
 

 

  

 

Instituição de utilidade pública

 

    ÍNDICE

Informação
 

Julho 2013

 

Número #7

 

 
  

Eleições na ART

Lista Nova Direção

Noticias / Agenda                      

A Toponímia de 
Telheiras - Rua Abel
Salazar

 2

 3

4

 

PARABÉNS ART
OBRIGADO POR FAZER PARTE DESTE FESTIVAL

http://loopaudiovisual.com/festivaldetelheiras/

não perca a reportagem + INFO http://artelheiras.wordpress.com/

As eleições para os corpos gerentes 
que irão ter lugar (ou que  já terão 
tido lugar quando esta news lhe 
chegar às mãos) no dia 6 de julho 
são, porventura, o momento mais 
alto da nossa vida associativa. É o 
renovar de um compromisso, é a 
injeção de sangue novo , de novas 
ideias no nosso trabalho. É a revital-
ização de uma estrutura que o 
tempo desgasta, é a interrupção de 
rotinas que o comodismo instala, é o 
rejuvenescimento necessário para 
assegurar a continuidade.

É bem verdade o ditado: as pessoas 
passam, as instituições �cam. A ART 
que será entregue à nova direção é 
uma associação viva e dinâmica que 
acaba de cumprir os seus 25 anos. 
Ao arrepio do país a ART não está 
em crise, e não precisa de praticar 
austeridade porque sempre a 
praticou; não vive a pedinchar nem 
de subsídios porque nasceu para 
dar e não para receber.  A ART sabe 
festejar e mostrou-o no festival dos 
25 anos do bairro, onde a juventude 
assumiu o maior protagonismo.

A ART sempre foi, é, e continuará a 
ser, em termos associativos,  a 
referência de Telheiras. Pela sua 
história, pelos seus princípios, pela 
gente que nela trabalhou e trabalha. 

O prestígio granjeado que é grande, 
deve-se ao empenhamento dos 
seus moradores e de todos os 
dirigentes que, desde há 25 anos, 
souberam manter viva a chama do 
associativismo. A Direção cessante 
cumpriu o seu mandato com 
empenho e dedicação. Alguns dos 
elementos da direção que agora 
termina o mandato afastaram-se 
antes do seu término, apenas por 
imperiosas razões pessoais que 
nada tiveram a ver com ART. Deram 
o seu melhor, e os telheirenses 
devem-lhe um agradecimento pelo 
seu empenho desinteressado.

Uma palavra de apreço para o secre-
tariado: ao Sr Jorge Guimarães pela 
sua disponibilidade e empenho; ao 
Pedro Milheiro  pela sua dedicação, 
criatividade, entusiasmo e juven-
tude; ao Alcino Cardoso que encon-
trou na ART o poiso a que tem 
direito , e que ART  acolhe, sem 
apoio de ninguém, apenas movida 
pelo espirito de solidariedade e pelo 
lema de servir.

A todos os associados que nos 
apoiaram e acompanharam um 
obrigado. E sorte aos novos dirigen-
tes.

A Direção
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A Galeria de Arte AFK que tem como principal objetivo promover a arte contemporânea nacional e 
internacional, é ainda um espaço alternativo de realização de Workshops de Fotogra�a 
Analógica e Digital e Cursos de Arte Contemporânea/ Arte Pública.
Horário diurno e pós-laboral. Inscrições abertas.
Rua Prof. Fernando Fonseca, 21ª, 1600-616 Lisboa
+ 351 919046376 | galeriafk@gmailc

www.arteafk.com
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   O Grande Festival de Telheiras 
                                             25º Aniversário ART AGENDA

  06 JUNHO
Assembleia Geral ART
Eleição da Nova Direção da ART

Associação de Residentes de Telheiras
10:00 - 18:00

 
 

  

 

11 JULHO
DESIGN ATRÁS DAS GRADES

 de Margarida Leitão
Sessão Especial Amnistia Internacional 

Cineclube de Telheiras :: Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro

 

 

13 JULHO
CABARET AMBULANTE

Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro

12 JULHO
GANDHI’S CHILDREN

de Vishnu Vasu
Sessão Especial Amnistia Internacional 

Cineclube de Telheiras :: Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro

FESTIVAL DE TELHEIRAS
25 ANOS ART - 18 a 23 JUNHO

Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro
ART - Associação de Residentes de Telheiras

CNAP -  Galeria de Arte, Pintura, Serigra�a
Parque Hortícola de Telheiras

Mercado Biológico de Telheiras
Jardim Francisco Caldeira Cabral

Equipa de Reportagem: LOOP

 
 
 
 
 
 
 

19 JULHO
PRÉMIO DANCATTIUDE 

GRUPOS 2013
Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro

27 JULHO
VARIETY MADNESS SHOW

Cineclubel de Telheiras + Orchidaceae Urban Fusion
Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro

E é com um enorme 
OBRIGADO que nos 
despedimos do Festival de 
Telheiras - 25 Anos ART.
Seis dias recheados de 
grande variedade cultural 
onde passaram mais de 
3000 pessoas - teatro, 
cinema, música, dança, 
jogos, contos e muito 
convívio. 

Durante a última semana Telheiras 
ganhou vida: de terça-feira a 
domingo a 4ª edição do Festival de 
Telheiras, comemorativa dos 25 anos 
da ART mexeu com o bairro. A monta-
gem de um palco na Praça Central 
desde logo chamou a atenção de 
muitos, fazendo antever dias de festa, 
cultura e comunidade. 
Este evento só fez sentido com a 
presença em peso da população. 
Queremos agradecer a todas as 
pessoas ou grupos que dinamizaram 
este festival e a todos os amigos 
voluntários que de forma incansável 
asseguraram toda a pesada logística, 
tendo como única compensação o 
sentimento de que estavam a contri-
buir para uma comunidade mais 
forte.
Concertos como Norberto Lobo ou 
Phil Mendrix �carão para sempre na 
memória dos espetadores que nos 
visitaram. Não percam a reportagem 
que estará disponível online. Até lá 
deliciem-se com o álbum de fotogra-
�as:
http://loopaudiovisual.com/festivaldetelheiras/

Arrendam-se espaços no 
Centro Histório de Telheiras

             
                   + INFO 217541680/1

DESPESAS

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - 
Participantes e Público - 132,16€

MURAL CROMÁTICO - Pintura - 250€

DIREITOS AUTORAIS - 123€

ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO - 
Materiais -  4253,56€

ATIVIDADES DESPORTIVAS - 180€

COMBUSTÍVEIS - 88,63€

ALIMENTAÇÃO - 162,44€

CACHET ARTISTAS - 2227€

EQUIPA DE REPORTAGEM - 700€

TOTAL - 8116,79€
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A TOPONÍMIA DE TELHEIRAS - Rua Abel Salazar

RESTAURANTE UAI!
COMIDA MINEIRA Rua Prof. Francisco Gentil 

por Professor Andrade Lemos*
um novo método de corar as células, 

o método tanoférico (o método de Salazar)

* Presidente do Centro 
Cultural de Telheiras

A nomeação para o arruamento partiu 
de Eduardo António da Costa Soares, 
como se pode constatar na Acta nº 2/97, 
referente à reunião da C. M. de 
Toponímia de 21.III.97: foi analisada uma 
carta de Eduardo António da Costa 
Soares, solicitando que seja atribuído o 
nome do Professor Doutor Abel Salazar. 
A Comissão emitiu parecer favorável à 
consagração do referido pintor e profes-
sor de medicina na toponímia de Lisboa, 
escolhendo para o efeito a Rua A do Alto 
da Faia II, que, assim, passará a 
denominar-se:
Rua Abel Salazar - Pintor e Professor de 
Medicina (1886-1946). 
A placa toponímica foi descerrada no 
dia 11.VII.97 às 16 horas.

Abel de Lima Salazar nasceu em Guimarães, a 19 de Julho de 1886. Frequentou a Academia Politécnica do Porto de 1908 a 
1910 e colaborou na revista É dos Livros.
Matriculou-se na Faculdade de Medicina, que cursou, no Porto, cidade onde, com outros, fundou a Associação Filantrópica 
dos Estudantes de Medicina. Em 1915 doutorou-se defendendo a tese Ensaio de Psicologia Filosó�ca, com a máxima classi�-
cação. Mesmo estudante foi assistente de Anatomia Patológica. Percorreu a docência universitária, atingindo a cátedra de 
Histologia em 1919. Participou em inúmeros colóquios e congressos; percorreu a Europa dos estabelecimentos cientí�cos, 
poucos lhe restando para a totalidade; pertenceu a muitas colectividades cientí�cas, como Association dês Anatomistes, 
Sociedade de Biologia de Paris, Sociedade Portuguesa de Ciências Naturais; criou o Centro de Investigação Cientí�ca no 
Instituto de Histologia e Embriologia; colaborou em diversas revistas portuguesas e estrangeiras da especialidade, chegando 
a co-director dos Archives Portugaises des Sciences Biologiques.
Estudou o cérebro e a célula, campos em que se distinguiu. Introduziu um novo método de corar as células, o método tanofér-
rico (o método de Salazar), e descobriu o Para-Golgi, componente das células. Igualmente se vocacionou para a investigação 
do ovário. Aqui, entre investigações profundas, determinou as bases da evolução pós-fetal do ovário.
Abel Salazar foi também artista emérito: desenhador, aguafortista, pintor, escultor, onde deixou para cima de mil trabalhos e 
uma colaboração em diversas exposições. Especializou-se no cobre martelado. Tornou-se mesmo crítico de arte, campo onde 
deixou bastantes artigos. Regeu um curso de Filoso�a da Arte, convidado pela Associação de Estudantes de Medicina do 
Porto.
A Filoso�a constituiu outra das suas paixões. Seguiu o neo-positivismo da Escola de Viena.
Colaborou com O Trabalho, O Diabo, Sol, SearaNova, entre outros. A sua bibliogra�a é extensa, desde a cientí�ca à artística, 
desde memorialismo à psicologia.
Abel Salazar faleceu em Lisboa a 29 de Dezembro de 1946. (GEPB)
Pertenceu à Maçonaria, tendo sido iniciado na Loja Lux et Vita, do Porto, em 1934. O seu nome simbólico foi Nada. 


