
 

Natal. Parafraseando a 

conhecida canção de Paulo 

de Carvalho é "quando um 

homem quiser". Neste caso, 

"o homem" são os comer-

ciantes, os publicitários e as 

suas campanhas, que cada 

ano começam mais cedo, a 

cerca de 2 meses do Natal 

cronológico. As decorações 

natalícias (sobretudo nas 

grandes superfícies) ajudam 

a convencer o consumidor 

de que efetivamente já é 

Natal, predispondo-o a utili-

zar um subsídio que é uma 

achega para quem de facto o 

recebe. 

Crescendo a um ritmo sus-

tentado e harmonioso, Tel-

heiras viu igualmente cres-

cer os seus locais de comér-

cio que saudavelmente reto-

maram a tradição das lojas 

de bairro e do comércio de 

rua, sem deixar de oferecer 

espaços com grandes 

superfícies, numa diversifi-

cação inteligente, que per-

mite ao consumidor uma 

real possibilidade de esco-

lha. O recente protocolo 

celebrado com vários esta-

belecimentos comerciais e a 

emissão dos respetivos car-

tões de desconto para os 

sócios da ART, constitui uma 

boa iniciativa para a revitali-

zação do comércio local, 

com benefícios para ambas 

as partes. Portanto, quer o 

Natal já cá esteja ou esteja 

para chegar, é bom dispor-

mos de locais e de instru-

mentos que nos permitam 

um consumo equilibrado 

nestes tempos de crise. O 

nosso bairro proporciona-

nos um leque de opções que 

torna praticamente desne-

cessária a deslocação para 

outros locais (nomea-

damente para mega-

espaços onde o habitual 

"stress do Natal" se faz sen-

tir intensamente, sem falar-

mos nos também tradicio-

nais engarrafamentos e na 

dificuldade em estacionar). 

No fundo, promover e apoiar 

o comércio local é uma for-

ma de contribuir para a 

humanização da nossa área 

residencial. De resto, Telhei-

ras constitui uma saudável 

experiência-piloto no seio 

da cidade: a convivência 

inter-geracional, a boa inte-

gração no seu tecido urbano 

de empreendimentos ocu-

pados pela classe média 

com outros de cariz social. 

Todos nós, que a habitamos, 

somos peças do puzzle des-

ta realidade, que se mani-

festa nos hábitos, nos locais 

de consumo e convívio, na 

forma como se organiza um 

colectivo. Por outras pala-

vras, o nosso bairro tem 

uma cultura própria, uma 

identidade que é já uma 

referência na cidade. 

E, caros amigos, aproveita-

mos o balanço para vos 

desejar um ótimo Natal, 

onde quer que aconteça. E 

se começámos com Paulo de 

Carvalho, dá vontade de 

acabar com os Supertramp 

quanto aos votos para 2015 

("Crisis, what crisis?") Era 

bom, não era? 

 

O Sócio da Art 

João Saraiva 

TELHEIRAS,  
COMÉRCIO  

E NATAL 

O comercio de Telheiras  

Lista de estabeleci-

mentos aderentes e 

vantagens oferecidas  
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Cabeleireiro ART´S 
 
No centro de Telheiras, 

um cabeleireiro apresen-

ta-se 

cultura e lazer 

Abriram as inscrições 

para as aulas da Profes-

sora Patricia 

Novembro/Dezembro   2014 

Rua Prof. Mário Chicó, 5, loja 

tel 217568103 

mail.arttelheiras@gmail.com 

www.arttelheiras.wordpress.com 

Todos os sábados a partir das 9 horas até às 14 horas 

Mercado de Produtos Biológicos de Telheiras 
Vida mais saudável. Apoio à economia local.  

Planeta sustentável                          (junto à Padaria Portuguesa) 

Galeria AFK 
Exposição de Fotografia em Telheiras 

12 dezembro de 2014– 21 janeiro 2015 
Rua Professor Fernando Fonseca, 1600-616 

21ª, Lisboa / 351 919046376 
www.arteafk.com 

www.facebook.com/afk.galeriaafk 

Associação Residentes de Telheiras 

 

A ART deseja 

Boas Festas e  

Feliz Ano Novo 

Informação  

 

Neste número 



Um espaço de beleza 

no coração  

de Telheiras 

 

 

 

 

 

 

Valorizamos o 

atendimento e 

a qualidade 

dos produtos 
 
A Art’s, é mais do que um nome, 

representa marcas de prestígio 

associadas aos cuidados capila-

res, estéticos e de beleza.  

No serviço completo de cabelei-

reiro aliamos as tradicionais 

técnicas às mais modernas 

influências da moda. Na parte da 

estética - rosto e corpo, manicu-

ra, pédicure e massagem os 

tratamentos são efectuados por 

especialistas credenciadas.  

Conseguimos aliar a qualidade a 

preços muitos competitivos, 

prova disso são as campanhas 

regulares que atraem cada vez 

mais clientes – são os nossos 

clientes que ditam o nosso 

sucesso. 

 

Sandra Rafael 

Coordenadora 

No Centro de Telheiras,  
uma equipa experiente espera por si 

 

Comércio Local 
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ART´S Cabeleireiro : Rua Professor Dias Amado nº3-B :Loja 1-A 
1600-612 LISBOA    TEl 216094786 

Facebook: https://facebook.com/artesCabeleireiros 

 Horário Abertura Encerramento 

2ª a Sexta 09,00 19,00 

Sábado 09,00 18,00 

 

A nossa equipa: Cabeleireiro - formada pela Célia e pela Sofia irão decerto surpreen-

der com os trabalhos capilares sejam eles tradicionais, vintage ou futuristas. Já na 

Estética estará em boas mãos nos serviços disponibilizados pela Helena e pela Simo-

ne. É com simpatia e dedicação que esperamos por si. 

Somos uma equipa experiente composta por profissionais preparadas para responder 

às exigências actuais, profissionais altamente motivadas, certificadas e competentes. 

Aliamos o bom gosto e as tendências da moda ao perfil de cada pessoa, em que o 

aconselhamento é factor determinante para a satisfação dos nossos clientes. E é essa 

satisfação e fidelidade que são o nosso maior reconhecimento. É pela expressão feliz 

espelhada no rosto de quem visita o nosso espaço, que nos move para continuarmos 

a evoluir com qualidade. 

 

ART´S Cabeleireiros 

(Junto ao Espiga Sol) 



 Este Natal, poupe e dê vida ao Bairro de Telheiras 
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Através da apresentação do cartão de sócio da ART é pos-

sível  usufruir de descontos e vantagens nos comércios 

locais aderentes 

Lista das lojas e vantagens válidas a 15 de Novembro de 2014 

 A Art Apoia o comércio local        Faça-se sócio da ART 



 
 

Horários : As aulas de danças de salão  têm a duração de uma hora e têm os 

seguintes horários: 

Terças Feiras           19,00   às  20, 00 

Quintas Feiras         20,30  às  21, 30 

Mais informações na ART  

Rua Prof Mário Chicó nº 5 tel 217568103 

  Danças de Salão, na ART 

.  

No final das tardes de terças e 

quintas feiras dança-se na ART 

Professora  
Patricia  Jorge: 

“O mais importante é o 

divertimento e o bem-

estar dos participantes” 

Patrícia Jorge é professora, formadora e animadora  de danças 

de salão. Conta com mais de 25 anos de experiência, tendo ini-

ciado a sua atividade em Paris. Já deu aulas em várias localida-

des de Portugal e atualmente está a dar aulas na Zona de Lis-

boa  

É ela que nos diz : Procuro nas aulas essencialmente o bem 

estar dos participantes orientando-as de uma forma lúdica e 

propondo um leque de danças variadas. Eu própria criei um 

método específico que abrange: 1) a técnica do passo 2) a lógi-

ca do movimento 3) o código do par. Tudo isto, visando essen-

cialmente o divertimento, o bem estar dos participantes e esti-

mulando o gosto pela música, 
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Cultura e lazer 

Atividades da ART 
 

Chi Kung 
3/as e 5/as feiras das 9,45 às 10,45 

3/as e 5/as feiras das 11,00 às 12,00 

(sujeito a retificação) 

 

Yoga I  
2/as e  4/as feiras das 19,30 às 21,00 

Contacto: 93 848 71 99 

 

Yoga II 
3/as e  5/as feiras das 19,00 às 20,00 

Contacto: 91 461 46 29 

 

Clube Phoenix 
4/as das 14,30 às 16,00 

e  5/as feiras das 14,15-17,00 

Contactos: 96 686 91 62  

ou 96 626 03 44  

 

Guitarra 
2/as 16,30 às 20, 30 

4/as 16,30 às 20, 30 

5/as 17,30 às 20, 30 

Contacto: 96 501 23 31 

 

Xadrez 
Horário a definir 

Contacto 91 815 24 92 

 

CoroArt 
3/as feiras das 21,30 às 23,30 

Contactos 96607 63 93  

Ou 91 989 24 74  

 

Teatroàparte 
2/as e Domingos das 21,30 às 23,20 

Contacto 91 948 50 56 

 

Danças Escocesas 
3/as feiras das 20:00 às 22:00 

5/as feiras das 20:00 às 22:00 

Contacto: 92 522 18 43 

 

Piano 
Contacto 91 230 47 43 

 

Jogo da Malha 
Sabados e domingos a partir das 16,00 no 

Alto da Faia Contacto: 96 454 31 48 

 

Cicloturismo 
Domingos às 9:30  

Contacto: 96 705 66 66 

 

Andebol 
Contacto: 91 724 31 08 

 
Contacte a ART para conhecer as condições de 

frequência de cada atividade 

A dança é uma expressão artística e cultural que remonta ao início da 

humanidade. Os povos expressam-se pela dança.  Do ponto de vista 

social a dança aproxima as pessoas , ajuda a desinibi-las, e deixa-as 

mais soltas 

Do ponto de vista terapêutico a dança promove o exercício físico e men-

tal, cria flexibilidade   faz desenvolver o corpo ajuda na coordenação 

motora.  

Na ART, as terças são dedicadas às danças de salão, actualmente, na 

base do Tango Europeu. No princípio de 2015. iniciar-se-á a fase do Rock 

and Roll; As quintas são reservadas para  as Danças do Mundo (Folk 

dances; Line dances; Ballroom dances; danças de Autoria da Professora, 

entre outras), com teor mais lúdico. 

        José Afonso 
Para mim  a dança é uma 

atividade divertida e bem 

disposta. Realço o valor tera-

pêutico, que promove o exer-

cício físico e mental, cria fle-

xibilidade e ajuda a coorde-

nação motora. E é até uma 

forma de emagrecer com 

prazer. 

        Gracinda Afonso 
Gosto imenso das danças 

de salão. A alegria do grupo 

é contagiante.  Já fiz ioga, 

chikung e tai-chi,  e acho 

que nada se compara com a 

boa disposição com que 

saímos de uma aula de 

dança. 

Por que gosta-

mos de dançar 
 

A opinião de um casal de  

participantes 

 


