
 

Prosseguindo o seu objetivo 

de revitalização do comércio 

local, Telheiras abre novos 

espaços que constituem mais 

opções para residentes e visi-

tantes e são uma resposta 

muito afirmativa à crise que 

continua instalada. A tendência 

para o encerramento de espa-

ços comerciais (muito visível a 

nível geral do país) e o fatalis-

mo da transformação de mui-

tos desses espaços em bancos 

tem vindo a diminuir no nosso 

bairro, o que constitui um indi-

cador significativo.  

Um projeto antigo da ART (a 

promoção do comércio local) 

foi possível concretizar devido 

à imprescindível colaboração 

da atual JUNTA de FREGUESIA 

do LUMIAR, que suporta a 

grande fatia dos encargos 

financeiros daí inerentes. Este 

projeto que resulta de uma 

parceria, que para além da JFL 

e da ART inclui também a 

Associação Viver Telheiras, só 

poderá ter sucesso se os resi-

dentes de Telheiras aderirem, 

premiando o comércio de pro-

ximidade em prejuízo das 

grandes superfícies . 

Também da parte dos 

comerciantes aderentes, 

número que já tem alguma 

expressão, há um esforço que 

se traduz em benefícios conce-

didos aos sócios da ART que 

apresentem o cartão com a 

quota regularizada e aos resi-

dentes que não sendo sócios 

da ART, se fizeram sócios do 

Comércio Local. Por isso, insis-

timos novamente junto dos 

sócios da ART que ainda não 

levantaram o cartão que o 

mesmo se encontra disponível 

nas suas instalações e que 

façam bastante uso dele. 

No âmbito da inovação e da 

complementaridade, o conjun-

to de atividades posto à dispo-

sição dos residentes pela ART 

merece lugar de destaque. 

Atividades tão diversificadas 

como yoga, guitarra, danças 

escocesa e de salão, xadrez, 

piano, teatro, cinema, andebol 

e várias outras refletem um 

esforço e uma dedicação assi-

naláveis. Estas e outras ativi-

dades estarão evidentemente 

sujeitas à vossa "ratificação" 

para que, empregando uma 

expressão popular, tenham 

pernas para andar...  

Aproveitamos para dar espe-

cial enfoque às Danças de 

Salão, uma das novas ativida-

des que ainda não conseguiu, 

como merece, captar a atenção 

dos sócios. 

Reconhecimento também é 

devido ao Clube Phoenix nas 

pessoas dos seus Coordenado-

res Drªs Maria Teresa B. Carmo 

Teixeira, Maria Natália F. R. 

Pereira Marques e do Eng. José 

Manuel Pombo Duarte pela 

generosa oferta que permitiu a 

aquisição de equipamentos 

essenciais ao bom funciona-

mento da ART.  

No intuito de tornar mais 

participativa a intervenção dos 

sócios, a ART irá disponibilizar 

na NEWS um espaço reservado 

aos sócios, onde contamos 

divulgar poemas, propostas, 

sugestões e outro material 

cujo interesse justifique a sua 

divulgação. Esta interação é 

imprescindível para nos man-

termos atualizados relativa-

mente às vossas preferências 

e às vossas expectativas. 

Estamos certos de contribuir 

com a nossa quota-parte para 

uma associação dinâmica, com 

reflexos no bem-estar dos 

associados. Esperamos que o 

êxito das nossas atividades 

resulte numa participação 

acrescida no futuro e que 

Telheiras continue a constituir 

um ponto de referência na 

cidade. É este o desafio que 

nos (e vos) propomos. 
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Junte-se a nós   

 

Associação Residentes Telheiras 

Rua Prof. Mário Chicó, 5, loja 

tel 217568103 

mail.arttelheiras@gmail.com 

www.arttelheiras.wordpress.com 



 

Iniciativas locais 
página 2 

O Cantinho das Mãos 

Uma iniciativa da Fundação Vox Populi 

As importân-

cia das mãos 
As mãos são uma ferramenta 

fabulosa, e, na verdade, fazem a 

diferença entre o homem e os 

outros animais da criação.  

Foram as mãos que fizeram a 

história humana: desenharam 

gravuras nas rochas e nos tetos 

das cavernas, lascaram a pedra, 

arrotearam a terra virgem no 

Crescente Fértil, construíram as 

pirâmides no Egito, dedilharam 

as cordas das harpas na corte do 

Rei David.  Foram as mãos que 

empunharam espadas e fizeram 

as guerras, que curaram doen-

tes,  que atearam o fogo de Hiro-

xima, e que assinaram a paz.  

A Primeira Oficina  

para crianças organi-

zada pelo Cantinho 

das Mãos foi um 

sucesso!  
A “oficina” , destinada a crianças 

dos 6 aos 12 anos, que teve lugar 

no Cantinho das Mãos nas pas-

sadas férias do Natal foi uma 

viagem à descoberta do origami 

natalício e do ciclo da lã . 

Marcaram presença, sem falta 

nenhuma, a registar, 12 meninos 

dos 6 aos 11 anos: a Madalena 

grande, a Madalena pequena, a 

Leonor e a outra Leonor, o Daniel, 

o Guilherme, o Tomás, o Dinis, o 

Afonso e o outro Afonso, o João e 

o Diogo, além de 3 pessoas da 

Fundação: a Luisa, a Paula e a 

Joana. Não demos pelo tempo 

passar e ainda ficaram muitas 

coisas por descobrir.  

 

Ago-

ra já sabe-

mos mais sobre a 

origem da lã e todo o 

percurso que é necessário per-

correr desde a ovelha ao cache-

col.  

Aprendemos muitas técnicas de 

origami, construímos estrelas, ár

-vores de natal etc., e agora mais 

facilmente aprendemos a cons-

truir novas figuras. Foram 5 tar-

des bem passadas em que parti-

lhámos muitos saberes, experi-

mentámos novas sensações e 

muitas emoções. Acho que ficou 

a vontade de experimentar novas 

aventuras nas próximas férias.  

Obrigada pela vossa participação.  

Dra Paula Queirós, diretora 

executiva da Fundação:  

“Se sabe algo que 

queira ensinar ou 

algo que queira 

aprender  junte-se 

a nós” 
 

 

O que é o Cantinho das Mãos? 

Paula Queirós;: O “Cantinho das 

Mãos”, criado pela Fundação 

Vox Populi,  é um  espaço de 

convívio, de partilha de saberes 

e de  aprendizagens, onde se  

aprende  a gostar, a valorizar, e  

a desenvolver artes e técnicas 

de trabalho manual,  tendo 

como princípio a sustentabili-

dade e o respeito pela utilização 

dos recursos naturais e pelas 

questões ambientais. 

 

Que pessoas podem participar? 

PQ: O Cantinho das Mãos é um 

espaço aberto a todos os que  

queiram transmitir, partilhar 

saberes , e a todos os que quei-

ram aprofundar os seus conhe-

cimentos sobre qualquer 

assunto ligado às artes e técni-

cas de trabalho manual, através 

de workshops, cursos, pales-

tras, ou simplesmente através 

de momentos de convívio 

Muitos são os mitos sobre as 

dificuldade em realizar certos 

trabalhos manuais, tais como 

rendas de bilros, bordados de 

Castelo Branco e mesmo tricot. 

Mas o segredo está em come-

çar, em experimentar e desmis-

tificar, e descobrir que afinal 

não é difícil e que até é divertido 

e relaxante.  

 

Que tipo de atividades desen-

volvem? 

PQ: Conhecer os materiais, a 

sua origem o seu ciclo:  o ciclo 

da lã, do linho, do algodão: fiar, 

tecer, tricotar , bordar , rendi-

lhar,  costurar: remendar, subir 

uma bainha ou coser um botão; 

produzir cogumelos em casa; 

desenhar, pintar, reutilizar, 

reciclar, aprender a trocar lâm-

padas, pilhas ou pneus, pregar 

um prego; fazer detergentes 

ecológicos,  etc.. depende da 

vossa vontade e imaginação. 

Quanto Custa ? 

PQ: A Fundação Vox Populi não 

tem fins lucrativos. Disponibili-

za o espaço e organiza as ativi-

dades. Poderá haver lugar a 

pagamento partilhado, quando 

for necessário recorrer a pro-

fessores ou instrutores ou 

adquirir materiais  

Um espaço em Telheiras 
para aprender, ensinar,  

partilhar e conviver 

Onde fica o Cantinho das Mãos : Rua Professor Aires de Sousa– nº 2 . Estúdio 4 (Jardim dos Ulmeiros) 
Contactos para informações e inscrições   cantinhodasmaos@gmail.com    tef: 917232792 ou  217577932 

Facebook: Cantinho Das Mãos Fvp  * Blogue: cantinhodasmaos.weebly.com 

O que é a Fundação Vox Populi?  
É uma instituição sem fins lucrativos, sediada em Telheiras  que 

exerce a sua atividade nas áreas da educação e da sustentabili-

dade. Saiba mais em www.fvp.pt 

2ª Oficina nas 
férias da Páscoa 

mailto:cantinhodasmaos@gmail.com
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Através da apresentação do cartão de sócio da ART é possível  usufruir de 

descontos e vantagens nos comércios locais aderentes 
 

Consulte a lista de novos aderentes 

  

 

 

   

 

  

 

 

Oferta avaliação funcional inicial + 

30% de desconto em pacotes de Fisio-

terapia 

Rua Professor Hernâni Cidade, nº 26 D, 

Telheiras Lisbon, Portugal  211 365 

5% de desconto em todos os produtos 

brilliant mind games, lda 

tel: +351 965 453 214 

e-mail bmind@bmindgames.pt 

 

10% de desconto em todos os serviços   

Avenida Almirante Gago Coutinho,43, 

1.º Dto Lisboa  

Telefone: 969 031 373  

Oferta da Inscrição (taxa da inscrição 

30€) 

Avenida Manuel Maia 46, 1º -D 1000-

203 Lisboa   

Telefone: 218 481 402  

5% de desconto na adesão de uma 

das actividades do estúdio 

Telefone:91 588 92 05 | 91 588 60 35 

 

Email : info@estudiozen.pt 

5% de desconto em todos os serviços 

de banhos, tosquias excluí-

das214740751 

Rua Fernando Lopes Graça, nº 6 Loja A/B/
C Paço do Lumiar 1600-010 Lisboa  

15% de desconto em todo o mobiliário, 

oferta dos portes ou entrega persona-

lizada nos electrodomésticos na loja 

online 

Alameda Mahatma Gandhi 16A, 1600-

502 Lisboa . tel. 21 758 1946  

Atelier: 5% de desconto na inscrição e 

na mensalidade 

Alto da Faia - Telheiras 

924228787  

20% de desconto em todos os serviços  

Azinhaga da Torre do Fato, 33B, 1º esq 

Telheiras 

Telefone 217120980 

mail: gil_oliveira@netcabo.pt 

 

Vender, comprar, arrendar ou investir  
Conte com Mariana Sousa, a sua consultora  imobiliária 

especialista no mercado de Telheiras.  
Até 30 de Abril, oferta do valor do Certificado Energético.  

 

 

mailto:%62%6d%69%6e%64@%62%6d%69%6e%64%67%61%6d%65%73.%70%74
http://www.cylex.pt/lisboa/
http://estudiozen.pt/brevemente/brevemente.html#


 
    
 

Rua Prof Mário Chicó nº 5 tel 217568103 
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Cultura e lazer 

Inscrições na ART até ao 

dia 15 de março. Preço de ins-

crição : 20 Euros por equipa de 2 

pessoas, com direito a almoço. 

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 

 

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 . 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 

 

Danças de Salão 
3/as feiras das 18.30 às 19,30 

5/as feiras das 20,30 às 21,30 

Contacto: Art 

 

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 
Sábados 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 

Boa Malha! 

António Duarte Vilar, foi 

o criador e é o grande 

dinamizador do Grupo 

dos Amigos do Jogo da 

Malha de Telheiras  que  

nasceu há mais de 10 

anos . 

  O Sr. António Vilar  

começou a jogar a  

malha na  sua aldeia 

natal, Várzea de Calde, 

uma pequena povoação 

do  distrito de Viseu. No 

início era ele próprio que 

fazia as malhas de pau 

de carvalho. Aos 14 anos 

o futebol falou mais alto 

e abandonou este des-

porto para se dedicar ao 

jogo da bola. Mas havia 

de encontrar em Lisboa 

as condições para pros-

seguir a sua paixão juve-

nil. Foi no Alto da Faia 

que se reacendeu a anti-

ga paixão e onde passou 

a organizar torneios. 

   Nos torneios participam 

10 equipas de 2 jogado-

res cada . Começam pela 

manhã e no final  do tor-

neio os concorrentes 

confraternizam 

num almoço  

que já está in- 

cluído no preço  

da inscrição que 

é de 10 Euros por 

participante.  

 

  Os treinos re- 

alizam-se aos  

sábados e do- 

mingos por  

volta das  

16 /17  

Horas. 

Nos tor- 

neios 

são                    distribuídas  

medalhas aos                      

participantes e  

existem taças para 

os vencedores . As  

 medalhas e os tro- 

féus são oferecidos 

pela Câmara Municipal  

de Lisboa e  e pela Junta 

de Freguesia do Lumiar.  

   A ligação à Art decorre 

naturalmente da neces-

sidade de enquadrar a 

atividade. 

 

A Direção da Art sempre 

acarinhou este desporto  

 e tem dado todo o seu 

apoio a este grupo de 

amigos que hoje se as-

sumem como um clube 

da ART. 

Desporto, amizade e 

convívio de ar livre  

no Alto da Faia  

               em  

Telheiras 
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XXIII torneio da Malha vai ser realizado no 

dia 22 de Março no Alto da Faia I, pelas 9,30 

horas. 

Haverá medalhas para os participantes e 

taças para os melhores. 


