
 

A Nova Acrópole é uma organização internacional 

sem fins lucrativos, fundada na Argentina em 1957, 

preocupada especialmente com a formação 

filosófica, adaptada à época atual, de uma forma 

independente e alheia a qualquer influência 

religiosa, política ou socioeconómica. 

Toda a atividade da Nova Acrópole está apoiada no 

Voluntariado, aliado à Filosofia, onde se desenvolve 

um trabalho continuado em vários sectores de 

atividade. A sua ação estende-se a mais de 60 países 

do mundo e enquadra-se no atual fenómeno 

positivo de uma cultura de voluntariado que invoca 

a necessidade de irmos construindo uma sociedade 

mais justa e humana. 

A Nova Acrópole tem como princípios não apenas 

falar de solidariedade, tolerância, generosidade, 

mas vivê-los na prática edificando um estilo de vida 

propício à descoberta da verdadeira realidade como seres humanos. Não se trata de uma moda, 

mas da necessidade de sermos coerentes, simples, autênticos, integrados com a Natureza, 

deitando por terra as máscaras que o consumismo e a comodidade criaram nas últimas décadas. 

O voluntariado da Nova Acrópole promove a fraternidade para além das diferenças entre as 

diversas tradições culturais, políticas e religiosas e, no âmbito ecológico, o respeito pela Natureza 

em si e não como recurso do Homem.  

Em Portugal são promovidas ações de limpeza dos rios, de praias e de monumentos, caminhadas 

pela Natureza, formação filosófica, visitas culturais, animação/apoio de grupos mais vulneráveis, 

apoio médico a idosos necessitados, formação de pais no âmbito da educação, entre outras 

atividades de voluntariado. 

Envia um email a solicitar mais informações para voluntariadonovaacropolebraga@gmail.com  

A seguir apresentamos alguns dos projetos de voluntariado da Nova Acrópole de Braga:  

Voluntariado Hospitalar – Tardes lúdicas 

Partilha de um momento lúdicopedagógico, social e integrador com ou entre os utentes, 
fomentando o convívio com os mesmos, através do jogo e do exercício mental, num ambiente 
descontraído e divertido, proporcionado pela grande diversidade de Jogos de Tabuleiro. 

 

mailto:voluntariadonovaacropolebraga@gmail.com


Projeto Rios – Grupo Nábia 

Participação social na conservação dos espaços fluviais. A sua implementação pretende dar 
resposta à visível problemática, de âmbito nacional e global, referente à alteração e deterioração 
da qualidade dos rios e à falta de um envolvimento efetivo dos utilizadores e da população em 
geral. 

 

Cafés Filosóficos 

Proporcionar um encontro filosófico aberto à comunidade, independentemente da sua cultura, 
para promover a o autoconhecimento e a reflexão sobre um sentido mais profundo da vida. 

 

Voluntariado Cultural 

Organização de atividades culturais que enriqueçam o ser humano através da promoção de 
valores humanos. Algumas das atividades são a organização de palestras, caminhadas, workshops 
artísticos, noites poéticas, exposições, exibição de filme e documentários. 

  



  
  

Eco vs Ego – em torno do planeta e da humanidade 

ECO vs EGO, um projeto de consciência ambiental da Nova Acrópole em parceria com o Município 
de Braga, é um ciclo de sessões sobre a relação entre o planeta Terra e a Humanidade, para 
refletir e apelar à ação em relação aos problemas do nosso mundo. 

Cada sessão terá convidados especialistas que poderão enriquecer o debate, e será 
complementada com uma atividade (visita/workshop) que mostre exemplos e soluções que 
promovam a sustentabilidade da nossa relação com a natureza. Sempre que possível, em cada 
sessão, teremos uma pequena mostra de iniciativas e grupos locais que estejam a trabalhar para 
um mundo mais sustentável. 

A Nova Acrópole encara a Filosofia como uma procura do conhecimento que pode melhorar a 
vida das pessoas e, com isso, melhorar a sociedade. A Filosofia não pode ser separada da vida 
humana, e a vida humana não pode ser separada da natureza. 

Saber mais em www.ecoego.pt 

 

 

 

 

http://www.ecoego.pt/

