
O renascer da ART marca 

por trazer novas actividades 

mas também reactivar 

anteriores. Depois das 

primeiras edições do 

Festival de Telheiras se 

terem revelado um sucesso 

nos jardins da Praça 

Central, este mês é a 

ALAMEDA ALAMEDA ALAMEDA 

ROENTGEN ROENTGEN ROENTGEN que é 

palco do Festival de 

Bairro. Os objectivos 

e conceito mantêm-

se inalterados: 

estimular o convívio 

entre os residentes e 

entre estes e as 

instituições locais; 

valorizar o espaço 

público e incentivar à 

utilização do mesmo; 

promover o comércio 

local e o bem-estar 

dos residentes.  

O Festival contará com a 

frequente FEIRA DA FEIRA DA FEIRA DA 

TRALHATRALHATRALHA   (onde está 

convidado a participar com o 

que já não quiser ter por 

casa mas não queira deitar 

fora) e espaços 

permanentes: animação, 

pela Escola Técnica 

Psicosocial de Lisboa; 

leitura e convívio; loja de 

Tecnologia amiga do 

ambiente; DESPORTOS DESPORTOS DESPORTOS 

DIVERSOSDIVERSOSDIVERSOS e JOGOS JOGOS JOGOS 

TRADICIONAISTRADICIONAISTRADICIONAIS.  

A programação começa no 

dia 18 às 19h com o (re)

conhecido grupo “UXU UXU UXU 

KALHUSKALHUSKALHUS”, que em 2010 

lançaram o DVD “10 anos 

de Folk em Português!” a 

dinamizar um workshop de 

DANÇAS TRADICIONAISDANÇAS TRADICIONAISDANÇAS TRADICIONAIS! 

Ainda essa noite, o grupo 

“ENSEMBLE SONGENSEMBLE SONGENSEMBLE SONG” 

encantará com o seu estilo 

característico.  

Dia 19 de Março o programa 

começa ás 10h30 com 

IOGA FAMILIARIOGA FAMILIARIOGA FAMILIAR   e às 

11h30 com CHICHICHI---KUNGKUNGKUNG! Da 

parte da tarde haverá HIPHIPHIP---

HOPHOPHOP às 15h, Aeróbica às 

16h, DANÇAS DE SALÃODANÇAS DE SALÃODANÇAS DE SALÃO   

às 17h. Haverá ainda 

espaço para a realização de 

uma GINCANA PAIS E GINCANA PAIS E GINCANA PAIS E 

FILHOS FILHOS FILHOS para celebrar o dia 

do pai! Ao princípio da noite 

são as bandas locais “SOB SOB SOB 

ESCUTAESCUTAESCUTA” (19h) e 

 III   FESTIVAL DE TELHEIRAS ...JÁ ESTE MÊS!!!  PRÓXIMOS EVENTOS: 

 4 MARÇO 10:00H……..

 Desfile de Carnaval 

 5,6 MARÇO 10:00 H…… 

    VII TORNEIO JOGO DA MALHA 

 12 MARÇO 14:00H……         

“Vou fazer o meu Saco” 

Workshop  - Sede ART 

 18, 19 e 20 MARÇO…  

  III  
FESTIVAL DE  TELHEIRAS 

Alameda Roentgen 

 30 MARÇO  21:00H….. 

”Não Há Plásticos em Tel-

heiras” BMOR 

 27 ABRIL 21:00H..……. 

“Há Resiliência em Tel-

heiras” BMOR 

 13 MAIO  21:30H……

teatroàparte - BMOR 

“Esta noite improvisa-se “ 

MARÇO 2011 | Número 4, Nova série 

INFORMAÇÃO 
ASSOCIAÇÃO DE RESIDENTES DE TELHEIRAS  

 

“SOUNDSEEDSOUNDSEEDSOUNDSEED” (21h) que 

vão dar espectáculo. 

No Domingo a dinâmica 

mantém-se, de manhã 

IOGAIOGAIOGA (10h30) e TAITAITAI---CHI CHI CHI 

(11h30) e da parte da tarde 

para além de uma 

CICLOFICINACICLOFICINACICLOFICINA (onde 

poderá aprender e/a reparar 

a sua bicicleta) vai haver 

workshop de CAPOEIRACAPOEIRACAPOEIRA às 

15h, ZUMBAZUMBAZUMBA às 16h, 

LINDY HOP LINDY HOP LINDY HOP às 17h e 

DANÇAS ESCOCESASDANÇAS ESCOCESASDANÇAS ESCOCESAS   às 

18h. Às 19h o encerramento 

do Festival contará com 

uma dinâmica que envolva 

todos os participantes! 

Venha fazer do bairro 

um Festival!  

Contamos consigo neste 

evento que é para si, para 

todas as idades e para toda 

a gente! 

mailto:joaopc@netcabo.pt
http://www.myspace.com/uxukalhus
http://www.myspace.com/ensemblesong
http://lhlx.blogspot.com/
http://cicloficina.wordpress.com/


 

Neste Carnaval em Telheiras as ruas encheram-se de crianças em festa.  

As escolas reuniram-se na sede do agrupamento espalhando alegria pelo caminho. 

E foi assim que os vinte e 

um elementos do grupo 

teatroàparte aceitaram o 

desafio de Pirandello 

deixando em Lisboa as suas 

vidas quotidianas para 

rumarem à plácida e 

aprazível cidade de 

Abrantes. Nos dias 25, 26 e 

27 de Fevereiro cumpriu-se 

o tão esperado, e sempre 

especial, fim-de-semana de 

estágio.  

Na sexta-feira, à medida 

que os carros iam 

chegando, não se media o 

cansaço da semana e da 

viagem, valorizava-se antes 

a alegria do encontro e a 

expectativa do que ali se ia 

passar. Também, 

naturalmente, quer pelo 

exemplo de anos anteriores 

quer pelo empenho 

identificador do grupo, a 

verdade é que, logo nesse 

serão, o texto do autor 

absorveu a atenção de 

vários apartianos.  

No sábado, o entusiasmo 

para o trabalho intensivo - 

de manhã, à tarde e à noite 

- foi favorecido por 

condições muito 

particulares: a Pousada da 

Juventude abrantina 

beneficia de uma 

localização privilegiada, com 

o Tejo aos pés, 

deliciosamente banhado por 

um sol generoso e cúmplice. 

É então que a arte do 

dramaturgo ganha corpo, 

voz, sentidos. A palavra 

escrita deixa, naqueles 

momentos, essa divina 

solidão intemporal, para se 

tornar na matéria da nossa 

criação cénica. Ensaia-se, 

experimenta-se, repete-se… 

e o sussurro, o grito, o 

canto, o choro e o riso 

dão corpo à peça feita de 

todas as peças que 

compõem esta sinfonia 

humana.  

Por isso, quando, no 

domingo, depois de uma 

última sessão de 

trabalho, nos preparamos 

para regressar, há um misto 

de sentimentos que não 

precisam de ser ditos para 

se manifestarem em cada 

olhar, em cada sorriso, em 

cada gesto: este fora um 

breve e doce tempo mágico. 

Nele se estreitaram laços, 

se respeitaram diferentes 

energias, se partilharam 

experiências, se acertaram 

ritmos, enfim, se viveu a 

partilha na verdadeira 

acepção da palavra. 

Conscientes de que ainda 

há um longo caminho a 

percorrer até à estreia da 

peça, no dia 13 de Maio, 

ficou claramente fortalecida 

a vontade de nos lançarmos 

ao trabalho para o 

oferecermos ao nosso 

público com toda a alegria e 

rigor há muito reconhecidos 

no grupo teatroàparte.  
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SEGUNDAS E QUARTAS 

19:30 ÀS 20:00 

TERÇAS E QUINTAS 

19:00 Às 20:00 

CENTRO COMUNITÁRIO 

DE TELHEIRAS 

Com Isabel Cristina  

e João Anjos 

arttelheiras@gmail.com 

UMA ARTE ÀPARTE 

ACONTECE EM TELHEIRAS 

PUBLICIDADE 

“Hoje deixam-se 

voluntariamente as 

obras de arte na sua 

divina solidão 

intemporal!  

 

leva a cena 

Esta noite improvisa-se 

de Luigi Pirandello 

13, 14, 20, 21, 27, 28  

de Maio às 21h30,  

28 de Maio às 16h00 

Biblioteca Municipal 

Orlando Ribeiro 

http://teatroaparte.no.sapo.pt/ 

mailto:arttelheiras@gmail.com
http://teatroaparte.no.sapo.pt/


A horta partilhada de 

Telheiras está a beneficiar 

deste Inverno chuvoso para 

nos presentear com um 

fantástico crescimento dos 

seus produtos agrícolas – 

as alfaces, as couves e os 

alhos franceses são os 

produtos em destaque.  

O mês de Janeiro ficou 

marcado pela „construção‟ 

da primeira cama elevada - 

uma das indicações da 

permacultura que segue a 

lógica do “problema ser 

solução”: tínhamos ramos e 

folhas sem destino e, ao 

colocá-los debaixo da terra, 

enriquecem o solo com os 

seus nutrientes a curto, 

médio e longo prazo. 

Depois de alguns de nós 

terem ido visitar a horta de 

permacultura da Faculdade 

de Ciências, 

compreendemos a 

importância da utilização da 

técnica de mulching (para 

proteger a terra da erosão 

e enriquecê-la) e da 

consociação das 

culturas, pelo que 

juntámos alhos às 

alfaces e feijão e favas 

às couves. 

Para o mês de Fevereiro 

prepara-se a plantação de 

tomate, abóbora e cenoura!  

A horta continua em 

permanência aberta 

a quem quiser 

participar!  

Basta para isso escrever 

um e-mail para 

hortadetelheiras@googlegr

oups.com ou dirigir-se à  

sede da ART. 

em Telheiras através de 

uma exposição dos 

cartazes e de 

fotografias dos 

mesmos. Durante a 

palestra podemos 

presenciar momentos de 

boa-disposição, de 

esclarecedora informação 

sobre os princípios e 

aplicações da permacultura 

e de partilha.  

David Avelar, da Faculdade 

de Ciências desenvolveu o 

conceito, focado nos 

princípios de cuidar da terra, 

cuidar das pessoas e 

partilhar os excedentes. 

Tiago Silva, de uma maneira 

dinâmica pôs a sala a lançar 

foguetes „sonoros‟ e 

demonstrou aplicações 

práticas da permacultura 

nas Canárias e Portugal. 

 Jorge Cancela, o terceiro 

palestrante, apresentou o 

projecto que a AVAAL 

(Agência de Valorização 

Ambiental da Alta de Lisboa) 

tem para essa zona, com 

enfoque na realização de 

um parque hortícula.  

O debate permitiu 

esclarecer dúvidas em 

relação a este projecto e 

também a questões técnicas 

de utilização de lagos e de 

mulching, entre outras.  

O mês de Janeiro de 2011 

marca um inicio de ano 

cheio de Iniciativas da 

Transição em Telheiras, 

cada vez mais presente na 

mobilização dos residentes. 

Fica igualmente marcado 

pela criação de um logótipo, 

de um marcador de livros e 

das mais diversas 

actividades – filme, passeio 

de bicicleta, visita a horta de 

permacultura, palestra sobre 

o mesmo tema e atelier para 

famílias. 

No dia 26, antes da palestra 

sobre permacultura, 

pudemos revisitar alguns 

dos eventos da Transição 
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CANTINHO DA HORTA  

TELHEIRAS EM TRANSIÇÃO 

ENSAIOS ÀS TERÇAS 

21:30 ÀS 23:30 

CENTRO COMUNITÁRIO 

DE TELHEIRAS 

Precisamos de 

vozes masculinas!! 

cantores.coro.art@gmail.com 

PUBLICIDADE 

Todo o auditório da BMOR 

lançou foguetes com a 

animação do Palestrante 

Tiago Silva 

mailto:hortadetelheiras@googlegroups.com
mailto:hortadetelheiras@googlegroups.com
mailto:cantores.coro.art@gmail.com
http://www.artelheiras.pt/


 

 Contactos da ART -  Associação de Residentes de Telheiras   
 

Sede - R. Prof. Mário Chicó, 5 -  1600-643 Telf- 217568103 

Atendimento entre as10.00/13.00h e as 14.00/20.00h -Jorge Guimarães 

 

Sítio na Internet -  http://www.artelheiras.pt/   

Email – arttelheiras@gmail.com ● Transição de Telheiras - http://ecotelheiras.wordpress.com/  

www.facebook.com/artelheiras 

A ARTInformação convida todos os sócios e residentes a 

escreverem neste espaço reservado a esse fim. 

 

Aceitam-se fotos, poemas, textos, e todas as formas de 

expressão de pensamentos ou sentimentos em relação ao 

nosso Bairro.  

Podem-nos contactar através da sede, telefone ou e-mail! 

A História deste Convento 

único data do século XVII: 

D. João de Cândia, que por 

ser natural da ilha do Ceilão 

(actual Sri Lanka), torna o 

Convento de Telheiras o 

único monumento da sua 

época construído pelo 

Oriente em Lisboa.  

A frequência por D. João V, 

D. José e pelo próprio 

Marquês de Pombal deveu-

se à criação da Irmandade 

de Nossa Senhora da Porta 

do Céu, em 1625, tendo o 

próprio Marquês de Pombal 

presidido a sua Mesa. 

Devido a este facto, após o 

sismo de 1755, o Convento 

foi uma das primeiras 

reconstruções de Lisboa.  

A presença regular da corte 

trouxe para 

Telheiras muitas 

famílias nobres, 

e a história 

conta que as 

Ordens 

Religiosas foram 

expulsas em 

1833 para 

ocupação pelo 

exército liberal 

(em plena 

guerra civil) e 

que em 1910 o Convento foi 

ocupado por diversas 

famílias para os mais 

variados fins.  

Consistindo o Convento 

numa reconstrução 

pombalina é reconhecido às 

paredes um carácter de 

segurança, que revogam as 

opiniões de que não poderá 

ser restaurado.  

E agora? Qual o destino 

para o convento? 

Abandonado e utilizada a 

sua envolvência para 

aparente lixeira, quais os 

projectos para este 

património da cidade numa 

propriedade de valor 

impensável? 

Em data a marcar, ainda no 

mês de Março, o Prof. 

Andrade Lemos estará na 

ART a apresentar os 

argumentos contra a 

demolição do convento. 

Serão convidadas as 

entidades envolvidas, 

nomeadamente Junta de 

Freguesia do Lumiar, 

Câmara Municipal de Lisboa 

e EPUL.       Fica desde já 

o leitor igualmente 

convidado! 
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HISTÓRIA DE TELHEIRAS (EM RISCO?)  

ESPAÇO RESIDENTE 

Consistindo o 

Convento numa 

reconstrução 

pombalina é 

reconhecido às paredes 

um carácter de 

segurança, que revogam 

as opiniões de que não 

poderá ser restaurado.  

TREINOS ÀS TERÇAS E 

QUINTAS 

20:30H ÀS 22:00H 

PAVILHÃO DA ESCOLA 

SECUNDÁRIA DO LUMIAR  

Responsável 

Sr. José Fernandes 

http://artandebol.blogspot.com/ 

DANÇAS ESCOCESAS 

ENSAIOS ÀS TERÇAS E 

QUINTAS 

 20:00H ÀS 22:00H 

ATL CARNIDE CENTRO 

Com Professor Roger Picken 

http://sites.google.com/site/
telheirasscd/ 

http://artandebol.blogspot.com/
http://sites.google.com/site/telheirasscd/
http://sites.google.com/site/telheirasscd/
http://sites.google.com/site/telheirasscd/

