
 

Apesar da famosa afirmação 

de Churchill, feita após a 

vitória dos aliados,  que das 

ditaduras europeias não 

ficaria pedra sobre pedra, 

Portugal conseguiu manter, 

após 1945, um regime ditato-

rial obsoleto, sem liberda-

des, sem partidos políticos, 

com censura e com forte 

repressão.  Acompanhado da 

Espanha, os dois países 

constituíam uma espécie de 

mundo à parte na Europa 

Ocidental. A economia portu-

guesa apoiava-se nas coló-

nias que forneciam matérias 

primas e eram o destino de 

uma boa parte das suas 

exportações. As remessas 

dos emigrantes (que aban-

donavam a salto o país a 

caminho da Europa), o turis-

mo, o protecionismo in-

dustrial e a entrada de multi-

nacionais trouxeram algum 

progresso. 

Nessa altura, os interesses 

económicos da elite domi-

nante centrados em África, 

sobrepuseram-se a uma 

visão desapaixonada da his-

tória. Saber se naquelas con-

dições era possível ou viável 

outra opção é a questão que 

ficará sem resposta.  Seguiu-

se uma guerra longa e des-

gastante. Muitos se interro-

gam ainda hoje, como foi 

possível a um pequeno país - 

pobre e isolado internacio-

nalmente - mantê-la duran-

te 13 anos! No seu início, cer-

tamente, poucos previam 

essa tenacidade e essa 

capacidade. Terá sido a força 

ou a teimosia (mas não há 

teimosia sem força!) do regi-

me ou a fraqueza da oposi-

ção? 

Em 1974, Portugal estava já 

exaurido de recursos huma-

nos e económicos para man-

ter as três frentes da guerra 

colonial. A crise mundial de 

1973, resultante  do choque 

petrolífero, provocado pelo 

embargo dos países da 

OPEP, só veio agravar a 

situação. Estava em ascen-

são, tanto no plano civil 

como militar, a geração que 

tinha nascido no pós guerra, 

que tinha vivido o maio de 

68; ao mesmo tempo, estava 

a desaparecer a geração que 

tinha implantado e consoli-

dado o regime e testemu-

nhado os anos da guerra 

civil  espanhola. No regime, 

desaparecida a figura tute-

lar, abriam-se fendas, e sur-

gia a ala liberal. O isolamen-

to internacional era sufocan-

te. Portugal já não tinha alia-

dos. 

É certo que a guerra colonial 

não estava perdida no terre-

no, mas era cada vez mais 

evidente que não se podia 

vencer. O tempo e os ventos 

da história estavam contra 

nós. A causa estava perdi-

da.  O desfecho não podia ser 

outro: o sistema que atara o 

nó nunca mais o poderia 

desfazer. Alguém tinha de o 

fazer por ele. O dia da derro-

cada não estava marcado no 

calendário, mas o 25 de 

Abril estava inscrito na His-

tória. Nesse dia o regime 

velho de 48 anos caiu de 

podre, desfez-se, entregou-

se sem luta, sem honra e 

sem dignidade. Portugal che-

gava à democracia com trin-

ta anos de atraso. 

 

Luís Queirós 

Vice-Presidente da ART 

 25 de Abril , 

 40 anos depois 
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Informe-se sobre as 

atividades da Associa-
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comércio e serviços 

 

Uma nova creche e jar-

dim de infância em 

Telheiras 
 

pag 2 

cultura e lazer 

 

CoroArt  

apresenta-se no ART  
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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) 

 
Abril/Maio  2014 

Associação Residentes Telheiras 

Rua Prof. Mário Chicó, 5, loja 

tel 217568103 

mail.arttelheiras@gmail.com 

www.arttelheiras.wordpress.com Informação  



 

Comércio e Serviços 

Chuva de Papel,  

Uma Casa para Crescer  

PARA PAIS que acreditam que um quotidiano escolar protetor, cuidador e 

afetivo é o mais importante…  

Que valorizam a flexibilidade e a transparência que queremos oferecer. 

O QUE OFERECEMOS 
 
Serviços Ocasionais 
Tempos Parciais 
Música 
Movimento 
Yoga 
 
OUTROS SERVIÇOS 
 

Há Festa cá em Casa 
Festas de Aniversário 

 

Casa de Férias 
Ateliês em Férias Escolares 

Um Testemunho 
 

Tenho recomendado a 

muitas pessoas residen-

tes em Telheiras a Chuva 

de Papel. Desde logo pelo 

espaço físico, com muita 

luz, uma varanda ampla 

e com jardim, onde os 

miúdos brincam, logo 

desde o início da manhã, 

na casinha de madeira e 

noutros espaços. Depois 

o material didático e 

pedagógico, que é de ele-

vada qualidade e bom-

gosto, e a diversidade 

das atividades desenvol-

vidas, incluindo visitas de 

estudo (idas ao teatro, 

museus e biblioteca) e 

das atividades comple-

mentares (música, Yoga, 

ginástica) sem custos 

adicionais. Finalmente, e 

não menos importante, o 

empenho e disponibilida-

de das educadoras e da 

Ana Sofia, num ambiente 

descontraído e flexível.  

(Mãe do João Leandro) 

 

EM MAIO FAÇA A SUA INSCRIÇÃO E BENEFICIE 

DE 50% DE REDUÇÃO NA TAXA DE MATRÍCULA 
 

 

Telheiras dispõe agora 

de uma nova Creche e 

Jardim de Infância.  

A CHUVA DE PAPEL está 

localizada na Rua José 

Travassos (entre o Ins-

tituto Ricardo Jorge e o 

Estádio de Alvalade) e 

destina-se a crianças 

entre os 10 meses e os 

seis anos de idade. O 

espaço é ideal para que 

os seus filhos se sintam 

seguros e confortáveis. 

Concebido de raiz para a 

atividade educativa, é 

amplo, luminoso e are-

jado. No nosso jardim os 

seus filhos poderão cui-

dar das plantas e brin-

car na areia. 
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Palavra  

à Diretora 
Sou Psicóloga, formada em Terapia Familiar e 

mãe de duas crianças.  

Desde a entrada dos meus filhos para a Creche 

que sonho com uma Escola diferente, um espa-

ço de criatividade e de afeto onde todos se 

sintam como em casa. É com orgulho que hoje 

vejo a Chuva de Papel crescer. 

Ana Sofia Oliveira 

 

CHUVA DE PAPEL – CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA    

Rua José Travassos, 33 A e 31 C  

1600-410 LISBOA 

T: 217 550 483/934 285 241 

E: geral.chuvadepapel@gmail.com  

www.chuvadepapel.com 

Onde estamos 



 Notícias 

Conhecer para prevenir: que fazer em caso de  sismo? 

Informe-se na ART 

Grupo da Proteção Civil 

 

 

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 

 

No dia 16 de Abril encerrou o Ciclo de Conferências que a Art organi-

zou a propósito dos 40 anos do 25 de Abril. Na primeira sessão que 

teve lugar no dia 19 de fevereiro esteve presente o Dr José Pacheco 

Pereira que discorreu sobre o contexto histórico que  precedeu  o 25 

de Abril, destacando o 

papel dos partidos e movi-

mentos de esquerda.  

No dia 19 de Março foi a 

vez do Coronel Sousa e 

Castro, um capitão de Abril 

nos falar sobre o tema.  

Fez uma detalhada exposi-

ção sobre a guerra colonial 

que considerou a principal 

motivação da revolta dos 

capitães. Depois relatou os 

acontecimentos, que ele 

viveu na primeira pessoa,. 

desde as primeiras reu-

niões dos capitães, em 

Évora, passando pelo 

falhada tentativa das Cal-

das da Rainha no dia 16 de 

Março de 1974, até ao 25 

de Novembro e ao papel do 

MFA na consolidação da 

Democracia.  Considerou 

que os militares fizeram o 

seu papel e que hoje cabe aos portugueses através do voto, escolher 

as suas opções e os seus governantes. 

Na última conferência, realizada no dia 16 de Abril, e que teve a parti-

cipação do CoroArt foi a vez de Residentes de Telheiras falarem das 

suas experiências. As sessões foram muito participadas e os debates 

muitos vivos.  

Uma experiência a repetir. 

Foi no passado dia 5 de Abril que a 

Junta de Freguesia do Lumiar reu-

niu no pavilhão do Centro Social da 

Musgueira uma vasta assistência 

para comemorar os 748 anos da 

Freguesia.  Simoneta da Luz Afon-

so, presidente da Assembleia de 

Freguesia, lembrou  datas impor-

tantes e destacou  o 10 de março 

de 2014, data que assinala a trans-

ferências para as juntas de fregue-

sia de novas competências e dos 

recursos humanos que lhes estão 

afetos. 

As medalhas de honra, como é 

habitual, foram para a sociedade 

civil. Houve medalhas para todos 

os gostos: Casa do Minho, Comuni-

dade Hindu, Associação de Pesca 

Recreativa da Musgueira, Crinabel,  

Museu Nacional do Traje, Museu 

do Teatro, Associação de Residen-

tes da Alta de Lisboa, e - para não 

ficarem dúvidas que Telheiras 

também é Lumiar-  a Escola Técni-

ca Psico-social de Telheiras. Signi-

ficativa foi a intervenção de Nuno 

Roque, o ex-presidente da Junta, 

também ele agraciado com a 

medalha de Honra. 

Das atuações que alegraram a 

reunião   o  momento mais emotivo 

foi a atuação do CoroArt. A jovem 

maestrina Sara Afonso teve uma 

presença viva e simpática. A esco-

lha de canções do reportório de 

Lopes Graça foi oportuna. E, a ter-

minar, o arranjo da Formiguinha no 

Carreiro de Zeca Afonso - uma 

estreia universal -, foi empolgante. 

Ainda houve tempo de ouvir verea-

dores da Câmara Municipal e a 

arquiteta Helena Roseta, presiden-

te da Assembleia Municipal . Por 

fim, Pedro Delgado Alves, o jovem 

presidente da Junta - a grande 

promessa da nossa política, como 

foi apelidado - fez o discurso ade-

quado ao momento. 

Junta de freguesia do Lumiar comemora 748 anos 

Próximas atuações do 

Coro ART 
9 de Maio - Actuação em Telheiras integrada 

no Festival das Artes,  promovido pela ART. 

10 de Maio -  

16H00: Participação no IV Encontro 

de Coros da Primavera, promovido 

pelos Serviços Sociais da Câmara 

Municipal de Lisboa. 

18H00: Concerto com o Coral 

VivaVoz, a convite deste, em 

Oeiras. 

9 de Julho - BMOR - '40 anos de Abril': 
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Encerrou ciclo de conferências  da 

ART: Lembrar Abril,  

Renovar o Ideal de Abril 

Coronel Sousa e Castro 

Centro Comunitário de  

Telheiras  

 tem nova diretora 

Dra Teresa Pinho 

Psicóloga de formação trabalha há 32 

anos na Santa Casa da Misericórdia de 

Lisboa. Durante 20 anos desempenhou 

funções no Centro Comunitário do Bº 

dos Lóios, em Marvila, os últimos 7 

como Diretora. Desde Janeiro está 

como Diretora do Centro Comunitário 

de Telheiras (CCT) 



 
cultura e lazer 

Conheça as vantagens de ser sócio da Art 

e junte-se a nós  

Contactos do CoroArt 

Email: cantores.coro.art@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/coroart 

Quem pode pertencer 

ao CoroArt? 
Qualquer pessoa que satis-

faça o teste de voz e afina-

ção feito pela nossa maes-

trina e que cumpra 3 condi-

ções: empenho na aprendi-

zagem das peças, pontuali-

dade e assiduidade. 

 

Onde e quando são os 

ensaios? 
No Centro Comunitário de 

Telheiras (quase em frente 

da sede da ART), todas as 

terças-feiras, das 21h30 às 

23h30. Quando há concer-

tos, temos normalmente 

mais ensaios nas “vésperas”. 

 

É preciso saber música? 
Não é necessário saber 

música, embora saber ler 

uma pauta facilite a aprendi-

zagem de uma nova peça. 

 

Como é um ensaio? 
Um ensaio começa com 

exercícios de voz e aqueci-

mento, continua com  a 

aprendizagem da(s) peça(s) 

e termina com um curto 

convívio à volta de um bolo 

que alguém levou… 

 

Como posso entrar no 

Coro? 
Sugerimos 

1) Assistir a um ensaio para 

ver se gosta;  

2) fazer o teste de voz e afi-

nação. 

 

Mais alguma coisa 

necessária? 
Sim: 

3) Ser sócio da ART;  

4) pagar uma quota mensal 

de 10 euros;  

5) as 3 condições da primei-

ra resposta. 

 

Quem dirige o Coro? 
A direcção (3 coralistas elei-

tos anualmente) e a Maes-

trina (direcção artística) 

 

O que “ganho” em per-

tencer ao Coro? 
Ter o prazer de cantar em 

conjunto, boa disposição e 

alívio do “stress”, estar inse-

rido num ambiente de cama-

radagem, para além das 

vantagens de ser sócio da 

ART. 

 

A história do 

CoroArt 
  
O CoroArt foi fundado em 

Maio de 1990. Constituiu 

uma das primeiras activi-

dades promovidas pela 

Associação de Residentes 

de Telheiras, implementa-

da por um grupo de asso-

ciados residentes neste 

bairro. 

Tem actualmente cerca 

de 20 elementos. 

A nossa primeira apre-

sentação pública teve 

lugar no Natal de 1990 

pelos cafés de Telheiras, 

numa intervenção com 

música alusiva à época. 

Desde a fundação e até 

Maio de 2006 fomos diri-

gidos pelo Maestro José 

Leonardo, apresentando 

em média cinco a seis 

espectáculos por ano. 

Actuámos em Telheiras, 

no Lumiar e noutras 

zonas de Lisboa, assim 

como em diversos pontos 

do País. Participámos 

também em diversos 

encontros de Coros. O 

nosso repertório incluiu 

música polifónica dos 

Séculos XV a XVII, estiliza-

ções da música popular 

portuguesa e músicas 

sefarditas de composito-

res contemporâneos. 

De Setembro 2006 a 

Dezembro de 2013, sob a 

direcção do Maestro Luís 

Almeida, alargámos o 

repertório a peças mais 

contemporâneas, cantá-

mos músicas de amor, 

uma Missa para Vozes 

Vulgares, dançámos 

músicas escocesas, 

montámos o espectácu-

lo Os Dias da Rádio, que 

apresentámos na Biblio-

teca Orlando Ribeiro em 

Telheiras e em 2013 pre-

parámos um concerto 

com Canções Heróicas 

de Lopes Graça, que 

apresentámos na Biblio-

teca Orlando Ribeiro e na 

Casa da Achada.  

Em 2014 iniciamos um 

novo ciclo, agora sob a 

direcção da Maestrina 

Sara Afonso. No arran-

que, e para comemorar 

os “40 anos de Abril”, 

estamos a ensaiar 3 can-

ções de Zeca Afonso, 

harmonizadas para coro 

misto por Carlos Garcia e 

por um nosso colega de 

coro, Armando Concei-

ção. 

  

A cantar  

há 24 anos 

Maestrina Sara Afonso 

Ensaio do Coro no Centro Comunitário 
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Rua Prof Mario Chicó nº 5 tel 217568103 


