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25 Anos da ART

A Toponímia 
de Telheiras

Noticias / Agenda                      

EPUL 
A Proposta 
de Dissolução                     

A ART foi constituída em Junho de 1988, no ano do incêndio do Chiado 
que tanto perturbou os Lisboetas. Cumprem-se, pois, este ano, 5 lustros  
sobre aquela data, e a Direção da ART quer assinalar condignamente este 
importante evento.

No ano da fundação da ART, vivia-se, em Portugal, um tempo de mudança 
que era, também de euforia e de esperança. A adesão à CE tinha aconteci-
do dois anos antes, em 1986. O Fundo Social Europeu apoiava formação 
para tudo e para todos, parecia uma fonte de dinheiro fácil e inesgotável. 
Neste ambiente, muitos estrangeiros e muitas empresas procuravam 
investir em Portugal. Nuestros hermanos descobriam o encanto do país 

nossa  capital, tal como outras cidades, parecia um estaleiro.  Estávamos a 
entrar no ciclo do cimento e do turismo, e o preço das casas subia vertigi-
nosamente, a cada dia que passava. Mas havia uma forte expectativa, e 
acreditava-se num futuro melhor com democracia liberdade e prosperi-
dade para todos.  

25 anos depois muita coisa mudou. Portugal é hoje um país à procura de 
si próprio. A tristeza invadiu o nosso espaço, vive-se um tempo de deses-
perança e de receio em relação ao futuro, a prosperidade deu lugar à 
austeridade. Voltamos a olhar para o campo com um novo interesse e com 
novos olhos. Nas cidades, na periferia, e até em bairros centrais aparecem 

não sobe, antes pelo contrário.

Durante os seus 25 de anos de vida, a ART foi um espaço de encontro dos 
Telheirenses. O nosso bairro cresceu e  alindou-se, as crianças deram lugar 

ART esteve sempre presente na vida do bairro. E a ART granjeou um prestí-
gio merecido. Este ano queremos comemorar os 25 anos da ART, e quere-
mos fazê-lo sob as bandeiras do desporto, da cultura e da festa. Na 
semana de 19 a 23 de Junho queremos fazer de Telheiras  o bairro-capital 
da cultura de Lisboa. O programa que está a ser preparado inclui inúmeras 
iniciativas. Para isso precisamos do empenho de todos.

VAMOS FESTEJAR OS 25 ANOS DA ART. PARTICIPA, APOIA.

A Direção ART
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Rua Professor Francisco Gentil 36B       
www.equilibrio-holistico.com

TEL 217 574 531

PRODUTOS NATURAIS

Acupunctura

Shiatsu

Osteopatia

Nutrição

Estética

ART
Associação 
de Residentes de Telheiras

. 16 MARÇO
Encontro de Associados

14:00 - 18:00

+ INFO arttelheiras@gmail.com :: 21 756 81 03

_._
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 A TOPONÍMIA DE TELHEIRAS - LARGO D. JOÃO PRÍNCIPE DE CÂNDIA  

RESTAURANTE UAI!
COMIDA MINEIRA Rua Prof. Francisco Gentil 

Segundo a Acta nº 3, de 21 de Março de 2001, Depois, 
analisou-se a carta do Centro Cultural de Telheiras, solici-
tando a atribuição do nome de Dom João, o Príncipe de 
Cândia, ao Largo de Telheiras onde se encontra a esqua-
dra da P.S.P. e que é vulgarmente conhecido como 
Jardim Redondo. A Comissão concordou e deferiu o 
seguinte topónimo: Largo D. João, Príncipe de Cândia 
Fundador do Convento de Nª Srª das Portas do Céu 1578 
– 1642

Ainda para este arruamento �cou de�nido como orador 
para o dia da inauguração o Doutor Carlos Consiglieri. 
Segundo a Acta nº 6 – Continuação, de 14 de Janeiro de 
2004, o Largo D. João foi inaugurado no dia 15 de Abril 
de 2004, às 11 horas, tendo orado a Drª Ana H. Melo

D. João de Cândia nasceu em 1578 no Ceilão, hoje Sri Lanka. Foi príncipe do Reino de Ceitavaca e Catercolas, a 
cujo trono ascendeu aos 13 anos. Não resistindo a pressões políticas e familiares viu-se deposto do trono, 
embora não abdicasse. Refugiou-se com o primo, D. Filipe, entre os Franciscanos e foi orientado por Fr. Francis-
co do Oriente em Manar.

Daqui deslocou-se para Colombo e ingressou no Colégio de S. Francisco. Mudou-se, depois, com o primo para 
o Colégio dos Reis Magos de Bardez. No seio dos franciscanos foi baptizado com o nome de João e instruído 
cultural e socialmente, destinando-se a eclesiástico. Conheceu D. Francisco da Gama no Oriente com quem, 
posteriormente, velejou para Lisboa. Aqui estudou no Convento de S. Francisco da Cidade e, de seguida, 
dirigiu-se para o de S. Pedro de Coimbra, onde D. Filipe veio a falecer, sendo sepultado no convento de S. Fran-
cisco desta cidade.

Em 1625 regressou a Lisboa, partindo, de imediato, para Madrid, no intuito de aceder possivelmente ao presbi-
teriado. Abdicou do trono nas mãos de Filipe II de Espanha e I de Portugal, recebeu ordens e uma tença de 4000 
cruzados, além de igual quantia em pensões eclesiásticas, não chegando, no entanto, a ser ordenado sacerdote. 
Regressado a Lisboa, estabeleceu residência na Mouraria, em parte actualmente incerta, e comprou, em Telhei-
ras, a Quinta do Ouvidor Mor para, nela estabelecer um Oratório para convalescença dos elementos da Ordem 
dos Clérigos Menores.

Como esta não obtivesse as licenças necessárias, entregou-o aos Franciscanos. Subordinou-o à protecção de 
Nossa Senhora da Porta do Céu e fundou a Irmandade de Nossa Senhora das Portas do Céu. Teve vários �lhos, 
de entre os quais se salienta Dª Maria que seguiu a vida religiosa. Faleceu em 1 de Abril de 1642, sendo enter--
rado, por expressa vontade sua, na capela-mor do Oratório de Telheiras.
(Colaboração amiga do Centro Cultural de Telheiras/CCEQ.)                  

 Professor Andrade Lemos
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NOTÍCIAS

AGENDA

13 MAR - CINEMA BLOGGERS AWARDS
Curtas Nacionais + Entrega de Prémios

DE COLABORADORES 
PARA TRABALHO VOLUNTÁRIO

A ART NECESSITA 

+ INFO 21 756 81 03

Cineclube de Telheiras :: Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro 

16 MAR - ENCONTRO DE ASSOCIADOS ART
Módulo I - Regresso à Terra

Módulo II - As Atividades da ART
Módulo III - Cuidar o Bairro

Módulo IV - Festival de Telheiras - 25 Anos ART

26 MAR - ESPECIAL JOÃO SALAVIZA

Cerro Negro
Arena
Rafa

Cineclube de Telheiras :: Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro 

27 MAR - Concerto com 
EMPIRE + FANTASMAS DO PARAÍSO

Cineclube de Telheiras :: Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro 

       16 MAR - MERCADO BIOLÓGICO
                           10:00 - 14:00

Metro de Telheiras

ART - Associação de Residentes de Telheiras

19 MAR - CHI-KUNG
     09:45 - 11:00

ART - Associação de Residentes de Telheiras

FESTIVAL CULTURA MIX
18 ABRIL a 05 MAIO

Cineclube de Telheiras :: Junta de Freguesia do Lumiar

FESTIVAL DE TELHEIRAS
         25 ANOS ART
        19 a 23 JUNHO

RESIDENTES DA ALTA DE LISBOA VISITAM HORTAS DE TELHEIRAS
Era Domingo, cerca das 10:00, ruas de Telheiras desertas, como habitual. Isto não fossem 
as cerca de 70 pessoas que andavam “À Roda das Hortas”, numa caminhada urbana 
organizada pela Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa (AVAAL). O 
objectivo era aproveitar a solarenga manhã de Domingo para uma caminhada, com o 
pretexto de atravessar as várias hortas urbanas da área Norte de Lisboa. O percurso 
traçado começou na Quinta das Conchas, passou Agrícola da Alta de Lisboa. Em 
Telheiras, representantes da ART explicaram brevemente a história das hortas 
visitadas: a Horta Partilhada, promovida pela ART (entre a Escola Básica e a ART), e a 
Horta de Recreio, promovida pela Câmara Municipal de Lisboa em parceria com a ART 
(junto ao Metro de Telheiras). A caminho de Carnide passou-se pelo Lar Maria Droste, 
onde foi possível observar a ave de rapina que costuma caçar neste amplo terreno. Foi 
uma manhã muito bem passada, e a ART congratula a AVAAL por mais uma iniciativa de 
grande valor para a nossa cidade. 
Para mais informações sobre a AVAAL: www.avaal.pt

NOVO CARTÃO ASSOCIADO ART
Os associados da ART já podem obter o seu novo cartão na ART. Este cartão tem 
comerciantes do Bairro para obter descontos para os associados. Em breve divulgaremos 
essas vantagens. Todos os associados com quotas em atraso devem dirigir-se à nossa 
sede para regularizar a situação e obter o novo cartão. Só assim terão acesso aos 
descontos e demais vantagens que ele proporciona.

EQUIPA DE FUTEBOL 11 ART
A Equipa entrou no Torneio do Inatel - Taça Fundaçao Inatel de futebol de 11 pela primei-
ra vez esta época. É grupo de amigos, por volta de 20 jogadores, em que 70/80% reside 
em Telheiras, e que os restantes viveram ou nasceram no bairro, ou andaram na escola 
em Telheiras, portanto todos têm ligaçoes a Telheiras. O Torneio está a correr bem, 
jogaram a 1ª fase (10 jogos) e passaram em 2º lugar à proxima fase, ganhando por duas 
vezes ao primeiro classi�cado, em casa e fora. Jogam em casa no Estadio 1º de Maio.

TEATROÀPARTE - O REGRESSO
O grupo teatroàparte está de volta para apresentar a peça A Fanfarra, a partir de textos de 
Karl Valentin. Observador atento e mordaz, este dramaturgo alemão (1882 – 1948) 
escolhe a farsa, e não se esquiva mesmo ao absurdo, para nos confrontar com as nossas 
manias, preconceitos e limitações. É a paródia de uma espécie de mundo às avessas, que 
nos distrai do cinzentismo dos dias e nos faz rir de nós mesmos e da nossa própria loucu-
ra. Esta comédia estará em cena no palco do Auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro, nos 
dias 2, 3, 4, 10, 17, 18, 24 e 25 de maio, às 21h30m, e também, nos dias 18 e 25, às 16h00. 
Venha divertir-se com este comediante que Brecht reconheceu como seu mestre e que o 
teatroàparte tem o prazer de lembrar.

JARDINS DE TELHEIRAS SEM TRATAMENTO
São inúmeros os espaços verdes 
no bairro de Telheiras sem 
tratamento prévio do relvado.
O intervalo de tempo em que os 
jardins são tratados é superior ao 
previsto.
Tratamento, supervisão e 
pós-tratamento são requisitos 
indispensáveis à qualidade e 
bem-estar do bairro.
 
De quem é a responsabilidade?

Jardim dos Ulmeiros - Telheiras
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COMISSÃO DE TRABALHADORES DA EPUL 
CONTESTAM ENCERRAMENTO DA EMPRESA

No passado dia 28 de Novembro, foram os trabalhadores da 
EPUL surpreendidos com o anúncio de extinção desta 
empresa pública, perpetrado pelo executivo camarário, num 
processo de contornos obscuros e com uma proposta de 
legalidade duvidosa, que lançou um sentimento de angústia 
sobre os seus 148 trabalhadores face à perspetiva de desem-
prego que agora os assola, uma vez que não �cam garanti-
dos, nessa proposta, os seus postos de trabalho.
A EPUL - Empresa Pública de Urbanização de Lisboa é uma 
empresa pública, criada por Decreto-Lei em 1971, consagra-
da como pessoa coletiva de direito público, dotada de 
autonomia administrativa e �nanceira, destinada a auxiliar e 
desenvolver a ação municipal nos estudos de urbanização e 
renovação urbana e na execução de empreendimentos 
urbanísticos, tendo a capacidade interna instalada de conce-
ber e desenvolver estudos, projetos e intervenções urbanas 
à escala de empreendimento/ zona de intervenção, com 
viabilidade �nanceira assegurada, isto é, sem recurso ao 
�nanciamento público.

Interrogamo-nos, acima de tudo, o porquê da pressa de fechar uma empresa pública de 40 anos com resultados líquidos positivos 
nos últimos 4 anos e um património avaliado recentemente em 350 milhões de euros, que tem uma intervenção única ao nível da 
requali�cação, manutenção e conservação de espaço público, de captação de verbas comunitárias (QREN, JESSICA) para programas 
de reabilitação/ regeneração/ requali�cação, de programas de �xação de camada jovem no centro da cidade, através do programa 
EPUL Jovem com habitações destinadas a jovens, a preços reduzidos, evidenciando-se como regulador de mercado imobiliário, e 
com um papel de cariz mais social na execução de programas PER e edifícios de realojamento, mantendo com os seus inquilinos 
uma relação de proximidade. Note-se ainda que o atual quadro de recursos humanos da EPUL, apesar de ter sido bastante reduzido 
nos últimos três anos, tem competências para o desenvolvimento de todo o ciclo produtivo de intervenção urbana, desde a sua 
génese até à entrega do produto �nal; caso seja aprovada a extinção, veri�car-se-á dispersão de recursos pelo universo dos serviços 

camarários, perdendo-se irremediavelmente a mais-valia 
resultante da conjugação de todas as competências pro�s-
sionais nas suas diversas vertentes – jurídica, patrimonial, 
contratação pública, estudos e elaboração projetos, �scali-
zação de obras/empreitadas, comercialização e assistência 
pós-venda, deixando de haver uma visão estratégica 
global concertada e devidamente articulada, conforme 
atualmente existe no seio da empresa.
Assim, a Comissão de Trabalhadores da EPUL deixa a todos 
os leitores uma mensagem de consternação perante uma 
decisão incompreensível de extinção duma empresa desta 
envergadura, e com o impacto concreto que tem na vida 
de Telheiras, sem qualquer estudo prévio sobre os efeitos 
que tal encerramento terá no setor empresarial local tendo 
em consideração a nova concatenação de freguesias que 
emerge da nova Lei das Autarquias Locais, ignorando 
objetivamente o interesse público.
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