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Quando alguma coisa corre mal, por exemplo, 
uma enchente que destrói habitações, um 
tornado que levanta telhados e arrasa culturas, 
um buraco na estrada que provoca o acidente, 
ou o mar que galga as proteções costeiras, logo 
alguém vem dizer “eles não cuidaram”, “eles não 
arranjaram”, “ eles não construíram”, “eles não 
defenderam”. Há sempre, nestas situações, um 
culpado, ou culpados, normalmente referido na 
terceira pessoa do plural: os culpados são “eles”, 
os outros. E, por que há culpados, exige-se a 
reparação, pede-se que alguém nos dê a casa 
que o fogo destruiu, pois a ela temos direito, ou 
que nos paguem os estragos da intempérie que 
nos destruiu as colheitas. Sim, se foram “eles” os 
culpados, então “eles” que suportem o prejuízo.

Ora, interessa investigar esta acusação, e tentar 
perceber a sua génese. A explicação está na 
perceção que temos da fronteira entre o 
individual e o coletivo. Para muitos de nós existe 
aquilo que consideramos que é nosso, e existe a 
"coisa pública", que normalmente consideramos 
que não é nossa, e que, por isso, não temos de a 
cuidar. Talvez por isso, o comum dos portugue-
ses aceita naturalmente que pode sujar a rua, 
mas não aceita sujar a sua casa. Mas se exigimos 
d´eles os nossos direitos, não agimos da mesma 
forma quando se trata de cumprir os nossos 
deveres. 

Fugir ao pagamento dos impostos, é, para 
muitos, uma coisa natural, quase como uma 
façanha da qual nos vangloriamos com a satisfa-
ção de ter enganado o Estado, da mesma forma 
de que nos gabávamos do “copianço”, nos testes 
ou dos exames dos nossos Liceus ou Escolas. 
Não pagar impostos, ou pagar o mínimo, é visto 
quase como uma dever para muitos de nós. E 
quanto mais ardilosa for a fuga, mais aplaudido 
e considerado é o infrator. Quando �camos de 
baixa sem motivo,      quando        recorremos a 
esquemas para não pagar Iva ou pagar menos 
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IMI, ou quando aceitamos o pequeno favor, a 
troco de uma gorjeta, a�nal não estamos apenas 
prejudicar o Estado, estamos a prejudicar o 
nosso vizinho que paga impostos, e estamos a 
prejudicar-nos a nós próprios. 
Mas isto acontece também por que muitos dos 
nossos governantes têm fraca qualidade, por 
que a justiça não é igual para todos, por que 
aqueles que deveriam dar o exemplo são os 
primeiros a prevaricar. E sobram, como vemos 
frequentemente noticiados na imprensa, os 
exemplos de governantes que utilizam esque-
mas para pagar menos impostos, para fugir à 
sisa, para acumular benesses.

Aproximam-se tempos de vacas magras, e 
prevê-se que “eles” vão começar a falhar mais e 
mais em apoiar-nos: vão falhar a cuidar das 
infra-estruturas, vão aligeirar os cuidados de 
saúde, vão deixar as ruas mais sujas, vão 
ministrar pior educação aos nossos �lhos, vão 
descuidar a segurança das nossas pessoas, 
proteger pior os nossos bens, vão cortar nas 
reformas, nos salários, e até nos abonos de 
família.

Chegou o momento de nos preocuparmos mais 
com as coisas públicas, participar mais na 
discussão dos problemas, escrutinar os 
governantes, questionar as decisões. E isso 
começa à nossa porta, e deve ser feito no nosso 
dia a dia. E esta nova atitude poderá começar 
por ser a participação na vida associativa do 
bairro em que vivemos.

Temos de ser nós a cuidar do futuro, por que, um 
dia, “eles” não irão resolver os nossos problemas. 
E nesse dia, iremos descobrir que “eles”, a�nal, 
somos “nós” próprios. Ser sócio da ART - Associa-
ção de Residentes de Telheiras pode ser o 
primeiro passo para uma nova forma de cidada-
nia.

A Direção
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+ INFO
AGENDA CULTURAL DE LISBOA

www.cineclubetelheiras.blogspot.com
cinetelheiras@gmail.com

www.artelheiras.wordpress.com
ar

 
 
 
 
 
 
 

Arrendam-se espaços no 
Centro Histório de Telheiras

             
                   + INFO 217541680/1

ATIVIDADES DA ART

Guitarra - para todas as idades
Aulas 2/as, 4/as e 5/as feiras

A partir das 16:30 horas
Contacto: 965012331

 Ioga para Crianças (4-12 anos)
Segundas e quartas 18,30-19,15

Professora Amália Rosa
amalia.rosa@iol.pt

918135614

 Treino de cães e pet sitting
(Personalizado em casa)

www.margaridapetcare.com
margaridapetcare@gmail.com

919265848

 Chi-Kung
Terças e Quintas

Terças e Quintas das 15:00 -17:00
Inscrições na ART

 Danças de salão
Terças das 15-17:00
Informações na ART

Ioga para adultos
Segundas a quintas
a partir das 19:00 

Coro
Terças Feiras das 21:00 às 23:00

(vozes masculinas , precisam-se)

Piano
Prof João Costa (informações na ART)

 
Jogo da Malha (Alto da Faia)

Sr Vilar 933440970
 

Xadrez
Vem jogar xadrez na Art

Sextas à tarde

Clube Phoenix
Quartas e Quintas

ART

Cineclube de Telheiras
www.cineclubetelheiras.blogspot.com
Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro

A Rua da Inveja, de Ana Maria Salta
É o primeiro romance de Ana Salta, uma arquiteta de 
Telheiras com fortes ligações ao Bairro e à ART de cuja 
direção já foi presidenta. No romance, os personagens 
existem em função dos espaços. Tudo se passa como num 
presépio: construímos a cabana, a manjedoura, os caminhos, 
as fontes, os prados, e depois vamos à procura das �guras 
para ocupar, embelezar e dar vida aos espaços. Para os 
justi�car, a�nal.

Na Rua da Inveja, a autora descreve esses espaços, que 
conhece como ninguém, e conta-nos  a sua história: a 
gafaria, o bairro do curral, o matadouro e  a casa da matança, 
a quinta, o convento...  São espaços que têm o seu tempo, 
que ajudaram a fazer a história de uma cidade e de um país. 
Assistimos ao desenrolar de acontecimentos que marcaram 
o prodigioso século XVI português, que culminou com a 
derrota de Alcácer-Quibir. Nas afóras da Cerca Fernandina, a 
colina de Sant’Ana é o subúrbio para a expansão natural da 
cidade, onde se vivem amores e desamores, onde se 
disputam interesses.

O �o condutor da narrativa é a história de três famílias 
(Perdigão, Silva, Diaz) cujos destinos se cruzam na Colina de 
Sant’Ana, e onde se misturam a realidade e a �cção. Destaco 
a saga de duas mulheres (Iria e Rosana), pois é  através delas 
que a autora (também ela mulher!) melhor consegue 
exprimir a força e o caracter dos moradores da colina.

Inauguração da Exposição de Fotogra�a na AFK

Sob o título Of Smoke and Gold está patente em 
Telheiras, na Galeria AFK, uma exposição de fotogra�as 
de Christy Lee Rogers, uma jovem artista americana, mas 
já com o nome �rmado internacionalmente. As 
fotogra�as são impressionantes e lembram as 
fotogra�as do telescópio Hubble tiradas às nebulosas 
onde nascem as estrelas. É como se estivéssemos a 
assistir à criação do Universo, no momento do Big-Bang. 
Sob o fundo escuro (smoke) emerge uma explosão de 
côr e de luz (gold). As fotogra�as são tiradas num 
ambiente aquático que lhe confere o amplexo e a leveza 
da ausência de gravidade. Esta exposição de tão alta 
qualidade é um privilégio para Telheiras, a não perder. 

Foi um prazer  ler a Rua da Inveja. Depois desta 
leitura, nunca mais subirei pela rua de S. Lázaro, ou 
pelo o Moinho do Vento, ou irei deslumbrar-me na 
panorâmica do Torel, com a indiferença com que o 
�z até hoje. Da próxima vez, hei-de �car atento para 
tentar escutar, nas asas do vento, os lamentos dos 
gafos em S. Lázaro ou os gritos lancinantes das reses 
a serem abatidas no curral da casa da matança.

A Equipe de Voluntários de Proteção Civil de 
Telheiras  está a iniciar um novo ano de 

atividades. Às terceiras 5ª feiras de cada mês 
reunimos na ART das 21h30 às 23h. Apareça!  

Para algum esclarecimento, 93 404 17 39.

 

Tomaram posse os novos membros da Junta de Freguesia 
do Lumiar
No passado dia 22 de outubro, na sede da Associação dos De�cientes das Forças Armadas, foi instalada a nova 
Assembleia Municipal , e tomaram posse os novos membros da Junta de Freguesia do Lumiar. Na tomada de posse, o 
novo presidente da Junta, Dr. Pedro Delgado Alves, rea�rmou as promessas da campanha eleitoral das quais 
destacamos o apoio social, a educação, a limpeza e segurança dos espaços públicos e a dinamização do emprego e da 
economia. Outras medidas tais como a expansão da oferta de hortas urbanas, a expansão e quali�cação da rede de 
ciclovias, o investimento na cultura, foram outras das bandeiras que o novo executivo apresentou durante a campanha 
eleitoral. 

A Direção da ART deseja à nova vereação os maiores êxitos e está disponível para manter e aprofundar o bom relaciona-
mento que sempre teve com a Junta de Freguesia. À equipa cessante, e em particular aos anterior Presidente, Dr Nuno 
Roque, desejamos as maiores felicidades

A exposição está patente Galeria AFK, de segunda a 
sábado, das 15,00 às 19,00 horas. Galeria AFK �ca na 
Rua Professor Fernando Fonseca nº 21.

The Touch of your Skin is Broken
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ART - uma Associação ao serviço dos moradores de Telheiras

Luis Queirós
Vice-presidente da ART

Junte-se a nós. Faça-se sócio da ART (Quota: 20 Euros /ano)
Passe pela nossa sede, ou envie um email para arttelheiras@gmail.com 
com a mensagem: quero ser sócio da ART. 

Art : Rua Prof Mário Chicó , nº 5 - Tel 21 7568103 21 756 81 03 :: arttelheiras@gmail.com
www.artelheiras.wordpress.com

Telheiras é um bairro especial, e os telheirenses 
gostam dele e de nele viver. Gostam das pessoas, do 
urbanismo, dos espaços verdes, do comércio. Em 
Telheiras temos o metro, temos escolas, temos 
bancos. E temos as hortas e o mercado biológico. 
Temos ainda a Biblioteca Orlando Ribeiro, e temos 
galerias de arte. E, claro, temos uma associação de 
moradores, a ART.

No �nal da década de oitenta, guiados pelo sonho 
de habitar uma cidade diferente, um pequeno 
grupo de pessoas cria a Associação de Residentes 
em Telheiras, a ART. Desde a sua criação, em 1988, 
que a ART esteve na primeira linha na defesa dos 
interesses do Bairro. Em 1996 é criado o Grupo de 
intervenção Urbanística da ART que chegou a 
reunir cerca de 100 pessoas num debate sobre o 
tema: Que futuro urbanístico queremos para Telhei-
ras? A segurança no bairro foi discutida várias vezes, 
e foi criado um grupo de segurança para responder 
a esta preocupação. Em debates promovidos pela 
ART discutiram-se projetos como o da biblioteca, da 
pista clicável, de barreiras sonoras, do novo estádio 
do Sporting e da construção de gasolineiras. 
Chegou mesmo a ser evitada a construção de uma 
bomba de gasolina. Em 1997 abriu o espaço da 
nova sede da ART.

A ART é um espaço aberto onde se desenvolvem 
inúmeras atividades. O Teatro e o Coro com uma 
longa tradição começaram logo nos primeiros 
tempos da ART. Estas atividades, bem como o Clube 
Phoenix, nasceram graças à iniciativa e empenho de 
alguns sócios. Mas muitas outras pessoas procuram 
a ART para participar em atividades, como, por 
exemplo, a Guitarra, o Chikung, o Ioga, o Jogo da 
Malha , o Xadrez, o Cineclube, o Cicloturismo, as 
Danças. Já se realizaram "ateliers" de pintura, de 
ballet, mas ainda há muita coisa por fazer...

O comércio do Bairro é algo que a ART quer apoiar 
dinamizar e preservar. Fazer compras no bairro é do 

interesse dos comerciantes mas  também  é    do   in-
teresse dos moradores. Dessa forma, vitalizamos o 
bairro e ajudamos a criar emprego. Numa situação 
de crise como aquela que vivemos, é importante 
estabelecer relações com o comércio de proximi-
dade. Por isso, a ART está a desenvolver contactos 
com os comerciantes no sentido de os apoiar e 
estimular as pessoas a fazerem compras dentro do 
bairro.

Desde a sua fundação que a ART tem vindo a 
promover a animação do bairro. Ficaram famosos os 
festivais, as festas dos santos populares. A mais 
recente, foi a festa dos 25 anos. E essa tradição deve 
continuar sob a bandeira e sob o chapéu amarelo da 
ART. O mercado biológico que se realiza junto à 
padaria portuguesa foi outra iniciativa da ART. 

Para enfrentar a crise em que o nosso país está 
mergulhado, cada vez mais as soluções surgem nas 
pequenas comunidades. Na ART partilhamos 
experiências, conhecemos pessoas, praticamos a 
cidadania, somos solidários. Somos uma associação 
sem �ns lucrativos, apolítica e arreligiosa, e existimos 
para servir os sócios. Ser sócio da ART é participar na 
vida da comunidade. Junte-se a nós.

Ser sócio da ART é participar na vida da comunidade


