
SAIBA COMO FOI: 

 21 SETEMBRO...………. 

“Assembleia Geral ART” 

Sede ART 

 24 SETEMBRO.............. 

“LISBON ON BIKE2” 

 

PRÓXIMOS EVENTOS: 

 12 OUTUBRO 21:30…… 

“Telheiras a Freguesia”  

Debate 

BMOR 

 26 OUTUBRO 21:30…… 

“Palestra sobre a 

Transição”   

BMOR 

OUTUBRO 2011 | Número 8, Nova série 

INFORMAÇÃO 
ASSOCIAÇÃO DE RESIDENTES DE TELHEIRAS  

 

JÁ CONHECE OS ÚLTIMOS 

 TELHEIRAS A FREGUESIA!....?!... 

A Assembleia Geral da ART decorreu no 

passado dia 21 de Setembro com a 

presença de 33 sócios. Foi uma 

assembleia convivial onde para além de 

se encontrarem caras mais e menos 

conhecidas esteve em destaque o papel 

que a Associação deve ter 

na promoção do debate e 

das ideias trazidas pelos 

sócios e pelos residentes, 

nomeadamente a questão 

da Freguesia de Telheiras. 

Foram várias as opiniões e 

as incertezas.  

Por esta razão que a 

direcção da ART, no 

sentido de promover o 

CONHEÇA TODOS OS 

DESCONTOS PARA OS 

SÓCIOS DA ART 

aqui 

Vale a pena visitar a Exposição Telheiras D‟Outrora …Telheiras de agora! Não Perca! 

Durante as próximas semanas pode ver na sede da ART fotografias desde os anos 

30/40 até 2011: a maioria no mesmo local e do mesmo ângulo para se poder 

comparar. Venha Recordar ou conhecer como era o seu bairro antigamente! 

 TELHEIRAS, PASSADO E PRESENTE. 

debate e os esclarecimentos, decidiu 

marcar uma Discussão Aberta sobre o 

tema. Não deixe de vir – Já dia 12 de 

Outubro a partir das 21h na Biblioteca 

Municipal Orlando Ribeiro! 

GRAFS EM TELHEIRAS?    pag2 

http://artelheiras.wordpress.com/area-do-socio/vantagens-socio/
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ART URBANA... 

 

 

“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% 

SEGUNDAS E QUARTAS 

19:30 / 20:00 

TERÇAS E QUINTAS 

19:00 / 20:00 

CENTRO COMUNITÁRIO 

DE TELHEIRAS 

Com Isabel Cristina  

e João Anjos 

arttelheiras@gmail.com 

LISBOA EM BICICLETA 

A palestra organizada pela ITT (Iniciativa 

de Transição de Telheiras) em 

promoção e celebração da bicicleta 

marcou o recomeçar das palestras na 

Biblioteca Municipal Orlando 

Ribeiro às últimas 4ªs feiras 

de cada mês! Foi 

apresentado o projecto 

Rodas de Mudança, da 

MUBi – Associação pela 

Mobilidade Urbana em 

Bicicleta – com belos 

retratos de utilizadores de 

Bicicleta bem acompanhados por esse 

seu meio de transporte que descontrai e 

alegra os próprios, o ambiente e quem os 

vê passar. Estavam presentes mais de 40 

pessoas que assistiram à entusiasmante 

apresentação do Paulo Guerra dos 

Santos sobre as ‘facilidades’ de Lisboa 

como cidade ciclável e à sua ideia de 

promover o conceito de SlowTravel e 

rotas “95% 

espectaculares” em 

Bicicleta. O debate 

correu muito bem com 

recurso a um cronómetro 

para a dinamização da 

audiência, que, não 

tivesse o auditório de 

fechar, continuaria a 

colocar questões atrás de questões sobre 

percursos, utilização de capacete, e 

opções da Câmara Municipal em relação 

à bicicleta! 

Recomeçaram 

a todo o vapor 

as actividades 

da ART! 

...Mas ainda 

temos vagas!  

 

AULAS DE PINTURA 

 

TERÇAS / QUARTAS 

 15:15-20:30 / 09:00-11:00 

SEDE ART 

Com Prof. Sara Grilo 

Sim.grilo@gmail.com 

 

 

AULAS DE GUITARRA 

 

SEGUNDAS / QUARTAS / 

QUINTAS 

 16:30 / 20:30 

SEDE ART 

Com Prof. Bernardo 

Sim.grilo@gmail.com 

 

 

AULAS DE DESENHO 

 

BREVEMENTE NA 

SEDE ART 

Com Prof. Sara Yan 

965828000 
Se quiser pedalar e 

precisar da nossa 

ajuda contacte 

arttelheiras@gmail.com 

The Walls é uma iniciativa de arte urbana 

que contempla a disponibilização de 6 

muros para a prática do graffiti em 

Telheiras.  

Já lá vão 6 meses desde que Edis One, a 

CML e a Galeria de Arte Urbana, com o 

apoio da ART e da Junta de Freguesia do 

Lumiar deram início a este projecto.          

Apesar de se esperar uma maior afluência 

das pessoas que não são do bairro, quem 

tem dado vida a estas paredes são sem 

dúvida os writers locais.  

Estamos convencidos que com a vinda do 

Inverno e visto termos paredes cobertas, 

seja maior o número de artistas a procurar 

esta possibilidade. 

Os principais objectivos deste projecto são 

quebrar a rotina, de um modo agradável, 

das pessoas que passam pelos muros, 

agradar aos moradores e passar a boa 

imagem do graffiti legalizado.  

Estamos confiantes de estar a atingir os 

objectivos, pois temos várias opiniões 

acerca dos trabalhos desenvolvidos e 

todas elas são positivas! 

Fica aqui a lembrança de que as paredes 

estão abertas a todo o público e que 

qualquer cidadão pode deixar a sua obra. 

Sabe mais em: 

http://telheirasgraffiti.blogspot.com/ 

E se este tema te interessa fica ainda a 

saber que o Parque Mayer recebe já este 

mês (dias 21 e 23) um encontro 

internacional de graffiters, evento 

produzido pela “Dedicated Lisboa” . 

Duas dezenas de artistas nacionais e 

estrangeiros pintam um mural com mais 

de 800m² subordinado ao tema “Teatro” e 

tudo isto ao som de boa música! 

 

http://artelheiras.wordpress.com/area-do-socio/vantagens-socio/a-mama-da-licenca-atl/
mailto:arttelheiras@gmail.com
http://mubi.pt/
http://100diasdebicicletaemlisboa.blogspot.com/
http://100diasdebicicletaemlisboa.blogspot.com/
mailto:Sim.grilo@gmail.com
mailto:Sim.grilo@gmail.com
mailto:arttelheiras@gmail.com
http://telheirasgraffiti.blogspot.com/
http://1.bp.blogspot.com/-R2ptGGE8B9o/Thmm6Pc3vZI/AAAAAAAAAHY/0X5mfvwr3IQ/s1600/DSC_0021.JPG


Após um ano com uma produção em 

quantidade e qualidade, este ano quer-se 

melhorar ainda mais, começando por um 

desenho mais arrojado com 

o objectivo de embelezar e 

potenciar o espaço. A 

criação de  camas elevadas espera 

continuar a melhorar a qualidade da terra 

e dar „uso‟ aos detritos orgânicos 

produzidos na horta! Venha Participar! Vá 

a Google.groups.com, escreva horta de 

telheiras e carregue em “juntar-me ao 

grupo”. A partir daí 

receberá via email 

toda a informação 

sobre os períodos de trabalho na terra, 

convívio, reuniões, sempre com a garantia 

de muito boa disposição! 
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O CANTINHO DA HORTA  

CLUBE PHOENIX 

 

QUARTAS E QUINTAS 

À TARDE   

SEDE ART 

http://clubephoenix.blogspot.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! 

Durante o Verão as grandes árvores de 

Telheiras foram podadas como não eram 

há anos. Chegaram à ART imediatamente 

2 reclamações: por limitações da máquina 

as árvores não foram cortadas até à sua 

altura máxima, continuando perto dos 

prédios; e o candeeiro da rua Prof. Dias 

Amado permaneceu dentro da copa das 

árvores, mantendo-se a iluminação pouco 

eficaz! 

ÁRVORES CORTADAS... MAS POUCO! 

A Escola Básica Integrada (E.B.I.) de 

Telheiras começou mais tarde. 

Foi por razões negativas 

que a EBI de Telheiras 

surgiu no Jornal da noite. 

Motivos relacionados com 

a finalização das obras, 

incluindo substituição de 

„recheio‟, mesas e 

cadeiras, as aulas nesta 

escola começaram com 2 

semanas de atraso.  

Curioso o trabalho dos 

jornalistas que a 

intitularam Escola Básica 

2+3 de Telheiras e ao 

Presidente da Junta de 

Freguesia de Carnide, Presidente da 

Junta de Freguesia de Telheiras…! 

Veja a reportagem em : 

http://sicnoticias.sapo.pt/pais/article767033.ece 

A ESCOLA COMEÇOU MAIS TARDE. 

A Horta Partilhada 

de Telheiras está de volta! 

 

INICIATIVA DE 

TRANSIÇÃO DE 

TELHEIRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCONTROS TODAS 

AS TERÇAS FEIRAS  

21:30 / 23:30 

SEDE ART 

 

 

 

 

CORO ART 

 

TERÇAS  

 21:30 / 23:30 

CENTRO COMUNITÁRIO 

Com Maestro Luis Almeida 

cantores.coro.art@gmail.com 

 

 

 

 

TEATRO  

 

DOMINGOS 

 21:30 / 23:30 

CENTRO COMUNITÁRIO 

 

 

http://ecotelheiras.wordpress.com/inicio-de-uma-iniciativa/
http://clubephoenix.blogspot.com/
http://clubephoenix.blogspot.com/
http://artelheiras.wordpress.com/area-do-socio/vantagens-socio/smet/
http://sicnoticias.sapo.pt/pais/article767033.ece
mailto:Sim.grilo@gmail.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 
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JÁ CONHECE AS CICLOVIAS DA SUA CIDADE?  

PARTICIPE!!!  

Nas actividades da ART 

CICLOTURISMO 

 

PASSEIO TODOS OS DOMINGOS 

Com Paulo Esperança 

Jose.esperanca@iscte.pt 
 

 

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 

SABIA QUE... 

No dia 12 de Setembro no Salão Nobre da 

Câmara Municipal de Lisboa foi 

apresentada a nova ponte a existir sobre a 

2ª circular ligando Telheiras à Estrada da 

Luz! É mais um passo na diminuição do 

impacto negativo da barreira da 2ª circular 

e promoção da mobilidade suave. A ART 

esteve representada e foi elogiada pela 

Presidente da Assembleia Municipal pela 

sua proactividade em relação aos 

residentes e sustentabilidade. 

No dia Europeu sem Carros, a Escola 

Secundária Vergílio Ferreira, que abrange 

a área de Telheiras, foi eleita para ser 

visitada pela Câmara Municipal de Lisboa. 

Duarte Mata, antigo aluno da escola e 

actual assessor do vereador Sá 

Fernandes, demonstrou a sua profunda 

satisfação por ver mais de 50 bicicletas 

estacionadas à porta, referindo que a 

escola e os bairros envolventes estão de 

parabéns pela promoção deste meio de 

transporte!  

No dia 24 de Setembro foram às centenas 

os participantes do Lisbon on Bike 2 que 

passaram por Telheiras num evento 

promovido pelo Grupo EMEL–CDR que 

tinha como objectivo a divulgação dos 

percursos ciclaveis existentes. O evento 

consistiu num passeio livre que começava 

na estação do Oriente e sempre por 

ciclovias seguia até à Praça do Comércio, 

passando por Olivais, Avenida do Brasil, 

Campo Grande, Telheiras, Benfica, 

Monsanto, Restelo, Belém, Alcântara, 

Cais do Sodré, Praça do Comércio, num 

total de 30 quilómetros. Fica a sugestão 

de percurso aos interessados e avisamos 

que a duração prevista (por parte da 

organização) é cerca de 4 horas a um 

ritmo baixo! 

Telheiras esteve mais uma vez em 

destaque no momento da celebração 

mensal da bicicleta - a “Massa Crítica”. 

Acontece sempre na última 6ª feira do 

mês em mais de 1000 cidades do mundo 

O Municipio de Montemor-o-novo , contra os “terrenos abandonados” está a ceder terra 

a quem quer cultivar e não tem propriedades. Não existe custo de aluguer nem para as 

estruturas de rega, apenas da água consumida! O objectivo é sensibilizar os jovens para 

voltarem a olhar a terra como um bem precioso. Venham mais do género! 

HISTÓRIA DE TELHEIRAS  

Há exactamente 22 anos o ART 

Informação já ia no n.º 3! Nessa 

publicação anunciava-se a construção do 

1º parque infantil em Telheiras, junto à 

Rua Prof. Mark Athias e a promessa do 

2º, no cruzamento da Rua Prof. Francisco 

Gentil com a Rua Prof. Eduardo Araújo 

Coelho. A construção da "escola do 

ciclo" (actual escola EB 2+3 N.º1) foi 

também noticia, alertando-se as entidades 

competentes que a capacidade  prevista 

para 24 turmas não seria suficiente. 

Comprovando tal facto, verifica-se que 

desde a sua abertura a escola continua a 

ter 'excesso' de procura para as suas 

capacidades! Foi por esta mesma altura 

que se começou a 'visualizar' concre-

tamente, através de reuniões com os 

engenheiros responsáveis, a sede que 

ainda hoje a ART utiliza! Já na altura se 

"desejava vivamente" que a instalação de 

equipamentos colectivos tivesse um 

crescimento a um ritmo aceitável. 

Continuamos a sentir a falta de alguns, 

por tantas vezes prometidos e tantas 

vezes pedidos (como é o caso de um 

pavilhão desportivo). 

mailto:Jose.esperanca@iscte.pt
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

