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Informação  

DIA 10 de março, 21 HORAS, na ART 

Tem início o ciclo de conferências sobre Educação 
“Despertar as  crianças para a  Leitura e para a Escrita”, é o tema da 

primeira conferência.  

Esta é uma iniciativa do Clube de Educação  da 

ART que se propõe intervir junto de pais, 

encarregados de educação e cuidadores, tra-

zendo à ART especialistas para  debater os 

caminhos e as dúvidas que se colocam neste 

domínio tão sensível  

A primeira palestre dedica-se a pais, educado-

res e cuidadores de crianças entre os seis 

meses e os seis anos. Se tem filhos, netos ou bisnetos nessas ida-

des venha assistir a esta conferência. Despertar nas crianças o 

gosto pela leitura e pela escrita  é a melhor prenda que lhe pode-

mos dar. 

 

Dia 12 de março. Pelas 18,30 horas, na ART 

Bonsai. A arte japonesa de miniaturizar plantas 
O Bonsai não se trata de uma espécie vegetal 

específica, mas sim de uma técnica utilizada em 

árvores com o objetivo de “miniaturizá-las”, inspi-

rando-se em formas existentes na natureza. Não 

há árvore de Bonsai, mas árvores que se transfor-

mam pelo processo de Bonsai. Na prática, é a arte 

de selecionar e transformar árvores que tenham 

potencial para se assemelhar a uma réplica na natureza.  

No dia 12 de março, venha à Art ouvir o arquiteto Henrique Gomes 

que vai falar de bonsais. Quem sabe se não descobre  em si a voca-

ção para esta arte milenária. E tenha em atenção que os bonsaístas 

não sofrem de depressões… 

 

Dia 16 de março. Pelas 21 horas, na ART 

O Clube Vida Saudável organiza a primeira conferên-

cia intitulada:  “Como manter a mente saudável.” 
Assista às conferências deste ciclo organizado pelo 

Clube Vida Saudável  da ART e aprenda com os 

especialistas a levar um melhor estilo de vida e a 

fazer a alimentação certa. Tudo para viver com 

saúde e com alegria. 

Não esqueça que mais importante do que tratar as 

doenças é fazer a sua prevenção. Será orador o Dr. 

Mesicles Heline, psicólogo e responsável pelo programa 

“Pensamentos Cruzados” da TSF.  

 

LER E PARTILHAR.  Já se iniciaram as sessões do  Clu-

be de Leitores da ART  

Segunda sessão no dia 15 de março, 18 horas 
É um encontro de caracter informal, onde, 

uma vez por mês,  se discute  uma obra literá-

ria lida por todo o grupo. O grupo é dinamiza-

do por Gaspar Matos (bibliotecário) e Cândida 

Ferreira (docente de português e leitora de 

língua portuguesa na Universidade de Bolo-

nha, aposentada). Para se inscrever no Clube, enviar um email para  

gaspar.matos@gmail.com indicando nome  e contacto telefónico. 

Qualquer questão pode igualmente ser tratada na ART . Inscrições 

limitadas. 

 

A intervenção na segunda circular 

A ART foi ouvir a opinião dos telheirenses sobre a pro-

jetada intervenção da CML na Segunda circular 
O inquérito realizado junto dos associados da ART sobre a planeada 

Intervenção da CML na Segunda Circular mostra que as opiniões se 

dividem e que existe um deficit de informa-

ção sobre o assunto. 

Veja no site da Art os principais resultados e 

conclusões do inquérito realizado pela ART 

para conhecer a opinião dos seus associados 

sobre a intervenção que a CML projeta fazer na Segunda Circular. 

(www.artelheiras.wordpress.com)  

 

DIA  2 Abril pelas 19 HORAS 

Os  Jantares Comunitários da ART começam a fazer 

história 
Foi no dia 27 de fevereiro. Nem o frio e a chuva 

que se fizeram sentir nesse dia desmotivaram 

os jovens que prepararam o segundo jantar 

comunitário na ART. Foi um encontro de gera-

ções, muito participado, com boa comida, boa 

música e boa disposição. 

Já há voluntários para organizar o terceiro jantar que estava pre-

visto ter lugar no último sábado de março. Ora, acontece que o 

último sábado de março calha em vésperas do Domingo de Páscoa. 

Por isso, o terceiro jantar comunitário de Telheiras vai ter lugar, 

excecionalmente, no dia 2 de abril. 

Traga a sua louça e a sua boa disposição e venha jantar na ART.  

Prepara-se para uma experiência nova. O ambiente é jovem, des-

contraído e tem música ambiente.  A comida é bem confecionada,. 

No final deixe o seu donativo e, se quiser, voluntarize-se para orga-

nizar o quarto jantar, no final do mês de abril. 

 

Já pagou a sua quotização de associado? 

Se não o fez, faça-o agora por transferência bancária 
Se ainda não pagou a sua quotização de asso-

ciado faça-o agora por transferência bancária 

Transfira o valor anual da Quota 2016 (20 

Euros) para a conta da ART 

O IBAN da Conta  da ART é o seguinte: 

                        PT50 0035 0809 0000 6015 730 67 
No espaço referente ao descritivo, escreva  quota 2016   (seguido do nº de 

sócio ou do do primeiro e último nome do associado) .  Por exemplo:  quota 

2016 Antonio Silva 

 

Assembleia Geral da ART  
Vai realizar-se no próximo dia 30 de março a Assembleia Geral para 

aprovação das Contas e Relatório de Atividades referente ao exer-

cício de 2015. Assista e participe na vida da associação 

 

Vantagens de ser associado da ART 

Conheça os benefícios de ser sócio da ART 

 Integrar o órgãos sociais da Associação 

 Usufruir de descontos na rede de Comércio 

Local 

 Alugar o espaço da ART para festas, aniversá-

rios e reuniões de condomínio em condições 

especiais 

 Participar na vida comunitária 

 Receber a newsletter da ART com notícias sobre a ART e sobre 

o bairro 

 Contribuir para a solução dos problemas do bairro, promovendo 

e integrando as representações de moradores junto das entida-

des competentes 

 Participar na promoção de ações de segurança no Bairro 

 Divulgar iniciativas e ações de interesse comunitário 

 Participar nos Clubes. Assistir às palestras e participar nos-

workshops que são regularmente realizados na Associação 
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