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A ART comemorou este ano o seu 25º 
aniversário. Esta idade permitiu-lhe 
acompanhar o crescimento do bairro 
quase desde o seu início, desem-
penhando sobretudo nesses primeiros 
anos, o papel de porta-voz dos residen-
tes junto das mais diversas entidades 
com responsabilidades, administrati-
vas e outras, no crescimento e desen-
volvimento de Telheiras.

Nesse período, em que os problemas       
coletivos   se  sobrepunham   aos   indi-
viduais, eram poucos os residentes que 
não conheciam a ART.

Também este ano, no cumprimento 
dos Estatutos da ART, decorreram 
eleições para os seus corpos sociais.
Consciente que com a consolidação do 
bairro, a generalidade dos problemas 
comuns foram resolvidos, a atual 
Direção destacava no seu programa de 
candidatura, o espaço da rua, 
enquanto espaço aberto e acessível a 
toda a população que cruze Telheiras.

Essa proposta, de uma nova geogra!a 
para a realização de eventos, procura 
alargar e envolver a população, mas 
principalmente os sócios da ART, no 
desfrute dos mesmos.

Para conseguir esses objetivos é 
necessário que haja uma divulgação 
quer dos eventos quer da sua 
calendarização que, com antecedência, 
seja do conhecimento dos sócios.

Neste curto período, que vai desde a 
tomada de posse até ao momento atual, 
apercebeu-se a Direção que há uma 
enorme falha na comunicação entre a 
ART e os sócios, mas também entre a 
ART e parte dos residentes de Telheiras, 
muitos dos quais desconhecem mesmo 
a sua existência, que é urgente corrigir.

Esta situação é provavelmente a princi-
pal causa de outro problema, também 
detetado pela Direção e que se centra 
na falta de pagamento das quotas pela 
grande maioria dos sócios, situação que 
pode mesmo levar à extinção da associa-
ção, porque para a sua continuidade 
não chega ser sócio, é também 
necessário ter as quotas em dia.

Esta realidade exige uma alteração na 
estratégia desenvolvida para o 
mandato da Direção, que passa pelo 
adiamento do seu principal objetivo em 
benefício de encontrar atempada-
mente, uma solução para os problemas 
referidos.

Podem os sócios contar com o total 
empenho da Direção no apuramento da 
solução dos problemas que mais afetam 
a ART, do mesmo modo que Direção 
conta com uma maior disponibilidade e 
envolvimento dos sócios.

A Direção

A Galeria de Arte AFK inaugura no dia 2 de Novembro 2013, a nova colecção de Fotogra-
 !a de Christy Lee Rogers: “Of Smoke and Gold”. A exposição estará patente até dia 30
.deNovembro
 A colecção com lançamento em Lisboa, será mais tarde apresentada noutras cidades 
 europeias e nos Estados Unidos. Grand Théâtre d'Angers e The Miller Gallery são dois
.espaços onde a colecção poderá ser vista em 2014

Agenda  3
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www.arteafk.com

Nos bastidores da saudade
A verdade dele era ternura. Disponibilidade, respeito e lealdade

Era o rosto do Coro e do Teatro da ART. A 
notícia da morte de José Miguel Mendes 
Lopes, o Zé Miguel como era conhecido 
na Art , caiu como uma bomba  entre os 
seus amigos e conhecidos que recusa-
vam acreditar na triste verdade. “E eu 
queria gritar e não conseguia. Só então, 
percebi a crueldade de tudo isto.”

Alguém, ao saber da notícia, escreveu: 
“A morte deixa um sabor a nada. A boca 
seca, a mente para, a compreensão não 
compreende. Fica um vazio estúpido, um 
porquê sem resposta. É de um egoísmo 
grande: eu não volto a ver esta pessoa, eu 
não volto a ouvi-la, eu não volto a 
apreciá-la. Mas é assim. Quando alguém 
nos morre, leva-nos uma porrada de 
coisas.”

Os amigos admiravam nele a sua forma 
de ser, a capacidade de realizar, de se 
relacionar. “Passava por nós (quase) 
sempre a ler, enquanto andava num 
passo apressado” “Alertava para cada 
aniversário. Assim gerava corrente. Cada 
um de nós recebia, por via daquele 
cuidado, mais desejos de felicidades.” 
“Lembro-me de o ver desfazer nós compli-
cados. Entre pessoas, nos 
materiais…Lembro-me da bolsa à cintura 
de onde saia todo o tipo de ferramenta”.“ 
Era de facto o “homem dos sete instrumen-
tos”! Picuinhas? Certamente! Entusiasta, 
dinamizador e raramente mal disposto”.  
“Uma nova peça e ele lá estava: primeiro a 
chegar, último a sair…Muito admirava eu 
aquela capacidade de organização e 
dedicação.”…
 

A Direção da ART,
com depoimentos de Ana Contumélias, 

Mariana de Sousa,  Clara Agapito, 
João Soares e Maria João Carvalhão Duarte.

José Miguel Mendes Lopes

Os colegas lembram-no como ator: 
“Partilhámos o palco; a excitação que 
antecede a entrada em cena - aquilo que 
leva tanta gente a ser ator -  aproxima-nos 
como poucas coisas. Porque então 
estamos nus, verdadeiramente nus, e aí 
conseguimos ver a verdade no outro. A 
verdade dele era ternura. Disponibilidade, 
respeito e lealdade”. Deu corpo a muitas 
personagens, as quais  “a!nal  !cam, 
andam por aí, deste-lhes o teu corpo e a 
tua voz e por isso elas continuam vivas”

 Era o amigo con!ável, e para alguns sua 
imagem perdura: “para mim, ele ainda é 
uma referência. Os seus passos já não 
percorrem a calçada mas !cou-me o 
hábito de recorrer ao Zé Miguel. Não o vou 
esquecer, até porque continua a dar-me 
dicas, a inspirar-me.”. Mas para alguns, o 
Zé Miguel continua presente: “A 
memória do Zé Miguel percorre as ruas do 
bairro de Telheiras, no coração dos que 
com ele conviveram” .

 Era um homem de afetos que envolvia 
as pessoas; “Rapariga!, chamava-me. Eu 
nunca tinha sentido a beleza da palavra 
até então.”

Inspirava segurança: “Não sei porquê, 
sentia-me bem, segura. Por muito 
disparate que !zesse, o ar compenetrado 
do Zé Miguel e as palavras bem escolhi-
das, faziam-me cair na real”

Zé Miguel : onde quer que estiveres, 
Saudações telheirenses, beijinhos, 
abraços e sorrisos”
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Ode ao Zé Miguel

Arrendam-se espaços no 
Centro Histório de Telheiras

                   + INFO 217541680/1

pelo Coro da ART
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ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

Luis Queirós
Vice-presidente da ART

O painel intergovernamental para o estudo das alterações 
climáticas (IPCC)  formado pela Organização Meteorológica 
Mundial (WMO) e pelas Nações Unidas, é constituído por três 
grupos de trabalho. O relatório agora apresentado foi produ-
zido pelo Grupo I  que se ocupa da análise dos aspetos físicos e 
cientí!cos relacionados com o clima e as suas alterações. O 
relatório foi elaborado por  209 cientistas de 39 países 
juntamente com 50 editores, e contou com a contribuição de 
mais 600 outros especialistas de 32 países. No primeiro semes-
tre do próximo ano será publicado o relatório do Grupo II que 
analisará o impacto económico das alterações climáticas, e 
mais tarde, aparecerá o relatório do Gupo III que se ocupará das 
medidas a tomar para mitigar os efeitos dessas alterações 
climáticas

A grande conclusão do relatório do Grupo I é a seguinte: "O 
aquecimento  do sistema climatérico é inequívoco, e, desde 1950, 
as mudanças observadas não têm paralelo nas décadas e 
milénios precedentes. A atmosfera e os oceanos aqueceram, a 
queda de neve e a formação de gelo diminuíram, o nível do mar 
subiu, e as concentrações de gases de efeito de estufa aumenta-
ram."

Não vou entrar em detalhes sobre este importante relatório. Ele 
pode ser consultado no site da organização. Destaco apenas 
outra grande conclusão que encerra uma velha discussão: "A 
in!uência do homem no sistema climático é clara. Isto resulta 
evidente do aumento da concentração de gases com efeito de 
estufa na atmosfera, do aumento do seu efeito radiante, do 
aquecimento observado, e da compreensão do sistema climático". 
Durante muito tempo, a relação entre a atividade humana e as 
alterações climáticas foi posta em causa. Argumentava-se que 
as alterações climáticas sempre ocorreram no planeta, e que 
não havia provas de que na atualidade elas seriam uma conse-
quência da atividade do homem.

A Sustentabilidade exige que o consumo de recursos e as 
emissões poluentes se adaptem à capacidade do planeta para 
fazer a  reposição daqueles e fazer a  absorção destas, sem 
comprometer equilíbrios sensíveis. A Economia, por sua vez, 
fundamenta-se na lei da oferta e da procura e na maximização 
do lucro e ignora as exigências da sustentabilidade. O sistema 
!nanceiro (os mercados), baseado no crédito, exige cresci-
mento económico continuo para não se  desmoronar, e está ao 
lado da economia contra a sustentabilidade. Estes três 
variáveis, sustentabilidade, economia e crédito integram um 
sistema de equações que não tem solução, pois o que uma 
exige as outras rejeitam.

Se gostas de cantar e és homem, o Coro ART precisa de ti.
Deixa o teu contacto na ART ou envia um e-mail  para arttelheiras@gmailcom 

com a mensagem “Quero cantar no coro”

21 756 81 03 :: arttelheiras@gmail.com
www.artelheiras.wordpress.com

“O aquecimento  do sistema climatérico é inequívoco, 
e, desde 1950, as mudanças observadas não têm paralelo
 nas décadas e milénios precedentes…”

Economia e Sustentabilidade estão, pois, em rota de colisão. Este 
relatório do IPCC mostra as evidências, e antecipa os danos que 
a economia está a causar ao planeta; dentro de meses, um 
outro relatório virá dizer-nos quais os efeitos negativos que 
esses danos estão a causar à economia. Estamos dentro de um 
círculo vicioso que só terá !m quando os danos recíprocos 
provocados num lado e noutro (no planeta e na economia!) 
forem irreversíveis. E, nessa altura, já não interessará descobrir o 
culpado.

O tema vai continuar a discutir-se nas conferências e cimeiras 
mundiais mas nada será decidido, porque as decisões a favor 
da sustentabilidade são contra a economia, e o curto prazo 
desta impõe-se sobre o longo prazo daquela. Nenhum país terá 
capacidade para impor a outros países decisões que afetem a 
sua produção, que reduzam o seu crescimento económico ou 
que belisquem os interesses dos seus mercados. Ninguém, a 
não ser os românticos europeus, irá tomar decisões unilaterais 
que, já se sabe, outros não tomarão. A Europa vai continuar a 
fazer o papel de agente bem comportado, e vai insistir em, a 
prazo, baixar em 20% as emissões de CO2.  E os europeus 
!carão espantados por ver a China (onde as poluentes centrais 
térmicas a carvão surgem como cogumelos!) poluir em 4 meses 
o que a Europa deixou, esforçadamente, de poluir numa 
dezena de anos. E, inundados com os produtos chineses, 
indignados com a crise e a falta de emprego, perguntarão eles 
se vale a pena o sacrifício.

E, em cada nova cimeira, o planeta estará mais quente. E isto faz 
lembrar a história do sapo dentro da panela a aquecer no lume 
brando. Só tarde demais se apercebe que a água !cou 
demasiado quente, e já não consegue saltar para fora da 
panela...


