
 

 

 
EDITORIAL 

Vitor Carvalho 
Presidente, Nova Atena 

Com a eleição da atual Direção da Nova Atena e ao 

assumir pela primeira vez a presença neste espaço,  uma 

palavra prévia de reconhecimento à Direção cessante 
pela obra realizada e, em particular, à sua Presidente, 

Dra. Conceição Gonçalves, pelo seu desempenho como 

coordenadora da equipa diretiva e pela sua relevante 

postura que os Editoriais de A Nov’Idade tão bem 
expressam. É hoje a nossa distinta convidada na rubrica 

Falando com... 

Aproxima-se o fim do ano letivo e com ele a 
oportunidade de fazer um “balanço e perspetivas”. Até 

agora procurámos cumprir o maior desafio a que nos 

propusemos: dar continuidade ao trabalho feito pelos 
fundadores da Nova Atena, mantendo o espírito de 

voluntariado, o ambiente solidário, alegre e integrador 

que tanto caracteriza a nossa Associação. Lançámos 

debates que deram contributos para criar soluções para 
os desafios que se nos apresentam, o maior dos quais é a 

atenção ao crescimento da Nova Atena, em termos de 

novas inscrições, novas atividades e novas dinâmicas 
que garantam participação generalizada, entreajuda e 

integração social – em suma, ambiente de alegria, 

solidariedade, enriquecimento cultural e bem-estar. 
No panorama das academias do universo sénior da 

área da Grande Lisboa, a Nova Atena granjeou um 

reconhecimento de elevado nível, quer pelas atividades 

de âmbito cultural e artístico que desenvolve quer pela 
capacidade organizativa de levar a cabo projetos de 

interesse social. Provavelmente, não foi por acaso que 

na reportagem da RTP sobre a Nova Atena a seleção 
incidiu sobre atividades de caráter ocial, lúdico e 

cultural, entrevistas a associados e funcionamento da 

Associação. Todas as atividades são importantes, mas o 

que marca a diferença no universo sénior é a capacidade 
de criar ambientes saudáveis, onde em cada rosto haja 

alegria. Foi isso que os jornalistas perceberam. Daí, a 

seleção para reportagem: o excelente ambiente na Nova 
Atena que importa assegurar! 

 A Festa do 6.º Aniversário da Associação, celebrada 

excecionalmente a 29 de abril, foi mais uma 
oportunidade para alimentar o “espírito Nova Atena”, 

pela dinâmica que se criou, ajudada pelo bom tempo 

que permitiu usufruir pela primeira vez do espaço do 

jardim em plena primavera. As entidades convidadas ou 

os seus representantes puderam testemunhar a 
capacidade de mobilização dos associados/voluntários 

da Nova Atena que nos brindaram com a criação de um 

ambiente de sentida alegria entre todos os participantes. 

Bem hajam! 

Muitas ideias, muitos projetos têm surgido de vários 
setores. Contudo, a prioridade agora é preparar o 

próximo ano letivo. Oxalá possamos consolidar algumas 

situações pendentes para nos concentrarmos na 

estruturação do futuro. 
Este número de “A Nov´Idade” abrange temas que 

traduzem a criatividade, iniciativa e sentido social dos 

associados a partir de algumas das relevantes 
Efemérides que ocorrem este ano. Mais uma 

manifestação da capacidade dos associados em levar a 

cabo projetos do maior interesse para a comunidade 
sénior.  

Desta forma, a intenção dos fundadores materializa-

se. Dá-se sentido à ideia de continuar a fazer da Nova 

Atena um espaço de promoção cultural, de saber e de 
bem-estar. Votos de boas férias e de bom verão! 
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PERSONALIDADES… 

 

“António Dacosta” 

Maria da Conceição Gonçalves 
Presidente do Conselho Geral, Nova Atena 

António Dacosta (Angra do Heroísmo, 03.11.1914 - 
Paris, 02.12.1990). Recordar António Dacosta no 

centenário do seu nascimento é suscitar uma 

oportunidade a cada um de nós para contemplar, 
admirar ou se deixar tocar por valores humanos e 

artísticos singulares. Bernardo Almeida, que com ele 

conviveu de perto, escreveu a seu respeito “António era 

crente, profundamente, sem mal entendidos, em Javille 
ou em Lisboa. A pintura ou a  poesia transbordavam de 

um igualmente profundo sentido de imanência”. 

Na obra que 
deixou ficou o 

reflexo desse 
arquétipo imanente 

da sua alma em 

conjugação com as 
vivências na terra 

em que nasceu, a 

ilha Terceira dos 

Açores. 

 A elas acresceu outras vivências: as adquiridas no 
meio intelectual da capital, para onde veio estudar arte 

aos 25 anos e onde se manteve desde 1935 a 1947; os 

acontecimentos mundiais que impressionaram e 

interferiram na sua criação nomeadamente a guerra 
civil de Espanha e a segunda guerra mundial; a vida em 

França onde sobreviveu escrevendo como colaborador 

da imprensa ao longo de vários anos; a organização 
pessoal/familiar da sua vida . 

Tendo sido, com António Pedro, em 1940 

responsável pela primeira mostra surrealista em 

Portugal, publicamente reconhecido pelo seu sucesso, 
partiu para França com apoio de uma bolsa deste país e 

suspendeu  por cerca de trinta anos o ato criativo na 

pintura. Não  conhecemos o  segredo de tão longa longa 
interrupção mas certamente terão pesado as 

dificuldades económicas e as tendências abstracionistas 

que dominavam então a pintura. 
Em meados da década de 70 retomou a criação 

artística, onde contou, pelo que sabemos, com o apoio 

de Manuel de Brito tendo feito duas importantes 

exposições na Galeria 111 de Lisboa e na do Porto que 
tiveram o maior sucesso por parte da crítica e dos 

colecionadores.  

Ainda que o nome de Dacosta nos lembre de 
imediato o surrealismo que encetou em Portugal, não 

podemos aprisioná-lo em estilos artísticos. Dacosta 

viveu com a alma aberta à inovação, à experimentação: 
começando pelo expressionismo, apreendeu os valores 

dos cromatismos vivos do fauvismo e entendeu a 

expressão lírica do abstrato. Tanto foram verdadeiros 
nele  os sentimentos de angústia expressos em 1940 

pelo quadro”Serenata Açoreana”, como os quadros da 

década de 80 onde pinta temas recorrentes da sua 

infância nos Açores, ilhas, fontes, sereias, cisnes e 
outros animais que criam um ambiente onírico, ou 

ainda os poemas leves e curtos publicados no livro que 

idealizou e a que deu o nome “Cal dos Muros”. 
O referido arquétipo do nosso artista encerrava em 

simultaneidade leveza, humildade e também o porte 

altaneiro de um ilhéu sonhador. 
 

 

 

“Maria Keil” 
Eduardo Leite da Silva 

Associado, Nova Atena 

Maria Pires da Silva Keil do Amaral (Silves, 
09.08.1914 - Lisboa, 10.06.2012). Artista polifacetada 

– pintura, azulejo, ilustração, tapeçaria, design gráfico e 

mobiliário, cenografia - mas foi na azulejaria e na 
ilustração que mais se destacou. 

Foi a principal responsável do ressurgimento do 

azulejo em Portugal. Contava que, na década de 40, 

quando começou a trabalhar em cerâmica, foi bastante 
criticada por alguns colegas que se insurgiam, dizendo 

que a azulejaria era uma arte menor – um artesanato - 

não digna de um Artista. 

 
Colaborou com o Arquiteto Francisco Keil do 

Amaral, seu marido, no revestimento azulejar das 

primeiras estações do Metropolitano de Lisboa. Em 

2009 foi inaugurada a sua última colaboração na 
renovada estação de S.Sebastião. 

Seria impossível em poucas linhas, abarcar toda a 

obra desta Grande Senhora, mas permito-me salientar o 
painel na Av. Infante Santo, expoente máximo da 

azulejaria portuguesa. 
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FALANDO COM... 

  

 
Maria da ConceiçãoGonçalves 

Licenciada em História e Docente de História de Arte 
Sócia n.º 1 e Presidente da Direção cessante da NOVA ATENA 

Presidente do Conselho Geral da NOVA ATENA 

A Nova Atena, conforme repetidamente referido, nasceu da iniciativa de um grupo de docentes e discentes séniores que  deram e xpressão a uma 

Associação que, nas suas várias vertentes, inclu a de Universidade Sénior. Contou desde logo com o empenhamento e dedicação da Comissão 

Instaladora de que fez parte e com a desinteressada colaboração dos primeiros associados. Como sua dirigente desde sempre, fo i pedra basilar no 

percurso de uma obra que marca Linda-a-Velha, o concelho de Oeiras e quantos se dedicam a um domínio tão relevante como é o da pessoa sénior.   

Nova Atena (NA) - Neste contexto, o que a levou a 

acreditar num projeto como é o da NOVA ATENA? 

Maria da Conceição Gonçalves (MCG) - No dia em 

que, com outros colegas sonhei com uma obra que 

contribuísse para o bem estar das pessoas para quem a 
vida se havia esvaziado de ocupações familiares e 

profissionais senti o imperativo de me empenhar de 

alma e coração para que esse vazio viesse a ser 
preenchido, não para mera ocupação de tempo mas para 

valorização humana, complementação de lacunas 

académicas ou expansão e concretização  de outros 

gostos nas áreas do saber e da arte. Era uma ideia forte 
em total ausência de meios materiais.  

Acreditei na sua viabilidade porque pressenti que 

quando concretizássemos o primeiro passo para lhe dar 
vida iríamos ter connosco o empenho dos que nos 

rodeavam... E foi assim: ao primeiro sinal, o convite 

para uma Assembleia Constituinte, 12 de Abril de 2008,  
alguns docentes e dezenas de, discentes, acreditando em 

nós e na proposta de estatutos que havíamos forjado, 

compareceram determinadas, animadas pela esperança, 

o afeto, a  alegria e entusiasmo que ainda hoje 
prevalecem em Nova Atena. 

Acreditei então, juntamente com todos esses colegas, 

na viabilização do Projeto que com a partilha de ideias e 
capacidades humanas se ia enriquecendo e assumindo as 

formas que viriam a caraterizar Nova Atena. O pequeno 

grupo inicial foi-se alargando. Além da Direção, muitos 

se disponibilizaram para coordenar atividades, partilhar 
ideias, ajudar a requalificar as instalações do Quartel em 

estado de degradação e que nos haviam sido cedidas 

pelo Presidente da Junta de Freguesia. 
Possuíamos então tudo para o sucesso: ideais, 

pessoas disponíveis portadoras de muita riqueza humana 

e uma força de vontade incomensurável. Em breve 
tempo, acreditar já não era um ato de fé mas sim o 

contacto com uma REALIDADE em crescimento!... 
NA - Que principais desafios se lhe colocaram, 

conduzindo ao sucesso da obra na qual acreditou?  

MCG - Formada a equipa de Direção, os desafios 
destinados em direto a implementar um espaço onde o 

bem estar e inclusão de todos fosse primordial, surgiam. 

Como panorama de fundo sobressaía uma vontade 

determinada em fazer de Nova Atena, uma associação 
sem donos, a construção de um património, pertença de 

todos. Uma oferta  que correspondesse aos anseios mais 

prevalecentes da procura. Optou-se pela adoção de um 

voluntariado pleno em todas as áreas, o que implicou a 

conjugação das ofertas de voluntariado com a procura 
dos saberes ou das práticas artísticas e físicas. 

A organização de festividades com beleza e encanto 

constituiu desde logo um desafio de sucesso, assim 
como a organização de viagens de estudo e cultura. 

Como pano de fundo sobressaiu, desde início, um 

trabalho sem tréguas, o de angariação de instalações. 
Foram conseguidas inicialmente por acordos/contratos 

de arrendamento, por vezes com dificuldades de 

permeio.  Instalações definitivas, dignas, por cedência, 

constituiram o ponto de chegada de um longo processo 
de cinco anos de busca com as vicissitudes próprias 

destas circunstâncias. Depois da requalificação paritária 

entre a Câmara Municipal de Oeiras e Nova Atena, as 
instalações da Rua Almeida Garrett tornaram-se motivo 

de alegria e orgulho para todos nós. 
NA - O que gostaria de ter concretizado no seu 

mandato que não foi possível e que gostaria que a nova 

Direção tomasse como objectivo seu? 

MCG - Ainda que a solidariedade em Nova Atena 
brote em abundância de forma espontânea, gostaria de 

ter organizado o Projeto de Rede Solidária que não foi 

oportuno implementar. Tenho esperança que o projeto 
Lar/Residência seja retomado e concretizado quando as 

condições o vierem a viabilizar.  
NA - O que perspetiva para esta ASSOCIAÇÃO, que 

riscos poderá vir a enfrentar, que sucessos advinha, enfim, 

como encara o futuro da NOVA ATENA?   

MCG - Pressinto que, no contexto sociológico em 

que nos encontramos, com mais prolongamento da vida, 

anonimato, indiferença e ainda a indisponibilidade 

horária cada vez maior das novas gerações, Nova Atena 
irá continuar a ser um suporte essencial no equilíbrio 

saudável das faixas etárias mais elevadas. Nutro ainda a 

esperança de que com o tempo, as autoridades estatais 
valorizem instituições como NOVA ATENA, 

apercebendo-se do seu valor cultural e pedagógico, de 

preservação da saúde e consequentemente dos gastos 

financeiros que se subtraem ao erário público, 
reconhecendo e estimulando, o que hoje ainda não 

acontece, a não ser ao nível de Freguesia e Concelho. 
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BALANÇO 
Fernando Botas 

Presidente do Conselho Fiscal, Nova Atena 

No passado mês de Fevereiro decorreu a 

Assembleia-Geral com a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Apreciação, discussão e aprovação do Relatório e 

Contas e Parecer do Conselho Fiscal relativo ao 

exercício de 2013. 
2. Eleição dos Orgãos Sociais da associação NOVA 

ATENA para o triénio 2014-2016 

Relativamente ao primeiro ponto da ordem de 

trabalhos, as contas relativas a 2013 foram aprovadas 
por unanimidade.  

Partimos do zero e ao longo dos 6 anos de vida da 

nossa Associação podemos orgulhar-nos do legado para 
o futuro, espelhado nas contas de 2013 e que se resume 

em poucos indicadores, a saber: 

Os números expressam bem a gestão rigorosa dos 

dinheiros dos associados. 

Reflectem também o esforço de investimento 

efectuado no 
sentido de dotar a 

Associação de 

instalações com 
as melhores 

condições de 

funcionamento e 
de bem-estar, 

tanto no interior 

como no exterior. 

Relativamente ao segundo ponto da ordem de 
trabalhos, procedeu-se à eleição dos novos Órgãos 

Sociais para o triénio 2014-2016, cujo detalhe é 

desenvolvido noutra parte deste jornal. 
Recorde-se que a anterior Direcção, ao tomar a 

decisão de antecipar em cerca de mês e meio a 

convocatória da Assembleia-Geral, teve como principal 

preocupação dar as melhores condições de adaptação à 
Direcção eleita, para que esta pudesse, com a devida 

antecedência, iniciar as suas funções e dar continuidade, 

se assim o entender, aos eventos que já constituem 
rotina das nossas actividades. 

Desejamos as melhores venturas e sucesso para os 

novos dirigentes pois o seu sucesso é o sucesso da nossa 
Associação. 

 

 

EFEMÉRIDES… 

Celebrações  

Ano Internacional da Agricultura Familiar: 2014 

Dia Mundial da População: 11 de Julho  

Dia Internacional da Juventude: 12 de Agosto 

Dia Internacional da Solidariedade: 31 de Agosto 

Dia Internacional da Alfabetização: 08 de Setembro 

Dia Internacional da Paz: 21 de Setembro 

Dia Europeu sem Carros: 22 de Setembro 

Dia Internacional das Pessoas de Idade: 01 de Outubro 
Dia Mundial da Poupança: 31 de Outubro 

Dia Internacional para a Tolerância: 16 de Novembro 

Dia dos Direitos Humanos: 10 de Dezembro 

Figuras e Factos 

Há 800 anos 

Nasce Luís IX de França (São Luís de França), rei francês, 
(25.04.1214-25.08.1270) 

Há 500 anos 

Desfila em Roma a Embaixada de D.Manuel I de Portugal 

enviada ao Papa Leão X (12.03.1514) 

Nasce Galileu Galilei, matemático e físico italiano 

(15.02.1564-08.01.1642) 

Nasce William Shakespeare, dramaturgo e poeta inglês 

(23.04.1564-23.04.1616)  

Morre Michelangelo, escultor e pintor italiano (06.03.1475-

18.02.1564)  

Há 400 anos 

Morre El Greco (Doménikos Theotokópoulos), pintor 

espanhol de ascendência grega (1541-07.04.1614) 
Há 200 anos 

Nasce Henri Nestlé, farmacêutico alemão, fundador da 

Nestlé Alimentos SA, Frankfurt-Alemanha. (10.08.1814-

07.07.1890) 
Há 150 anos 

Nasce Max Weber, sociólogo alemão (21.04.1864-

14.06.1920) 

Nasce Richard Strauss, compositor alemão (11.06.1864-

08.09.1949) 

Nasce Alois Alzheimer, psiquiatra alemão, contribuiu para 
estudo da doença com o seu nome (05.10.1864-19.12.1915)  

Nasce Louis Lumière, inventor francês, um dos pais do 

cinema. (05.10.1864-06.06.1948) 

Nasce Miguel de Unamuno, escritor, poeta e filósofo 

espanhol (29.09.1864-31.12.1936) 

Nasce Toulouse-Lautrec, pintor francês (24.11.1864-

09.09.1901) 

Há 100 anos 

Lançamento de Charlot, criação de Charlie Chaplin 

(07.02.1914) 

Início da I Guerra Mundial (28.07.1914-11.11.1918)  
Nasce Maria Keil, pintora portuguesa (09.08.1914-

10.06.2012)  

Nasce António Dacosta, poeta e pintor português 

(03.11.2014-02.12.1990) 

Há 50 anos 

Nasce Carlos Botelho, pintor e escultor português 

(03.11.2014-02.12.1990)  

Lançamento de Mafalda, personagem de Quino, criador 

Argentino (29.09.1964) 
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- Resultado líquido do exercício... 
- Investimento em 2013.............. 
- Aplicações Financeiras.............  

- Capitais Próprios........................ 
- Total de Activos......................... 

16.484.200 € 
64.228 € 
50.257 € 

97.098 € 
109.461 € 

 

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. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Manuel_I_de_Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Le%C3%A3o_X
http://pt.wikipedia.org/wiki/12_de_Mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Galileu_Galilei
http://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_Fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
http://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_Abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_Buonarroti
http://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_Fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Unamuno
http://pt.wikipedia.org/wiki/29_de_setembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_Keil
http://busca.livrariasaraiva.com.br/search#w=Mafalda&PAC_ID=26353&af=


 

 

 

RELEMBRANDO... 

“MAFALDA, A CONTESTATÁRIA” 

Jerónimo Pamplona 
Associado, Nova Atena  

 

Quino, o criador da personagem Mafalda, 

de seu nome verdadeiro Joaquim Salvador 

Lavado, nasceu em Mendoza (Argentina) 

em 1932, de pais espanhóis.  
Cerca de dez anos depois de ter deixado 

de desenhar a mais famosa das suas 

personagens, disse numa entrevista: 
“Um dia encomendaram-me um trabalho 

para a publicidade”: - «Precisamos de uma 

história com uma família típica da classe 
média. É para promover artigos para o lar. 

Você tem de inventar uma história em que 

as personagens queiram ter essas coisas que 

são o sonho da classe média». 
Assim nasceu a Mafalda em 29 de 

Setembro de 1964, quando foi publicado o 

primeiro cartoon no semanário Primeira 
Plana, de Buenos Aires. 

Apesar do seu sucesso, Quino deixou de 

desenhar Mafalda em 1973. Contudo, o 
interesse pelo humor inteligente, irónico e 

inconformado das suas histórias continuou 

até hoje. 

Na sua galeria infantil, Quino destacou as 
grandezas e misérias do mundo: 

-O materialismo desenfreado (Manelito: 

“Todos somos iguais, mas alguns têm 
dinheiro”) 

-O otimismo (Miguelito: “O que eu quero 

é que a vida seja boa”). 

-A descrença (Susanita: “Não é uma questão de ferir 
suscetibilidades, mas de matá-las”) 

Mafalda é uma personagem criada na América Latina que 

alcançou uma fama universal. Em 1968 é, pela primeira vez, 
traduzida para outra língua: o italiano. A primeira aparição europeia 

da personagem surge na página de livros do jornal Corriere della 

Sera. 

Em 1970 são publicados em Espanha e Portugal os primeiros 
livros da Mafalda. 

Em 1977 a UNICEF pede a Quino que ilustre com a Mafalda e 

os seus amigos a «Declaração dos Direitos da Criança». 
“Nos 50 anos do nascimento da Mafalda as lúcidas mensagens 

de Quino seguem atuais conjugando sabedoria e simplicidade do 

desenho com a profundidade do seu pensamento”. Diz o texto da 
atribuição do prémio Príncipe das Astúrias, em 2014. 

Mafalda na sua busca por uma sociedade mais justa continuaria 

a dizer hoje as mesmas coisas.  

Por exemplo: 
 

“O Papa fez nova chamada à paz….” 

E como sempre estava impedido, não? 

“A vida começa aos quarenta anos”. 

Porque raio nos fazem vir com tanta antecipação? 

“Olá! És tão pequenina! Como te chamas?” 

Liberdade. 

“Calcula! O meu vizinho do lado antes tinha um emprego…” 

 E agora? 

“Ora bem: em 1583 Juan de Garaez foi morto por quem?” 

Ah! Isso não! Estúpido sim, mas denunciante nunca! 

“O mercado está cheio de ladrões que levam o que lhes dá na 

real gana!” 

E os que roubam no peso? Porque também há os que roubam no 
peso! 

“Juro-te que ver aquilo é caso para encolher o coração!” 

Duvido. Hoje quase toda a gente usa coração impermeável. 

Amigas leitoras e leitores, despeço-me com o pensamento que 
tem acompanhado, desde sempre, a Mafalda: 

- “Eu gosto de pessoas que fazem o que pensam, e acima de tudo 

eu gosto de pessoas que fazem o que dizem”. 

Fonte: 13 anos com  Mafalda, Quino, Dom Quixote 
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ASSEMBLEIA ELEITORAL... 
 

Luisa Machado Rodrigues 
Vice-Presidente da Direção e Docente, Nova Atena

Por proposta da primeira Direção e com 

aprovação da massa associativa da Nova 

Atena foi estatutariamente consignado que a 
vigência de cada Direção não poderia 

exceder dois mandatos de 3 anos cada um, 

pelo que a Assembleia  Geral de 12 de 
Fevereiro findo foi também uma Assembleia 

Eleitoral. 

O apreço pela Direção cessante,  pelo seu 

empenhamento e dedicação à difícil tarefa 
desenvolvida, bem como o elevado apreço 

pela obra feita, fez com que muitos 

associados questionassem a saída de funções 
da Direção cessante e expressassem 

informalmente o desejo de que esta 

continuasse em exercício. Perante tal 
questionar, explicitou a mesma que a opção 

institucional para que os estatutos no 

referido ponto fossem conforme 

mencionado, tinha resultado do 
reconhecimento de que, entre outros fatores, 

havia que obviar ao desgaste próprio de tais 

funções.   
A substituição de elementos com provas 

dadas nunca é tarefa fácil e receou-se um 

possível vazio que veio, afinal, a ser o polo 

mobilizador para que surgisse uma lista de 
candidatos, tendo esta vindo efetivamente a 

ser eleita e a Nova Atena ficado a contar 

com uma nova Direção composta pelos 
seguintes elementos efetivos:  

Vitor Carvalho, Presidente 

Luisa Machado Rodrigues, Vice-Presidente 
Joana Canoa, Secretário 

Carlos Duarte, Tesoureiro 

Helena Franco, Vogal. 

Os elementos eleitos para os restantes 
orgãos de gestão foram: Renato J. Ivo da 

Silva, Luísa do Ó e António Pinto para a 

Mesa da Assembleia Geral e Fernando 
Botas, Maria do Céu Matos e Fernando 

Marques para o Conselho Fiscal. 

A tomada de posse ocorreu em 21 de 
Fevereiro de 2014 e, ao inciar funções e 

como lhe competia, assumiu-se a nova 

Direção não só como garante da 

continuidade da Nova Atena mas também 
como motor para o seu desenvolvimento 

sustentado. Uma responsabilidade acrescida 

quer face as objetivos definidos quer face à 

relevante ação da Direção cessante e expetivas criadas.  

Com as dificuldades próprias de um início de mandato, decorreu 

a parte restante do ano letivo sem que se procedesse a quaisquer 

alterações na programação académica e está agora em curso a 
preparação do ano que vem, ao qual dedicaremos o nosso melhor 

para que seja profícuo. 

A quantos nos têm apoiado o nosso profundo reconhecimento e 
voto da melhor colaboração em favor do enriquecimento da Nova 

Atena e de todos os seus associados.  
 

À Direção cessante 

Passagem de Testemunho* 

Obra bela, bela obra 

Foi a dos nossos obreiros, 

Do nada tudo fizeram 
E a tantos tudo deram.  

Obra grande,  grande obra 

Foi a destes voluntários, 

Um sonho concretizado 
Que a tantos foi ofertado. 

Alguém disse que tem alma 

Nova Atena, é verdade, 
A eles deve beleza, 

A eles deve grandeza, 

Mui querida Direção. 
E... que intempéries rasgou! 

Nesta hora de adeus 

Brilham os olhos seus 

Pois não partem,  aqui ficam 
Por direito, descontraídos, 

O testemunho passando 

A outros que vão chegando. 
Mui gratos, reconhecidos, 

A tarefa assumida, 

Uma árvore vos damos nós, 
Esta geração de avós. 

Da transição memória 

É força da natureza, 

Vossa força simboliza 
No terreno que a gente pisa 

Da Nova Atena em flor, 

Frescura da vossa presença, 
Hino à vossa dedicação 

Com abraço do coração. 

Pela Direção eleita 

Maria Silveira 
Nova Atena, 21.02.2014 

*Homenagem por ocasião da tomada de posse da nova 

Direção com oferta de uma magnólia que foi plantada no 

jardim da Nova Atena         

6 



 

 

  

6 anos de NOVA ATENA... 
Luisa Machado Rodrigues 

Vice-Presidente  e Docente, Nova Atena 
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Nova Atena completou o 
seu 6.º aniversário.  Decorria o 

dia 12 de Abril de 2008 

quando se reuniram os 

associados que estiveram na 
origem da sua fundação. 

Desde então, a data é de 

festa e, se ocorre alguma 
incompatibilidade devido ao 

calendário, a celebração 

transita para data próxima 
conforme aconteceu este ano. 

Houve coincidência com as 

férias da Páscoa e a opção foi 

festejar no dia 29 de Abril. Um 
dia triplamente especial. 

Pelo tempo, pelo espaço, 

pela celebração em si.   
O tempo brindou com um 

Sol radioso no meio de uma  

Primavera de chuva e vento. 

NO espaço foi ao ar livre 
na própria Nova Atena que 

reuniu ótimas condições para o 

seu usufruto. 
A celebração contou com a 

presença dos representantes 

das figuras autárquicas que 
têm dado o melhor apoio à 

Nova Atena, o qual se 

agradece reconhecidamente. 

Mais contou com muitos 
associados e umas curtas 

palavras próprias do ato, tendo 

a  animação musical estado a 
cargo da Oficina de Música e 

dos Cantares da Nova Atena. 

Numa singela homenagem 
a cada elemento entre os 

dirigentes que precederam a 

presente Direção foram 

oferecidas umas pequenas 
lembranças personalizadas - 

caneca pintada à mão pela 

Professora Fernanda Santana e 
caneta gravada com ‘Nova 

Atena’ - símbolos e memória  

do seu inexcedível contributo 

para a Associação. 
Bolo de aniversário, 

convívio e alegria remataram 

uma tarde a recordar... 
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GRANDES FIGURAS...

Shakespeare 
Ofélia Mendes 
Docente, Nova Atena 

William Shakespeare 

(1564-1616) 
dramaturgo e poeta 

maior de língua inglesa, 

nascido em Stratford-
upon-Avon, na época de 

Elisabete I, mecenas de 

artistas, mereceu da 
rainha o apoio que 

alguns pretendem 

confundir com a autoria 

da obra que nos foi 
legada. Controvérsia 

aparte, Shakespeare 

dedicou-se, como autor e ator, ao teatro, tendo deixado 
Anne Hathaway e os filhos em Stratford para se instalar 

em Londres onde estabeleceu o teatro Globe, palco das 

suas produções e representações. O teatro permitiu ao 

autor transpor sentimentos e vivências com um talento 
inigualável, recriando a realidade imaginada no drama 

poético e incorporando os pensamentos filosóficos mais 

inovadores da época. Aplaudido no seu tempo, a sua 
ambição ia, no entanto, para lá do ambiente elisabetano; 

com a sensibilidade e força humana refletidas nos seus 

textos, pretendia identificar-se com o espetador, ou seja, 
identificar-se com a condição humana, o que contribuiu 

decisivamente para o tornar um autor intemporal.  

Detentor de uma grande sensibilidade, mesmo em 

relação às mais ínfimas criaturas, a sua genialidade 
torna-se visível já em Richard III (embora tenha sido 

influenciado por “Tamburlaine”, de Marlowe, autor cuja 

influência está particularmente presente nas primeiras 
obras) e Romeo and Juliet. 

Shakespeare permanece na memória também pela 

sua poesia. Os seus sonetos, de um enorme valor 
estético, expressam uma confusão trágica interior, sendo 

a maior parte dirigidos a um jovem, os outros tendo 

como foco uma mulher de cabelos negros. Nos poemas, 

Shakespeare, não só se exprimiu de variadíssimas 
maneiras, como as expressões usadas encerram um 

vigor e uma intensidade surpreendentes.  

William Shakespeare não se limitou a interpretar 
apenas as suas vivências pessoais. Foi, e continua a ser, 

o intérprete dos mais profundos paradoxos do ser 

humano. Assim, Shakespeare, enquanto intérprete e 

tradutor dos anseios e das preocupações do mundo 
Ocidental, pertence, não apenas à Literatura Inglesa, 

mas à humanidade que o celebra e que com ele reflete 

sobre o que nos une a todos: a nossa condição humana 

 

Charlot 
Luisa do Ó 

Docente, Nova Atena 

Nascido em 1889 

num bairro vitoriano de 

Londres, filho de artistas 
do espectáculo, é ainda 

na infância que Charles 

Spencer Chaplin se vê só 
no mundo.  

Charlie Chaplin, que 

durante 30 anos viria a 

ser o homem mais 
amado à face da terra, 

frequenta a escola 

apenas durante seis 
meses, e em 1913 

aparece em Hollywood, onde trabalha com Max Sennet 

em inúmeras curtas-metragens cómicas nos Keystone 
Studios. Um dia, respondendo ao desafio do realizador 

para criar uma figura que revolucionasse o cinema 

cómico, Chaplin constrói a extraordinária personagem 

Charlot, que aparece pela primeira vez em 1914 na 
curta-metragem Charlot Fotogénico.  

Distingue-se esta figura ímpar do cinema mudo, que 

Chaplin interpretará até 1936, pela eficaz utilização das 
técnicas de mímica. Charlot, símbolo da ambiguidade 

da natureza humana, em breve conquista uma enorme 

fama, não só pelos gags cómicos, mas pela sensibilidade 
com que coloca lado a lado o sofrimento e o riso, 

sempre inseridos num contexto social que 

inteligentemente critica. Em breve, Chaplin não é só 

actor, mas realiza e escreve e edita os seus próprios 
filmes, afastando-se gradualmente das comédias 

imperfeitas de 

Max Sennet. 
A sua carreira 

estende-se ao 

longo de 50 

anos. Durante 
o Macartismo, 

vê-se expulso 

dos Estados 
Unidos, e 

morrerá em Vevey, na Suíça, amargurado pela 

incompreensão do país que tanto amara. 

Celebra-se este ano o centenário desse incontornável 

Charlot e, tendo inaugurado um Clube de Cinema, teve 

a Nova Atena a honra e o prazer de dedicar o seu 

primeiro ciclo de cinema a esta figura inesquecível, 
passando três dos seus grandes filmes, a que se seguirá 

oportunamente uma palestra  dedicada ao Nonsense. 
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RIMANDO...  
Muito melhor do que quase todos nós e com suas rimas, poetas da Nova Atena homenageiam e agradecem a 

riqueza e excelência de uma Associação que de todos é orgulho. 

Nova Atena estuda, está atenta à cultura e viaja. Passou já por caminhos do ‘elefante’ - o Hanno da embaixada 

de D. Manuel I ao Papa Leão X - também ficcionado neste número. Na ‘poesia’ é aqui relembrado. 

 
 

 

 

 

Amigos/as do coração 

Uma Arte é a Poesia 

Um Jogo é o Rimar 

Há uma grande diferença 

Por isso peço licença 
Para tal vir demonstrar 

Aquilo que eu já sabia... 

Aproveitando o momento 
De a todos agradecer 

O terem-me ajudado 

À solidão resistir 
E digo com grande agrado 

Quer faça sol, faça vento, 

Eu nunca vou esquecer 

Que já voltei a sorrir... 
E a vida decorre amena 

Amigos/as do coração 

Obrigada Nova Atena 
          Maria da Conceição 

Conceição Belo   
          Nova Atena, 23.05.2014 

       

 

Belo trabalho 

Quem construiu, construiu 

Um belo trabalho foi feito 

A Nova Atena está bonita 
Mas ninguém nasce perfeito 

Se ninguém nasce perfeito 
Vamos ter que aperfeiçoar 

Quem tiver algo a propor 

Está na hora de falar 

Como a posse já lá vai 
É hora de trabalhar 
Em prol da Nova Atena 

Vamos todos colaborar 

Cultura, 
Saber e bem estar, 

Com alegria, ` 
É o que está a dar! 

Francisco Lourenço 
Nova Atena, 22.02.2014 

 

Prosseguindo 

A Nova Atena prossegue 

Revelando energia 

Muita vontade e firmeza 

E com ânimo e alegria 
Vai alcançar com certeza 

Os objectivos a que aspirou 

Para o futuro que sonhou. 

As aulas decorrem calmas 

Adquirem-se conhecimentos 
Relembram-se saberes 

passados 

Esquecidos por momentos 
E a novidades comparados 

É um reabrir da razão 

Que nos melhora a condição.  

E o esforço dos artistas 

Que ao teatro se dedicam 
De alma e coração 

E a poesia praticam  

Com toda a devoção 

É compensado pela magia 
Das palmas e da alegria. 

Em época de aniversário 

Aparece a exposição 

De trabalhos sublimados 

Saídos do coração 
De alunos aplicados 

E de docentes devotados 

E à Nova Atena dedicados. 

Parabéns à Nova Atena  

Nesta luta que vale a pena! 

Eduarda Galhoz 
Nova Atena, s/data 

 

Universidade Sénior 

De manhã, manhãzinha,  

Vamos para a Universidade estudar, 

Ás vezes é dificil 

Pois custa a levantar!!! 
Mas com o banho tomado,  

Pequeno-almoço engolido, 

Lá vamos andando e,  
Pelo caminho, sorrindo. 

Pois, se levantar tem que ser 

E na cabeça temos que meter,  
Que algo bom vai acontecer, 

Nos ESPERA 

Aprender, sorrir, 

Simpáticos professores 
Com muita vontade de ensinar 

Simpáticas(os) colegas                                                          

Alegria, esperança, 
Luz, cor 

E dos seus Directores,  

Regada com muita vontade,  

Cada vez mais aulas leccionar  

Almerinda Matias Prates 
Nova Atena, s/data 
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A Chegada de Hanno a Roma na Poesia 

Ao Belvedere perante o grande Pastor 

Foi conduzido o elefante domado 
Dançando com tal graça e tal amor 

Que dificilmente melhor poderia ter bailado um homem 

E com a sua tromba, tal grande clamor 

Fez, que todo o lugar ensurdeceu: 

E esticando-se no solo para ajoelhar 

Depois se inclinou em reverência ao Papa, 

E ao seu séquito. 

Pasquale Malaspina 

 

Hanno e Mahout, por Raphael,1514 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mahout
http://en.wikipedia.org/wiki/Raphael


 

 

                                          

SAÚDE... 

 Alzheimer: um médico, uma doença 
Conceição Areias, Médica 

Associada, Nova Atena 

 A propósito dos 150 anos do 
nascimento de Aloysius  

Alzheimer, recordemos um pouco 

do seu papel na História da 

Medicina, ao caracterizar e definir 
determinada patologia, dando-lhe 

um lugar específico na catalogação 

das doenças e que, por isso, veio a  
tomar o seu nome : a Doença de 

Alzheimer. 

  Aloysius Alzheimer, nasceu no dia 14 de Junho de 
1864, na Alemanha. Como médico, fez a sua 

especialização em Psiquiatria, sendo também 

investigador na área das doenças cerebrais, mentais, 

fisiologia do envelhecimento cerebral, entre outras 
matérias.   Contribuiu ainda para a humanização dos 

cuidados terapêuticos nos doentes internados. O seu 

mérito levou-o a trabalhar em várias instituições. A sua 
contribuição foi determinante e notável e, maior seria, 

não fosse a sua morte prematura aos 51 anos (1915), por 

doença cardíaca. 

  Conseguiu demonstrar que aquela demência que 
leva o seu nome, tinha uma etiologia específica, 

diferente das outras, através da observação ao 

microscópio de cortes efetuados nos cérebros, após a 
morte dos respetivos pacientes. Observou que certas 

zonas do cérebro eram ocupadas por uma proteína 

amorfa de natureza amilóide, que destruía o tecido 
cerebral, afetando profunda e gradualmente as funções 

vitais. A doença de Alzheimer, identificada em 1906, é 

pois, uma patologia degenerativa, provocando a 

destruição progressiva do córtex cerebral, com 
compromisso gradual das funções afetivas, intelectuais 

e orgânicas, tanto mais frequente quanto mais avançada 

a idade. É a demência mais frequente na população 
idosa. O começo da doença pode passar despercebido, 

por ser vago e inespecífico, podendo ser mascarado por 

outras patologias. Como sintomas iniciais, surgem a 
perda de memória de factos recentes, desatenção, a que 

se segue rigidez de pensamento, incapacidade de 

reconhecer objetos familiares, empobrecimento de 

linguagem, incapacidade de ler ou escrever, apatia, 
agressividade ou outros comportamentos não usuais. 

  Seguem-se gradualmente a perda de outras funções 

cognitivas, desde o não reconhecimento dos familiares 
próximos, conversas sem nexo, delírio, depressão, 

apatia extrema, perda do sentido de orientação, não ser 

capaz de executar as tarefas de higiene ou de se vestir 

corretamente, ou não ser capaz comer, até às funções 
orgânicas, como a perda da funcionalidade motora, 

incontinências de urina e fezes, perda da sensação do 

apetite, perda da capacidade de respirar … São então 
doentes acamados e completamente dependentes, muito 

vulneráveis e sem defesas para outras doenças, como 

por exemplo a pneumonia, que pode ser terminal. O 

percurso é dramático, se bem que o doente possa não 
estar muito consciente disso, na maior parte dele e, 

angustiante para quem acompanha. É uma doença de 

origem desconhecida, até agora e, incurável, embora 
exista tratamento paliativo, que retarda a sua progressão 

e melhora a qualidade de vida do doente. Também 

cuidados de fisioterapia, natação, manter o convívio 
com as pessoas, enfim, levar uma vida ativa e o mais 

normal possível, são desejáveis para ajudar o doente. 

Igualmente não existe 

prevenção, embora haja 
conhecimento empírico que os 

cuidados alimentares, que são 

os mesmos aconselhados para 
a prevenção das doenças 

cardio-vasculares, atividade 

intelectual mantida, entre 

outros hábitos de vida 
saudável, diminuem o risco da 

doença. Curiosamente a doença é menos frequente nas 

pessoas com maior nível de instrução.  
A primeira abordagem deve ser feita junto do 

Médico de Família. Depois o paciente, deve ser 

encaminhado para uma consulta de Neurologia/ 
Psiquiatria e, fará exames para confirmar e estadiar a 

doença. Quanto mais precoce é o diagnóstico melhor o 

prognóstico... O doente poderá, ainda, ser apoiado pelas 

estruturas existentes no Centro de Saúde, como 
Cuidados Continuados, ou Cuidados Paliativos, 

constituídos por equipas pluridisciplinares que podem 

ajudar no dia a dia do doente e da família. 
Uma última palavra para os cuidadores, muitas vezes 

também idosos, como os cônjuges dos doentes...  A sua 

tarefa é árdua, sendo que normalmente não estão 
preparados fisicamente pois a dependência dos doentes 

exige esforço físico para quem ajuda, nem 

psicologicamente, para ver o companheiro da sua vida, 

ou o seu familiar, a perder faculdades ao ponto de não o 
reconhecer, adivinhando-lhe o final… Existem 

associações que podem prestar grande auxílio através de 

formação e entreajuda...  Às vezes esquecemos estes 
seres humanos que ficam na sombra e dedicam a sua 

vida a cuidar do outro, com muito sacrifício e 

abnegação, podendo ter um sofrimento considerável 

que, muitas vezes, é completamente subvalorizado. 
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Cérebros normal e doente. 

Sobreposição de ambos. 



 

 

  

VIAGEM NO TEMPO... 

Embaixada de D. Manuel I ao Papa Leão X 

Constantino Ferreira 
Associado, Nova Atena 

Estamos a 12 de Março de 1514. Roma é uma cidade feliz, 

recebe esta  embaixada do Rei de Portugal, com o povo na rua, 

deslumbrado com o luxo e o exotismo deste desfile. A 
concentração de todos os figurantes para o desfile da 

embaixada, começou bem cedo na Porta del Populo, ainda o sol 

não iluminava esta magestosa cidade de Roma. Agora, a luz 

multiplica-se pelos brilhantes que recobrem os arreios dos mais 
de trezentos cavalos, agizados de ouro e prata, da guarda de 

honra desta embaixada. O som enche a cidade de notas 

estridentes, as trombetas e os tambores marcam a cadência do andar, de toda esta massa humana, acompanhada dos 
mais exóticos animais, jamais vistos numa cidade da Europa. Na garupa de um cavalo árabe, vai deitada uma onça 

de caça amestrada, que o cavaleiro conduz com galhardia. Muitos animais selvagens; onças, leopardos, papagaios, 

araras, macacos e saguins, vão em gaiolas exóticas douradas. Mas a grande 

novidade, para espanto de toda a população de Roma, é um elefante. Este elefante, 
"o Hanno", conduzido pelo seu tratador, vestido a rigor, deslumbra e fascina o 

povo, que enche totalmente as bermas das ruas e avenidas por onde passa este 

desfile, para deslumbre e fascínio de Roma. A Guarda de honra do Vaticano 
marcha com galhardia, os Archeiros Suiços e os Lanceiros Gregos, marcam com a 

sua cadência e com as suas cores fortes e berrantes, uma passagem deslumbrante. 

As Nações da Europa como a Espanha, a Inglaterra, a Polónia e outras também 
quiseram participar no desfle do Rei de Portugal.  

O desfile aproxima-se do Castelo de São Angelo, onde o Papa Leão 

X  espera receber esta embaixada, chefiada por Tristão da Cunha e seus 

Acessores Diogo Pacheco e João de Faria, secretariados pelo Cronista 
do Reino, Garcia de Resende. São estes nossos "contemporâneos", que 

são recebidos de imediato pelo Papa, e assistem á passagem de todo o 

desfile, nas muralhas do castelo, ao lado do Papa, que está visivelmente 
impressionado. Mas ao ver o elefante branco, ajoelhar-se três vezes 

perante o Papa, Leão X fica estarrecido e, deslumbrado com a arca de 

Ouro, que transporta no dorso, recoberto de seda e pedras preciosas.  
Descrever com mais pormenor este desfile, seria cansativo. Mas, se 

vos transportei para este dia de luz, cor e som da Roma eterna, neste ano 

da graça de 1514, será com a vossa imaginação sem limites, que poderão 

ver, sentir e até cheirar, todo este ambiente, ora descrito. 
Portugal em 1514, era a maior pontência Mundial, o Rei D. Manuel I, ao enviar esta embaixada ao Papa, quis 

demonstrar isso mesmo, mas ao colocar-se ao lado e ao serviço do Papa dos Medicis pretendia ir mais longe do que 

o controlo do comércio, navegação e domínio oceanos Atlântico, Índico e Arábico.  
 Propõe ao Papa a conquista de Constantinopla, perdida para os Turcos Otomanos em 1453 e, ainda a 

reconquista de todos os lugares santos da Terra Santa. Esta demonstração de riqueza em Roma, não congregou 

esforços imediatos. A Contra-Reforma, lançada contra a Reforma, pedida por Martinho Lutero, veio baralhar toda a 

Cristandade da Europa no século XVI. Os desígnios do nosso grande Rei Venturoso, foram mais tarde sugados pela 
"Santa Inquisição" de má memória pela própria Igreja 

Católica Apostólica Romana. 

Viajar no Tempo nem sempre nos leva a locais ou 
acontecimentos agradáveis. Mas esta Viagem a Roma 

com a Embaixada de D. Manuel I foi então deslumbrante. 

Ainda o é graças à imaginação infinita de cada um de 
nós! 
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ACONTECEU... 

Visitas Culturais e de Lazer  
“Bruxelas, Amsterdão e outras Cidades”, Bélgica e Holanda 

“Ciclo do Pão”, Montargil 

“Região de Alandroal”, Alentejo 

“Região de Vila Velha de Rodão”, Alto Alentejo 

“Segóvia, Ávila e Madrid”, Espanha  

Visitas de Estudo 

“Atelier do Escultor Francisco Simões”, Sintra 

“Casa Fernando Pessoa”, Lisboa 

“Convento de S. Pedro de Alcântara”, Lisboa 

“Os Czares e o Oriente”, Fund. C. Gulbenkian, Lisboa 

“Igreja do Menino de Deus”, Lisboa  
“Ilhas do Mar”, Palácio Anjos, Algés 

“Museu de Marinha”, Lisboa 

“Museu do Azulejo”, Lisboa  

“Parque dos Poetas”, Oeiras 

“Rota dos Azulejos, o Brilho das Cidades”, Fund. C. 

Gulbenkian, Lisboa 

“Sob o signo de Amadeu”, Fund. C. Gulbenkian, Lisboa 

“Supremo Tribunal de Justiça”, Lisboa 

Conferências/Debates 

Debate sobre “O teu rosto será o último”autor João Ricardo 

Pedro, escritor 
“Secularização e Cidadania em Portugal”, Dr. Jorge Botelho 
Moniz 

Atuações da Nova Atena 
Jograis 
Coordenação: M.ª José Saraiva, Palácio dos Aciprestes, 

Fundação Marquês de Pombal, Linda-a-Velha  

“António Ramos Rosa”, Janeiro 2014 

“Maria Teresa Horta”, Março 2014 

“Poetas da Liberdade ”, Maio 2014 

Oficina da Música 

Coordenação: António Matos e Margarida Almeida e Souza 

“30 anos da Associação de Geriatria de Oeiras”, Oeiras 

 “Festa de Encerramento do Ano Letivo 2013-2014”, Nova 

Atena, Linda-a-Velha 

 “Festa do 6.º Aniversário da Nova Atena”, Nova Atena, 

Linda-a-Velha 
Festival de “Jovens Músicos”, Mosteiro dos Jerónimos 

“Mostra Social” da União das Juntas de Freguesia de Algés, 

Cruz Quebrada/Dafundo e Linda-a-Velha 

Cantares Nova Atena 

Coordenação: António Matos 

“Festa de Encerramento do Ano Letivo 2013/2014”, Nova 

Atena, Linda-a-Velha 

“Festa do 6.º Aniversário da Nova Atena”, Nova Atena, 
Linda-a-Velha 

“Lar da Igreja de Queijas”, Oeiras  

Participação no  2º. Festival de Música Sénior  " NAUS " 

Cantus Nova Atena 

Coordenação: Vitor Paiva 

“Festa de Encerramento do Ano Letivo 2013/2014”, Nova 

Atena, Linda-a-Velha 

“Janeiras”, CMO União das Juntas de Freguesia de Algés, 

Cruz Quebrada/Dafundo e Linda-a-Velha 

Participação no  2º. Festival de Música Sénior  " NAUS " 

Quarteto Nova Atena 
“Festa de Encerramento do Ano Letivo 2013/2014”, Nova 

Atena, Linda-a-Velha 

“Cantares de Maio” com Jograis Nova Atena, Palácio dos 

Aciprestes, Fundação Marquês de Pombal, Linda-a-Velha  

Dança Nova Atena 

Coordenação: Carmo Prazeres 

“Festa do 6.º Aniversário da Nova Atena”, Nova Atena, 

Linda-a-Velha 

“Festa de Encerramento do Ano Letivo 2012/13”, Nova 

Atena, Linda-a-Velha  

Teatro 
Autoria e Direção: Ricardo Correia 

“As noivas de Santa Engrácia”, Acad. de S. Amaro, Lisboa 

“Janeiras”, CMO e União das Juntas de Freguesia de Algés, 

Cruz Quebrada/Dafundo e Linda-a-Velha  

“Festival de Teatro Amador” do Concelho de Oeiras (Part..) 

Clube de Cinema 

“50 anos de Charlot”, exibição de 3 filmes de Charlie 

Chaplin, criador de Charlot , Nova Atena, Linda-a-Velha 

Caminhadas 

“Aqueduto das Águas Livres”, Lisboa 

“Corredor Verde de Monsanto”, Lisboa 

“De Algés à Praça do Comércio”, Lisboa 

“Marginal”, Lisboa e Oeiras 

“Vila de Rei”, Centro do País 

Outras Atividades 

Adesão à “Campanha 1 Pacote de Leite” para famílias 

carenciadas, União das Juntas de Freguesia de Algés, Cruz 

Quebrada/Dafundo e Linda-a-Velha 

Assistir à representação da peça “D. Quixote de La 

Mancha”, Teatro Turim, Lisboa 

Celebração do “6.º Aniversário da Nova Atena”, Linda-a-

Velha 

Iniciativa do NAUS “O Tejo e o Fado”, Lisboa  
Organização e participação no “2.º Festival de Música 

Sénior”, Núcleo de Academias e Universidades 

Séniores (NAUS), Auditório Ruy de Carvalho, Carnaxide 

“Festa de Encerramento do Ano Letivo 2013/2014”, Nova 

Atena, Linda-a-Velha
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