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O Portugal antigo nas aldeias, o 
mundo era feito à mão. Eram as 
mãos que  �avam e teciam, que 
semeavam tratavam e colhiam, 
eram as mãos que ceifavam, 
malhavam o cereal e  amassavam 
o pão, tosquiavam as ovelhas, 
matavam e esfolavam as reses, 
cavavam a terra e abriam as 
sepulturas.

Na igreja, para rezar, as mãos 
juntavam-se viradas para o Céu. 
As mãos dos nossos pais e dos 
nossos professores afagavam e 
castigavam. Outras, mais dotadas 
e menos calejadas, empunhavam 
o cinzel e modelavam a pedra, 
com o pincel davam cor às coisas, 
e dedilhavam as cordas de uma 
guitarra para animar as festas.

As mãos são uma ferramenta 
fabulosa, e, na verdade, fazem a 
diferença entre o homem e os 
outros animais da criação. Foram 
as mãos que �zeram a história 
humana: desenharam gravuras 
nas rochas e nos tetos das caver-
nas, lascaram a pedra, arrotearam 
a terra virgem no Crescente Fértil, 
construíram as pirâmides no 
Egito, dedilharam as cordas das 
harpas na corte do Rei David.  

Foram as mãos que empunharam 
espadas e �zeram as guerras, que 
curaram doentes.  

Hoje, as mãos dos homens estão a 
perder destreza e a ganhar outras 
virtualidades: martelam as teclas 
dos computadores, afagam os 
telemóveis, seguram o  volante 
do automóvel, e, sobretudo, 
gesticulam, agitadas, acompan-
hando as palestras e as discussões 
políticas. Em geral, usam-se 
menos que antigamente.  Nas 
muitas horas passadas em frente 
de um aparelho de televisão ou 
numa sala de cinema são os olhos 
que funcionam, e nas pesquisas 
do Google as mãos limitam-se a 
fazer deslizar e clicar o rato. E, com 
as mãos paradas, o cérebro que 
está feito para as coordenar, �ca 
confuso, e ameaça entrar em 
looping...

Na ART queremos também 
trabalhar para voltar a usar as 
mãos. Na guitarra, nas hortas, nos 
workshops de rendas, de 
culinária, queremos pôr os telhei-
renses a voltar a usar as mãos!

FESTIVAL DE TELHEIRAS o regresso
19 a 23 JUNAssociação de Residentes de Telheiras

+ INFO arttelheiras@gmail.com // 21 756 81 03
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 ENTREVISTA A NUNO LEITE  

RESTAURANTE UAI!
COMIDA MINEIRA Rua Prof. Francisco Gentil 

QUEM É?
Um jovem empresário, nascido em 74, Lisboa, alfacinha de gema, desde muito 
cedo que a ideia de ser empresário lhe entrou nas veias, incutida já de família, pelo 
seu GRANDE Avô materno, que também ele desde muito cedo se tornou 
empresário de sucesso. O decurso escolar foi semelhante a muitos outros jovens, 
mas sempre com o “bichinho” do trabalho; não estivéssemos nós perante um capri-
corniano de gema, trabalhador, responsável, prático e disposto a persistir o quanto 
for necessário para conquistar seu objectivo.

QUE LIGAÇÃO TEM COM O BAIRRO?
Faz já mais de 18 anos que chegou a Telheiras e se dedicou de corpo e alma à Mediação Imobiliária, outrora por 
conta de outrem, depois por conta própria, onde apostou num serviço de Excelência com o lema que sempre o 
destacou dos demais “Damos sentido à palavra Con�ança”, fazendo nascer a Nuno Leite – Mediação Imobiliária, 
Lda., apostou desta forma, com con�ança do trabalho e mais valia que traria para a Mediação Imobiliária, utilizou 
o seu próprio nome para a criação da empresa e com isso digni�car uma área que necessita de ser acreditada como 
uma mais valia na negociação entre imóveis. Instalou-se mesmo ao lado da Biblioteca Orlando Ribeiro, na 
emblemática Estrada de Telheiras, a sua localização permite uma selecção criteriosa da gama de produtos que 
Medeia assim como a sua vasta Carteira de Clientes. A dedicação, personalidade de pessoa justa, honesta e sempre 
pronto a ajudar o próximo, tem sido a sua mais valia que se espelha na forma como efectua a Mediação dos negó-
cios e cujos utilizadores dos serviços da NLImobiliária reconhecem.
A ligação com o Bairro torna-se notável pela forma como os habitantes o reconhecem e como Ele próprio se 
envolve nas demais actividades que as instituições a Ele recorrem obtendo opiniões, pareceres e tudo o mais que 
traga valia às iniciativas a ter no Bairro, estamos perante um Consultor Imobiliário cujo a palavra do mesmo já tem 
a sua relevância.

QUAIS OS PLANOS PARA O FUTURO?
Os planos estão bem traçados, trata-se de um empreendedor 
razão pela qual na situação actual sobrevive a esta “crise” e 
pretende que num presente/futuro próximo, os habitantes 
de Telheiras reconheçam a mais valia em efectuar 
transacções Imobiliárias com o Mediador de Telheiras, a 
pessoa que se dedica de corpo e alma, com reconhecimento 
na mais variada área de Mediação Imobiliária.
O “plano” passará por, à semelhança da existência de comér-
cio de bairro onde os habitantes se �delizam, a Nuno Leite – 
Mediação Imobiliária, Lda. possa fazer parte desse comércio 
tradicional e que qualquer intervenção Imobiliária nesta área 
a NLImobiliária tenha uma palavra a dar.
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NOTÍCIAS

AGENDA

  03 ABRIL - CINEMA
HISTÓRIAS DE SHANGHAI 

QUEM ME DERA SABER
Cineclube de Telheiras 

Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro

DE COLABORADORES 
PARA TRABALHO VOLUNTÁRIO

A ART NECESSITA 

+ INFO 21 756 81 03

 

10 ABRIL - CINEMA
SWANS de Hugo Vieira da Silva

Cineclube de Telheiras 
Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro

 

 

17 ABRIL - CONCERTO
LISSABON + Convidado Especial

Cineclube de Telheiras 
Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro

FESTIVAL CULTURA MIX
18 ABRIL a 05 MAIO

Cineclube de Telheiras 
Junta de Freguesia do Lumiar

FESTIVAL DE TELHEIRAS
         25 ANOS ART
        19 a 23 JUNHO

ENCONTRO DE ASSOCIADOS ART  
 
 
 
 
 
 

HORTAS BONITAS E VERDEJANTES

CINEMA DELIRIUM 2 - O REGRESSO

MEDALHA DE HONRA JUNTA DE FREGUESIA DO LUMIAR

 

ASSEMBLEIA GERAL ART

23 ABRIL - WORKSHOP
HAND TO HAND por SLAP
Percussão Tradicional Africana

ART - Associação de Residentes de Telheiras
Cultura Mix

30 ABRIL - CINEMA NACIONAL
COOL de João GARCIA 

ESTRANHEZA INQUIETANTE de André Matos, Joana Santos

DEPRESSURE de David Mourato
E AMANHÃ de Bruno Cativo

ART - Associação de Residentes de Telheiras
Cultura Mix

A Direção da ART promoveu no passado dia 16 de Março um encontro com 
os sócios. Da ordem de trabalhos constaram os seguintes pontos: Regresso 
à Terra; Atividades da ART; O Bairro de Telheiras: cuidar o bairro; Os 25 anos 
da ART: apresentação do Festival de Telheiras, a decorrer de 19 a 23 de 
Junho. No �nal do encontro tocou o grupo de percussão Bombrando - 
bombos e gaita de foles.

Aos vinte e quatro dias do mês de Janeiro de 2013 realizou-se a Assembleia 
Geral dos sócios da ART. Os trabalhos decorreram na sede da ART sob a 
presidência do sócio Carlos Calado e dos secretários José Luis Sobreda 
Antunes e Manuel António.
Da ordem de trabalhos constavam os seguintes pontos: Leitura e votação da 
ata da anterior Assembleia Geral; Apreciação e votação do relatório de contas 
do exercício de 2011 e parecer do Conselho Fiscal; Informações; outros 
assuntos que os presentes consideraram relevantes para a atividade da ART.

Já numa fase mais avançada de evolução, as hortas do Parque Hortícola de 
Telheiras, bene�ciando de chuva regular e de algum sol ocasional, apresen-
tam um aspeto colorido e viçoso, resultado do trabalho e dedicação dos seus 
utentes.
Nota-se que o espaço está bem aproveitado e valorizado, tendo por base um 
projeto salientado por hortelãos e visitantes.

Em 4 de Abril de 2012 a Junta de Freguesia do Lumiar concedeu à ART - 
Associação de Residentes de Telheiras - a medalha de honra com base nos 
serviços que esta presta desde 1988, na área da cultura, do desporto e no 
apoio à população residente em Telheiras.

Após o sucesso da primeira edição de Cinema Delirium no primeiro 
aniversário o�cial do Cineclube de Telheiras protagonizado e interpretado 
pelo grupo de dança Orchidaceae Urban Tribal, juntamente com Bernardo 
Fernandes e Pedro Milheiro, o espetáculo que esgotou o auditório da Biblio-
teca Municipal Orlando Ribeiro está de regresso em Julho.
Aguardem novos desenvolvimentos em www.artelheiras.wordpress.com 
e/ou www.cineclubetelheiras.blogspot.com
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CHI-KUNG - A ENERGIA QUE MOBILIZA O BAIRRO

José Manuel Coelho
Instrutor de Chi Kung Terapêutico Diplomado pela ESMTC
- Escola Superior de Medicina Tradicional Chinesa
Filiado na APCKTT – Associação Pro�ssional de Chi Kung Terapêutico

  

Tem sido entusiástica a adesão dos residentes em Telheiras à 
prática do Chi Kung Terapêutico. Os praticantes do Chi Kung da 
ART, como a maior parte dos seniores, que se iniciam nesta activi-
dade, tornam-se receptivos à prática de movimentos lentos, 
seguros e suaves. Alguns dos praticantes, demonstrando enorme 
disciplina e compromisso, prolongam a prática tornando-a uma 
actividade diária. Respondem assim, a um dos objectivos dos ensi-
namentos ministrados, movimentos simples mas e�cazes, 
passíveis de serem executados em casa, sem necessidade de acom-
panhamento especial de um técnico ou de um professor. Uma 
prática regular e continuada, é uma garantia de bem-estar físico e 
mental.

O QUE É O CHI-KUNG?
Desde os mais remotos tempos, 
que a medicina chinesa se dedica 
mais a prevenir a doença do que 
a curá-la. Procurar evitar que a 
doença possa encontrar no 
corpo, condições que permitam 
que ela se manifeste e desen-
volva, tem sido objectivo da 
Medicina Tradicional Chinesa
Comparativamente com alguns 
povos asiáticos, nós pensamos 
pouco, nas formas de evitar a 
doença. Estamos mais focados 
sobre a cura e pouco atentos à 
prevenção.
E nós portugueses, fracos na 
prevenção e na manutenção da 
nossa saúde, rapidamente nos 
tornamos num “problema de 
saúde pública”. Então sim, 
começa a manifestar-se um 
aumento signi�cativo do stress, 
as idas às consultas e aos hospi-
tais, as viagens entre farmácias 
para aquisição de fármacos, o 
aumento das preocupações de 
ordem �nanceira com a aquisição 

de fármacos, o aumento das 
preocupações de ordem 
�nanceira com a aquisição de 
remédios. Segundo o mais antigo 
tratado de Medicina Chinesa que 
se conhece, o "O Clássico do 
Imperador Amarelo" Huang Di 
Nei Jing, …começar a tratar uma 
doença quando ela já se 
manifesta, é como começar a 
cavar um poço quando se tem 
sede…  
Chi Kung é uma arte milenar, 
resultante da observação dos 
comportamentos e movimentos 
dos animais e plantas e dos 
movimentos da natureza.  O Chi 
Kung é constituído por um 
conjunto de movimentos funcio-
nais que visam manter ou 
restabelecera circulação de 
energia nos canais conhecidos 
por meridianos. O Chi Kung, é um 
importante ramo da Medicina 
Tradicional Chinesa, que para 
além da acupunctura, utiliza o 
recurso à �toterapia para manter 

a saúde do seres humanos. 
Este conjunto de movimentos 
terapêuticos, simples, de fácil 
execução, suaves, serenos e sem 
impactos, visa o fortalecimento 
energético do praticante.
No Chi Kung os movimentos são 
praticados de uma forma lenta e 
em grande harmonia permitindo 
ao praticante adquirir uma 
elevada consciência do seu 
corpo. Ser saudável, é estar 
adaptado às condições de 
mudança que ocorrem continu-
amente, quer elas sejam internas 
ou externas. Neste conceito 
vai-se para além do conceito de 
saúde de�nido pela OMS que 
de�ne que “a saúde é um estado 
completo de bem-estar físico, 
mental e social e não apenas a 
ausência de doença ou enfermi-
dade”. Estar adaptado signi�ca 
que aprendemos a escutar o 
nosso corpo e qual o signi�cado 
das várias manifestações, 
emoções, dores, pontadas e 

outras que poderão ser atenu-
ados através da execução de 
movimentos simples de Chi Kung
Quando nos alimentamos de 
forma equilibrada e correcta, 
aliada a prática dos exercícios de 
CHI KUNG, o nosso corpo produz 
uma barreira energética, que nos 
protege contra agentes patogé-
nicos externos. A experiência 
milenar com os efeitos da sua 
prática foi sendo acumulada ao 
longo das sucessivas gerações. 
Por isso, o Chi Kung é uma 
disciplina com-posta por um 
conjunto completo de movimen-
tos, com o foco na respiração, na 
quietude da mente e com objeti-
vos claros e resultados bem 
de�nidos. O Chi Kung é uma 
forma de meditação activa, que 
permite consciencializar, com 
clareza, as vivências internas, 
físicas e psíquicas,  e reviver 
experiências passadas plenas de 
saúde, alegria e felicidade.  
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