
SAIBA COMO FOI: 

 10 JUNHO......................... 

Final da Taça de Andebol 

de Lisboa 

 16 JUNHO........................ 

Audição de Guitarra  

BMOR 

 17 JUNHO........................ 

Arraial Popular de Telheiras 

 24 JUNHO........................ 

Sardinhada Critica 

 29 JUNHO.......................  

“Há Resiliência em 

Telheiras” 

 

PRÓXIMOS EVENTOS: 

 1 JULHO 21:30………….. 

“Coro ART COMVIDA”  

BMOR 

 2 JULHO 11h - 13h……… 

“Oficina Produtos Limpeza 

Ecológicos e Caseiros”  

Sede ART 

 29 JULHO 18:00h.......... 

“Concentração para a 

Massa Crítica”              

Sede ART 
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INFORMAÇÃO 
ASSOCIAÇÃO DE RESIDENTES DE TELHEIRAS  

 O BAIRRO ESTÁ VIVO! 

Telheiras contou nas 

últimas semanas com 

actividades festivas 

pouco comuns neste 

conhecido “pacato 

bairro”. Na noite de 17 

de Junho, em tom de 

santos populares e em 

parceria com o 

Restaurante Solar de 

Telheiras a ART 

festejou este época 

tradicional com um 

fantástico concerto da cantora Rita Vian, 

acompanhada por amigos e irmãos, ficando 

a rua cheia até por volta da meia-noite sem 

qualquer desacato ou perturbação da 

vizinhança. Sentiu-se alegria na 

convivialidade e prazer em festejar o bairro e 

a rua. Esteve também presente o grupo de 

intervenção Telheiras Graffiti em tom de 

promoção do seu projecto das paredes já 

legalizadas. No dia 24 houve festa dupla: 

começou com a Massa Crítica (encontro de 

bicicletas todas as últimas sextas feiras às 

18h30 no Marquês de Pombal) a acabar em 

telheiras numa “Sardinhada Crítica” e 

continuou com o concerto de Miguel 

Gameiro no Jardim dos Ulmeiros, 

organizado pela Junta de Freguesia do 

Lumiar! No dia 28 de Junho, inserido nas 

comemorações dos seus 40 anos, a EPUL 

organizou um espantoso concerto da 

Orquestra Ligeira do Exército no Jardim 

do Metro. 

Outras Iniciativas: na área da intervenção 

urbana e com o objectivo de valorizar os 

espaços públicos e reduzir o vandalismo a 

ART participou na inauguração do The 

Walls (página 2), na área da formação - 

Curso de Introdução à Permacultura 

(página 3) e na melhoria da qualidade e 

utilização dos espaços verdes - Um 

bocadinho da cidade feito em campo!" - mais 

detalhes no cantinho da horta! 

O MOINHO ESTÁ DE VOLTA! 

Depois de 2 anos sem aeromotor, Telheiras 

volta a ter um dos seus Ex-libris e símbolos de 

ruralidade. 

http://artelheiras.wordpress.com/area-do-socio/vantagens-socio/mega-craque/
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INAUGURAÇÃO DE THE WALLS! POR TELHEIRAS GRAFFITI! 

 

 

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 

Tal como anunciado em newsletters 

anteriores (Graffiti de perto e ouvir Boa 

Música), foram inauguradas as paredes 

legais do projecto-piloto de que a ART se 

orgulha de fazer parte. Na imagem pode ver 

um "excerto" do trabalho executado por 

KLIT,  obra integrada na "galeria de arte 

urbana", no viaduto sob a Rua Prof. 

Fernando da Fonseca. O dia foi animado 

com representantes da Junta de Freguesia, 

da Câmara Municipal, muitos artistas e 

música variada. Felizmente o projecto não 

inclui meramente a legalização de graffitis 

em locais definidos para o efeito, mas 

também a sensibilização ao não vandalismo 

e a reabilitação (pintura/lavagem) de 

algumas paredes no bairro. Solicitamos 

assim que caso verifique que alguma parede 

foi vandalizada,  informe a art através do e-

mail arttelheiras@gmail.com para re-

encaminharmos para a CML e esta proceder 

com a remoção dos mesmos. Para ser autor 

de uma destas peças de arte urbana informe

-se em  http://telheirasgraffiti.blogspot.com/ 

BIKE TO WORK - SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO EM BICICLETA 

Este serviço inovador da ART, que 

felizmente já não é único - a MUBi criou o 

bike buddy, continua a dar frutos: Com 

conselhos sobre tipo de bicicleta, 

oportunidades de compra existentes, 

percursos e acompanhamentos, cada vez 

são mais os utilizadores de bicicleta na 

cidade. E tudo passa pela sensibilização e 

educação, com grande enfoque pelo 

respeito, tanto dos ciclistas como dos 

automobilistas. É de congratular a iniciativa 

da CML e a parceira Federação Portuguesa 

de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta 

(FPCUB) em ministrar cursos de condução 

de bicicleta em meio urbano, que esperamos 

vir a ter também em Telheiras! 

Aconselhamos a visita ao site da FPCUB 

que apresenta um vasto número de eventos 

para todas as idades! 

Se quiser pedalar e precisar da nossa ajuda 

contacte arttelheiras@gmail.com 

SEXTA FEIRA—1 DE 

JULHO 

21:30  

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

ORLANDO RIBEIRO 

con vidados: 

GRUPO DE DANÇAS 

ESCOCESAS 

CORO DA UNIVERSIDADE DE 

LISBOA 

Apoios: 

 CENTRO COMUNITÁRIO DE 

TELHEIRAS   

 

VENHA ASSISTIR JUNTE-

SE À FESTA!! 

http://artelheiras.wordpress.com/area-do-socio/vantagens-socio/smet/
mailto:arttelheiras@gmail.com
mailto:arttelheiras@gmail.com
http://telheirasgraffiti.blogspot.com/
http://mubi.pt/
http://bikebuddy.mubi.pt/sobre/
http://www.fpcub.pt/pt/index.php
mailto:arttelheiras@gmail.com
http://www.teenacademy.pt/


Mais um mês que não exigiu muito trabalho 

de rega e que fortaleceu o sentimento do 

grupo que a chuva deixou de ser uma coisa 

'maçadora' mas sim que ajuda a horta. As 

favas como diz o ditado "Maio as dá, Maio 

as tira" foram todas colhidas e saboreadas; 

os pés ficaram para fertilizante orgânico. 

Foram colhidos os primeiros alhos franceses 

e cebolas e digam-se: Deliciosos; a planta-

ção este mês incluiu pés de meloa, berin-

gela, sem esquecer a Guerrilha Girassol, da 

qual já se vêm poucas dezenas. Procure 

girassois perto de si. Pode ser supreendido. 

Se não encontrar, porque não plantar e 

cuidar de um? Recebemos com expectativa 

o Verão, para se confirmar a coesão do 

grupo, nova época de plantação e a colheita 

das batatas, courgettes e quem sabe 

algumas beringelas! 
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O CANTINHO DA HORTA - CHEGOU O VERÃO!  

CLUBE PHOENIX 

 

QUARTAS E QUINTAS 

À TARDE   

SEDE ART 

http://clubephoenix.blogspot.com/ 

 

 

Depois de ter terminado o campeonato 

regional em 2º lugar, o ARTbol, a equipa de 

andebol da ART defrontou o 1º classificado 

na Final da Taça no dia 10 de Junho no 

Pavilhão Fernando Tavares, onde depois de 

um jogo muito batalhado, acabou por perder 

26-19. Estão no entanto de parabéns pela 

época realizada e merecem todo o descanso 

este Verão para voltar em força na época 

2011/2012. http://artandebol.blogspot.com/  

DESPORTO DA ART! 

Pode-se dizer que o Curso de Introdução à 

Permacultura foi de grande sucesso. Com 

mais de 25 participantes das mais diversas 

faixas etárias aprendeu-se sobre as mais 

diversas áreas: conceitos gerais de 

sustentabilidade, bioconstrução, economias 

alternativas, padrões naturais entre outros. 

Durante o curso notou-se uma grande 

coesão entre o grupo com o objectivo de 

criar sinergias e a necessidade individual de 

cada um em agir transformou-se num 

espírito de trabalho de equipa e criatividade. 

O famoso Quadradinho verde, também 

conhecido como quarteirão das escolas foi 

'alvo' da imaginação e sonhos dos 

participantes. Ideias simples com grande 

impacto comunitário: utilização de um 

espaço baldio para embelezar e tornar mais 

verde o bairro; hortas pedagógicas e lúdicas; 

exposição de sensibilização; criação de um 

sistema para utilização da água da chuva 

proveniente das coberturas das escolas; 

aproveitamento do espaço sob a Rua 

Hermano 

Neves para a 

criação de um 

anfiteatro 

"semi-natural", 

com um 

grande 

componente 

verde na sua 

pendente mais 

vertical. A ideia 

mais arrojada 

terá sido a 

utilização 

subterrânea 

para uma sala 

comunitária multi-usos, em que o acesso 

seria feito pela Rua José Escada e a 

cobertura, para além de não ser alterado o 

aspecto, seria um exemplo de cobertura 

verde! Curioso analisar como sem conhecer 

o projecto de Ribeiro Teles, as ideias que 

surgiram foram semelhantes. 

CURSO DE INTRODUÇÃO À PERMACULTURA EM TELHEIRAS 

Uma Iniciativa de Transição é 

uma resposta local e 

comunitária aos desafios 

ambientais, energéticos e 

sócio-económicos de uma 

região. Quando um grupo de 

pessoas decide unir-se e agir 

para criar uma comunidade 

mais resiliente (capaz de 

recuperar das adversidades e 

choques, sendo suficien-

temente flexível para se 

adaptar e evoluir positivamente 

frente à situação) e sustentável 

(ter condições para se manter 

ou preservar e defender) está 

a dar uma resposta local a 

estes desafios. 

Saiba mais em: 

http://ecotelheiras.wordpress.com/

inicio-de-uma-iniciativa/ 

http://ecotelheiras.wordpress.com/inicio-de-uma-iniciativa/
http://clubephoenix.blogspot.com/
http://clubephoenix.blogspot.com/
http://artandebol.blogspot.com/
http://www.google.pt/search?sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=quadradinho+verde#sclient=psy&hl=pt-PT&source=hp&q=quadradinho+verde+telheiras&aq=f&aqi=&aql=&oq=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=bb33c23afb7f745c&biw=1066&bih=582
http://ecotelheiras.wordpress.com/inicio-de-uma-iniciativa/
http://ecotelheiras.wordpress.com/inicio-de-uma-iniciativa/
http://www.curvestelheiras.blogspot.com/
http://pt-pt.facebook.com/people/Cool-Coolpaper/100001969618076


 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 

Nesta altura em que a desmotivação e 

isolamento na nossa sociedade se tornam 

cada vez mais evidentes e gritantes, o que 

fazer para mobilizar as pessoas? Será que 

já não há interesse em participar? Ou não 

há motivação para organizar e mobilizar? A 

Prof. Lia Vasconcelos da Universidade Nova 

de Lisboa esteve na ART a apresentar 

projectos e técnicas de mobilização 

comunitária. Verifica-se que Telheiras tem 

um elevado potencial, ironicamente tanto de 

adesão e acção, como de ruptura: as 

características sócio-económicas potenciam 

a permanência no domicilio não só pelo seu 

conforto mas também pelo cansaço criado 

de longas jornadas de Trabalho. Contudo, a 

população é maioritariamente sensível a 

questões que os rodeiam como alterações 

ao conforto e segurança do bairro e a 

questões de fundo como sejam as 

alterações climáticas, o lixo ou consumo de 

Energia. As dificuldades surgem em 

diversos pontos: divulgação de acções, 

adesão de novos membros para actuar, 

criação de uma rede que potencie a 

mudança ao invés de um conjunto de 

indivíduos ou instituições a trabalhar de um 

modo independente. 
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MOBILIZAÇÃO PARA A ACÇÃO!  

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    

HISTÓRIA DE TELHEIRAS 

Rondava o ano de 1996 quando as crianças 

de Telheiras escreveram: "Um grupo de 

meninos da nossa escola - a escola 57 de 

Telheiras - tem andado a fazer o estudo do 

nosso bairro. Temos descoberto coisas 

interessantes sobre a aldeia rural de telheiras, 

cuja história temos gostado muito. Preparámos 

até algumas perguntas para trazermos a 

alguém responsável pela urbanização do 

bairro. Já recebemos na nossa escola o senhor 

arquitecto Pedro Vieira de Almeida que nos 

deu alguns esclarecimentos mas temos ainda 

muitas perguntas sem resposta. Será que o 

Senhor arquitecto Pita nos podia ajudar? Para 

já gostávamos de fazer um pedido: que a parte 

antiga de Telheiras seja protegida para nós 

podermos ter contacto com o passado real e 

ainda que a Quinta de Sant'Ana, onde 

trabalham a D.ª Amália e o Sr. José, seja 

transformada numa escola de jardinagem (na 

qual eles podiam ser professores). Por ali 

poderiam passar crianças, jovens e adultos 

deste bairro. Era bom que esta sugestão se 

tornasse realidade. Gostaríamos de receber o 

senhor arquitecto Pita na nossa escola. Um 

abraço dos amigos da Escola N.º 57 de 

Telheiras." Passados quinze anos esta 

questão volta a ser batalhada pela 

Associação de Residentes! 

FOTO DO EVENTO “SARDINHADA CRÍTICA” 

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

