
 

Já lá vão sete anos que mudei 

de Benfica para Telheiras. 

Muito agradavelmente sur-

preendido com as diferenças 

que constato entre estas 

duas freguesias, dois bairros 

de Lisboa tão próximos e tão 

diferentes, deixo-vos ficar 

aqui a minha opinião sobre a 

experiência desta mudança. 

Vivi em Benfica durante 25 

anos sem que, à parte a par-

ticipação nas actividades de 

um pequeno grupo cultural 

não institucional, tenha 

encontrado a facilidade de 

convívio social e cultural que 

ao fim de pouco tempo cons-

tatei existir em Telheiras. No 

entanto, verifico que as insti-

tuições municipais são as 

mesmas, as infraestruturas 

não serão muito diferentes. 

Logo, penso eu, deve existir 

uma razão para esta maior 

facilidade de adaptação a um 

novo ambiente social onde 

não conhecia ninguém à par-

tida.  

O que aconteceu foi que, sem 

muito procurar, encontrei a 

ART, Associação de Residen-

tes de Telheiras, da qual me 

fiz sócio e em cujas activida-

des tenho vindo a participar 

com alguma regularidade. A 

integração nas actividades 

que mais me interessaram 

foi muito rápida e fácil, a 

constratar com uma frus-

trante experiência que tivera, 

por exemplo, com uma ten-

tativa de seguir um curso de 

história da arte na SNBA, um 

curso pouco interessante, 

dispendioso e que me obriga-

va a utilizar transportes 

públicos demorados e igual-

mente dispendiosos. 

Em Telheiras para além do 

aspecto humano do fácil 

convívio vim encontrar um 

leque de opções inesperado 

que vai desde os cursos de 

história ou de línguas, até às 

mais  variadas actividades 

desportivas. Foi com imenso 

prazer que pude entrar num 

jogo da malha, por exemplo, 

coisa que já não fazia desde 

que deixei de passar férias 

na minha aldeia. 

Telheiras , apesar de ter a 

sua homogeneidade bastan-

te ferida pela travessia que 

sofre por duas vias de circu-

lação, o Eixo Norte-Sul e a 

Avenida Padre Cruz, de gran-

de tráfego rodoviário, ofere-

ce-nos uma arquitectura 

urbana muito agradável. 

Zonas verdes bem distribuí-

das, fácil acesso a transpor-

tes públicos, excelente oferta 

de escolas, um comércio 

variado. 

As actividades organizadas 

pela ART ou em colaboração 

com ela trazem ao bairro 

uma animação que não 

conhecia em Benfica. O últi-

mo Festival de Telheiras, 

coordenado pelo grupo Viver 

Telheiras, é um bom exemplo 

de como é possível mobilizar 

gente das mais variadas con-

dições para vir para a rua 

mostrar as suas realizações 

e os seus talentos e sobretu-

do conviver e fazer novos 

amigos. 

Sem dúvida que se está bem 

em Telheiras! 

Fernando Cardeira 

Sócio da ART 

 Está-se bem  

em Telheiras! 

Livraria  Infantil  Alemã 
Acompanhamento PósAcompanhamento Pós--Escolar à tarde Escolar à tarde   

Objetivos principais: T.P.C. e métodos de estudoObjetivos principais: T.P.C. e métodos de estudo  

Apoio de Férias    Apoio IndividualApoio de Férias    Apoio Individual   
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Sinais de Borrasca 
Toldam-se as perspetivas 

sobre o futuro do preço do 

petróleo 
Por Luís Queirós 
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Associação Residentes Telheiras 

Rua Prof. Mário Chicó, 5, loja 

tel 217568103 

mail.arttelheiras@gmail.com 

www.arttelheiras.wordpress.com Informação  

Todos os serviços na lín
gua alemã 

Rua Professor Veiga Ferreira nº 17 A; 

1600-802 Lisboa  

Jardim dos Ulmeiros  - Telheiras-Sul                  

Informações:  

TM 93 772 772 8  

alivrariazinha@sapo.pt 

Todos os sábados a partir das 9 horas  

Mercado de Produtos Biológicos de Telheiras 
Vida mais saudável. Apoio à economia local.  

Planeta sustentável                          (junto à Padaria Portuguesa) 

mailto:alivrariazinha@sapo.pt
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 Desde 2005, na opinião 

de alguns especialistas,  a 

resposta da produção ao 

acréscimo de procura é 

assegurada apenas por um 

esforço suplementar 

baseado nas formas de 

crude não convencionais 

(petróleo de águas profun-

das, areias betuminosas, 

petróleo de xisto, conver-

são de gás em petróleo...). 

Era esta realidade que os 

americanos pretendiam 

ver alterada após a inva-

são do Iraque. Mas isso 

não aconteceu, antes pelo 

contrário. A China e a 

Índia , em fase de motori-

zação acelerada, estão a 

aumentar o seu consumo, 

e isso só tem sido possível, 

sem distorções nos pre-

ços, porque os países da 

OCDE - em parte como 

consequência da crise - 

têm consumido menos 

A situação financeira 

das grandes empresas 

petrolíferas internacionais 

(as IOC´s -Internacional Oil 

Companies),  está a degra-

dar-se, na medida em que 

os investimentos feitos na 

pesquisa e desenvolvi-

mento de novas explora-

ções, não têm sido com-

pensados pelo retorno da 

produção. Isso tem levado 

algumas delas a abando-

nar ou adiar projetos me-

nos rentáveis e até a ven-

der ativos. É o caso da 

Shell que, por dificuldades 

de liquidez, recentemente 

pediu dinheiro emprestado 

para pagar dividendos aos 

seus acionistas. Algo 

impensável há alguns anos 

atrás. Estas empresas 

necessitam de preços bem 

acima dos 100 dólares por 

barril, possivelmente 20 

ou 30 dólares acima das 

cotações atuais das bolsas 

de Londres e de Nova York. 

Só que a economia dificil-

mente suportará esses 

preços. 

Na Líbia, um país tradi-

cionalmente exportador, 

devido aos conflitos inter-

nos, está praticamente 

paralisada a exploração e 

podem cair a zero as 

exportações, pois a quan-

tidade produzida mal che-

ga para abastecer e man-

ter em funcionamento as 

refinarias locais que abas-

tecem o mercado interno. 

 Outro país problemáti-

co é o Iraque, país em 

guerra civil e onde o custo 

da fatura da guerra, supor-

tada pelos Estados Unidos, 

foi de 800 mil milhões de 

dólares  

Numa outra zona geo-

gráfica, no Brasil, as jazi-

das pré-salinas da bacia 

de Santos, devido a dificul-

dades técnicas, ainda 

estão longe de produzir as 

quantidades previstas da 

matéria prima. 

Entretanto, depois da 

euforia que, desde 2011, 

tem grassado nos media 

americanos face às épicas 

promessas do fracking e 

do petróleo de xisto, as 

notícias são agora bem 

mais desanimadoras. A EIA 

(Energy Information Admi-

nistration) informou, no 

passado mês de Maio, que 

as reservas recuperáveis 

de petróleo de xisto, em 

Monterey, na Califórnia 

antes estimadas em 13,7 

mil milhões de barris, não 

são, afinal, mais do que 

600 milhões de barris, ou 

seja, apenas 4% do valor 

inicialmente previsto. Um 

autêntico balde de água 

fria que desfaz o sonho da 

tão propalada indepen-

dência energética dos 

Estados Unidos. 

As civilizações, tal co-

mo os seres vivos, quando 

deixam de crescer come-

çam a morrer. O petróleo é 

o sangue da economia que 

sustenta a civilização Glo-

bal. A escassez desse flui-

do vital está a provocar 

uma anemia, com prog-

nóstico pouco otimista.  

O preço do petróleo:  

Sinais deSinais de  

BorrascaBorrasca  
 

por Luís Queirós,  

Vice-Presidente da ART 

Inauguração de Exposição de 

Pintura em Telheiras 
   
    A galeria AFK  inaugura no dia 11 de julho, pelas 21 

horas,  e tem patente até 11 de setembro uma expo-

sição de Pintura nas suas instalações na R. Prof Fer-

nando Fonseca nº 21  (de segunda a Sábado entre as 

15 e as 19 , encerrando de 1 a 22 de Agosto) 

   Trata-se de uma mostra coletiva que reúne artistas 

emergentes do Hyperrealism até à Pop Arte, da Abs-

tração até ao Neo Expressionismo 

   A Galeria AFK convida todos os telheirenses a estar 

presentes na inauguração ou a visitar a exposição 

nos horários indicados . 

 

http://poscarbono.blogspot.pt/2014/06/sinais-de-borrasca.html
http://poscarbono.blogspot.pt/2014/06/sinais-de-borrasca.html


 

 Notícias 

 

 

Atividades da ART 
 

Chi Kung 

 
3/as e 5/as feiras das 9,45 às 10,45 

3/as e 5/as feiras das 11,00 às 12,00 

 

Yoga I e Yoga II 
2/as e  4/as feiras das 19,30 às 21,00 

Contacto: 93 848 71 99 

3/as e  5/as feiras das 19,00 às 20,00 

Contacto: 91 461 46 29 

 

Yoga Crianças (4-12 anos) 
2/as e  4/as feiras das 18,30 às 19,15 

 

Clube Phoenix 
4/as e  5/as feiras das 14,30 às 16,00 

Contactos: 96 686 91 62  

ou 96 626 03 44  

 

Guitarra 
Aulas 2/as 4/as e 5/as Feiras 

A Partir das 16,30 

Contacto: 96 501 23 31 

 

Danças de Salão 
3/as e  5/as feiras das 16,00 às 17,00 

Contacto 96 433 43 51 

 

Xadrez 
6/as à tarde 

Contacto 91 815 24 92 

 

Cineclube 
 

www.cineclubetelheiras.blogspot.com 

 

CoroArt 
3/as feiras das 21,30 às 23,30 

Contactos 96607 63 93  

Ou 91 989 24 74  

 

Teatroàparte 
2/as e Domingos das 21,30 às 23,20 

Contacto 91 948 50 56 

 

Danças Escocesas 
37as feiras das 20:00 às 22:00 

Contacto: 92 522 18 43 

 

Piano 
Contacto 91 230 47 43 

 

Jogo da Malha 
Sabados e domingos a partir das 16,00 

no Alto da Faia Contacto: 96 454 31 48 

 

Cicloturismo 
Domingos às 9:30  

Contacto: 96 705 66 66 

 

Hipo-Hop 
6/as feiras das 17:00 às 19:00 e sába-

dos das 10 às 12:00 

Contacto: 96 513 34 71 

 

Andebol 
Contacto: 91 724 31 08 

      Se a proposta da Câmara Municipal de Lisboa para criar uma zona 30 

em Telheiras for aprovada, o trânsito do nosso Bairro poderá sofrer 

alterações 

    Na rua Professor Mário Chicó, até ao cruzamento com a rua Henrique 

Vilhena, para o trânsito  haverá apenas o sentido Norte; na zona em 

frente à escola haverá dois sentidos. As ruas Prof. Henrique Vilhena e 

Prof. Dias Amado passarão a ter apenas um sentido tal com está assi-

nalado no mapa. Nas ruas de sentido único, o estacionamento será em 

espinha e  só caberá um carro na via de modo a eliminar estacionamen-

tos na via. 

    Alguns residentes do Bairro já apresentaram algumas propostas de 

alteração ao esquema proposto pela CML. 

Com vasta assistência, de-

correu no passado dia 18 de 

Junho  no Auditório da Bibliote-

ca Municipal Orlando Ribeiro a 

audição final (2013/2014) dos 

alunos de Guitarra da ART, sob 

a direção do Prof. Bernardo 

Fernandes.  

Com a boa disposição habi-

tual, o espetáculo foi apresen-

tado pelo professor Jorge Gui-

marães, do secretariado da ART 

que contou com a preciosa 

ajuda de alguns membros do 

grupo 

Os pequenos artistas deli-

ciaram a assistência com as 

suas atuações, mais consegui-

das aquelas apresentadas pelo 

alunos que frequentam o curso 

há mais anos. 

  Teve igualmente lugar 

uma sessão de poesia acompa-

nhada de guitarra pela respeti-

va autora e  também uma atua-

ção de canto.  

As aulas de guitarra irão 

decorrer até meados de Julho. 

Entretanto informamos que as 

inscrições na atividade para o 

próximo ano letivo terão lugar 

no início de Setembro. 

No Jornal da ART de Outu-

bro de 2014 irá ser publicado 

um artigo sobre a atividade de 

GUITARRA que decorre há 15 

anos  nesta Associação. 

Audição de Guitarra, na ART 

Assembleia Geral 

da ART 
A Direção da ART já solicitou ao Sr 

Presidente da Mesa da Assem-

bleia Geral a convocação da AG 

para apresentar o Relatório e 

Contas referente a 2013, a qual se 

espera tenha lugar em Setembro 
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Telheiras Zona 30: Telheiras Zona 30:   
conheça as alterações de trânsito  

a introduzir no Bairro 

Figurantes  de 

Cinema 
Procuram-se 

 
    Procuram-se figurantes  

para longa metragem a 

filmar em Telheiras du-

rante os meses de julho e 

agosto com idades a  par-

tir dos 14 anos 

    Os interessados devem 

enviar mail com contacto, 

foto e idade para  
johnfrom@osomeafuria.com 

ou contactar pelo  telem. 

919298881 entre as 9  e as 

19 horas (dias úteis) 



 
    
cultura e lazer 

Conheça as vantagens de ser 

sócio da Art 

e junte-se a nós  

Quem pode pertencer 

ao teatroàparte? 
Qualquer pessoa com mais 

de 16 anos e ligação ao bair-

ro de Telheiras 

 

Onde e quando são os 

ensaios? 
Nos últimos anos costuma-

mos ensaiar no espaço gen-

tilmente cedido pelo Centro 

Comunitário de Telheiras, 

entre meados de setembro 

e maio, quando levamos 

uma peça a cena. Os 

ensaios são uma vez por 

semana, habitualmente ao 

domingo, entre maio e mar-

ço e em abril e maio depen-

dendo das necessidades, 

várias vezes por semana. 

Como é um ensaio? 
Depende, há ensaios de 

improvisação, leitura de 

textos, exercícios corporais, 

de voz, de confiança, de 

aquecimento, e de prepara-

ção da peça escolhida. 

Como posso entrar 

para o grupo? 
Enviando um email para 

teatroaparte@sapo.pt, até 

ao início de Setembro, a dar 

conta desse interesse. 

Depois, e dependendo do 

número de elementos que 

se mantêm no grupo e dos 

que saem, na primeira reu-

nião de setembro tomamos 

a decisão de admitir mais 

pessoas, ou não… Um grupo 

de teatro amador com as 

caraterísticas do nosso, não 

suporta mais de 20 elemen-

tos. 

 

Qual é a estrutura do 

grupo? 
Temos uma equipe de pro-

dução formada por três ou 

quatro elementos do grupo, 

uma encenadora que traba-

lha entre setembro e maio e 

um sonoplasta e um lumi-

notécnico, na altura da pre-

paração do espetáculo. 

O teatroàparte, Grupo de 
Teatro da ART (Associação 
de Residentes de Telheiras) 
foi criado em novembro de 
1997 no âmbito das ativida-
des culturais e lúdicas da 
ART, mas com gestão autó-
noma. O seu primeiro nome 
foi Teatro dell’ART, mais 
tarde Pó de Palco, tendo 
adotado definitivamente em 
2004 o nome atual.  

No seu primeiro ano de ati-
vidade foi orientado por 
Susana Graça Oliveira (com 
ligações ao teatro universi-
tário) e em janeiro de 1999 
pelo ator profissional Fer-
nando Ascenção.  A partir 
daí, com exceção do período 
setembro 1999 – junho 
2000) tem sido sempre 
orientado e encenado por 
atores/encenadores profis-
sionais, tal como são profis-
sionais os técnicos que lhe 
dão apoio (som, luzes, ...)  
desde 2003. 

As três primeiras peças 
foram apresentadas no 
antigo Lagar/Adega da 
Quinta de São Vicente.  Devi-
do ao enorme êxito dessas 
peças foi convidado a parti-
cipar no 1º FesTa (2000), 
festival de teatro amador 
organizado pela Junta de 
Freguesia do Lumiar e pelo 
Clube PT, tendo passado a 
ser presença habitual.  nes-
se festival. 

A Biblioteca Municipal 
Orlando Ribeiro foi inaugu-
rada no final de 2003 e foi 
no seu Auditório que o tea-
troàparte passou a apresen-
tar, regularmente em maio, 
a sua peça anual. O Auditó-
rio Fernando Pessa e o Audi-

tório do IPJ foram também 
palco de encenações do 
teatroàparte. 

A qualidade do trabalho do 
teatroàparte, bem orienta-
da e enquadrada por pro-
fissionais, levou ao reco-
nhecimento institucional 
do grupo, traduzido em 
parcerias continuadas com 
a Junta de Freguesia do 
Lumiar, Câmara Municipal 
de Lisboa, Rede Municipal 
de Bibliotecas de Lisboa, 
Centro Comunitário de 
Telheiras.  De acordo com 
o tema das peças, assim 
tem havido outros apoios 
importantes (Embaixada 
de Espanha, Instituto Cer-
vantes, Instituto Franco-
‑Português, Casa da Acha-
da-Centro Mário Dionísio).  
O seu impacto na freguesia 
do Lumiar, e em particular 
no bairro de Telheiras, per-
mitiu-lhe igualmente usu-
fruir de apoios de empre-
sas e comércio local. 

Paralelamente às peças 
que tem levado a cena 
(uma ou duas por ano), o 
teatroàparte tem partici-
pado em atividades de 
âmbito comunitário no 
bairro de Telheiras, ora 
dando apoio à ART, ora 
participando ou organizan-
do workshops. 

A postura inicial do grupo 
(um grupo amador bem 
enquadrado por profissio-
nais), apostada num traba-
lho árduo e continuado, 
tem dado os seus frutos.  É 
esse caminho que o tea-
troàparte vai continuar a 
percorrer. 

“““Partes?Partes?Partes?   Não há 'partes' Não há 'partes' Não há 'partes' ---   

cada um de nós é um 'todo' cada um de nós é um 'todo' cada um de nós é um 'todo' 

que nos defineque nos defineque nos define” ” ”    
 

José Miguel Mendes Lopes 

 1954-2013 
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Rua Prof Mario Chicó nº 5 tel 217568103 

A história do  

Teatroàparte 

Teatroàparte 

Perguntas  

e Respostas 

O grupo do teatroàparte 

mailto:teatroaparte@sapo.pt

