
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Instituição de utilidade pública

 

    ÍNDICE

 

  

 

  

 

  

 

 

Informação
 

Janeiro 2013

 

Número #1

 

 

 

  

 

O Papel das Comunidades em Tempo de Crise

Um Açoreano  
investe 
em Telheiras              

Noticias                      

Os “Professores” de 
Telheiras                     

Associação de Residentes de Telheiras

Rua Prof. Mário Chicó, 5 Loja

Se quiser o seu exemplar em papel 
solicite junto do Secretariado ART.

TEL: 21 756 81 03
E-MAIL: arttelheiras@gmail.com

No inicio deste ano de 2013 o mundo continua perplexo com os desenvolvimen-
tos do ano que passou. A crise persiste teimosamente e as soluções escasseiam e 
tardam em chegar. Em Portugal essa mesma crise atinge uma grande  dimensão e 
tem contornos ainda mal de�nidos. O desemprego grassa, as empresas fecham, 
os impostos sobem, as pessoas empobrecem. Já se percebeu de que não se trata 
de uma crise igual às outras. As causas são profundas e as pessoas já 
interiorizaram a convicção de que, a partir de agora,  nada será como dantes.

A economia mundial está sujeita a um grande stress demográ�co e a uma crescen-
te escassez de recursos (sobretudo energéticos, alimentares e aquíferos). 
A  poluição e as emissões de gases de efeito de estufa estão a provocar alterações 
climáticas de consequências imprevisíveis. Vamos interiorizando a ideia de que os 
problemas serão maiores nos grandes meios urbanos.

Neste cenário de incerteza face ao futuro, as comunidades locais ganham um 
novo protagonismo: as relações de vizinhança tornam-se mais importantes, 
começa a pensar-se na produção local, a valorizar-se o comércio de proximidade, 
surgem os pequenos mercados de rua.  O que é local ganha expressão, as pessoas 
começam a descon�ar da  globalização. As palavras de ordem são Localizar, 
Economizar, Produzir.

As hortas comunitárias são um pequena resposta, mas o futuro será , de agora em 
diante, feito de pequenas coisas! A mobilidade, face aos elevados custos dos 
combustíveis, dá lugar aos transportes públicos, às bicicletas, à partilha de 
transportes.

 A ART é uma associação que quer estar preparada para  a crise. A resposta deve 
ser dada pelos sócios pois um associação não faz sentido sem um participação 
ativa dos seus associados. Importa pois reforçar o sentido comunitário e reforçar a 
ART.

Este pequeno e despretensioso jornal (a Art News) que passará a ser editada todos 
os meses vai ser o contato entre a ART e os Telheirenses, sócios e não sócios. Vai ter 
reportagens, notícias, e um guia do comércio do bairro. Está aberta a ideias 
sugestões, as quais serão bem vindas.

A todos os telheirenses a Direção da Art deseja um bom ano de 2013!

A Direção ART
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Teresa Palacios Perez

Rua Professor Mário Chicó, 5
                21 756 81 03

2013Sócio nº 829

Os novos cartões de associado (2013)
já podem ser levantados na ART
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 EMANUEL ANTÓNIO DE MELO SOUSA - UM AÇOREANO INVESTE EM TELHEIRAS 

Natural dos Açores, nasceu em Vila Franca do Campo (antiga capital dos Açores), Ilha 
de S. Miguel, onde estudou em Ponta Delgada, no Liceu Nacional Antero de Quental 
até ao 7º ano. Formou-se na Faculdade de Direito de Lisboa. Desde muito cedo esteve 
ligado a atividades culturais sendo que o primeiro artigo que publicou (ainda 
frequentava o Liceu) foi sobre pintura. Foi, ainda, promotor dos festivais internacio-
nais de música clássica (anos de 1984 a 1988) nos Açores onde atuaram Teresa 
Berganza, Ilena Cotrubas, Liliana Bizineche, Ingrid Haebler, Dagoberto Linhares, 
Pedro Burmester e muitos outros.

QUE LIGAÇÃO TEM COM O BAIRRO DE TELHEIRAS?

QUAIS OS PLANOS PARA O FUTURO?
Trouxe para Telheiras uma galeria de arte dirigida pelo meu �lho, Dr. Filipe de Melo Sousa, onde já se 
inauguraram duas exposições de fotogra�a com a presença de fotógrafos de renome internacional. 
Atualmente está em exposição trabalhos de dois fotógrafos portugueses os DDiarte – Diamantino Jesus e Zé 
Diogo, premiados no festival internacional na Alemanha em 2012, com 6 Medalhas de ouro em "Trierenberg Super 
Circuit Photography". 

No domínio cultural, é nosso objetivo, de forma construtiva, criar condições para melhorar o espaço público que é 
de todos nós e por onde todos os dias passamos e passeamos. Tendo sempre presente conceitos como boas livrar-
ias, cafés-concertos com música Jazz, música clássica, teatro ao ar livre ou outras atividades lúdicas, tudo iniciati-
vas apropriadas a esta zona nobre que oferece ótimas condições.

QUEM É:

Eu e a Sra. Dra. Maria Céu Freitas Silva (sócia e colega da
administração) �zemos, há mais de 10 anos, por toda a Lisboa um 
extenso levantamento do melhor local para instalar as nossas 
empresas; após mais de um ano de pesquisa encontrámos, na parte 
velha de Telheiras, o local ideal, exatamente na rua antiga – Estrada de 
Telheiras, constituída por edifícios do século XVIII, a casa principal, o 
solar, a capela, o edifício da nora (hoje biblioteca Orlando Ribeiro) e da 
antiga adega. 

Esperámos 10 anos para comprar a capela, foi o tempo que a EPUL levou a colocá-la em hasta-pública. Estava 
profundamente degradada. Foram recuperados os azulejos do século XVIII e as pinturas dos murais pela Fundação 
Ricardo Espírito Santo. Estou a pensar fazer da capela, periodicamente, um espaço para exposições.

CORO ART - PRECISAM-SE VOZES MASCULINAS
Como ingressar no Coro?
1- à 3ªf, durante o mês de janeiro, aparecer no Centro Comunitário às 21h20 
2- assistir a um ensaio (para ver se gosta)
3- ter uma pequena entrevista com o Maestro (para aferir a�nação e 
escolha de naipe)
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    NOTÍCIAS  

O Cineclube de Telheiras continua a desenvolver a 
sua programação mensal no auditório da Bibliote-
ca Municipal Orlando Ribeiro (e não só). Neste mês 
de Janeiro vamos assistir ao primeiro aniversário 
o�cial dia 16 com Cinema Delirium, num misto de 
dança, concerto e cinema. Dia 19 deslocar-se-ão ao 
espaço Ler Devagar no LxFactory para apresentar o 
documentário Tachos, Panelas & Outras Soluções. 
Por �m, receberemos de braços abertos o ilustre 
Phil Mendrix dia 31 de Janeiro.

REFOOD - INAUGURAÇÃO
O Reefood foi inaugurado no passado dia 6 
iniciando a sua meritória ação junto das 
pessoas mais carenciadas. + INFO Facebook.

INAUGURAÇÃO DO PARQUE HORTÍCOLA DE TELHEIRAS
O Parque Hortícola de Telheiras já está em plena atividade, e agora com as chuvas dos últimos dias as 
verduras começam a tomar corpo. O Talhão nº 21 atribuido pela CML à ART já tem responsável, tendo 
sido divido por vários interessados incluíndo duas instituições do bairro.

HORÁRIO MERCADO DE AGRICULTURA BIOLÓGICA
O Mercado de Agricultura Biológica promovido pela ART continua a funcionar aos Sábados das 10:00 às 
14:00, na rampa da estação do metro de Telheiras.

JANTAR DE REIS - ATIVIDADES ART
Decorreu no passado dia 8 de Janeiro o jantar ofere-
cido pela Direção da ART aos responsáveis das ativi-
dades ART. Teve como objetivo estreitar o relaciona-
mento da instituição com as atividades e conhecer o 
andamento dos trabalhos e ao mesmo tempo saber 
dos seus projetos futuros. Estiveram presentes 44 
pessoas e a atividade de Guitarra apresentou dois 
momentos musicais com o Professor Bernardo 
Fernandes e um dos alunos mais jovens Luis Afonso; 
no �nal o Professor de Guitarra e o responsável pelo 
Cineclube de Telheiras - Pedro Milheiro - tocaram 
dois improvisos a apresentar dia 16 de Janeiro na 
festa de aniversário da atividade.

CINECLUBE DE TELHEIRAS 
AGENDA JANEIRO

Morada: Rua Mário Dionísio 2-E, 1600-248

EM SER SÓCIO DA ART
CONHEÇA AS VANTAGENS

TEL: 21 756 81 03

e-mail: arttelheiras@gmail.com



   

 Contatos ART -  Associação de Residentes de Telheiras   
Sede - R. Prof. Mário Chicó, 5 -  1600-643 Telf - 217568103  

Atendimento entre as10.00/13.00h e as 14.00/19.00h 

 
  

http://www.artelheiras.pt/  
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OS NOMES DAS RUAS DE TELHEIRAS: MÁRIO CHICÓ

Mário Tavares Chicó (1905-1966)  foi professor de História de Arte e �gura de 
referência da Museologia portuguesa. Era descendente de goeses. Os seus
 interesses no campo da cultura e da arquitetura e da arte foram vastos e são impor-
tantes as suas ligações ao Alentejo, ao Brasil e à antiga Índia Portuguesa. Ocupou 
várias funções e deixou vasta obra literária.

As Ruas de Telheiras têm nomes de professores, que 
a ART Informação quer dar a conhecer melhor aos 
Telheirenses. Hoje é a vez do Professor Mário Chicó.

Após asua  morte, em 1969,  e com o apoio do Instituto de Alta Cultura, a 
colectânea In Memoriam reuniu depoimentos de várias personalidades, entre 
outros, José-Augusto França, Irisalva Moita, George Kubler, Vitorino Nemésio e Ruben 
Andresen Leitão.  

O homem 
"....Chicó era, além do seu vasto saber, um representante de um tipo de homem europeu, hoje extremamente raro. Era o 
europeu de raiz greco-latina, mas homem do seu tempo e aberto a todos os problemas da cultura viva. Era daqueles 
para quem a forma e a beleza tanto estavam num quadro, como numa catedral, numa casa rústica, como num livro, no 
convívio com outra pessoa, como numa refeição bem preparada, num bom vinho ou num concerto de câmara. Não era 
de maneira nenhuma o tipo de super-especializado, ambicioso de publicar, invejoso, competidor, maledicente, angus-
tiado com falta de tempo, como é hoje tão frequente na nossa pro�ssão." António Jorge Dias

 Mário Chicó e o Brasil
"Se alguma coisa cá do Brasil se pode dizer da importância de sua personalidade, nada mais signi�cativo de que o 
trabalho realizado pela união cultural luso-brasileira. Não creio ninguém mais tenha tanto alcançado nêsse sentido, 
com o só concurso de sua atuação pessoal, do que Mário Chicó. Muito além de suas palavras, seu exemplo demonstrou 
o quanto portuguêses e brasileiros se confundem e se devem confundir culturalmente. Não preconizava; agia. E em 
agindo, tornou-se de fato, élo inquebrantável entre povos irmãos. Élo que por todas as razões deve ser mantido e 
reforçado, multiplicado e compreendido, cada vez mais, para benefício comum da gente de lingua portuguêsa." 
Sílvio de Vasconcelos 

Mário Chicó,  o professor
".... É na verdade surpreendente que o Professor Chicó, ocupado na Universidade, submerso na sua actividade 
além-Atlântico encontrasse tempo para o dispensar como o dispensava aos seus alunos. Porque a minha experiência 
não foi singular e porque todos os seus alunos contavam com o seu interesse e apoio semcondições, a sugestão espe-
rada, a ideia estimulante. Esse apoio que nos dava na Universidade e pela vida fora com uma generosidade inesgotável 
continuava a dispensar-nos, nunca revestia aspecto de um paternalismo. Homem essencialmente de diálogo o seu 
maior prazer era provocar nos seus alunos a revelação das qualidades próprias a cada um e ajudar a encaminhá-las no 
melhor sentido." Maria João Madeira Rodrigues  

Mário Chicó, o amigo
"Que lições de equilíbrio, de tolerância e de grandeza de Alma! O raciocí-
nio de Mário Chicó era geométrico, mas expresso de forma tão sensível 
que ia direito ao pensamento e ao coração dos Amigos. 
Joaquim Veríssimo Serrão

 Professor Mário Chicó
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