
PRÓXIMOS EVENTOS: 

 1 MAIO 10:00……… 

“Guerrilha do girassol”  

ART 

 5  MAIO …………………. 

"Telheiras Graffiti - conver-

sa sobre arte urbana"  

CAFÉ JERONYMO  

 7 MAIO 15:00-21:00…. 

"Telheiras Graffiti - The 

Walls"  

 

 7 e 8 MAIO………………. 

“Curso de Introdução à 

Permacultura”  - ART 

 13 MAIO  21:30H……

teatroàparte - ESTREIA 

NA BMOR  

“Esta noite improvisa-se “ 

 

 26 MAIO 21:00H..…….  

“Há Energia em telheiras” 

BMOR 
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Plantar sorrisos nas almas urbanas é também a 

razão da  existência da ART. 

Telheiras vai juntar-se à iniciativa do Dia 

Internacional da Guerrilha Girassol com um encontro 

marcado para dia 1 de Maio às 10h na ART ou junto 

à horta comunitária (1 minuto a pé).Se precisas de 

sementes contacta a ART! Sabe mais  em: 

http://jardinagemdeguerrilha.blogspot.com/ 

TELHEIRAS TROIKA O PEC PELA TRANSIÇÃO 

As energias da actual equipa de Direcção da 

ART são orientadas por uma ideia de 

transformação e não de estabilidade 

societal. O movimento de transição local 

trabalha com  informação rigorosa da 

dimensão da sustentabilidade planetária, e 

seus impactes a nível micro. Também não 

tem, no cresci-mento, o foco. Do problema 

para a solução, a focagem dos objectivos 

está na permanência garantida das 

necessidades básicas. Enunciar essas 

necessidades como direitos de cidadania, é 

uma ambição. As medidas vão sendo 

adoptadas, lentamente, mas vejam 

exemplos em 

http://ecotelheiras.wordpress.com/ 

Durante o mês de Maio concretiza-se e 

torna-se público um projecto-piloto de qual a 

ART se orgulha de fazer parte. Juntamente 

com o Departamento de Património Cultural 

da Câmara Municipal de Lisboa, no 

programa da Galeria de Arte Urbana, a 

EPUL, Junta de Freguesia do Lumiar e a 

própria ART acordaram legalizar 6 muros 

para graffiti e street art em Telheiras. O 

nosso bairro foi escolhido por se verificar 

uma grande incidência de pinturas nos 

locais agora legalizados, e serem feitas 

maioritariamente por “criadores 

locais”. Este projecto prevê a 

limpeza das zonas envolventes 

aos muros onde vão ser 

realizados os trabalhos e 

também um workshop para 

crianças/jovens para preser-

vação e fruição do património 

artístico e cultural. O objectivo é que as 

zonas sejam valorizadas pelos projectos 

artísticos ao contrário da frequente 

associação a actos de vandalismo. As 

entidades de gestão do espaço público 

assumiram em conjunto monitorizar a 

sustentabilidade do projecto e respectivo 

impacto patrimonial e social, para se avaliar 

os múltiplos reflexos desta iniciativa única. 

Venha participar na sessão de esclare-

cimento e na inauguração “the walls”. Mais 

info em : http://telheirasgraffiti.blogspot.com/. 

DESCONTOS PARA SÓCIOS  

DA ART 

GRAFFITI DE PERTO E OUVIR BOA MÚSICA!  

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://ecotelheiras.wordpress.com/2011/03/30/permacultura-curso-de-introducao/cartaz_curso-intro-permacultura_telheiras/
http://teatroaparte.no.sapo.pt/
http://jardinagemdeguerrilha.blogspot.com/
http://jardinagemdeguerrilha.blogspot.com/
http://ecotelheiras.wordpress.com/
http://telheirasgraffiti.blogspot.com/


É sempre com algum receio, mas muita 

excitação, que voltamos a viver. Nascidos 

da escrita do Senhor Luigi Pirandello há 

mais de 80 anos, somos personagens com 

vivências acumuladas de muitos palcos 

pisados em experiências teatrais diversas. 

Vivemos um pouco por todo o mundo, 

ficámos conhecidos ao longo das épocas, 

mas estamos 

encerrados em 

palavras, em 

páginas estreitas 

durante tempos, 

para nós infinitos, 

até que alguém 

se lembra de nos 

usar novamente. 

Aí a vontade de 

ser cresce e 

projectamo-nos 

com força, 

tomando os 

actores, lutando 

para que nos 

vivam com 

energia e gosto 

(não admira que os amadores fiquem esgota

-dos). Somos personagens com alma, não 

nos julguem se às vezes parecemos 

demasiado furiosos e excessivos. É algo 

que não con-seguimos controlar. Quem vive 

constante-mente em clausura, não encontra 

um equilíbrio quando é deixado livre. 

Gostaríamos de informar quem nos está a 

ler que em breve poderão estar connosco, 

conhecer-nos, sentir as nossas mágoas, pai-

xões, alegrias, devaneios. O teatro corre-nos 

nas veias, o texto, as interpretações, o 

cenário, os figurinos, o público, tudo isto 

alimenta-nos e ressuscita-nos. Por momen-

tos a nossa história de amor e ciúmes repete

-se, revivemos os sentimentos e as acções, 

estamos outra vez uns com os outros. É um 

prazer sublime.  

Assim, já com ensaios quentes e vibrantes, 

dirigidos pelos 

encenadores 

apartianos, a Família 

La Croce adapta-se 

aos seus actores (e 

vice-versa), a Dona 

Inácia, a mãe, treina 

a garganta e os 

tabefes, o Sr. Pal-

miro, o pai, visita às 

escondidas um caba

-ret, procurando fu-

gir à repressão da 

mulher. Os oficiais 

ensaiam os seus 

dotes musicais e de 

sedução, as meni-

nas La Croce fin-

gem a ingenuidade e exercitam a pro-

vocação, com exce-pção da Mommina, 

enamorada pelo mais ciumento dos oficiais, 

o Sr. Verri. A cantora do cabaret chora as 

suas angústias, as suas bailarinas gozam o 

cenário, o públi-co aguarda o início do 

espectáculo…para breve, muito breve. 

Quase tudo a postos para: “Esta noite 

improvisa-se”, de Luigi Pirandello, 

encenação Sandra Faleiro, pelo grupo de 

teatro “teatroàparte”, em cena…. 
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A FAMÍLIA LA CROCE  

 

CLUBE PHOENIX 

 

QUARTAS E QUINTAS 

À TARDE   

SEDE ART 

http://clubephoenix.blogspot.com/ 

 

―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! 

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 

 

leva a cena 

Esta noite improvisa-se 

de Luigi Pirandello 

13, 14, 20, 21, 27, 28  

de Maio às 21h30,  

21 e 28 de Maio às 17h00 

Biblioteca Municipal 

Orlando Ribeiro 

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

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sandra_Faleiro
http://clubephoenix.blogspot.com/
http://clubephoenix.blogspot.com/
http://artelheiras.wordpress.com/area-do-socio/vantagens-socio/a-mama-da-licenca-atl/
mailto:arttelheiras@gmail.com
http://teatroaparte.no.sapo.pt/


A amigável e modesta Horta de Telheiras 

está a ser surpreendida pelo contacto de 

pessoas que querem participar e que dizem 

ter ouvido falar da horta por pessoas de fora 

do bairro (e que o grupo de „aprendizes 

agricultores‟ não conhece)! O grupo cresceu 

e o dinamismo também. Já não existe 

nenhuma zona por „limpar‟ e visualmente 

está a ficar mais organizada. Também a 

diversidade de produtos começa a ser 

impressionante, tendo sido acrescentado 

melão, cenoura, courgette , beringela e aipo!  

Continuamos com orgulho no modo de 

funcionamento – tudo de todos e para todos, 

cada um dando o que pode! Todos 

aprendem! Já foram partilhados caldos 

verdes e saladas de alface com os produtos 

da nossa horta. Já este mês deve sair uma 

refeição de favas! As batatas e as cebolas 

pegaram e agora é olhar com orgulho o seu 

crescimento.  

Cada participante continua a ter toda a 

liberdade de escolher o que plantar e para já 

ainda vamos tendo espaço!  

A Horta Partilhada de Telheiras melhora a 

cada dia que passa! 

Os Projectos para o futuro passam pela 

plantação de uma fortaleza de girassóis  

para dar cor a mais um pedaço de jardim, 

compôr a sebe para melhor definir o espaço 

de horta e ainda demarcar bem os canteiros! 

Passa por lá e junta-te a nós no grupo 

hortadetelheiras@googlegroups.com ou 

enviando mail para arttelheiras@gmail.com. 
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O CANTINHO DA HORTA - MELHOR A CADA DIA QUE PASSA!   

Não aos Plásticos! 

No dia 30 Março tivémos o habitual 
debate na BMOR. Desta vez 
discutiram-se os Pásticos, os maus 
e os menos maus, incentivou-se a 
tomada de consciência para este 
problema e, como habitualmente, 
promoveu-se o debate sobre 
possíveis soluções para este 

problema. 

No final do encontro foram 
sorteados os sacos de pano 
elaborados na oficina “Vou fazer o 

meu saco!” dia 12 de Março. 

Este maravilhoso presente veio 
com um recheio e elucidativo 

Manual do conteúdo: 

1- Saco de Pano para quando  
formos às compras. Feito a partir 
de  reciclagem de panos  em 

oficina comunitária. 

2- Limões  de produção caseira e 

local. 

3- Bolinhos variados feitos com 
amor e carinho por residentes do 
bairro. (embalados em celofane, 
um polímero natural derivado da 

celulose e biodegradável) 

O nosso Obrigado a todos os 
residentes que contribuiram para 

este fim. 

ENSAIOS ÀS TERÇAS 

21:30 ÀS 23:30 

CENTRO COMUNITÁRIO DE 

TELHEIRAS 

cantores.coro.art@gmail.com 

 

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! 

―NUM INSTANTE... O PATRIMÓNIO‖ - CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

Num convite à expressão da criatividade e 

da imaginação, propõe-se uma redescoberta 

do património em Portugal através da 

reprodução do preciso instante de contacto 

com a paisagem cultural. 

Um olhar jovem e perspicaz, sem pre-

conceitos ou imposições, poderá permitir 

obter imagens fotográficas inéditas que 

exprimam novos olhares sobre os 

monumentos e sítios, novas paisagens para 

os mesmos locais simbólicos, novos ângulos 

para as mesmas perspectivas históricas. 

As duas fotografias premiadas repre-

sentarão Portugal na Experiência Fo-

tográfica Internacional dos Monumentos: 

 http://ihpe.mhcat.cat 

Regulamento disponível em: 

http://fotos.blogs.sapo.pt  

A equipa de Andebol da ART sagrou-se em 

Abril Vice-Campeã regional, após uma 

descontraída vitória (36-20) sobre o União 

Juventude de Alverca e uma derrota bem 

disputada (26-22) contra os campeões 

regionais Bairro de Janeiro, que venceram 

todos os jogos do campeonato. O ART 

Andebol conseguiu assim 7 vitórias em 10 

jogos e ser uma das 2 únicas equipas com 

mais golos marcados que sofridos. A Equipa 

de Seniores Masculinos encontra-se ainda 

em discussão pela Taça de Portugal, 

encontrando-se 100% vitorioso e disputando 

a meia-final no dia 3 de Maio às 20h30 com 

o CF Sassoeiros na Escola Secundária do 

Lumiar!   

Sabe mais em  

http://artandebol.blogspot.com/  

ART ANDEBOL 

mailto:hortadetelheiras@googlegroups.com
mailto:arttelheiras@gmail.com
http://ecotelheiras.wordpress.com/inicio-de-uma-iniciativa/
mailto:cantores.coro.art@gmail.com
http://artelheiras.wordpress.com/area-do-socio/vantagens-socio/smet/
http://ihpe.mhcat.cat
http://fotos.blogs.sapo.pt
http://artandebol.blogspot.com/


 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 Assembleia Participativa, para apresen-

tação e discussão de propostas a serem 

incluídas no orçamento participativo da 

CML, do passado 14 de 

Abril na Junta de 

Freguesia de Benfica (a 

assembleia mais perto de 

Telheiras) é mais uma das 

acções de incentivo à 

democracia participada, da 

qual a CML se apresenta 

orgulhosa. 

Uma iniciativa de louvar 

mas com necessidade de 

melhorias (tal como a 

agenda XXI). O (in)

sucesso da assembleia 

era visível logo à chegada: sala cheia (de 

reformados), em grupos de 7 a 10 pessoas 

em redor de poucas mesas, grande parte 

delas sem moderadores. Os técnicos da 

câmara explicam “não estávamos à espera 

de tanta participação” (60 pessoas era a 

anuncida capacidade máxima, compare-

ceram cerca de 100). 

O modo de funcionamento da assembleia 

era explicado (apenas) se solicitado, o que 

provocou alguns momentos de boa-

disposição quando participantes revelaram 

nunca ter ouvido falar de orçamento 

participativo e em resposta à pergunta “o 

que gostavam que fosse 

diferente na cidade?”, 

diziam “era ver os meus 

filhos numa casa nova”. A 

explicação surge de um 

dos funcionários da 

câmara: “Se a mesma 

proposta for apresentada 

10 vezes tem mais 

relevância”. Se assim é, e 

conhecendo-se tal facto, 

compreende-se o sucedido 

- proponentes asseguraram 

transporte ao maior número 

de pessoas possível para também 

apresentarem a sua proposta. 

Para anos futuros talvez se justifique: 

explicação clara do funcionamento do 

orçamento participativo (que propostas são 

possíveis? em que espaços? em que fase 

dos projectos?); divulgação mais clara sobre 

funcionamento das assembleias, e 

assegurar o funcionamento das mesmas; 

respeitar o número de participantes ou 

garantir a presença de técnicos suficientes. 

Página 4 

ASSEMBLEIA PARTICIPATIVA – QUAL O SUCESSO DESTAS INICIATIVAS? 

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 - DESCONTO NA COMPRA DE CASA?! 

 "É mesmo verdade, ser sócio da ART 

também dá desconto a quem quer comprar 

casa! É um T3 no parque dos príncipes, 

com uma promoção especial de 3% de 

desconto de sócio para sócios!  

Saiba mais em: 

http://t3telheiras.dyndns.info/ 

(Promoção válida apenas durante o mês de Maio) 

mailto:Jose.esperanca@iscte.pt
mailto:Sim.grilo@gmail.com
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