nova Atena  

Leonardo da Vinci (Anchiano, 15.04.1452 – Amboise, 02.05.1519). Francisco I de 

França que o terá acarinhado no derradeiro momento no solar de Clos Lucé em Amboise, 

segurando-lhe a cabeça, disse dele 20 anos depois: “Nunca nasceu no mundo outro homem 

que soubesse tanto quanto Leonardo, não tanto pelos conhecimentos de pintura, escultura 

e arquitetura, mas por ter sido um grande filósofo” 

Também Vasari, em tempo próximo escreveu: “Verdadeiramente admirável e celeste foi 

Leonardo filho de Ser Piero da Vinci. Teria ido muito longe no saber se não fosse tão 

caprichoso e instável: dedicou-se alguns meses à aritmética e fez tantos progressos que 

muitas vezes abandonou o professor levantando problemas e dificuldades. Cultivou a música e decidiu tocar alaúde 

(…) cantava divinamente improvisando. Exprimia tão bem o seu pensamento que dominava pela argumentação e 

confundia pelo discurso as mais vigorosas inteligências. Inventava sem cessar projetos e modelos”. 

Este homem de quem se testemunha ter sido “formoso e elegante” foi inventor, 

engenheiro, matemático, anatomista, botânico, atingindo uma elevação e 

premonição do mundo que foram precisos mais de quatro séculos para se 

operacionalizarem alguns dos inventos que desenhou. Na natureza encontrou 

inspiração para desenhar o esquisso de um submarino ou de uma máquina voadora.  

Figura querida e carismática, exercia a bondade para com os animais chegando 

a comprar pássaros no mercado para lhes abrir a gaiola e lhes restituir a liberdade.  

Semelhantes sentimentos o terão motivado a ser vegetariano em parte da sua vida. 

Falar neste recanto de A Nov´Idade em Leonardo, apenas como pintor, seria 

muito redutor. Ciência e arte entrecruzaram-se na sua vida de criador. O número 

de telas produzidas não atingiu duas dezenas, todavia, o rigor e inovação das 

técnicas para transmitir tridimensionalidade, perspetiva e movimento tornaram-nas 

das mais admiradas e valiosas do mundo. Discípulo de Andrea del Verroccio, 

atingiu tal genialidade em A Virgem dos Rochedos, Mona Lisa ou Nossa Senhora, 

Santa Ana e o Menino, que me apraz registar o que Leonardo tinha certa vez  

afirmado: Pobre é o discípulo que não excede o mestre. 
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Nossa Senhora, Santa Ana e o 

Menino, Da Vinci, 1508-1513 

 

 



 

CIÊNCIA... 

«Tabela Periódica de MENDELEIEV» 
Hermínio Duarteramos 

Docente , Nova Atena 

Dmitri Ivanovich Mendeleiev (Tobolsk, 1834 – São 

Petersburgo, 1907), químico e físico russo do século 19, 

ficou na história da ciência pela intuição que teve em 

ordenar as estruturas simples da matéria conforme o seu 

peso atómico, embora outro químico alemão, Julius 

Lothar Meyer, também tivesse descoberto, de maneira 

independente, a mesma sequência existencial das 

substâncias essenciais. No corrente ano de 2019, a 

comemoração dos 150 anos da apresentação da primeira 

versão científica de Mendeleiev justifica que se evidencie 

o significado atual do impulso que imprimiu na história da 

ciência. A tabela periódica dos elementos químicos 

cartografa os materiais simples com base nas suas 

propriedades básicas, através do ordenamento dos 

números atómicos dos núcleos, correspondentes ao 

número de protões (cargas positivas) num átomo (havendo isótopos, com diferente número de neutrões nucleares), 

que se dispõem num quadro em linhas e colunas. As linhas sucedem-se por elementos com uma nova camada 

eletrónica periférica externa de um eletrão (carga negativa) e as colunas configuram cada elemento com igual número 

de eletrões na camada externa (máximo de 8 eletrões), definindo a reatividade química em relação a outros átomos 

para formar as moléculas das substâncias compostas. De facto, a expansão no espaço do universo, após a explosão 

primordial do Big Bang (há 13,8 mil milhões de anos) evoluiu no movimento do tempo para a agregação das múltiplas 

partículas da poeira espacial, formando os astros e originando a vida. Aí está o elemento hidrogénio (número atómico 

1), o mais leve e mais disseminado no universo (nas células biológicas, em toda a terra, nos oceanos e na atmosfera 

de Júpiter), até aos elementos pesados (como o urânio 92 das bombas atómicas) e superpesados (do 104 ao 118), 

todos naturais até ao 94 e sintetizados do 95 em diante. A última descoberta ocorreu no ano 2006, com o acelerador 

de partículas russo do Instituto de Dubna, e foi inserido na tabela em 2015, com o nome de oganessório, em honra 

do físico Iuri Oganessian dessa instituição científica. Estes superpesados são instáveis (curta duração de vida) devido 

ao excesso protónico, que gera uma “repulsão eletrostática” superior à “interação forte” de coesão do núcleo atómico. 

Mas a realidade rara e exótica dos elementos superpesados serve para conhecer melhor os moldes dos “tijolos da 

natureza”. 
 

VIAGEM NO TEMPO...  

«Festival de WOODSTOCK de 15 a 18 de Agosto de 1969»  

Constantino Ferreira 
Associado, Nova Atena 

Estamos a 15 de Agosto de 1969. Começou hoje, aqui na grande Quinta Agrícola de Max 

Yasgur, a cerca de 60 Kms a norte de Nova York, este inovador Festival de Woodstock. 

Todos os terrenos aqui envolvidos por palcos e barracas de artesãos estão já a abarrotar de 

gente jovem, alguns já a passarem-se do seu estado normal para um estado de euforia, alegria 

e algum êxtase. Outros apenas vieram para ver arte e ouvir música conforme anunciaram 

alguns jornais de New York. Mas, a maioria dos jovens veio não só pelo convívio mas também pelo consumo de  

algumas “drogas”, umas leves como os “charros”, outras pesadas como a heroína, além do consumo de bebidas 

alcoólicas como meio de convívio. No nosso caso aqui estamos para convívio, ouvir música e ver todos estes artesãos 

a trabalhar. Obviamente bebemos cerveja e outras bebidas alcoólicas. 

Estamos a 18 de Agosto. A Quinta é um pandemónio de lixo por onde passou mais de meio milhão tanto de jovens 

como de menos jovens. O grande problema de passar estes 4 dias em Woodstok foi a falta de sanitários e a indisciplina 

normal nesta anarquia desejada por esta juventude desejosa de viver momentos de Música & Arte!!!  

Nós que lá estivemos em pensamento nesta “Viagem no Tempo” onde é que estávamos  nesses dias de Agosto de 

1969 ?!!! Cada um certamente se recorda onde estava! Eu não  estava bem, estava mesmo muito contrariado no Sul 

da Guiné Bissau em Aldeia Formosa de nome Quebo, capital da etnia Fula, bom povo muçulmano, que tinha que 

estar dos dois lados da guerra estúpida que Marcelo Caetano não soube “digerir” passado um ano da queda do ditador 

Salazar, da cadeira de lona, no seu “Forte” de férias no Estoril... Passaram cinquenta  anos, todos nós recordamos 

tempos passados, mas, sempre convictos de que o nosso presente é o melhor tempo que temos para VIVER!  
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ACONTECEU... 

Viagens de Lazer  e Culturais 

“Madrid, Segóvia, Escorial, Ávila, Toledo”, Espanha 
“Sevilha, Granada, Córdova”, Espanha 

Visitas e Viagens de Estudo 

“ETAR de Alcântara”, Lisboa 

“Instituto Gulbenkian de Ciência”, Oeiras 
“Marégrafo de Cascais e Farol Museu de Santa Marta”, orientador José 

António Rodrigues Pereira 

“Museu da Presidência da República”, Lisboa 
“Museu do Centro Cultural Casapiano”, Lisboa 

“Museu do Chiado”, Lisboa 

“Museu Geológico”, Lisboa  
“Observatório Astronómico”, Lisboa 

“Parque dos Poetas: Camões”, Oeiras 

“Rede Municipal de Museus de Almada”, Região de Almada  
“Roteiro Alcácer do Sal”, Região de Alcácer do Sal 

“Roteiro Bocage”, Setúbal 

“Roteiro do Azulejo no Alentejo”, Serra de Ossa, Évora e Vila Viçosa, 
orientador José Meco 

“Roteiro Miguel Torga”, Coimbra e Trás-os-Montes 

“Terra Adentro (Sorolla)”, MNAA, Lisboa 
Exposição "Cérebro", Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa. 

Exposição “Eça e Os Maias : Tudo o que tenho no saco”, Fundação 

Calouste Gulbenkian, Lisboa 
Exposição “Photo Ark”, Cordoaria Nacional, Lisboa 

Conferências/Palestras/Lançamento de Livros, Nova Atena    

Conferência “Questões de Saúde”, Correia de Campos  

Lançamento de Livros da autoria dos associados: Jerónimo Pamplona, José 
Luís C. Sousa, Jorge Proença 

Palestra “As elites portuguesas”, Jorge Almeida, NA  

Palestra “China de ontem e de hoje”, António Graça de Abreu 
Palestra “Homens do Mar”, José António Rodrigues Pereira 

Palestra “Os Lusíadas”, António Fonseca 

Palestra “Os Menores e a Justiça”, Armando Leandro 
Palestra “Poesia”, Nicolau Santos  

Palestra “Russia atual”, José Milhazes, NA 

Atividades/Atuações da Nova Atena 

Caminhadas - Coordenação: Arlete Medina 

Semanais curtas e as seguintes Caminhadas mensais mais longas: 

“Azenhas e fósseis na Costa de Colares”, Janeiro 

“Moinhos de Santana/Capela de S. Jerónimo/Torre de Belém”, Fevereiro 

“Setúbal: do Mercado ao rio”, Março 

“Queluz e seus encantos”, Abril 

“Arribas do Tejo”, Gavião/Mação/Belver, Maio 

“Mexa-se na Marginal”, Junho 

“Marginal à noite e Fogo de Artifício”, Junho 

 “2. º Peddy Papper NA - Conhecer LAV”, Junho 

Walking Football 

2.º Torneio RUTIS, Jamor 
Intercâmbio com Univ. Senior Montijo, Campo da Associação de Moradores 

do Bairro 25 de Abril, LAV 

Torneio de Mafra 
Torneio do Montijo 

Torneio Internacional RUTIS, Almeirim 

Cinemania - Coordenação: Luísa do Ó 

“Amadeus”, de Milos Forman, com Edward Hulce 

“O Clube dos Poetas Mortos”, de Peter Weir, com Robin Williams  
“West Side Story”, de Robert Wise, com Natalie Wood  

Dança - Coordenação: Carmo Prazeres 

“Festival de Dança NA”, Aud. Ruy de Carvalho, Carnaxide 

“Festival de Dança RUTIS”, Grândola 
“Sarau de Gymnodance NA”,  Aud. Lurdes Norberto, LAV 

Jograis - Coordenação: M.ª José Saraiva 

Fund. Marquês de Pombal, Palácio Aciprestes, LAV: 

“Poesia Ilimitada de Jorge S. Braga e João Luís B. Guimarães”, Janeiro 

“Novas Poetas Portuguesas”, Março 

“Comemoração dos 200 anos de Walt Whitman”, Maio 
“Partilhas Poéticas”, Festival de Poesia Sénior NAUS, Almada 

“Poemas de Associados da Nova Atena”, Dia Mundial da Poesia, Maratona 
da Poesia - Oeiras 2019  

“Tarde Musical da Nova Atena”, Aud. Lurdes Norberto, LAV 

Teatro - Autoria e Direção: Ricardo Correia 

 “Avozinhas Cibernautas”, Teatro Joaq.Almeida, Festival Teatro do Montijo 
“Bica Louca”, 32.ª Mostra de Teatro Amador de Oeiras, Aud. Eunice 

Munoziras 

“Bica Louca”, Aud. Lurdes Norberto, LAV 
“Bica Louca”, Festival de Teatro NAUS, Teatro A Barraca,  Lisboa 

“Tarde Musical da NA”, Aud. Lurdes Norberto, LAV 

Grupos Musicais - Coordenação: António Matos e Margarida A. Souza 

Cantares 

“7.º Festival de Música Sénior NAUS”, Aud. Ruy de Carvalho, Carnaxide 

“Janeiras”, Fund. Marquês de Pombal, Palácio dos Aciprestes, LAV  

“Janeiras”, Intervalo, Aud. Lurdes Norberto, LAV 

“Jograis NA”, Fund. Marquês de Pombal, Palácio dos Aciprestes, LAV 

“Tarde Musical da NA”, Aud. Lurdes Norberto, LAV 

Quinteto  

“Jograis NA”, Fund. Marquês de Pombal, Palácio dos Aciprestes, LAV  

“Noite Musical”, Sociedade Recreativa de Pedrouços 

“Tarde Musical da Nova Atena”, Aud. Lurdes Norberto, LAV 

“Tributo a Zeca Afonso”, Aud. Lurdes Norberto, LAV 

Oficina da Música  

“7.º Festival de Música Sénior NAUS”, Aud. Ruy de Carvalho, Carnaxide 

“Férias em Saúde”, organização CMO, Hotel Solplay, LAV 

“Janeiras”, Câmara Municipal de Oeiras 

“Janeiras”, Intervalo, Aud. Lurdes Norberto, LAV 

“Janeiras”, UJF-ALVCD 

“Mosteiro dos Jerónimos”, Lisboa 

“Mostra Social UJF-ALVCD”, Miraflores    

“Tarde Musical da NA”, Aud. Lurdes Norberto, LAV 

Cantus - Coordenação: Vitor Paiva 

“7.º Festival de Música Sénior NAUS”, Aud. Ruy de Carvalho, Carnaxide 

“Tarde Musical da NA”, Aud. Lurdes Norberto, LAV 

 
Outras Atividades 

“11.º Concurso Nova Atena de Artes Plásticas e Culturais”, NA  

“7.º Festival de Música Sénior NAUS”, Organização e Participação da Nova 
Atena, Aud. Ruy de Carvalho, Carnaxide 

“Assembleia Geral NA”, Salão Paroquial, LAV 

“Associação Ajuda de Mãe”, donativos para crianças até 3 anos 
“Audição dos Alunos de Guitarra e de Flauta”, NA 

“Campanha 1 Pacote de Leite”, UJF-ALVCD, NA 

“Campanha de Recolha de Tampas de Plástico”, NA 
“Desfile de Carnaval: Festa dos Chapéus”, NA 

“Dia dos Colaboradores da Secretaria e de outras Áreas da Nova Atena com 

Almoço convívio”, NA 

“Dia dos Professores da NA com Almoço convívio ”, NA 

“Dia Internacional da Mulher”, Jantar Comemorativo, Lisboa 
“Dinamização de donativos para Moçambique”, junto dos Associados da 

Nova Atena para envio via conta específica da  Cruz Vermelha Portuguesa  

“Festa de Encerramento do Ano Letivo 2018/2019”,  com entrega de 
Diplomas aos Associados Premiados no 11.º Concurso Nova Atena de Artes 

Plásticas e Culturais, bem como com Desfile do Clube de Tricot, NA 

“Festa do 11.º aniversário da Nova Atena e Encerramento das Comemorações 
do 10.º aniversário”, com descerramento de Placa de homenagem aos 

fundadores e entrega de Documento de homenagem e gratidão aos fundadores 

“Golfistas da Nova Atena”, Campo de Golf de Oeiras, Tagus Park 
“Mostra Social - Interculturalidades”, UF-ALCD, Miraflores 

Visita ao Projeto de “CoHousing” TRABENSOL (Habitação partilhada nos 

arredores de Madrid) 

Em Tempo.... 

A Nov’Idade acaba de receber a notícia do falecimento hoje, dia 3 de Junho, de Agustina Bessa Luís, insigne escritora reconhecida nacional e 

internacionalmente, a quem prestamos tributo e a quem, dado coincidir com o fecho desta edição, será dado o merecido destaque só no próximo número. 
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