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Preservar os Saberes

Zé Miguel 
Mendes Lopes 
fala do TEATROÀPARTE
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A Era Industrial com a produção 
em série estão na origem da 
Globalização. Com esta 
revolução produziram-se profun-
das alterações   na forma de 
produzir e de comercializar os 
bens de consumo.   Os antigos 
saberes das artes tradicionais 
estão hoje concentrados nas 
grandes empresas multinacio-
nais. O arti�cie o artesão deram 
lugar ao operário. As exigências 
legais e técnicas para a produção 
tornaram-se mais complexas, e 
serviram para as�xiar a pequena 
o�cina e a produção artesanal.

As grandes superfícies comerci-
ais, por sua vez, fecharam o 
espaço das pequenas mercearias 
e de outras pequenas lojas de 
bairro. Mas na era artesanal não 
havia desemprego, os saberes 
eram transmitidos de pais para 
�lhos, as pessoas adaptavam-se 
aos ciclos recessivos, numa pala-
vra a economia era muito mais 
resiliente. A crise atual, com a 
chaga que é o desemprego, veio 
tornar mais evidentes as 
contradições do modelo de 
desenvolvimento que produziu a 
Globalização. E os economistas 
estão a mostrar-se incapazes de 
resolver os problemas atuais, 
porque já perceberam que não 

se pode retroceder no caminho 
percorrido pode retroceder no 
caminho percorrido.

A Globalização permitiu deslo-
calizar a produção para os locais 
onde os fatores de produção são 
mais vantajosos. Na Europa 
desindustrializada, o desem-
prego grassa, e o cidadão comum 
�ca indefeso à mercê dos acon-
tecimentos. O estado social 
protetor passa a ser a sua única 
esperança. Mas o Estado também 
ele começa a mostrar-se incapaz 
de nos proteger. E instala-se a 
angústia, sobretudo nos jovens, 
para quem a promessa de um 
sucesso sem limites, aparece 
agora defraudada.

Hoje,   os antigos saberes estão a 
perder-se. Mas uma das formas 
de encontrar a saída para a crise é 
voltar a recuperá-los. É urgente 
voltar a produzir detergentes, 
voltar a fazer sabão, voltar a 
trabalhar a madeira e o ferro, 
voltar a �ar e tecer a lã e o linho. 
Voltar a olhar para terra como 
fonte de alimentos e de vida. As 
pequenas associações de bairro 
podem ter um papel nesta trans-
formação. E na Art, estamos aten-
tos a esta urgência.

FESTIVAL DE TELHEIRAS 
25 ANOS

19 a 23 JUN

Associação de Residentes de Telheiras
+ INFO arttelheiras@gmail.com // 21 756 81 03

MÚSICA | TEATRO | WORKSHOPS |
JOGOS TRADICIONAIS | CONCURSOS |
CAMPEONATOS | DESPORTO | PASSEIOS

A Direção da Art
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 Zé Miguel Mendes Lopes fala do TEATROÀPARTE 

- O que é o TEATROÀPARTE?

O TEATROÀPARTE é um grupo de teatro amador. Mas 
dizer isto é esvaziar quase completamente o 
signi�cado e alcance deste grupo. O teatroàparte é 
um mundo bem cheiinho. Acima de tudo é uma 
grande escola, um estimulante desa�o, e, claro, um 
enorme divertimento. Desde o início apostámos em 
trabalhar com pro�ssionais (encenador, técnicos) e 
isso tem-nos ajudado a progredir de forma visível, o 
que nos traz uma grande responsabilidade e um desa-
�o permanente. Também é um desa�o podermos ser 
pessoas diferentes das que somos no dia a dia, despir-
mos a nossa pele e vestirmos outra, por vezes tão 
desajustada de nós mesmos que não acreditamos ser 
possível vestí-la. 
Quando no �m do ensaio vemos que uma pessoa calma agiu freneticamente, um jovem tornou-se num velho, uma 
alma bondosa foi de uma perversidade a toda a prova, o sentimento de realização é 
indescritível. E, claro, tudo isto embrulhado num ambiente divertidíssimo!

- O que podemos esperar da Fanfarra deste ano?
A Fanfarra é uma loucura a roçar o absurdo, o inesperado, o desconcertante. Não é à toa que Karl Valentin é 
considerado um mestre na comédia do nonsense, da ingenuidade, e do humor negro tornado cinzento claro. 
A encenação de Sandra Faleiro, assistida por Maila Dimas, criou um ambiente muito especial, quase onírico, onde os 
músicos da fanfarra e o seu empenhado maestro se defrontam sem dó nem piedade. Raquel Albino criou um cenário 
imaginativo que valoriza os textos de Karl Valentin e as ideias da encenadora. 
Finalmente, A Fanfarra é também uma homenagem às cantigas e aos �mes portugueses dos anos 40 e 50. 
Resumindo, A Fanfarra é uma grande dose de boa disposição.

- 16 anos de existência, o que ainda há para escrever e representar?
Tudo! O céu é o limite (bom, a disponibilidade de cada um e o orçamento são os limites). Já �zemos comédia, drama, 
musicais, teatro infantil, ..., sei lá. Mas há sempre algo de novo, nunca há duas peças iguais, há sempre algo a aprender, 
sempre algo a desa�ar-nos e a estimular-nos. Daqui a 16 anos acredito que a resposta venha a ser a mesma. E o nosso 
divertimento também!

A propósito da estreia d’ A FANFARRA de Karl Valentin
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NOTÍCIAS

AGENDA

  02 MAIO a 25 MAIO 
TEATROÀPARTE - A FANFARRA

Associação de Residentes de Telheiras
Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro

DE COLABORADORES 
PARA TRABALHO VOLUNTÁRIO

A ART NECESSITA 

+ INFO 21 756 81 03

 

08 MAIO - CINEMA
LIXO EXTRAORDIONÁRIO

 de Lucy Walker
Cineclube de Telheiras 

Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro

 

 

18 MAIO - RTP MEMÓRIA
Programa NOITES DE CINEMA

Entrevista a Pedro Milheiro
Cineclube de Telheiras 

16 MAIO - CONCERTO
Azevedo Silva + GULA

Cineclube de Telheiras 
Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro

27 - 30 MAIO - CINEMA
THE NIGHT OF COUTING THE YEARS

FARAON 
DEVI

SENSO
Cineclube de Telheiras + Instituto Prometheus 

Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro

 
 
 
 
 
 
 

23 MAIO - CONCERTO
TIL + La Macchina Volante

Cineclube de Telheiras 
Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro

25 MAIO - COLÓQUIO
DINÂMICAS HISTÓRICAS NO CINEMA

Universidade Aberta
Cineclube de Telheiras + Instituto Prometheus 

Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro

Assembleia Geral da ART
Teve lugar no passado dia 6 de Maio de 2013 a Assembleia Geral da 
ART - Associação de Residentes de Telheiras. Foram analisadas e 
aprovadas as contas do exercício do ano de 2012. 
Foi também analisada a situação criada pela falta de quorum da 
Direção da ART. As eleições estão marcadas para o dia 6 de Julho de 
2013. Participe.

Mercado Biológico - Nova Localização
A pedido dos agricultores biológicos integrantes do Mercado 
Biológico de Telheiras e com a autorização expressa por parte da 
Câmara Municipal de Lisboa - Vereador do Ambiente Urbano, Espa-
ços Verdes e Espaço Público, José Sá Fernandes, o Mercado 
Biológico de Telheiras para o passeio do jardim contíguo à Padaria 
Portuguesa (esplanada).

Estreia A Fanfarra por TEATROÀPARTE
No passado dia 2 de Maio estreou a peça A Fanfarra de Karl Valentin 
inserido no Festival Cultura Mix organizado pela Junta de Freguesia 
do Lumiar, uma produção do grupo de teatro da ART. 
Encenado por Sandra Faleiro os espetáculos decorrem até dia 25 de 
Maio na Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro (Estrada de Telheiras, 
146).

Grande Festival de Telheiras - 25º Aniversário ART
No dia 3 foi entregue toda a documentação a pedida da Câmara 
Municipal de Lisboa para acionar os dois processos - �nanciamento 
e apoios técnicos e humanos. O tão aguardado regresso do Festival 
de Telheiras realiza-se de 19 a 23 de Junho. A programação será 
revelada dia 26 de Maio.

Centro de Convergência - Viver Telheiras
O Centro de Convergência de Telheiras é uma organização sem �ns 
lucrativos fundada em 2013 por jovens de Telheiras, que pretende 
facilitar as dinâmicas económicas locais e da população. Tem como 
missão dar a conhecer toda a riqueza e diversidade do bairro e 
ajudar a criar novas relações entre os que cá vivem, os que cá trabal-
ham, as instituições e o comércio. Na próxima Terça-feira 14 de Maio 
será lançado o site. Esteja atento.
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A TOPONÍMIA DE TELHEIRAS - Praceta Professor José Conde

A Comissão Municipal de Toponímia determinou, na sua reunião de 21.III.96, Acta nº 2/97, que seja 
atribuído o nome do Professor Doutor José Conde a uma rua de preferência perto do Instituto Português 
de Oncologia de Francisco Gentil . O nome acabou por recair à Praceta A da Rua Professor Dias Amado: 
Praceta Prof. José Conde, Médico -1920-1995.
A placa toponímica foi descerrada no dia 11.VII.97 às 15 horas e 30 minutos.

José Conde nasceu em Peabody, 
Estados Unidos da América, a 17 de 
Junho de 1920. Descendia de pais 
açoreanos, originários da Ilha 
Graciosa.
Em 1945 licenciou-se em Medicina, 
tendo ingressado, quatro anos 
depois, no Centro de Lisboa do Insti-
tuto Português de Oncologia. Viu-se 
apoiado por Gentil Martins e, assim, 
em 1954, deslocou-se a Inglaterra 
onde estagiou em cirurgia plástica. 
No regresso, foi nomeado Chefe de 
Clínica do Instituto.
Votou-se à Cirurgia. Com Edmundo 
Lima Basto fundou a primeira clínica 
de tumores na cabeça e pescoço, em 
Portugal.
Em 1972 doutorou-se. Neste ano, 
Veiga Simão nomeou-o para Director 
do Departamento Clínico do Instituto 
Português de Oncologia. Dois anos 
volvidos, ocupou a cátedra de 
Cirurgia, na Faculdade de Ciências 
Médicas da Universidade Nova de 
Lisboa. A sua cátedra é a primeira a 
manifestar-se autónoma no campo 
da Oncologia. Colaborou na criação 
do CIPCAO, Comissão Interministerial 
Permanente para a Coordenação de 
Assistência Oncológica, com os Minis-
térios da Educação e da Saúde.

Em 1984 foi afastado da direcção do 
IPO, tendo-se dedicado ao ensino da 
Oncologia. Fundou, então, no IPO, o 
Gabinete de Ensino da Oncologia.
Professor aberto, prestável, utilizou o 
saber profundo com a enorme humil-
dade que possuía.
Com a jubilação, esforçou-se pela 
difusão do seu campo cientí�co. Foi 
eleito membro do Conselho Nacional 
de Oncologia e perito luso no 
Conselho de Oncologistas da Comu-
nidade Europeia. Impulsionou, nessa 
altura, o programa A Europa contra o 
Cancro.
Faleceu em 1 de Outubro de 1995.

ERRATA. No boletim anterior, 
aquando do artigo sobre o Príncipe 
de Cândia, por motivos de algumas 
interpretações que o testamento da 
�lha do Príncipe, Dª Maria de S. João 
veio desfazer, a�rmou-se que o 
Príncipe havia tido vária descendên-
cia. Na verdade, só teve uma �lha, 
acima citada e que nasceu em Telhei-
ras. Fica desfeito, deste modo o 
engano.
 
(Colaboração amiga do Centro 
Cultural de Telheiras CCEQ/ESEQ)

               

RESTAURANTE UAI!
COMIDA MINEIRA Rua Prof. Francisco Gentil 

por Professor Andrade Lemos*

Um médico especialista em Oncologia 
dá nome a uma praceta em Telheiras

* Presidente do Centro 
Cultural de Telheiras
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