
 

 

 
EDITORIAL 
Vitor Carvalho 
Presidente, Nova Atena 

Ainda comentamos o verão que não tivemos, as várias revoadas 

de chuva abundante que nos causaram problemas e já estamos a 

pensar o Natal! O tempo foge e há que o preencher da melhor 

maneira. Ora, é no sentido de contribuir para que os associados da 
Nova Atena não lamentem o “desaproveitamento que se faz da 

vida” que elaborámos um extenso programa de atividades que está 

a ser já concretizado.  

Desta forma, o “regresso às aulas” é também uma festa e não 
apenas uma forma de ocupação do tempo. É uma fase de 

reencontros, de convívio e de partilha de experiências e vivências 
dum tempo breve. O importante é criar um ambiente na Nova Atena 

que faça esquecer a chuva, o frio, “o inverno do nosso 

descontentamento” e outros desafios- e é esse ambiente a melhor 
motivação para participar nas atividades da Associação. Há, 

portanto, que valorizar o calor da Nova Atena no frio e chuva que aí 

temos.  
O novo ano de atividades arrancou com grande dinamismo. Já se 

realizaram duas viagens, três conferências, várias sessões de teatro, 

várias apresentações dos grupos de música, uma sessão dos jograis, 

encontros de “Chá e Poesia”, várias visitas culturais, sessões de 
cinema, ida à ópera, festa de S.Martinho e de receção aos 

“caloiros”, para mencionar apenas alguns eventos, sem menosprezo 

de outros.  
Na Assembleia Geral de novembro aprovou-se a criação de um 

seguro de acidentes pessoais, que preenche uma lacuna e cumpre 

uma obrigação legal, e foram aprovados o Plano de Atividades e o 
Orçamento para 2015, cumprindo-se assim o calendário habitual.   

Para 2015, o Plano de Atividades aprovado, e naturalmente 

outros projetos que certamente vão ser sugeridos por professores, 

por associados e pela própria Direção, vão dar à Nova Atena uma 

dinâmica de diversidade e de 

complementaridade com aquilo que já 

fazemos, oferecendo aos associados uma 

panóplia de oportunidades para aumentar o 
saber, para viajar, assistir a espetáculos, 

participar em atividades culturais, lúdicas e 

de lazer, com critérios que garantam 
equidade e igualdade de acesso. 

Naturalmente que vamos enfrentar desafios, 

para os quais pensamos estar preparados, 
sendo certo que nos norteia a ideia de “dar a 

maior felicidade para o maior número”. 

Temos consciência que o crescimento da 

Nova Atena, traduzido por novos associados 
e por novas atividades, coloca à Direção 

desafios cada vez mais exigentes. Os 

conteúdos e a quantidade das atividades estão 
a aumentar, o recurso a meios tecnológicos 

também, e tudo isso obriga a maiores 

exigências na utilização adequada de 

equipamentos, em particular equipamentos 
informáticos. Felizmente temos os nossos 

colaboradores voluntários, que tanto se 

esforçam para estar à altura das exigências 
para serem ultrapassados problemas que 

sempre surgem. 

Nesta edição temos uma entrevistada 
muito especial. Convidámos uma das nossas 

mais “jovens seniores”, a Maria Eduarda 

Galhoz – uma “jovem” decana da Nova 

Atena e figura central na peça “SPA 
Vintage”, do nosso Grupo de Teatro. Um 

exemplo de jovialidade, alegria, muita 

atividade e energia!    
 Apelamos ao “espírito de Natal” dos 

nossos associados para que a recolha de 

produtos natalícios para os mais carenciados 
da freguesia venha a ser um sucesso. 

Os nossos mais sinceros votos de  
 

BOM NATAL! MELHOR ANO NOVO! 
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PERSONALIDADES… 

“Toulouse-Lautrec” 
Maria da Conceição Gonçalves 

Presidente do Conselho Geral e Docente, Nova Atena 

Toulouse Lautrec, Henri (24.11.1864-09.09.1901). 
Nos 150 anos do seu nascimento, Nova Atena presta 

homenagem a este  artista francês que revolucionou o 

design gráfico definindo o estilo “Art Noveau”, ao 
inspirar-se no seu jeito, para conceber o  cartaz de 

divulgação da peça de teatro “Spa Vintage” que acabou 

de estrear. 
Toulouse, oriundo de família nobre, educado para se 

comportar como qualquer jovem aristocrata da sua 

época, atraiu-se por um mundo contrastante com o do 

seu berço: o da  vida noturna degradada, alucinante, dos 
bares e cabarés parisiences.  

Neles terá passado muitas horas de embriaguês e 

deles recebeu a 
inspiração e as 

encomendas para o 

trabalho de artista 

plástico que desde 
jovem o atraiu.  

Lautrec, frequentou 

insistentemente sítios 
como o cabaret Moulin 

Rouge e outros locais 

de grande divertimento 
noturno. Acomodou-se 

demasiado ao ambiente 

de boémia.  

Retratou as artistas, 
cantoras, dançarinas 

mais famosas da sua 

época em jeito de 
publicitar as suas 

atuações através de cartazes publicitários: Yvete 

Guilbert, Louise Weber conhecida como a louca e 
cativante “la Goulue”, Jane Avril. 

Os seus cartazes, anunciando espetáculos, 

revolucionaram a publicidade do século XX, colocando 

a arte ao serviço do comércio. Toulouse, senhor do 
contorno leve, livre, expressivo, pintou também a óleo, 

preferenciando as pessoas, os grupos humanos às 

paisagens, como era tão comum no seu tempo, ainda 
marcado pelo impressionismo. Neles usou cores vivas 

para expressar a atmosfera elétrica da vida noturna.   

Toulouse faleceu  aos 36 anos vítima da própria vida 

a que se entregou, lentamente roída pelo álcool. Foi 
tratado em  clínica psiquiátrica e aconselhado à 

sobriedade que nunca seguiu.  

Deixou à posteridade  uma extensa e variada obra: 
mais de 1000 quadros, 5000 desenhos, 275 aguarelas, 

363 gravuras e cartazes.  

 

EFEMÉRIDES... 

Celebrações  

Dia das Bibliotecas (01 de Agosto) 

Dia Mundial do Mar (23 de Setembro) 

Dia Mundial da Música (01 de Outubro) 

Dia Mundial da Ciência (25 de Novembro) 

Dia Internacional do Voluntariado (05 de Dezembro)  

Figuras e Factos 

Há  2000 anos 

Morre César Augusto (63AC-14DC), imperador de Roma, 

reinou de 27AC a 14DC, sucede-lhe Tibério (42AC-37DC) 

que reinou de 14DC a 37DC  

Há 950 anos 

Na Arquidiocese de Pisa o arquiteto Busketo inicia a 

construção da Catedral medieval de S.ª M.ª da Assunção, 

Duomo (1064)  

Há 700 anos 

Morre Carlos Magno (742-814), rei dos Francos e 

imperador do Sacro Império Romano-Germânico 

Há 500 anos 
Morre Donato Bramante (1444-1514), arquiteto italiano 

ligado à construção da Basílica de S. Pedro, Vaticano  

Há 450 anos 

Morre Jean Calvin (1509-1564), teólogo francês, protestante 

e reformador 

Há 400 anos 

John Napier(1550-1617), matemático escocês, publica a 

Tabela de Logaritmos (1614)  

Há 350 anos 

Morre Francisco Zurbarán (1598-1664), pintor espanhol  

Nova Amsterdão, no Continente americano, passa a Nova 
York (1664) com a queda dos holandeses e a anexação pelos 

ingleses 

Há 250 anos 

Inicia-se a construção do Panteão de Paris (1764), 

encomendado por Luís XV ao arquiteto Soufflot 

Há 200 anos 

Fim da Guerra Peninsular com a vitória de Toulouse (1814) 

Nasce Jean-François Millet (1814-1875), pintor francês 

Morre António Francisco Lisboa, o ‘Aleijadinho’ (1738-

1814), escultor e arquiteto brasileiro 

Napoleão Bonaparte (1769-1821) abdica como Imperador 
de França (1814), dez anos após a sua proclamação (1804) 

Há 100 anos 

Nasce Julio Cortázar (1914-1984), novelista e ensaista 

argentino 

É inaugurado o Canal do Panamá (1914), com 77,1 km, que 

liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico 

Há 50 anos 

Jean-Paul Sartre (1905-1980) ganha o Prémio Nobel da 

Literatura (1964) 

Martin Luther King Jr (1929-1968) ganha o Prémio Nobel 

da Paz (1964 

Em 2014  
Malala Yousafzai, Paquistão, e Kailash Satyarthi, India, 

ganham o Prémio Nobel da Paz 

A sonda espacial Philae, da missão Rosetta da Agência 

Europeia do Espaço, pousa na superfície do cometa 

67P/Churyumov-Gerasimenko 
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"Estudo para Elles", 1896 

 (Mulher em um Corset) 
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FALANDO COM... 

 

  

 

Maria Eduarda Joyce Galhoz. 
Associada da NOVA ATENA 
 Teatro e Jograis,  Nova Atena 

 

Pilares culturais da Nova Atena, os Grupos quer de ‘Teatro’ quer de ‘Jograis’ com todos os seus participantes e 

coordenadores não cessam de nos surpreender com o seu aprofundado e enriquecido contributo para todos nós, bem como 

para a comunidade local e em geral. Através das  pessoas de Elisabete Castel Branco e Maria José Saraiva depositamos o 

nosso reconhecimento em todos que, com a Poesia, se apresentam publicamente e desafiam tão positivamente quantos os 

escutam. Nas pessoas de Ricardo Correia. e também de Elisabete Castel Branco depositamos a nossa gratidão pela riqueza da 

criação e representação Teatral que nos oferecem regularmente, delícia de quantos espetadores têm o privilégio de a ver em 

palco. Neste  espaço tão diminuto é de menos o que vos podemos dizer sobre o trabalho arduamente desenvolvido com 

seniores no âmbito das atividades da Nova Atena. Porém, porque a nossa decana Maria Eduarda todos simboliza quando, 
mais uma vez, acaba de se apresentar numa nova  peça da Nova Atena, o ‘SPA Vintage’, criação e direção de Ricardo 

Correia, a uma escala em que este, com a sua capacidade também como ensaiador, nos traz ao proscénio atores com uma 

juventude interior e uma dinâmica tal que nos fazem esquecer a longeva idade que lhes conhecemos. Obrigada Ricardo. 

Obrigada Maria Eduarda em quem nos permitimos personificar todos os envolvidos em tão elevada tarefa certos da 

concordância de todos quanto a uma atriz sénior que jorra a leveza da força de mudança e de esperança que nos é tansmitida 

através da riqueza das artes de dizer e representar. 

Nova Atena (NA) – Eduarda, conte-nos um pouco 

sobre isso de ter aderido desde o respetivo início aos 

Jograis e ao Grupo de Teatro da Nova Atena. 

Maria Eduarda Galhoz (EG) -  Eu, nos tempos de 

estudante, era apaixonada pela Matemática.  Mas, por 

culpa da língua francesa pela qual também era 

apaixonada, resolvi tirar o Curso de Românicas. 
 Nas minhas aulas de Português e Francês, desde 

sempre dei prioridade à poesia e ao teatro. No Liceu da 

Amadora pus uma turma de 42 alunos a recitar cada um 
uma estância dos Lusíadas. Foi uma euforia. Os alunos 

vibravam. E, em cada turma, o ano lectivo terminava 

com uma peça de teatro que os alunos escreviam 

transformando um texto narrativo num texto dramático. 
Eu realizava-me como ensaiadora. Em Francês havia os 

diálogos e as canções. Depois de aposentada sentia-me 

vazia. Iniciei as minhas experiências de Teatro na 
Universidade de Algés com o professor Joaquim 

Fernandes e  foi ele que me entusiasmou a continuar. 

Estou-lhe grata, por isso.  E, quando a Nova Atena 
abriu, procurei as duas disciplinas que poderiam ajudar-

me a continuar activa. 

NA – Esse desafio colocou-a e aos seus companheiros 

frente a experiências únicas, culturamente ricas e muito 

trabalhosas. Até em profissionais é escassa a quantidade 

de atores que estejam em paralelo com a sua longevidade 

e permanente atividade no presente domínio. Em que 

sentido considera a idade um fator a destacar?  

MEG -  A Arte representada não tem idade. Veja-se 

Eunice Munoz e Rui de Carvalho. O bicho da Arte é um 
bicho que nasce e se expande sem controlo e não 

morre… Razão pela qual os verdadeiros artistas são 

lembrados para todo o sempre. Perduram para além da 

morte. A minha oportunidade de representar é que 
chegou tarde!?! 

Aqui é devido um agradecimento de todo o grupo ao 
nosso impulsionador Ricardo Correia coadjuvado por 

Elisabete Castel Branco e Miguel Pereira Bicho. 

NA – Da experiência que advem da relação 

estabelecida com a Nova Atena, pode destacar-nos dois ou 

três aspetos que considere mais marcantes seja no 

domínio em questão, seja noutros domínios?  

MEG -  Um dos aspectos positivos é que passei a 

confiar um pouco mais na minha memória !!!  
Do que conheço da Nova Atena, de tudo aquilo a que 

tenho assistido, concluo que os diversos grupos de 

música e canto valorizam muito  a Universidade. 
Também destaco as Artes Decorativas com as 

exposições de belos trabalhos e a organização de 

Palestras enriquecedoras.  
Um agradecimento também para a grande 

orientadora dos Jograis Elisabete Castel Branco e para a 

sua brilhante seguidora Maria José Saraiva. 

NA – Gostaria de partilhar connosco um pouco do seu 

olhar sobre a NOVA ATENA tal como a conhece e como 

deseja que venha a ser?   

MEG -  A Nova Atena começou do nada, ou melhor, 

dos ideais de um grupo de carolas. Grupo que nunca 
louvaremos devidamente. O espírito de iniciativa desse 

grupo conduziu a Nova Atena ao progresso, 

sobressaindo tanto na cultura como nos laços de 
amizade que se criaram. Outro grupo se lhe seguiu na 

direcção da nossa Universidade que também nos parece 

trilhar um bom caminho. A acção cultural desta 
Universidade está valorizando bastante esta Vila. 

Linda-a-Velha está de Parabéns. 

 

 
 

 

3 



 

 

 

REFLETINDO... 
 

“Reflexão” 
Maria de Lourdes A.Santos 
Associada, Nova Atena 

 

Na conferência de vinte e três de Outubro passado, sobre o mal 
e os seus antídotos, fomos todos convidados pelo Prof. João Maria 

de Freitas Branco a refletir sobre os comportamentos e as suas 

consequências. 
A porta foi aberta, o convite implícito e eu atrevo-me a entrar! 

Fomos desafiados a pensar sobre o filme apresentado, “O Lenço 

Branco”, onde as expressões fisionómicas funcionam como 

legendas elucidativas, tal a carga emotiva e tal o realismo 
conseguido! 

A questão abordada perpetua-se no tempo e, apesar de tal 

reconhecimento, pouco se tem conseguido alterar e o mal continua 
de certa forma invencível. 

No seculo XXI continuamos à procura do antídoto. 

E se começarmos por identificar o que é o mal? Talvez ajude a 
descobrir o seu antídoto! 

A ignorância, vista como sistematização comportamental, é 

determinante de consequências que classificamos de “mal”. 

O mal está nas suas próprias causas ou seja gera-se e propaga-
se, trata-se da lei da causa efeito. 

Sendo a força do pensamento, a força das ações, a força das 

palavras, o motor da respetiva materialização, infere-se que se há 
mal, a sua causa pertence à mesma energia. 

Assim, interiorizar e aplicar este paradigma, poderá levar a uma 

consciente responsabilização individual, percebendo que o que 
acontece resulta grandemente daquilo que está na sua origem. 

Acredito que esta atitude fará toda a diferença, quando for 

entendida e praticada conscientemente. 

Após a família, a escola será o local por excelência para a sua 
implementação, introduzindo disciplinas que visem redirecionar a 

mente e a nova consciência, através da valorização de saberes 

ancestrais de autoconhecimento conducentes ao novo paradigma. 
Aí será o salto na educação. 

Do meu ponto de vista o homem é uma criação divina, é um 

espírito num corpo; há que tomar consciência dessa realidade. 
Somos energia, como tal somos o resultado do que pensamos e daí 

a importância a atribuir aos efeitos do pensamento e emoções. 

A ilusão em que temos vivido, está a 
apresentar a sua fatura: desânimo, angústia, 

descrença; sente-se um vazio de conteúdo, a 

maioria da informação mediática não oferece 
confiança, o tempo rapidamente se encarrega 

de a descredibilizar, o descontentamento está 

instalado.  

Quem criou tal? 
A nossa ignorância coletiva, o 

desconhecimento de que a pedrinha que 

atiramos ao lago cria círculos concêntricos 
que se alargam e atingem o lago totalmente. 

As mudanças requerem coragem, novas 

atitudes, saída da zona de conforto, procura 
de caminhos alternativos que devolvam à 

Humanidade a sua Totalidade. 

A porta que nos foi mostrada na 

conferência, provocou em mim uma enorme 
comoção e felicidade em simultâneo, pois 

surgiu o convite que é inevitável, tem um 

enorme simbolismo. 
Aos poucos e cada um ao ritmo dos seus 

apelos interiores, transpô-la-emos em busca 

de novos conhecimentos e ferramentas 

pessoais que nos ajudem a conquistar mais 
paz, amor, harmonia, saúde. 

Quem sabe a porta se torna tão brilhante e 

a luz nos chama em massa!! 
Quando cada um estiver conscientemente 

no seu próprio caminho evolutivo, haverá 

avanços na experiência humana que por sua 
vez é a experiência universal. 

Se fossemos às causas não teríamos 

necessidade de procurar antídotos, 

receberíamos sim consequências não tóxicas, 
fruto de atos elevados e conscientes da nova 

atitude. 

Temos caminho a desbravar, afinal viver 
é descobrir e aperfeiçoar o caminho! 

Tenho fé na qualidade de vida que um dia 

iremos alcançar, já sentimos fome de 
mudanças profundas que nos abram vias à 

PLENITUDE  
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Nota da Redação  

Os textos de A Nov’Idade encontram-se escritos 

ou de acordo com a antiga ortografia ou em 

conformidade com o último Acordo Ortográfico 

consoante a opção dos respetivos autores. 

 



 

 

 

CAMINHANDO... 

“Caminhada/Peregrinação Nova Atena a Santiago de Compostela” 

Arlete Medina 
Docente, Nova Atena  
 

Repicavam os sinos na Catedral de Santiago 

chamando para a missa do Peregrino, quando os 

Caminheiros da Nova Atena terminavam o seu último 
percurso subindo a escadaria da Catedral, cumprindo 

assim o objectivo a que se tinham proposto. 

Era o culminar de uma acção prevista no Plano de 
Actividades de 2013/14, que suscitou alguma 

incredulidade na Nova Atena, e uma certa apreensão até 

entre os participantes nas actividades de Caminhadas, 
pois não sabiam se estariam à altura do “desafio”. 

Mas tudo foi acontecendo com naturalidade. A 

preparação foi feita nas caminhadas semanais no 

complexo do Jamor, que depois passaram a bissemanais 
e uma caminhada mensal de maior extensão (Serra de 

Carnaxide, Aqueduto das Águas Livres, Corredor Verde 

de Monsanto, Belém, Praça do Comércio, Trilho das 
Cascatas de Vila de Rei e Porto de Oeiras). 

E o grupo 

para Santiago 
foi-se definindo 

com o Abel, 

Arlete, Cândida, 

Celeste e o 
marido, Filipa 

(filha do Abel), 

Judite, Maria 
José e Henrique 

Serra. Os outros 

companheiros de Caminhadas ficaram a apoiar os que se 

tinham abalançado a esta peregrinação e a “torcer” para 
que tudo corresse bem. 

A 18 de Junho o grupo partiu de carro e de autocarro 

com destino a Valença, ponto de partida para a 
caminhada/peregrinação a Santiago. O “Caminho” foi 

inicialmente dividido em seis percursos com cerca de 20 

km cada, para serem percorridos em seis dias, que assim 
foram cumpridos nos dois primeiros dias, de Valença a 

Porriño e daqui a Arcade. Ao terceiro dia foi decidido 

aumentar a quilometragem diária, encurtando deste 

modo o “Caminho” em um dia, com as três etapas 
seguintes com finais em Santa Maria de Alba, 

Esclavitud e finalmente Santiago, perfazendo um total 

de 145,230 km o que corresponde a 324.720 passos. 

No regresso 
a Lisboa, a 22 e 

23 de Junho, o 

nosso grupo 
utilizou os 

mesmos meios 

de transportes 
da ida. 

Os nossos 

Caminheiros 

viveram tais 
momentos que irão certamente continuar a recordar, 

como logo no primeiro percurso terem sido atirados 

para fora do trilho por dois cavalos à desfilada; o 
apartamento que alugaram em Porriño; a festa do Corpo 

de Deus em Redondela; a alegria de Dom Pepe em 

Padrón; a água termal quente onde molharam os pés em 
Caldas de Reis; alguns sapatos não terem aguentado 

toda a jornada… Mas também o arroz à cubano que 

almoçaram em Alba, o cabrito no forno em San Miguel 

de Valga e as vieiras no Cervantes de Santiago, que 
compensaram a quase ausência de jantar e a dificuldade 

em tomarem o pequeno almoço à hora madrugadora do 

início das etapas. 
Foi também uma jornada com momentos menos 

agradáveis ou dolorosos, mas que a entrada em 

Santiago, a participação na homilia do peregrino, o 

assistir à cerimónia do maior “botafumeiro” do mundo, 
o abraço ao Apóstolo e a recepção da “Compostela” 

comprovativa da realização do Caminho, tudo superou. 

Neste novo ano lectivo os Caminheiros da Nova 
Atena têm novos objectivos. Continuam a caminhar 

semanalmente e na Caminhada mensal já fizeram a 

Marginal sem Carros, a caminhada do Montepio na 
baixa de Lisboa e a tapada da Ajuda. Vão fazer o 

Corredor de Monsanto, do Cais de Sodré ao Parque das 

Nações, voltar a Santiago de Compostela mas pelo 

“Caminho Espanhol”, o caminho de xisto de Água 
Formosa, um fim-de-semana a caminho de Fátima e 

acabar o ano no Buddha Éden do Bombarral. Sempre 

com boa disposição, uma grande força interior e 
procurando assim viver de um modo mais saudável. 
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RIMANDO... 

“O meu 1.º ano na Nova Atena” 

Como nunca é tarde demais 

Eis que sócia da Nova Atena me fiz, 
P’ra duma melhor vida usufruir, 

Aprender e me divertir... 

Um ano na Nova Atena 
De regozijo e divertimentos 

Me fez muito feliz, 

Vivi óptimos momentos... 
Momentos inolvidáveis 

Que nunca irei esquecer: 

Da recepção ao Caloiro 
Com broa, castanha assada,  

Culminando o fim d’ano 

Com óptima sardinhada. 

Música, música, muita música, 

Jograsi, exposições, cantigas, 

Passeios, muitos passeios, 
Visitas a não faltar; 

Vou deixar-me de rodeios 

Pois quero continuar... 

Com todos os professores 

Aprendi mais um bocadinho; 
Mas... Não me levem a mal 

Porque aprender cavaquinho, 

P’ra mim, foi fenomenal... 

As amizades que fiz 

Essas não irei perder 

As conversas e risadas 
No café e esplanadas 

Nunca irei esquecer... 

Quando não puder frequentar 

A Associação Nova Atena 

Irei sempre relembrar 
Momentos de felicidade: 

Festas, aulas, brincadeiras, 

Saudades, grandes saudades 

Desta “Velha Mocidade”. 

Aos professores e direcção, 

Cessante e de então, 
Muito tenho a agradecer 

P’los momentos bem passados 

Nas aulas e no Lazer... 

Com esta vou terminar 

Pois já chega de conversa, 

A todos vou afirmar: 
Estou feliz, é coisa certa!... 

Emília Gonçalves 

 Nova Atena, 2014 

“O Natal da Nova Atena” 

Mais uma vez nos juntamos 

Numa festa de Natal 

Uma família formamos 
E juntos comemoramos 

Esta época sem igual. 

E o Mocho que por nós vela 
Com suas asas protege 

Esta união tão bela 

Que grande amizade sela 

Pois uma atracção nos rege. 

Vencemos dificuldades 

Já benesses merecemos 

Nossas diferentes idades 
Cultivam as amizades 

Que do coração agradecemos. 

Esta festa é uma benção 
Que oferece felicidade 

A todos os que aqui estão 

Juntos numa união 

Que reafirma a amizade. 

Maria Eduarda Galhoz  
Nova Atena, 2010 

 

 

“Sorrisos” 

Tantos dias de tantas alegrias 

Disciplinas a gosto 
Passeios 

Música, dança, teatro, poesia, 

Tudo a Nova Atena 
Universidade Sénior 

Em Linda-a-Velha 

Nos proporciona em alegria. 

Nem mesmo uma longa viagem 

Podia ser mais produtiva. 

Nos bonitos pratos faiança 
A pintura é bem patente, 

O ponto de Cruz e de Arraiolos, 

Lindos por mãos ensinadas, 
Cheias de talento, 

A arte sacra lembra o Céu, 

As pinturas a óleo terras distantes 

Sem sairmos desta Associação 
Damos passos de gigante 

No voluntariado de todos 

Há força! Sorrisos 

Cumplicidade 

Esforço e simpatia 
E tudo funciona 

Como por arte de 

Magia. 
 Almerinda Prates 
Nova Atena, 2014 
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FESTEJANDO... 

S. MARTINHO... 
Joana Canoa 
Secretário Direção, Nova Atena 

Após vários dias de fortes chuvadas, São Martinho fez lembrar que a lenda se mantém viva. 
Com tempo a favor, decorreu mais uma festa no jardim da Nova Atena, juntando centena e meia de associados 

em agradável convívio, deliciando-se com porco no espeto, caldo verde e, como não podia deixar de ser, com as 

castanhas assadas. 
Para abrilhantar tão simpático evento, a Oficina da Música da Nova Atena premiou-nos com mais um conjunto 

de alegres canções. 

Festa, alegria e boa disposição deram-nos a Nova Atena e os participantes também, numa rica tarde de lazer, a 
qual queremos repetir e alargar ao chegar outro Verão seja de São Martinho ou não.  
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SAÚDE... 
 “Aleitamento Materno: o Papel dos Avós” 

Conceição Areias, Médica 
Associada, Nova Atena 

Por aqui vamos 

tendo netos! Por isso 
achámos pertinente 

abordar este tema; 

apoiar a filha ou a nora 
a dar de mamar é, 

porventura, o primeiro 

ato de amor de um 
futuro avô, pelo seu 

neto! 

  Recordando: o 

aleitamento materno 
(AM) perdeu-se um 

pouco na nossa 

geração, devido 
sobretudo às transformações sociais que foram 

ocorrendo. O trabalho feminino, a ausência de licença 

de parto ou a sua curta duração, o aparecimento dos 

leites maternizados com a respetiva pressão comercial a 
seduzir o lado independente da mulher e, por aí… 

  Deste modo, muitas mães, pois, não amamentaram, 

motivo por que este modelo se poderá reproduzir na 
geração seguinte, por falta da experiência anterior da 

mãe, desmotivação, desconhecimento, crenças em 

mitos fantasiosos, etc.. Dar de mamar é fisiológico, é a 
função das mamas. O leite materno, pelas suas 

características, é o mais adequado para o bebé, porque é 

produzido de propósito para ele, ser humano, por outro 

ser humano. 
  Passo a descrever o essencial. 

  Para já, temos umas quantas vantagens imediatas 

do AM, muito práticas: o leite está sempre pronto a 
usar, à temperatura adequada, em “recipiente” próprio, 

que não precisa de ser esterilizado. A sua produção é 

sempre de acordo com as necessidades do lactente e, a 
sua composição varia ao longo da mamada, sendo que 

ao princípio está mais preparado para matar a fome e, 

no final para saciar. A sua composição, devidamente 

equilibrada em proteínas de especial qualidade, 
açúcares e gorduras, tem ainda a vantagem de ser rica 

em anticorpos vindos da mãe, que protegem o bebé 

contra diarreias, doenças infecciosas e alergias. O AM 
também previne a obesidade e a diabetes tipo II, entre 

outras doenças futuras. Enfim, ajuda a promover 

adultos mais saudáveis! Também previne mais 

facilmente as cólicas do que os leites artificiais. Além 
de tudo isto, é gratuito e está sempre à mão! 

  Na mãe motivada e disponível, a ligação entre mãe 

e filho, fica altamente reforçada.  Se a posição da mãe 
for correta e cómoda e, se a pega no peito for adequada, 

isto quer dizer que além do mamilo, uma parte da aréola 

mamária deve estar dentro de boca do bebé, se o 

ambiente for tranquilo, existem condições para a 
amamentação ser bem sucedida. A laceração do mamilo 

(fissuras ou mais vulgarmente gretas) só tem lugar se a 

pega se fixa só no mamilo, porque o bebé fará todo o 
esforço e pressão numa superfície menor; pela mesma 

razão, acaba por sugar menos leite e, como a produção 

de leite é estimulada pela quantidade de leite ingerido, 
sendo esta pouca, o leite produzido será menos. O bebé 

fica com fome, nunca está saciado, chora, não aumenta 

de peso tanto quanto deve e, aí, a mãe ansiosa mete-lhe 

um biberão de suplemento e… lá se vai a 
amamentação! Como mamar no biberão exige muito 

menos esforço da parte do lactente, este, facilmente, 

deixa de se interessar pela mama e, esta, não sendo 
estimulada, deixa de produzir.   

 O uso muito precoce da 

chucha, também não é 

indicado, pois a maneira de 
mamar na chucha é 

diferente do mamar na 

mama, pelo que em recém- 
nascidos pode baralhar. 

Deste modo também se 

pode prejudicar a 
amamentação, por um 

outro motivo evitável. 

  O bebé, quando nasce, 

deve ser posto a mamar, 
haja ou não ainda o 

colostro, para estimular 

todo o processo. As 
hormonas do parto 

encarregar-se-ão do resto. O colostro é essencial para 

adaptar o aparelho digestivo do    bebé, às suas novas 
funções. 

  Uma dificuldade recorrente é a divulgação de 

vários mitos erróneos, que podem comprometer a 

amamentação. Passo a mencionar alguns: 
 1 –“Alimentos que prejudicam a produção de leite”:     

Não existem. Deve-se evitar de todo, o álcool, não por 

aquela razão mas, porque passa para o leite, assim como 
excesso de café, tal como durante a gravidez se deverão 

ter feito estas restrições. Pode ainda haver 

medicamentos que não sejam compatíveis com o 

aleitamento mas, o médico o dirá. 
  2 –“O leite ser fraco ou em pouca quantidade”: A 

produção de leite materno é um processo inerente a 

qualquer gravidez. Se o bebé não aumenta de peso tanto 
quanto deve, é preciso investigar a razão, antes de 

trocar a mama por um leite artificial.  
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 Van Gogh, 1881 

 
 

Camille Corot, 1870 



 

 

 

  

Deve-se consultar o médico ou a enfermeira de 

Saúde Infantil. 
3 –“Ter que dar mama com horários fixos, como por 

exemplo de 3 em 3 horas ou, sempre que o bebé chora, 

é porque tem fome”: O bebé é que impõe o ritmo 
conforme as suas necessidades que podem diferir de um 

para outro bebé. A mãe acabará por entender quando o 

seu filho quer mamar.  
Quanto ao choro, pode fazê-lo por diversas razões, 

tal como ter a fralda suja, ter calor ou frio, sono, 

ambiente barulhento, cólicas e por aí fora. 

4 –“Dar de mamar dói”: Só dói se algo de anormal 
estiver a ocorrer, o que pode acontecer numa má pega  

em que a pressão se faça só no mamilo, ou se por essa 

razão haja fissuras, ou se por falta de sucção adequada, 
o peito endureceu, ou por mastite que pode ser causada 

por situações destas não tratadas e levadas ao extremo. 

A amamentação exclusiva é desejável que se 
mantenha até aos 6 meses, altura em que se deve 

começar a diversificação alimentar.  

A partir daí, manter algumas mamadas diárias até 

aos 2 anos, é o ideal. No entanto, segundo a 
Organização Mundial de Saúde, não há limites para 

acabar o aleitamento materno; este acabará quando mãe 

e criança acharem que deve acabar! 
  É possível congelar o leite para se dar noutra altura, 

se a mãe estiver a trabalhar, ou se ausentar mas, existem 

regras, que poderão ser facultadas nas consultas.  

  Se porventura, por doença ou outra circunstância 
qualquer, houver necessidade de interromper a 

amamentação e, o leite “seque”, existem processos de 

relactação. Estas e outras questões, infelizmente, nem 
sempre fazem parte dos conhecimentos do pessoal de 

saúde, nomeadamente nos hospitais, o que não ajuda 

uma mãe recente, com alguma insegurança em relação 
ao aleitamento, sendo que, noutras instituições, os 

técnicos tiveram oportunidade de adquirir formação na 

área do AM. Há, no entanto, organizações de apoio à 

amamentação, facilmente acessíveis na net.  
   Passemos agora às vantagens do AM para a mãe 

que também são significativas: as hormonas ligadas ao 

processo do aleitamento, provocam um regresso mais 

rápido do útero ao seu tamanho anterior, assim como ao 
resto da silhueta materna.   Outra vantagem importante 

para a mulher que deu de mamar, é ter menor risco de 

cancro mamário, entre outras doenças da mama. 
  Há algum grau de contraceção, através do bloqueio 

da ovulação, quando as mamadas são bastantes mas, 

não sendo completamente garantida, é conveniente 
associar um método contracetivo eficaz, para evitar uma 

gravidez tão próxima. O ideal é a diferença de, pelo 

menos dois anos entre os irmãos. Existem métodos 

contracetivos especificamente dirigidos às mulheres que 
amamentam. O médico será quem melhor aconselhará 

qual e quando deve começar. Estes métodos são 

gratuitos nos centros de saúde.  
Quando a mãe levar 

o seu bebé ao teste do 

pezinho, pode solicitar 
a contraceção.  

Deve ainda, por 

essa altura, marcar a 

consulta de revisão do 
puerpério, para que 

tudo fique bem. Esta 

consulta é muito 
importante, mesmo que 

a jovem mãe não tenha 

queixas!  

O reforço afetivo é 
bilateral, sendo outro 

ponto forte do AM, 

como já foi referido. 
 É claro que temos que respeitar a mãe que não quer 

amamentar mas, que seja uma opção esclarecida, e não 

fundamentada em fantasias ou medos. 
  Apenas pretendemos encorajar os avós a partilhar 

com os futuros pais, seus filhos, a decisão motivada e 

esclarecida de amamentar, nesta escolha de usar esta 

maravilhosa função do seu corpo de mulher, que existe 
exatamente com o objetivo de alimentar o seu bébé. 
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Paul Gauguin, 1899 

Homenagem 

Porque ser Ser Humano é ser Ser Vivo, é transição, é chegar, é partir, porque a longevidade assim o prevê, 
porque o acidente assim surpreende, porque a doença assim o impõe e, porque na Nova Atena acontece,  

a quantos têm sido afetados pela viagem eterna de associados, de familiares seus e de amigos, a expressão do 

nosso afeto e presença sempre que procurem uma palavra amiga 
A Direção  



 

 

 

GRANDES FIGURAS...

Richard Strauss 
Vitor Paiva 
Docente, Nova Atena 

 

Richard Georg Strauss nasceu a 11 de 

Junho de 1864 em Munique foi compositor 

e maestro. Celebram-se, portanto, este ano 

os 150 anos do seu nascimento. 
É considerado como um dos mais 

destacados representantes da música entre o 

final da Era Romântica e a primeira metade 
do século XX. 

 Richard Strauss notabilizou-se como regente orquestral 

na Alemanha  e na Áustria. 
O seu pai, Franz Strauss, era o primeiro trompista da orquestra 

da Ópera de Munique.  

 Ainda criança, Richard Strauss estudou violino e harpa com 

membros dessa mesma orquestra, e antes de completar dez anos, 
já tinha escrito uma serenata para instrumentos de sopro. 

Em 1885 Richard Strauss tornou-se assistente do célebre 

regente Hans von Bülow em Meiningen  e, um mês mais tarde, 
tornou-se regente titular daquela orquestra. Foi também director 

das casas de ópera de Weimar (1886), de Berlim (1898) e 

de Viena (1919-1924). 
Após a subida ao poder de Hitler  (1933), Richard Strauss foi 

nomeado director do  Reichsmusikkammer  (1934). Isso levou a 

suspeitas de simpatia com o nazismo, o que fez com que o 

compositor sofresse o desdém de outros músicos, que protestaram 
veementemente contra o regime nazista, entre os 

quais Toscanini, Arthur Rubinstein e Otto Klemperer.  

É sabido que Strauss dedicou uma canção a Joseph Goebbels, 
ministro da propaganda da Alemanha Nazi.  Após a derrota de 

Hitler, em 1945, os Aliados  instalaram na Alemanha um comité e 

Strauss foi chamado a depor, mas o tribunal inocentou-o de 

qualquer filiação ao Partido Nazi. Convidado a reger seus 
concertos em Londres em 1947, foi recebido entusiasticamente. 

A sua obra mais popular é o poema sinfónico Also sprach 

Zarathustra  (Assim falou Zaratustra (1891), cuja introdução foi 
utilizada pelo cineasta e director Stanley Kubrick como tema 

central do filme 2001: uma odisseia no espaço  (1968). 

Richard Strauss nunca escondeu que seus 

compositores favoritos eram Wagner e Mozart 

e de fato encontra-se uma forte influência de 

ambos na sua obra, o que não impede que ele 
seja uma personalidade musical única. 

Alguns dos seus poemas sinfónicos mais 

conhecidos para além do Assim falava 
Zarathustra (1891) são o Don Juan  (Opus 20) 

(1889), a Morte e Transfiguração  (Opus 24) 

(1891), a Sinfonia Doméstica  (Opus 53) 
(1904) e a Sinfonia Alpina  (Opus 64) (1915). 

Das suas óperas as mais conhecidas para além 

do Cavaleiro da Rosa (1911) são a Salomé  

(1905), a Elektra  (1909), a Ariadne auf  
Naxos  (Ariadne na Ilha de Naxos) (1916), a 

Die Frau ohne Schatten (A Mulher sem 

Sombra) (1918), a Arabella (1933) e o 
Capriccio (1942). 

A sua última obra foi Vier Letzte Lieder  

(Quatro Últimas Canções).  
Strauss era  ateu, duvidava de todas 

as religiões, excepto talvez a religião da razão. 

Faleceu a 8 de Setembro de 1949 com a 

idade de 85  anos e encontra-se sepultado em 
Richard Strauss Villa, Garmisch na Baviera. 

 

BALANÇO... 

“A Propósito do Orçamento para 2015” 
Carlos Duarte 
Tesoureiro Direção, Nova Atena 

A Assembleia Geral da Nova Atena, realizada no passado dia 13 de Novembro, constituiu um facto importante 
na vida da nossa Associação. Importante, porque foi a primeira vez que os novos órgãos sociais se apresentaram 

formalmente perante os associados. Mais importante ainda, porque se tratou de cumprir uma obrigação estatutária: 

a apresentação do Plano de Actividades e do Orçamento para o ano de 2015.  

Relativamente ao Orçamento da Nova Atena para 2015, diremos que se trata de um orçamento de continuidade 
e de consolidação. Manteremos o princípio estatutário de que as despesas correntes têm que ser cobertas pelas 

receitas correntes para continuarmos a ser auto-sustentáveis.  
(cont. pág.11) 

 

 
 

ELEKTRA, R. Strauss e Hofmannsth's  

Elektra (Deborah Polaski) e Chrysothemis (Karita Mattila),  

Metropolitan, NY, 2002 
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VIAGEM NO TEMPO... 

“Galileu, Galilei” 
Constantino Ferreira 
Associado, Nova Atena 

 

Estamos dentro da Catedral de 
Pisa, corre o ano de 1581. Alguns 

fiéis já se encontram cá dentro, mas 

muito povo se aglomera à entrada. 
Os preparativos para a missa 

dominical fazem parte da própria 

liturgia. Para acender a lamparina 

central da Catedral, o sacristão 
movimenta a lamparina para um dos 

lados, acende a torcida de azeite e, 

larga a enorme lamparina, que em 
movimentos repetidos fica a oscilar 

durante muito tempo. Entre os fiéis, 

encontra-se um jovem de 17 anos, 
estudante de medicina, da 

Universidade de Pisa. O jovem fica 

a observar atentamente os 

movimentos de oscilação da grande 
lamparina de azeite, pendente lá do 

alto teto da catedral. A missa 

começa com todo o cerimonial, mas 
o jovem nem se apercebe. Aqueles 

movimentos despertam nele grande 

curiosidade, vai medindo o tempo 

de cada oscilação pelo bater do seu 
próprio coração. Fica deslumbrado 

ao observar que o tempo de cada 

oscilação, é sempre igual, apesar de 
as oscilações irem diminuindo nas 

distâncias percorridas.  

A celebração da missa continua, mas o nosso jovem estudante de 

medicina, já só pensa no movimento dos corpos celestes do 

universo.Começa aqui, dentro desta catedral de Pisa, uma nova vida de 
cientista investigador para este jovem. Abandona os estudos de medicina 

para se dedicar, totalmente, ao estudo e experiências do movimento dos 

corpos, sempre acompanhado de estudos matemáticos. 
Estuda a filosofia de Aristóteles. Contesta alguns dos seus pensamentos 

de há mais de dois mil anos. Contesta a ideia de Ptolomeu, que a igreja 

católica adoptou, há cerca de mil anos, como sendo a Terra o centro do 

Universo e, em torno dela, girava o Sol, uma pequena Lua e muitas 
pequeninas estrelas. Como professor de matemática, agora em Veneza, 

continua sempre os seus estudos e experiências. Aproveita a ideia de um 

fabricante de lentes Holandês e constrói um potentíssimo telescópio que 
apresenta, no cimo da torre da catedral de São Marcos, ao Doge de Veneza. 

Este fica estupefacto ao ver nas ruas de Pádua, distante, as casas e as pessoas 

a passearem nas ruas. Dobra-lhe o vencimento de professor de matemática e 
convida-o a fabricar e a comercializar ainda mais potentes telescópios. 

Com os seus potentes telescópios observa e estuda o Universo. Escreve 

um livro sobre esses estudos: “Diálogos Sobre os Dois Sistemas”, a teoria de 

Ptolomeu, como a Terra era o centro do Universo, e a teoria de Copérnico 
que defendia a teoria Heliocêntrica, tendo o Sol como centro do Universo.  

O livro é lançado ao mesmo tempo nos países da Reforma protestante e 

nos países Católicos. Logo a Igreja Católica se apressou a proibir o livro, 
mas, a “onda “ estava lançada. 

O nosso Jovem da Catedral de Pisa, agora já um “velho”, de cerca de 

setenta anos, é preso, julgado e condenado pelo tribunal da inquisição a 

prisão domiciliária. No fim do julgamento, que durou seis meses, teve que de 
joelhos, se retratar e renegar as suas teorias, pois não passavam de simples 

estudos! E que não voltaria a falar nisso. Escapou, assim, da morte pela 

fogueira. Mas, à saída do Tribunal da inquisição, deixou “escapar” a sua 
frase: “E, no entanto Ela move-se”. Ela…. era a Terra, em que nós nos 

“movemos” e, esta nossa Terra, continua a mover-se no Sistema Solar e, 

este, a mover-se neste nosso Universo infinito. 
Esse jovem da Catedral de Pisa era: Galileu Galilei que faleceu cego e 

desgostoso em prisão domiciliária. Mas, que aqui recordamos e admiramos 

neste ano de 2014, os 450 Anos do seu nascimento, a 15 de Fevereiro de 

1564.

BALANÇO... (cont. pág.10) 

Esta linha de rumo tem-nos permitido dispor de capacidade financeira, que, por sua vez, tem gerado 
credibilidade e reconhecimento dos méritos da nossa Associação, muito particularmente por parte da Câmara 

Municipal de Oeiras, que connosco celebrou um contrato de comodato que permitiu que disponhamos agora de 
condições excelentes a nível de instalações. 

Querendo ser sintéticos, diremos que o orçamento de exploração para 2015 evidencia um incremento no número 

de associados, com um comportamento estável mas proporcional, dos custos e proveitos. O orçamento para 

investimentos pretende, fundamentalmente, responder a carências e problemas já identificados, quer quanto às 
condições de funcionamento quer quanto às instalações. 

Finalmente, importa deixar aqui uma palavra de reconhecimento à anterior Direcção, e designadamente ao 

anterior Tesoureiro, Fernando Botas, que nos passou um sistema de controlo bem estruturado e uma situação 
financeira saudável que nos permite sermos optimistas quanto ao futuro. 
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ACONTECEU... 

Visitas Culturais e de Lazer  
“Barcelona: Circuito Salvador Dali”, Espanha 

“Circuito do Alqueva e Esporão”, Região de Monsaraz 

“Toledo: Circuito El Greco”, Espanha 

Visitas de Estudo 
“Cacilheiro Trafaria Praia”, Joana Vasconcelos, Lisboa 

“European Recycling Platform - Portugal”, Alcabideche 

“Fátima Mendonça”, CAMB, Algés 

“Maresias, Lisboa e o Tejo 1850-2014”, Torreão Poente, 

Praça do Comércio, Lisboa 
“Sinais de Expostos”, Museu de S. Roque, Lisboa 

“Tesouros dos Palácios Reais de Espanha”, Fund. Calouste 

Gulbenkian, Lisboa 

Roteiro “Desencontro-Camões e a sua obra Os Lusíadas”, 

zona de Belém, Lisboa 

Teatro Nacional de São Carlos e ensaio de Ópera, Lisboa 

Conferências/Debates 
“A instalação do mal e a busca de antídotos”, Prof. João M.ª 

Freitas Branco, Teatro Lurdes Norberto, Linda-a-Velha 

“História do Brasil vs Portugal”, Doutor Gerardo B. Pereira, 

Nova Atena, Linda-a-Velha 

“Nonsense para todos os gostos”, Doutora Conceição 

Pereira, Nova Atena, Linda-a-Velha 
Atuações Nova Atena 

Cantares Nova Atena 
Coordenação: António Matos e Margarida Almeida e Souza 

“Férias em Saúde”, Câmara Municipal de Oeiras, Hotel 

Solplay, Linda-a-Velha 

“Festa de Linda-a-Velha”, Linda-a-Velha  

“Festa de Natal 2015”, Nova Atena, Linda-a-Velha 

“III Encontro de Universidades Seniores do Concelho de 

Oeiras, Auditório das Forças Armadas, Oeiras  

Cantus Nova Atena 

Coordenação: Vitor Paiva 

“Festa de Natal 2015”, Nova Atena, Linda-a-Velha 

Dança 

Coordenação: Carmo Prazeres 

 “Festa de Natal 2015”, Nova Atena, Linda-a-Velha 

Jograis 

Coordenação: Maria José Saraiva 

“Manuel António Pina”,  Palácio dos Aciprestes, Fundação 

Marquês de Pombal, Linda-a-Velha  

Oficina da Música  
Coordenação: António Matos e Margarida Almeida e Souza 

“Festa de Natal 2015”, Nova Atena, Linda-a-Velha 

“Festa de São Martinho”, Nova Atena, Linda-a-Velha 

Quinteto Nova Atena 

Coordenação: António Matos e Margarida Almeida e Souza 

“Congresso Europeu EUROLOG”, Museu do Oriente, 

Lisboa 

“Festa de Natal 2015”, Nova Atena, Linda-a-Velha 

Teatro 

Coordenação:Ricardo Correia 

“SPA, Vintage”, Teatro Lurdes Norberto, Linda-a-Velha 

Participação no  “2º. Festival de Teatro Sénior”, NAUS, 

Almada 

Exposições Nova Atena 
Exposição “Arte com Conchas”, trabalhos da associada 

Perpétua Hipólito, Nova Atena, Linda-a-Velha 

Exposição “Pintura e Artes Decorativas”, trabalhos de 

associados/as, Nova Atena, Linda-a-Velha 

Caminhadas 
Coordenação: Arlete Medina 

“Caminhada/peregrinação”, de Valença a Santiago de 

Compostela, Espanha, Junho 

“Marginal sem carros”, Região de Lisboa, Setembro 

 “Caminhada Montepio/Cáritas”, Lisboa, Outubro 

“Tapada da Ajuda”, Lisboa, Novembro 

Cinemania 
Coordenação: Luísa do Ó e Ofélia Mendes 

“Pamplinas”, Buster Keaton, Nova Atena, Linda-a-Velha 

“Uma noite na Ópera”, Irmãos Marx, Nova Atena, Linda-a-

Velha 

 
Convívio 
Coordenação: Joana Canoa 

“Sardinhada”, Nova Atena, Linda-a-Velha, Junho 

“Festa da Sopa”, Nova Atena, Linda-a-Velha, Julho 

“Chá e Poesia”, Nova Atena, Linda-a-Velha, Setembro 

“São Martinho”, Nova Atena, Linda-a-Velha, Novembro  

“Chá e Poesia”, Nova Atena, Linda-a-Velha, Dezembro 

Ida a Espetáculos 
Filme “Os Maias”, comentado pelo docente Luís..., Cinema 

Dolce Vita Miraflores, Algés  
Ópera “Werther”, Teatro Nacional de São Carlos, Lisboa 

Teatro “Pilíades”, Teatro Nacional de D. Maria II, Lisboa   

 
Outras Atividades 
“Empreendorismo Intergeracional”, ADEIGE, Nova Atena, 

Linda-a-Velha  

“Programa Livre de Educação e Exercício na Osteoartrose”, 

Fac. Motricidade Humana, Nova Atena, Linda-a-Velha 

Nova Atena, Madrinha do Leite, “Campanha 1 Pacote de 

Leite” e “Cabaz de Natal” para famílias carenciadas, União 

das Juntas de Freguesia de Algés, Cruz Quebrada/Dafundo 

e Linda-a-Velha 
Workshop “Arranjos de Natal”, formadora Mitu Branco, 

Nova Atena, Linda-a-Velha 
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Errata 
Em A Nov’Idade, n.º14, pág. 4, “BALANÇO” 

 houve a seguinte  gralha de que pedimos desculpa: 
Onde se lê 164.842.00€, leia-se 16.484.20€.  

 


