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O Espírito da ART

Entrevista a 
António Gomes
Restaurante UAI!          

Noticias / Agenda                      

Rectâgulo Mágico                     

A ART - Associação de Residentes de Telheiras - foi fundada há 25 
anos quando Telheiras nascia como Bairro na preferia Norte da 
cidade de Lisboa. Telheiras era, nessa altura, uma zona ainda de 
características rurais com fracas acessibilidades. Entrava-se pela 
estrada de Telheiras pelo topo norte do Campo Grande ou pelo 
lado da Luz, uma estrada estreita onde hoje está a Rua Fernando 
Namora. Telheiras começou a ser habitado por gente jovem, casais 
de recém licenciados, logo se criou o mito do bairro dos doutores. 
Era no início um bairro muito sossegado, não havia complicações 
de trânsito para sair ou entrar em Telheiras.

Na origem da ART estiveram as preocupações de um grupo de 
moradores para promover um urbanismo de qualidade num bairro 
nascente, garantir a construção de infra-estruturas, emitir opinião 
sobre as opções urbanísticas que iam sendo implementadas em 
Telheiras. A ART associava a estas preocupações a promoção da 
animação e da festa. Existe ainda na memória de muitos as anima-
das sardinhadas e as festas dos Santos Populares. A Associação 
esteve sempre na primeira linha na defesa das melhores soluções 
para o bairro. A ela, e ao esforço dos que nela trabalharam, se �cam 
a dever muitas das conquistas de Telheiras.

Hoje o nosso bairro está consolidado, a ART continua a ser uma 
presença forte uma força de representação, um espaço de cultura, 
uma equipa incentivadora de animação e lazer. Dos Telheirenses 
que são pessoas cultas e interessadas pelos problemas do mundo, 
espera-se que possam dar exemplo e fazer do seu bairro uma 
comunidade precursora na adopção de modos de vida que apon-
tam para a defesa do ambiente, para o combate à poluição, em 
defesa da e�ciência energética, rumo a uma nova sociedade.

Ser sócio da ART é uma contribuição para a promoção do civismo e 
da cidadania ativa.

A Direção ART

 2

 3

4

Rua Professor Francisco Gentil 36B       
www.equilibrio-holistico.com

TEL 217 574 531

PRODUTOS NATURAIS

Acupunctura

Shiatsu

Osteopatia

Nutrição

Estética

25
ANOS

ART
Associação 
de Residentes de Telheiras

. 19 - 23
JUN



ART Informação  Página 2
 

 ANTÓNIO GOMES - Um Restaurante Mineiro em Telheiras 

QUE LIGAÇÃO TEM COM O BAIRRO DE TELHEIRAS?

QUAIS OS PLANOS PARA O FUTURO?

QUEM É ANTÓNIO GOMES?

Nascido em V. N. de Gaia , tendo estudado inicialmente no 
Externato de Gaia, licenciou-se posteriormente na Faculdade 
de Economia do Porto, localizada nessa época nas águas 
furtadas da “Praça dos Leões” , perto da Cordoaria. Foi 
descendo de Norte para Sul, tendo residido durante dois 
anos em Leiria e  foi nessa altura que pela primeira vez pisou 
solo de Telheiras. Fazia o serviço militar na EPAM , Escola 
Prática de Administração Militar,  na Alameda das Linhas de 
Torres, e percorria os caminhos de Telheiras ( sem prédios ) 
em passo de corrida englobado num  pelotão de instrução 
daquela instituição militar.

Premonitoriamente Telheiras �cou na memória a tal ponto 
que já numa fase adiantada da sua formação, como técnico 
ligado à promoção de habitação e como Director da 
Cooperativa de Habitação COOCICLO promoveu várias 
habitações perto dos depósitos de água da EPAL, onde 
chegou a residir durante vários anos. 

Esta atividade de promotor de Habitação levou a estender a 
acção  da cooperativa a espaços que não pertencendo a 
Telheiras lhe estão muito próximos, quer perto do Paço do 
Lumiar, quer perto da Quinta dos Inglesinhos. Entretanto foi 
vendo crescer o bairro onde, segundo o PDM de Lisboa, era a 
zona da cidade onde se consumia mais papel.

Tomando a decisão de criar  um restautante de gastronomia  mineira conjuntamente com uma cidadã de Minas Gerais, desejou 
que o mesmo se localizasse em Telheiras. Tal não se tornou possível na altura e, também curiosamente, Telheiras voltou a estar 
presente na  decisão de alterar a localização do restaurante uai!  da Rocha do Conde de Óbidos para o Norte da cidade, para 
Telheiras.

Assim renasce o uai!  na antiga Adega da Quinta de S. Vicente . Sendo o Restaurante uai!  especializado  cachaça (bebida destilada 
derivada da cana de açucar) , esta também se envelhece em barris de carvalho e a cana também de espreme para obter a garapa 
(suco da cana) que uma vez fermentado e destilado se obtém dos melhores destilados a nível mundial. A Adega enquanto espaço 
produtor de vinho, não está assim tão longe da cachaça. 

A nova localização em Telheiras vai proporcionar a realização de eventos e acções, dada as características  da antiga Adega da 
Quinta de São Vicente, chamando os residentes de Telheiras a uma presença ou participação num espaço  com preponderância 
cultural.

RESTAURANTE UAI!
COMIDA MINEIRA Rua Prof. Francisco Gentil 
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     NOTÍCIAS
AGENDA

AUDIÇÃO CLASSES GUITARRA
Dia 21 de Fevereiro teremos a 

oportunidade de assistir à audição 
das classes de Guitarra da ART a 

partir das 21:00 na Biblioteca 
Municipal Orlando Ribeiro.

CINECLUBE DE TELHEIRAS
AGENDA FEVEREIRO

13 FEV - Habemus Papam 
de Nanni Moretti

20 FEV - Concerto com 
Ash is a Robot + Lydia’s Sleep
26 FEV - ESTREIA NACIONAL:

Eu, Martim //  Talvez // 
Assim como todos os dias 

(Luciano Sazo - Aliança Filmes).

CORO ART
Precisam-se vozes masculinas, se 
estiver interessado assista a um 

ensaio do Coro Terça-feira às 21:20 
no Centro Comunitário de Telheiras.

25 ANOS ART
Em Junho a ART celebra 25 anos de 
existência. Não perca o regresso do 

Festival que tanto promete.

TEATROÀPARTE
O tão esperado regresso do 

Teatroàparte realizar-se-à em Maio 
na BMOR.

ASSEMBLEIA GERAL APROVAÇÃO
Realizou-se no passado dia 24 de 

Janeiro a Assembleia Geral Ordinária 
para a aprovação das contas da ART 
do exercício de 2011. As contas de 

2011 foram aprovadas por
 unanimidade. Em breve 

realizar-se-à Assembleia Geral para 
aprovação das contas de 2012.

O MERCADO BIOLÓGICO ESTÁ EM PLENA ATIVIDADE
ESTÃO PREVISTOS DESCONTOS PARA OS SÓCIOS DA ART
O mercado de produtos biológicos tem tido uma boa aceitação da população de Telhei-
ras. Os produtores têm revelado um grande empenho e asseguram uma tenda didática 
com explicações e receitas sobre produtos biológicos. A direção da ART já apresentou 
uma proposta de regulamento à Câmara Municipal de Lisboa para que o mercado �que 
institucionalizado. É intenção da direção da ART que esse mercado se possa transformar 
numa feira com outras valências, como, por exemplo, artesanato, colecionismo, velharias. 
E haverá também feiras temáticas ocasionais como �ores, trocas, etc. Logo que o mercado 
biológico esteja institucionalizado, está previsto que os associados da ART passem a 
bene�ciar de um desconto de 5%. 

INAUGURAÇÃO BIKE CHECK
Foi inaugurada no passado dia 2 de Fevereiro a O�cina de bicicletas Bike Check na Estrada 
de Telheiras nº 159.

ENCERRAMENTO DO RESTAURANTE CHILL’S E CAFÉ JERONYMO
Foi com surpresa que observámos ao movimento de mudança deste comércio de restau-
ração tão conhecido em Telheiras, funcionava ao mesmo tempo como centro de convívio 
e ponto de reunião dos residentes do bairro. A sua localização também constituia um 
ponto de referência, assim como a estação do metropolitana do qual era contíguo.

NOVO CARTÃO ASSOCIADO ART
Os associados da ART já podem obter o seu novo cartão na ART. Este cartão tem a fotogra-
�a do titular e será válido para 2013. Estamos a fazer contactos com comerciantes do 
Bairro para obter descontos para os associados. Em breve divulgaremos essas vantagens. 
Todos os associados com quotas em atraso devem dirigir-se à nossa sede para regularizar 
a situação e obter o novo cartão. Só assim terão acesso aos descontos e demais vantagens 
que ele proporciona.

HORTA COMUNITÁRIA
A ART já assinou com a Câmara Municipal  o protocolo para a horta que lhe foi atribuída. 
O responsável pela coordenação do nosso talhão é o nosso associado Sr Rodrigo Almei-
da. No lote da ART foram criados 9 mini-talhões para serem tratados individualmente ou 
em equipe. Todos os participantes constituem o Clube da Horta.

ASSEMBLEIA GERAL
Decorreu no passado dia 24 de janeiro uma Assembleia Geral para aprovação do relatório 
e contas de 2011. Logo no inicio da sessão o Sr Hernâni Mergulhão, que faz parte em 
nome da ART do Conselho Geral do Agrupamento Escolar que integra as escolas do nosso 
bairro, informou sobre as mudanças em curso nomeadamente a criação de um mega 
agrupamento ( o maior de Lisboa!) que incluirá, no total, cerca de 10 escolas. O s associa-
dos da ART que tenham �lhos nas escolas deste agrupamento são convidados a organi-
zar-se para debater assuntos de interesse comum. Na Assembleia Geral forma ainda 
abordados outros assuntos de interesse da Associação e foi aprovado e relatório apresen-
tado verbalmente pelo presidente e as contas,  preparadas pelo Dr Vasco Fonseca, já de 
acordo com o novo plano de contabilidade que engloba as organizações sem �ns lucrati-
vos. Um dos vice presidentes destacou e louvou o papel do Presidente pela forma como 
tem conduzido a Associação e destacou o papel do Sr Jorge Guimarães do Secretariado 
que tem assegurado de uma forma permanente e empenhada o funcionamento da 
associação. Todos os presentes se associaram a estes louvores.

DE COLABORADORES 
PARA TRABALHO VOLUNTÁRIO

A ART NECESSITA 

+ INFO 21 756 81 03
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Um sítio onde entramos e nos esquecemos do tempo...

Costumo dizer que a horta partilhada de Telheiras é, para mim, uma espécie de 
“rectângulo mágico”. Um sítio onde entramos e nos esquecemos do tempo, 
dos inúmeros afazeres e das contrariedades quotidianas, mas sobretudo de 
nós mesmos!

Mas, para lá de local “terapêutico”, a horta de Telheiras tem sido um importante 
foco de formação, amizade e desenvolvimento pessoal. Foi lá, e graças à horta 
e à Iniciativa de Transição de Telheiras (ITT), que conheci vizinhos e amigos 
fantásticos – alguns dos quais infelizmente, por motivos pessoais, tiveram de 
se afastar do projecto, embora continuem presentes e inspiradores, mesmo à 
distância.
 

próprio espaço tomou. Já reunimos à chuva e ao sol, recebemos e demos formação, mas principalmente 
aprendemos muito, sobre plantas, sementeiras, colheitas e novas formas de olhar e lidar com a natureza. 

Da minha experiência dos últimos dois anos recordo os momentos bons – quando aparecem amigos e mais 
mãos para ajudar ou crianças que, por qualquer razão, se sentem sempre muito felizes na horta, ou simples-
mente transeuntes que nos interpelam curiosos – e os maus: o pior foi no verão passado, quando �cámos 
sem água e estivemos a ponto de desistir.

Espécie de miniatura do nosso minúsculo país, na horta já aconteceram tantas 
coisas, entre o que sonhámos, planeámos, �zemos e o rumo que por vezes o

Entretanto, embora sejamos poucos, a horta evoluiu e 
continua a crescer, norteada pelos princípios da agricultu-
ra biológica e da permacultura. 
Praticamente todo o terreno cultivável está hoje assente 
em “camas elevadas”, ou seja, um solo 100% orgânico, de 
altíssima qualidade e cuja produtividade se começa a 
revelar exponencial. 

E queremos continuar a cultivar, a aprender sempre que lá 
vamos, a fazer novos amigos e a acolher todos os 
voluntários que a nós se quiserem juntar, num espírito de 
abertura, amizade e entre-ajuda. Por isso, se gosta de agri-
cultura, contacte a ART ou venha visitar a horta partilhada 
de Telheiras!

                                                                                    Marta Leandro

Marta Leandro

Horta Partilhada de Telheiras

RECTÂNGULO MÁGICO
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