
 

O estado da arte é o nível 

mais alto de desenvolvi-

mento, seja de um aparelho, 

de uma técnica ou de uma 

área científica. Ele indica, 

portanto, o ponto em que o 

produto em questão deixa 

de ser um projeto técnico 

para se tornar uma obra-

prima. 

Poderá a ART atingir o 

“estado da arte”? Talvez, 

mas não é essa a nossa 

intenção. Ainda que o “bom” 

seja inimigo do “ótimo”, já 

nos contentamos com o 

bom e nos mais de 25 anos 

de existência da ART pode-

mos afirmar, sem arriscar 

errar, que o desempenho da 

ART mesmo que não reunin-

do unanimidade é conside-

rado pela generalidade dos 

sócios e residentes, senão 

bom pelo menos útil. 

Contudo, e contrariamen-

te ao que seria expetável, a 

adesão dos sócios á gestão 

tem-se pautado por uma 

generalizada indisponibili-

dade, sobretudo para o 

órgão de gestão, a Direção. 

Este comportamento 

coloca em risco todo um 

trabalho passado e abre as 

portas a uma maior margi-

nalização do poder local a 

este território, porque 

todos temos consciência 

que os telheirenses têm 

pouca ou nenhuma propen-

são a revindicações coleti-

vas e mais ainda quando o 

objeto da revindicação não 

os afeta diretamente. Quan-

do assim acontece há uma 

tendência do poder local à 

omissão de intervenção 

nestes espaços. 

É consensual que o bairro 

está consolidado e que são 

raras as situações que exi-

jam dos residentes a defesa 

dos seus direitos, mas a 

intervenção de uma Asso-

ciação de Residentes tem, 

inclusive, suporte constitu-

cional: 

O artigo 73.º (Educação, 

cultura e ciência) prevê que  

“O Estado promove a demo-

cratização da cultura, incen-

tivando e assegurando o 

acesso de todos os cidadãos 

à fruição e criação cultural, 

em colaboração com os 

órgãos de comunicação 

social, as associações e fun-

dações de fins culturais, as 

colectividades de cultura e 

recreio, as associações de 

defesa do património cultu-

ral, as organizações de 

moradores …” 

E o Artigo 248.º (Delegação 

de tarefas) prevê expressa-

mente a participação das 

organizações de moradores 

no exercício do poder local;   

“A assembleia de freguesia 

pode delegar nas organiza-

ções de moradores tarefas 

administrativas que não 

envolvam o exercício de 

poderes de autoridade 

O papel da ART ultrapassa 

as justas revindicações dos 

residentes, não devendo a 

sua atuação ser apenas 

reativa, mas deve   afirmar-

se de forma pró-ativa e 

assim contribuir para a 

melhor qualidade vida da 

população. 

Para que isso aconteça é 

necessário algum esforço 

cívico por parte dos sócios, 

que conduza á criação de 

listas aos corpos sociais da 

ART, permitindo a sua dese-

jável continuidade. 

Recentemente houve elei-

ções às quais não se apre-

sentou nenhuma lista. Bre-

vemente irá haver novo ato 

eleitoral, para o qual desde 

aqui apelamos não só ao 

voto, mas á apresentação 

de listas. 

Confio numa forte respos-

ta ao apelo. 

Mario Alpalhão,  

Presidente da ART 
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Sabia que? 

 
Abriu em Telheiras, durante o mês de Maio, um 

Centro de Diagnóstico e Terapias vocacionado 

para prestar cuidados a pessoas com Alzhei-

mer ou outras Patologias Neurológicas, o Neu-

roSer.  

Qual a Abordagem do NeuroSer? 

 
 Avaliação de necessidades por equipa multi-

disciplinar: médicos, psicólogos, terapeutas da 

fala, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. 

 

 Plano de Intervenção Individual: o tipo, intensi-

dade e periodicidade é em função das necessi-

dades, podendo implicar apenas alguns perío-

dos semanais ou ser mais intensivo. 

 

 Envolvimento da Pessoa e dos Familiares: para 

motivar a pessoa, partilhar conhecimento e 

promover a qualidade das relações familiares . 

 

 Reavaliação Periódica: para avaliar se objetivos 

são cumpridos e adaptar a intervenção à fase 

da patologia. 

 

      O NeuroSer oferece condições especiais a 

todos os associados da ART, Comércio de 

Telheiras ou da Associação Alzheimer Portugal. 

Contacte ou visite o NeuroSer e saiba mais 

sobre os serviços prestados. 

Sinais de Alerta na Doença de Alzheimer 

 
1. Alteração de memória que dificulte a vida 

quotidiana; 

2. Dificuldade em planificar;  

3. Dificuldade em realizar tarefas quotidianas 

(em casa, no trabalho, nos tempos livres); 

4. Desorientação de tempo ou lugar; 

5. Dificuldade em compreender imagens 

visuais e como os objetos se relacionam; 

6. Problemas de comunicação oral e/ou escri-

ta; 

7. Colocação de objetos fora do lugar apropria-

do; 

8. Diminuição da capacidade de discernimento; 

9. Perda de iniciativa no trabalho ou social-

mente; 

10. Alterações de humor e de personalidade. 

(Saiba mais em www.neuroser.pt) 

 

 

 

Rua Prof. Delfim Santos, n.º 9 C, 1600-610 Lisboa 

21 750 6010 – www.neuroser.pt – info@neuroser.pt 

 

Alzheimer e outras Patologias Neurológicas 

Centro de Diagnóstico e Terapias 

Marque na sua Agenda  
 

 

 

 

 
 

O NeuroSer irá abrir as portas à comunida-

de já no dia 30 de Setembro. Não desperdi-

ce a oportunidade de nos conhecer melhor: 
16h00 - Acolhimento 

16h15 - Apresentação do NeuroSer 

16h30 - Comunicação do Professor Doutor  

Alexandre Castro Caldas (diretor clínico) 

17h15 - Pausa para Lanche 

17h30 - Workshops (vários) 

18h30 - Encerramento 

Evento gratuito, mas com inscrição prévia 

através de info@neuroser.pt ou 21 750 6010       

Reserve a sua vaga 
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Clube Phoenix da Art rei-

nicia atividades a 7 de Outu-

bro 
 

Os habituais encontros temáticos do Clube Phoenix terão lugar 

à quartas feiras das 14,30 às 126,00 horas e nas quintas Feiras 

das 14,00 às 17,30 horas. O primeiro encontro será no dia 7 de 

outubro às 14,30 horas com o tema Ver o olhar a Arte apre-

sentado pela Dra Isabel Moita 

Para o ano letivo que agora começa estão previstas palestras e 

visitas em Lisboa uma vez por mês . Trimestralmente haverá 

visitas fora de Lisboa com o tradicional apoio da Junta de Fre-

guesia do Lumiar. 

 Vida do Bairro  

pagina 3 

 

As eleições na ART vão realizar-se nos próximos meses . 

A Direção da ART convida todos os associados a  apresen-

tarem listas para os corpos gerentes  

No dia Europeu das Fundações, a 

Fundação Vox Populi apresenta-se 

O próximo dia 1 de outubro é o 

dia Europeu das Fundações. 

A Fundação Vox Populi com 

sede em Telheiras. na Rua Pro-

fessor Dias Amado nº 20, vai 

assinalar esse dia promovendo 

uma sessão de apresentação 

que terá lugar pelas 18,30 e 

será aberta ao público. 

 

Haverá a inauguração de uma 

exposição com os trabalhos 

executados no Cantinho das 

Mãos durante o ano letivo tran-

sato. É de destacar a exposição 

de bonecos de pano que mate-

rializam desenhos de crianças 

de quatro e cinco anos sob o 

tema “Os meninos do Nepal” 

CHI-KUNG  

na ART  
 

As atividades iniciam-se a 15 de Setembro. 

Inscrições abertas na ART  

A Junta de Freguesia do Lumiar enviou uma carta aos 

eleitores informando que nas próximas eleições legislati-

vas, ao contrário do que sucedia anteriormente,  haverá 

uma descentralização das messas de voto. 

Os eleitores residentes em Telheira— área assinalad a 

verde—votarão na escola Básica de Telheiras  

As aulas de Guitarra do Professor 

Bernardo começam a 7 de Setembro 

 

Já se encontram abertas as ins-

crições para as aulas de Guitarra 

do professor Bernardo Fernan-

des 

As aulas são dadas individual-

mente ou em conjunto e reali-

zam-se na própria sede da ART, 

abrangendo crianças a partir dos 

6 anos e adultos sem limite de 

idade. 

Existem 4 níveis em função da 

experiência anterior dos alunos e 

da sua evolução ao longo do ano: 

iniciação, médio, intermédio e avançado. 

Realizam-se duas audições por ano - uma em Fevereiro 

e outra em meados de Junho - no Auditório da Biblioteca.  

Eleições legislativas 
Saiba onde vai votar no próximo dia 4 de 

Outubro 

Aulas de Yoga  
 

As atividades iniciam-se a 14 de Setembro.( Yoga 1) e 16 de 

Setembro (Yoga 2) 

 

Inscrições abertas na ART  



 
    
 

 “Qual a verdade por detrás dos discursos 

dos políticos, dos governantes, dos econo-

mistas?” 
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  Opinião 

REIMAX 

Costuma-se dizer: para 

cada um sua verdade. O 

que é a Verdade e onde 

está a Verdade?  Todos 

buscamos e todos deseja-

mos encontrá-la, mas pri-

meiro temos que defini-la. 

Pesquisando a etimologia 

da palavra talvez encon-

tremos o fio da 

meada para condu-

zir a nossa refle-

xão. Cada civiliza-

ção parece ter um 

conceito diferente 

de verdade. Vamos 

olhar para alguns 

deles, e talvez 

encontremos algu-

mas respostas para 

as nossas dúvidas. 

Na Grécia antiga, 

a  v e r d a d e 

é aletheia ("a" indi-

ca negação e 

"léthe" significa 

esquecimento), que é aqui-

lo que se mostra e se reve-

la, na sua forma, aos nos-

sos olhos. Já para os 

judeus a verdade 

é emunah  (palavra de 

onde deriva amen). É a vir-

tude, o que há de vir e que 

há de cumprir-se. Para os 

romanos a verdade 

é veritas que é um concei-

to quase jurídico. Verdade 

é o que relata ou traduz 

fielmente o que aconteceu. 

Na fórmula "juro dizer a 

verdade e só a verdade", é 

o conceito veritas que 

estamos a utilizar. 

Temos, pois, uma verda-

de para os Gregos 

(aletheia), as coisas como 

são e sempre serão, tais 

como se manifestam no 

momento presente ao 

nosso espírito; uma verda-

de para os Romanos 

(veritas) que diz respeito 

aos fatos que foram ocor-

ridos e relatados; e uma 

verdade para os Hebreus 

(emunah) relativa às coi-

sas que serão (e que foram 

prometidas). Em síntese, 

para os gregos a Verda-

de vê-se; para os roma-

nos diz-se; para os 

judeus crê-se. 

Mas para nós, que trans-

portamos a herança gené-

tica e cultural daqueles 

povos,  qual é a verdade? A 

verdade geométrica, a ver-

dade jurídica ou a verdade 

moral ? Quem são os guias 

que orientam a nossa vida, 

os oráculos gregos, os 

profetas bíblicos, ou as 

sibilas romanas? 

No mundo de símbolos e 

de sinais que, massiva-

mente, nos envolvem a 

verdade aparece camufla-

da. Qual é, por exemplo, a 

Verdade que está por 

detrás de um anúncio da 

Coca-Cola, uma das men-

sagens mais insinuantes 

dos nossos dias? Ou qual a 

verdade por detrás dos 

discursos dos políticos, 

dos governantes, dos eco-

nomistas?  E qual  verdade 

que os meios de comunica-

ção nos mostram e nos 

apontam? 

Temos, antes de mais, de 

saber descodificar os 

sinais, que se torna-

ram  ilegíveis na complexi-

dade das novas formas de 

comunicar. Temos de 

recorrer às virtudes da 

semiótica, da hermenêuti-

ca e da interpretação que 

estão na base de novos 

oráculos, e de novas pro-

fecias. A verdade possível 

foi, no passado, reservada 

aos iluminados, aos esco-

lhidos e às elites. Julgámos 

que as novas literacias 

viriam, finalmente, revelá-

la. Mas ela parece teimar 

em camuflar-se. 

A ciência foi a nossa 

esperança de vul-

garizar a verdade, 

mas à medida que 

exploramos o áto-

mo encontramos 

novas revelações, e 

as certezas deixam 

de o ser para 

serem incertezas. 

Ficamos confron-

tados com os limi-

tes do célebre prin-

cípio de Heisenberg 

que diz mais ou 

menos isto: a bus-

ca da realidade 

mais ínfima torna-

se incerta pois 

a observação interfere 

com a coisa observada, e 

altera a própria realidade. 

Estamos pois condena-

dos a deambular neste 

labirinto, onde a verdade 

se parece esvair como a 

água por entre os dedos da 

mão. E a angústia persis-

te… 

Luís Queirós,  

Vice-presidente da ART 

Onde está a Onde está a   

verdade ?verdade ?  


