
 

Estamos a chegar a uma 
fronteira que é a fronteira do 
planeta que habitamos. 
Andámos demasiado de-
pressa, crescemos desmesu-
radamente e - paradoxo dos 
paradoxos! - dizem-nos que é 
necessário continuar a cres-
cer mais e mais depressa. E é 
esse o maior dilema do tempo 

atual: o crescimento não pode 
continuar — assim o exige o 
planeta— nem pode parar—
assim o exige a economia. 

E, como corolários deste, 
existem outros dilemas: 

O dilema demográfico: a 
população mundial não po-
derá crescer para lá de certos 
limites. Mas a estagnação 
populacional provocará   o 
envelhecimento e degradará 
a espécie; 

O dilema ambiental que 
nos confronta com a impossi-

bilidade de continuar a poluir 
e a lançar mais gases com 
efeito de estufa na atmosfera, 
e, em simultâneo, com a 
necessidade de o continuar a 
fazer para assegurar a mobi-
lidade e a produção industrial  

Finalmente, o dilema dos 
recursos que resulta, por um 
lado, da evidencia de não 

podermos continuar a consu-
mir indefinidamente os recur-
sos não renováveis - como 
são o solo arável, a água, a 
energia -, e, por outro lado, 
com a necessidade imperiosa 
de o fazer para assegurar a 
prosperidade material da 
espécie. 

A tecnologia, fruto da cria-
tividade e da capacidade de 
inovação do homem, será a 
solução? A tecnologia faz 
aumentar a complexidade, e 
esse aumento acarreta cus-

tos que, a partir de um deter-
minado momento, podem 
superar os ganhos ou as van-
tagens derivados do seu 
aumento. É na crescente 
complexidade das redes, que 
suportam a economia, que 
esses riscos são maiores: a 
rede eléctrica, a rede de abas-
tecimento alimentar, a rede 
de comunicações e de teleco-
municações, a rede digital, a 
rede de abastecimento de 
água e de saneamento. Foi 
Joseph Tainter quem nos 
ensinou que uma quebra 
brusca da complexidade nes-
sas redes pode provocar o 
colapso. 

O colapso é a saída natu-

ral dos dilemas.  Tal como um 
tremor de terra, o colapso é 
uma adaptação repentina de 
um sistema - físico, económi-
co ou social -, que resulta da 
libertação brusca das suas 
tensões internas. Pesa sobre 
a Humanidade a  ameaça de 
um colapso civilizacio-
nal.  Mas, tal como diz Dimitri 
Orlov, o engenheiro russo que 
viveu a queda do sistema 
comunista, o colapso não tem 
que ser necessariamente uma 
coisa má. Ele pode significar a 
destruição criativa  que per-

mite criar as condições para o 
aparecimento de novas solu-
ções.  

Só podemos imaginar o 
futuro do ser humano asso-
ciado à prosperidade, a qual 
não terá de ser, forçosamen-
te, uma prosperidade mate-
rial. 

Tudo indica que, se quere-
mos prosperar sem cresci-
mento, vamos ter de mudar 
de economia: mais local, mais 
rural, mais espiritual e mais 
solidária. Na economia do 
futuro, as soluções tem de ser 
encontradas e implementa-
das de baixo para cima. A 
preocupação principal vai ser 
a de cuidar do planeta e do 
ambiente. É imperioso des-
confiar da complexidade do 
mundo digital e da teia de 
dependências que ela provo-
ca. 

É este o futuro que espera 
os jovens. Convenhamos que 
o caminho que têm pela fren-
te não vai ser fácil. Mas per-
corrê-lo será uma tarefa esti-
mulante!. 

Luís Queirós 

Vice-Presidente da ART 
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A Art envolve-se ativamente no Festival de Telheiras. 

Participe no Festival e conheça as atividades da ART 

O Festival de Telheiras 

está de volta em 2015, para 

a sua sexta edição. De 4 a 

10 de Maio, as ruas vão 

encher-se de vida num 

evento que junta de forma 

única as instituições do 

bairro e a população. 

Depois do sucesso de 

2014, o Festival de Telhei-

ras conta mais uma vez 

com um programa repleto 

de actividades culturais, 

desportivas e de lazer para 

todas as gerações. 

Durante uma semana, 

lojas, escolas, cafés do 

bairro e diferentes espaços 

públicos vão receber work-

shops, exposições, concer-

tos e outros eventos orga-

nizados por diferentes ins-

tituições do bairro. 

No fim-de-semana, dias 

9 e 10 de Maio, a festa con-

centra-se no Jardim Pro-

fessor Francisco Caldeira 

Cabral, com animação de 

rua, concertos, dança, ilu-

sionismo, exposições, acti-

vidades para pais e filhos e 

uma feira da tralha e uma 

mostra da rede Comércio 

de Telheiras. 

Organizado pela Parce-

ria Local de Telheiras, que 

conta com 25 instituições 

do bairro, o Festival de 

Telheiras tem como objec-

tivo ser um ponto de 

encontro entre a população 

do bairro, as entidades e o 

comércio local e pretende 

criar um sentimento de 

comunidade. 

O cartaz completo e 

todas as informações sobre 

o evento podem ser encon-

tradas junto dos parceiros  

Eleições na Art 
Cumpre-se no próximo mês de Julho o período de dois 

anos do mandato dos membros dos atuais corpos geren-

tes da ART . E tal como previsto nos Estatutos deverão ser 

convocadas eleições para eleger os novos.   

No período de dois anos que agora se cumpre ,a Associa-

ção   demonstrou uma grande vitalidade  que está bem 

expressa no dinamismo das atividades desenvolvidas..  

A ART é a associação de referência de Telheiras e existe 

para servir os  seus associados e a população do Bairro. 

A direção da ART convida todos os associados a empenhar

-se ativamente na preparação das eleições que se avizi-

nham . 

Jovens reunem-se na ART 

para falar do futuro 
 

Foi no dia 22 de Abril que um grupo de jovens promo-

veu a realização de um encontro  na sede da Art. O pre-

texto era comemorar o 25 de Abril  mas os jo-vens 

optaram por centrar o tema no futuro : 

 Encontro de Gerações:  

Caminhos, Perspetivas, (R)evolução.  

A abrir a sessão houve uma intervenção da professora 

e historiadora Raquel Varela que destacou as contradi-

ções do mundo moderno e realçou a importância da 

família que cada vez se substitui mais ao Estado no 

apoio de jovens e idosos. Seguiu-se um animado deba-

te  

http://vivertelheiras.pt/comercio/
http://vivertelheiras.pt/comercio/
http://vivertelheiras.pt/tipo/parceria-local/
http://vivertelheiras.pt/tipo/parceria-local/
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Cultura e lazer 

Dia 9 e 10 de maio: passeio  Espinho -Figueira da Foz.  

Organizado por CiclART, o  Grupo de cicloturismo da ART  
Contactos  para informação  e inscrição Nuno Luz  918147321   nuno.nluz@hotmail.com   

ou   Art  217 568 103 arttelheiras@gmail.com 

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  
2/as e  4/as feiras das 19,30 às 21,00 

Contacto: 93 848 71 99 

 

Yoga II 
3/as e  5/as feiras das 19,00 às 20,00 

Contacto: 91 461 46 29 

 

Clube Phoenix 
4/as das 14,30 às 16,00 

e  5/as feiras das 14,15-17,00 

Contactos: 96 686 91 62 . 96 626 03 44  

 

Guitarra 
2/as 16,30 às 20, 30 

4/as 16,30 às 20, 30 

5/as 17,30 às 20, 30 

Contacto: 96 501 23 31 

 

Danças de Salão 
3/as feiras das 18.30 às 19,30 

5/as feiras das 20,30 às 21,30 

Contacto: Art 

 

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 
3/as feiras das 20:00 às 22:00 

5/as feiras das 20:00 às 22:00 

Contacto: 92 522 18 43 

 

Piano 
Contacto 91 230 47 43 

 

Jogo da Malha 
Sábados 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 

 

Andebol 
Contacto: 91 724 31 08 

 
Contacte a ART para conhecer as condições de 

frequência de cada atividade 

Viajar de carro  pela 

costa portuguesa  durante 

uma viagem de férias pos-

sibilita uma vivên-

cia  particular dos 

locais  por onde se passa, 

onde as paisagens 

ganham uma forma de 

beleza à medida da veloci-

dade. Quando nos propo-

mos a percorrer esse 

espaço de bicicleta, e por-

que a velocidade é outra, a 

percepção dos lugares, 

dos materiais, das cores e 

das pessoas, ganha mais 

forma,  intensidade e emo-

ção.   

O grupo de cicloturismo 

da ART já há muito que 

aprecia esta velocidade, 

ora nos passeios domini-

cais pela cidade de Lisboa 

e proximidades, ora em 

programas mais alargados 

e ousados a outros luga-

res. 

Porque queremos par-

tilhar este prazer, estamos 

a dinamizar um pas-

seio  de fim de semana 

pelas ciclovias e caminhos 

de Espinho à Figueira da 

Foz, sempre junto, ou mui-

to próximo,  da costa e das 

praias. Iremos percorrer 

parte das Dunas de S. 

Jacinto, onde faremos a 

travessia de barco, passa-

remos por Mira, pelo Cabo 

Mondego, Serra da Boa 

Viagem, entre outros luga-

res de particular beleza 

natural.. 

Trata-se de uma inicia-

tiva criada a pensar no 

normal utilizador da bici-

c l e t a ,  e m  q u e 

a  distância  e o ritmo é  o 

de passeio turístico,  de 

lazer e sem pressa de che-

gar.   

Pretendemos partilhar 

o prazer de andar de bici-

cleta,  num percurso bem 

consolidado  de  ciclovias 

do país, inseridas numa 

região de grande bele-

za natural construída. 

Queremos ainda partilhar 

um fim de semana diverti-

do, diferente e com aven-

tura. 

Disfrutar a paisagem Disfrutar a paisagem 

sem pressa em cima sem pressa em cima 

de uma bicicletade uma bicicleta  


