
SAIBA COMO FOI: 

 18,19, 20 MARÇO ..…….. 

III FESTIVAL TELHEIRAS 

Alameda Roentgen 

 30 MARÇO 21:00H..……. 

“Não há plástico em Tel-

heiras” BMOR 

PRÓXIMOS EVENTOS: 

 ABRIL (data a confirmar) 

    Dádiva de sangue – IPS 

 27 ABRIL 21:00H..……. 

“Há Resiliência em Tel-

heiras” BMOR 

 7 e 8 MAIO………………. 

“Curso de Introdução à 

Permacultura”  - ART 

 13 MAIO  21:30H……

teatroàparte - BMOR 

“Esta noite improvisa-se “ 

 26 MAIO 21:00H..…….  

“Há Energia em telheiras” 

BMOR 

ABRIL 2011 | Número 5, Nova série 

INFORMAÇÃO 
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“ESTA NOITE IMPROVISA-SE” 

 

 

 

 

 

 

 

Estreia a 13 de Maio  BMOR 

...À TERCEIRA É DE VEZ! 

Na verdade, a mobilização 
que em 2007 conseguiu 
realizar o I Festival Jovem 
de Telheiras- demonstran-
do ao Bairro como o jardim 
da Quinta de Santana, 
parque urbano ou jardim do 
metro, como é também 
conhecido, podia ser um 
Lugar bem animado- poderá 
vir a ter um novo incre-
mento.  
De facto, na chegada desta 
Primavera, uma terceira edi-
ção veio abrir novos cami-
nhos a uma crescente  vivên
-cia dos espaços públicos 
de Telheiras, eventos  de 
rua, actividades propícias ao 

estabelecimento e estrei-
tamento de relações de 
vizinhança. A reacção geral 
é do tipo ―queremos mais.”  

João Oliveira,  dinamizador 
desta edição do Festival de 
Telheiras, diz que os 
géneros musicais do festival 
variam, sendo importante 
conhecer preferências e 
expectativas. “O feed-back 
dos habitantes do bairro 

ajuda a preparar novas inici-
ativas. Por isso mesmo está 
a ser preparado no site da 
ART um pequeno inquérito 
para conhecer as sen-
sibilidades e desejos das 
pessoas. “ 
O FestivaL da ART 
pretende de facto fazer os 
residentes experienciar  
um espaço que é comum, 
sendo assim também de 
cada um. Sair mais de 
casa, achar graça a passear 
no bairro, conhecer locais 
de troca, compra e venda, 
serviços, actividades, talen-
tos, actividades, grupos 
organizados...“   

No passado dia 3 de Março 
a ART participou mais uma 
vez no Plenário da 
Comissão Social de 
Freguesia do Lumiar. Esta 
entidade agrega mais de 40 
outras existentes na 
Freguesia e por sua vez 
integra-se num fórum muito 
mais vasto que é a Rede 
Social de Lisboa. 
A Rede Social pretende 
fomentar a tomada de 
consciência colectiva dos 
problemas sociais e 
contribuir para soluções. 
A diversidade e dispersão 
de apoios possíveis e 
também de necessidades, 
faz com que seja muito 

difícil aos prováveis utentes 
encontrar respostas e, por 
sua vez, às entidades 
encontrarem quem  delas 
mais precisa. 
Para melhor operacio-
nalidade, a cidade de Lisboa 
está dividida em 4 zonas, 
que agregam o total das 
freguesias. Lumiar pertence 
ao núcleo Norte, juntamente 
com Charneca, Ameixoeira, 
Carnide, São Domingos de 
Benfica e Benfica. 
Do Plenário referido saíram 
3 grupos de trabalho subor-
dinados aos temas ―idosos‖, 
―educação‖ e ―toxicodepen-
dência‖ na esperança de 
desenvolver acções con-

REDE SOCIAL DE LISBOA 

cretas. O representante da 
ART decidiu aderir ao 
primeiro dos grupos que já 
começou as actividades.  
Tendo em conta que o 
―repovoamento‖ de Telhei-
ras teve início no fim dos 
anos 70, chegou o momento 
em que muitos residentes 
estão a entrar na idade da 
aposentação e numa nova 
fase da vida. A ART, 
associada a outros parceiros 
institucionais, pretende estar 
atenta a esta nova 
realidade, em cumprimento 
dos seus princípios e 
Programa 2010-2012. 
Saiba mais em:  
http://www.redesocial-lisboa.pt/ 

Se o povo tem 

razão, à terceira é 

de vez ! 

AGRADECEMOS A TODOS OS QUE TORNARAM POSSÍVEL O III FESTIVAL DE TELHEIRAS 

http://www.ipsangue.org/maxcontent-documento-100.html
http://ecotelheiras.wordpress.com/2011/03/30/permacultura-curso-de-introducao/cartaz_curso-intro-permacultura_telheiras/
http://ecotelheiras.wordpress.com/2011/03/30/permacultura-curso-de-introducao/cartaz_curso-intro-permacultura_telheiras/
http://teatroaparte.no.sapo.pt/
http://www.redesocial-lisboa.pt/


A Alameda Roetgen foi 
desta feita o lugar eleito 
para a confluência da 
animação e os resultados da 
iniciativa avaliados de forma 
positiva. Amigos, irmãos, 
vizinhos, pais e filhos, avós 
e netos, ensaiaram posições 
de esgrima, passearam em 
skis de madeira a quatro e a 
seis pés, fizeram pontaria 
com dardos, sentiram pela 
primeira vez o gozo de 
pegar nas raquetes e na 
bola de borracha emplu-
mada do badminton, joga-
ram ping-pong , fizeram 
ioga, tai chi chuan, chikung,  
compraram rifas para sor-
teios, sentaram-se na manta 
de ouvir contar histórias, 
estenderam um pano com 
umas peças trazidas de 
casa, para vender na ―feira 
da tralha‖, receberam flores 
imaginárias das mãos de 
mimos bem produzidos e 
dançaram na rua. Danças 
escocesas, hip-hop, e outros 
ritmos.  
 
àpartes PRESENTES COM 
BANCA PRÓPRIA 
 
Abrindo o véu sobre a peça 
a estrear em Maio, os 
àparte procuram figurantes 
para procissão e cabaret. Só 
dois ensaios. Fizeram um 
―casting‖ no Festival. Três 
figurantes contratados, no 
mínimo. 
O grupo de teatro do bairro, 
agora a pouco mais de mês 
e meio da estreia da peça, 
compareceu, apesar do 
período de aceleração do 
trabalho. Fez-se representar 
por vários elementos, num 
es-quema de rotatividade de 
presenças. Na banca 
montada pelo Grupo de 
teatroàparte, Mariana, 

actriz e produtora, perma-
neceu na Alameda das 
10.00 às 14.00 e das 16.00 
às 21.00, no sábado. E das 
10.00 às 13.00, no domingo.  
Doze horas em dois dias. 
Estar durante todo aquele 
tempo na banca, a repre-
sentar o grupo de teatro 
telheirense, deu-lhe uma 
visão ampla do Festival. 
Gostou muito. Mas custou-
lhe também muito, perceber 
que muita gente que ali 
haveria de gostar de ter 
estado, não esteve… 
porque não soube do 
acontecimento. 
Questões geográficas, 
de território de bairro, 
mas sobretudo de 
comunicação. ―O que 
eu acho é que faltou 
divulgação, deste lado 
de Telheiras‖ – Mariana 
refere-se à parte 
Nascente, onde habita 
e se movimenta mais. 
―As pessoas  diziam-
me. «Ah, não sabia de 
nada»! O que foi pena! 
O que vivi, gostei muito. 
Não vi o concerto de 
sexta-feira  porque não 
sou noctívaga e estava 
cansada. Mas vi as 
bandas no sábado e 
eles cantavam e 
tocavam muito bem. 
Havia de haver mais 
gente a gostar.‖  
 
UMA QUEIXA DE 
BARULHO 
 
O presidente da ART, Luis 
Pereira, esteve atento. “Por 
alto, no domingo chegaram 
a juntar-se umas 200 
pessoas e  cerca de 300 ao 
longo do dia. No sábado 
passaram pela Alameda 
umas 250 pessoas, e nos 
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III FESTIVAL DE TELHEIRAS...TEVE TANTO QUE SOUBE A POUCO 

Sair à rua aproveitando a 

oportunidade de conhecer, dançar 

e rir com vizinhos e amigos ,  foi o 

que muitos fizeram , surpresos por 

habitar um bairro animado.   

Desta feita o espaço cénico eleito 

foi  a Alamerda Roentgen. Mas o 

bairro está repleto  de palcos,  de 

lugares convidativos, e  de 

movimentos e organizações, 

disponíveis para agarrar o repto. 

Foi o caso, por exemplo, da 

ESCOLA PSICOSSOCIAL DE 

TELHEIRAS, donde,  entre mimos, 

palhaços e malabaristas, 

responderam à chamada, 29 

animadores. Outro caso é o da 

cicloficina, grupo  associado ao 

movimento massa crítica, que 

monta um ponto de apoio de rua, 

a cada domingo, em diferentes 

pontos da cidade. No Festival de 

Telheiras, os ―mecânicos‖ da 

CICLOFICINA limpavam o suor, 

para atender ao volume da 

procura ao longo de domingo. 

OBRIGADA!!!! 

A todos os que participaram no 

III FESTIVAL 

DE TELHEIRAS 

Na tarde de sábado começou a 

ganhar forma a árvore dos 

desejos. Um a um, penduravam-

se desejos. Margarida Meira, 

acrescentava à árvore, folhas de 

papel. Uma pilha de desejos a 

analisar após desmontada a 

instalação colectiva. 

“Quero viver mais 100 anos“    

Leonor - 6 anos  

“Quero que hajam mais festivais 

como este!” Beatriz—10 anos 

momentos mais concorridos, 
estavam à volta de 130. A 
importância de animar os 
lugares públicos do bairro é 
clara para a actual Direcção. 
E o balanço é francamente 
positivo, sem que haja 
dúvidas quanto ao muito 
que ainda há por fazer, 
melhorar  e aprender.” 
Os dias estiveram com sol e 
as noites amenas. As 22 
horas marcaram o fim do 
baile de sexta-feira, que 

teve início com Uxukalhus, 
grupo de folque português. 
O concerto de sábado,  com 
as bandas a antecipar a sua 
actuação, terminou pelas 
21horas. A hora a que 
Mariana fechou a banca do 
teatroàparte.  
 

 

“A Mamã dá Licença?!…” é um ATL criado 

para responder às suas necessidades actuais.  

Ocupação de Tempos Livres – 25% 

Expressão Dramática e Corporal – 20% 

Festas de Aniversário – 10% 

Kidsitting no ATL – 10% 

Babysitting e Kidsitting ao Domicilio – 5% 

Explicações 1º Ciclo – 10% 

DESCONTOS PARA SÓCIOS DA ART! 

http://www.etplisboa.com.pt/
http://www.etplisboa.com.pt/
http://cicloficina.wordpress.com/
http://artelheiras.wordpress.com/area-do-socio/vantagens-socio/a-mama-da-licenca-atl/


Continuámos o processo de 

qualificação estética com a 

continuação da sebe, 

limpeza do terreno envol-

vente e colecta de lixo. Em 

Março plantaram-se mais 

tomates, batatas e cebolas 

com a colaboração de um 

casal há muito residente em 

Telheiras (mais de 30 anos, 

nos 80 de vida), que para 

além de conselhos muito 

importantes, puseram-se 

também a trabalhar porque 

como referiram no meio de 

boa disposição "vocês 

[jovens da cidade] para além 

de se cansarem depressa, 

nem aprenderam a pegar na 

enxada". Os 'frutos' da horta 

também já estão a ser 

usados para fazer sopas, 

saladas e arroz de grelos! 

Quem quiser vir aprender e 

partilhar, envie e-mail para 

arttelheiras@gmail.com! 

Deixamos aqui a nossa 

descoberta do mês: no meio 

de Lisboa, em Entrecampos, 

mais precisamente na Av. 

Forças Armadas N.º 28 

ainda se vende de tudo para 

se plantar no campo ou em 

casa (porque sim.. pode 

produzir favas, alfaces, ou 

qualquer outra coisa na sua 

janela!). 
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O CANTINHO DA HORTA  “E OS JOVENS DA CIDADE”  

“Estou orgulhosa porque 
condimentei o meu almoço com 
coentros e salsa que plantei na 

minha varanda. Estava óptimo! 

Obrigada a todos por me 
influenciarem a ter experiências 

destas!”            Margarida Meira 

“Trouxe o meu 

saco, obrigado” 

No dia 12 Março a ART abriu 
portas para uma experiência de 
oficina comunitária: „Vou fazer o 
meu saco‟, lançada pelo grupo 

„Telheiras sem plástico‟ saber mais 

CLUBE PHOENIX 

 

QUARTAS E QUINTAS 

À TARDE   

SEDE ART 

http://clubephoenix.blogspot.com/ 

ENSAIOS ÀS TERÇAS 

21:30 ÀS 23:30 

CENTRO COMUNITÁRIO DE 

TELHEIRAS 

cantores.coro.art@gmail.com 

Os boletins ARTInformação 
são a prova viva que a ART 
faz parte da história do 
Bairro. 
Hoje recordamos o 
ARTInformção N.º 11 de 
1996 que na capa mostra 
uma foto de uma Telheiras 
para muitos irreconhecível e 
es-quecida.  
Não havia "praça central" e 
não havia metro.  
A rua Prof. Francisco Gentil 
tinha 2 faixas de rodagem 
para cada lado e na foto não 
há nenhum carro estacio-
nado!  
No editorial do boletim 
falava-se da II Conferência 
Europeia para as Cidades 
Sustentáveis que avaliaria 
a aplicação local da Agenda 
XXI, que apenas no mês 
passado teve o 1º  Fórum! 
(como referido na página 4).  
No mesmo boletim há 
referência ao Grupo de In-
tervenção Urbanística que 
estudou em profundidade os 
Planos de Pormenor de 
Telheiras (PPT) e organizou 
uma reunião com uma 
centena de residentes para 
discutir o futuro urbanístico 
do Bairro.  
Na altura a ART denunciou 
situações que foram sendo 

resolvidas: a construção do 
jardim de infância, a escola 
primária do Alto da Faia e a 
implantação de barreiras 
sonoras nas vias rápidas.  
Por outro lado, os atrave-
ssamentos sobre a 2ª circu-
lar para a zona sul e as pa-
ssagens desniveladas para 
peões tornaram-se inviáveis. 
Já passaram 15 anos e con-
tinuamos a lamentar a já na 
altura referida degradação 
de parte da zona velha de 

Telheiras, entendida em 
1996 e agora, como "essen-
cial ao desenvolvimento da 
vida comunitária". 
Era com dinamismo que na 
A ART sugeria então, uma 
escola de jardinagem junto 
ao convento, e é incom-
preensível que hoje, nesta 
suposta altura de coope-
ração e participação, a 

Câmara Municipal de Lisboa 
fale de um Parque Hortícola 
em Telheiras, ignorando a 
oferta da ART para colabo-
rar neste projecto, há tantos 
anos sugerido e solicitado. 
O Movimento dos Jardinei-
ros de Telheiras está vivo, 
agora focado na transição 
para uma cultura mais per-
manente.  
Fique atento a mais 
―pedaços‖ de história que 
por aqui vão passando!  

E à nova comunidade de 
permacultores de Telheiras.  
 
Para quem quer saber mais 
sobre o tema, não perca o 
curso de Introdução à 
Permacultura nos dias 7 e 
8 de Maio, na ART. 

HISTÓRIA DE TELHEIRAS—HORTIFLORICULTURA, SIM! 

 

O SMET — Serviço Médico e de Enfermagem 

de Telheiras nasce no nosso bairro em 1987 

tendo sido a primeira entidade a associar-se à 

ART . 

Em 2010, ampliando o conceito de bem estar, o 

SMET acrescentou ao conjunto de especialidades 

médicas um espaço de estética em associação 

com a empresa Raizes da Beleza.  

       DESCONTO DE 10% PARA SÓCIOS DA ART! 

mailto:arttelheiras@gmail.com
http://ecotelheiras.wordpress.com/2011/03/18/%C2%ABtrouxe-o-meu-saco-obrigado%C2%BB/
http://ecotelheiras.wordpress.com/inicio-de-uma-iniciativa/
http://clubephoenix.blogspot.com/
http://clubephoenix.blogspot.com/
mailto:cantores.coro.art@gmail.com
http://www.apambiente.pt/divulgacao/Publicacoes/guiasemanuaisAPA/GuiaAgenda21Local/Documents/carta_aalborg.pdf
http://www.apambiente.pt/divulgacao/Publicacoes/guiasemanuaisAPA/GuiaAgenda21Local/Documents/carta_aalborg.pdf
http://www.apambiente.pt/divulgacao/Publicacoes/guiasemanuaisAPA/GuiaAgenda21Local/Documents/carta_aalborg.pdf
http://ecotelheiras.wordpress.com/2011/03/30/permacultura-curso-de-introducao/cartaz_curso-intro-permacultura_telheiras/
http://ecotelheiras.wordpress.com/2011/03/30/permacultura-curso-de-introducao/cartaz_curso-intro-permacultura_telheiras/
http://artelheiras.wordpress.com/area-do-socio/vantagens-socio/smet/


 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 

Telheiras esteve presente 
tendo sido representada por 
2 elementos, um pela ART e 
outro pela Transição 
Telheiras. O forum centrou-
se na apresentação do 
trabalho que está a ser 
iniciado na Câmara Muni-
cipal de Lisboa, com o apoio 
da Universidade Nova de 
Lisboa. 
 
Foram apresentados pela 
CML 12 factores críticos 
para a sustentabilidade e 
qualidade de vida nas fre-
guesias do Lumiar, Carnide, 
Ameixoeira, Charneca e 
Benfica. Os participantes do 
fórum foram desafiados a 
acrescentar outros que 
achassem relevantes, cor-
respondendo a seguinte lista 
à ordem de relevância 
atribuída a cada um; 
 
ESPAÇO PÚBLICO; ACESSIBILIDADE 
E MOBILIDADE; EDUCAÇÃO E 
QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS 

PARA A VIDA ACTIVA E EMPRE-
ENDEDORISMO; SEGURANÇA; NO-
VOS COMPORTAMENTOS DE TODOS; 

EQUIPAMENTOS DE PROXIMIDADE; 
COESÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL; 
ESPAÇOS VERDES E DE LAZER; 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS; GO-

VERNANÇA E PARTICIPAÇÃO; 

REVITALIZAÇÃO DAS COLEC-
TIVIDADES; POBREZA; TECIDO EDIFI-
CADO; DEFESA DO PATRIMÓNIO  

CULTURAL, TRADICIONAL E IMATE-
RIAL; COMÉRCIO DE PROXIMIDADE; 
ARTICULAÇÃO E SINERGIA ENTRE 

ENTIDADES; SENTIMENTO DE PER-
TENÇA E VIVÊNCIA CULTURAL; 
RESÍDUOS SÓLIDOS; ARTICULAÇÃO 

COM O EXTERIOR. 
 

Numa fase seguinte, os par-
ticipantes reuniram-se em 
grupos de 4 a 6 elementos e 
delinearam as propostas 
que gostariam de ver imple-
mentadas na sua freguesia, 
apresentando "em plenário" 
a que considerassem mais 
prioritária e de mais fácil 
implementação. 
 
A ART vê com bons olhos 
esta iniciativa, mas lamenta 
estar a ser levada a cabo 
quase 20 anos após a sua 
aprovação na segunda 
Conferência das Nações 
Unidas para o Meio Ambi-
ente e Desenvolvimento, 
mais conhecida como Rio-
92 ou Eco-92. 
A Agenda 21, localmente, 
serve para que as pessoas, 
cidadãos, passem a fazer 

parte activa nas decisões 
tomadas pelos governos lo-
cais, sendo parte importante 
nas decisões. O que nos 
leva a pensar nas principais 
barreiras que possam 
existir, a falta de parti-
cipação e, fundamental-
mente, a falta e omissão de 
informação por parte dos 
decisores. 
 
Iremos acompanhar futuras 
acções de modo a que o 
nosso bairro seja integrado 
nos estudos e propostas 
que venham a ser imple-
mentadas, assim como esta-
remos disponiveis para 
servir de ponte entre os nos-
sos associados e as entida-
des que estão a desenvolver 
a Agenda 21 para Lisboa. 
Para mais informações 
sobre este assunto, podem 
sempre visitar as seguintes 
páginas: 

 

http://lisboaparticipa.cm-lisboa.pt/ - 
página da CML 

http://www.agenda21local.info/ Portal 
Agenda 21 local 

http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/ - 
página da Nações Unidas (em ingles) 
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1º FÓRUM DE PARTICIPAÇÃO DA AGENDA 21 LOCAL DE LISBOA  

PARTICIPE!!!  

Nas actividades da ART 

CICLOTURISMO 

 

PASSEIO TODOS OS DOMINGOS 

Com Paulo Esperança 

Jose.esperanca@iscte.pt 
 

AULAS DE PINTURA 

 

TERÇAS / QUARTAS 

 15:15-20:30 / 10:00-12:00 

SEDE ART 

Com Prof. Sara Grilo 

Sim.grilo@gmail.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/ 

 

CHI KUNG 

 

ENSAIOS ÀS TERÇAS E 

QUINTAS 

 10:30H ÀS 11:30H 

SEDE ART 

Com Prof. José Manuel Coelho 

Jma.coelho@gmail.com 
 

ANDEBOL 

Sr. José Fernandes 

917243108 

 

JOGO DA MALHA 

Sr. Laurindo Teixeira 

963012397 

 

PIANO 

Com Prof. João Costa 

joaopc@netcabo.pt 

 

XADREZ 

Com Dr. Machado Palha 

918152492 

ESPAÇO RESIDENTE 

Telheiras acorda pouco antes das oito, 

São os comerciantes e taxistas que enchem a rua. 

A rua.. minha, sua e tua, 

de um Bairro que se mostra pouco Afoito. 
 

Bairro com grandes condições 

e poucas manifestações. 

Não se pede um protesto ou um abaixo-assinado, 

mas sim não ser alheio ao que passa mesmo ao lado. 
 

É o momento certo 

para deixar de ir em direcção ao deserto. 

Obrigado aos que usam a bicicleta, 

são uma motivação para este poeta. 

Obrigado a quem tem vindo dinamizar  

e proporcionar a vida no bairro a mudar. 

João, sócio ART 

http://lisboaparticipa.cm-lisboa.pt/
http://www.agenda21local.info/
http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/
mailto:Jose.esperanca@iscte.pt
mailto:Sim.grilo@gmail.com
http://sites.google.com/site/telheirasscd/
http://sites.google.com/site/telheirasscd/
mailto:Jma.coelho@gmail.com
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001624205856
mailto:joaopc@netcabo.pt

