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7H00 ÀS 23H30

RUA  PROF. JOÃO BARREIRA

#semanadamobilidade

www.vivertelheiras.pt

PARCERIA LOCAL
TELHEIRAS

DAS 14H00 ÀS 17H00 CODERDOJO VICENTIX
Venham aprender a programar, com o tema da 

mobilidade em destaque! Para jovens dos 7 aos 17 anos.
Lagar da Quinta de S. Vicente.

DAS 14H30 ÀS 17H00 MOBILIDADE CICLÁVEL 
À VOLTA DE TELHEIRAS

Traga a sua bicicleta e venha conhecer alguns 
percursos cicláveis que partem do nosso bairro! 
Ponto de encontro: Lagar da Quinta de S. Vicente

DAS 17H00 ÀS 21H00 TELHEIRAS EM 
MOVIMENTO 
Rua Prof. João Barreira

Já conhece as GIRAs que estão a invadir a nossa 
cidade? Descubra as bicicletas do Lisboa Bike Sharing, 
da EMEL.

Experimente as motas eléctricas da rede e-Cooltra e 
aproveite os códigos promocionais que temos para si.

Conheça o projecto de car-sharing City-Drive.
Dê ao pedal para se refrescar com um Batido a Pedal, 

da Cenas a Pedal.
Teste o seu equilíbrio num Segway, com o apoio da 

Polícia Municipal de Lisboa.
Para os mais novos: aprende os sinais de trânsito com 

o percurso de triciclos da PSP.

Venda, troque ou doe material na Feira da Mobilidade! 
Traga os seus equipamentos em segunda-mão 
relacionados com mobilidade (bicicletas, triciclos, 
trotinetes, capacetes, etc) e junte-se à Feira. Não é 
necessária inscrição prévia. Ao doar estes equipamentos 
está a apoiar a Refood Telheiras.

Dance ao som do jazz clássico, com um quarteto que 
animará toda a rua (das 19:00 às 20:00)

Vamos pintar a rua com giz!

DAS 21H00 ÀS 22H00 ACOMPANHE A MAGIA 
DA BANG BIKE

Uma bicicleta que vai projectar filmes nas paredes dos 
prédios do nosso bairro!

DAS 22H30 ÀS 23H30 DJ SET 
CAJOKOLODABANDA

Nas esplanadas da Rua dos Cafés!

No Telheiras em Movimento 2017 aproveite também as 
ofertas que o comércio local tem para si:

Nora's Cabeleireiros: aproveite os 15% de desconto em todos 
os serviços de Cabeleireiro, entre as 16:00 e as 19:00!

Co�ee Bean: Recupere as forças com a especialidade da casa: 
os famosos hambúrgueres caseiros!

Jardim de Telheiras - Florista: promoções especiais só neste 
dia!

Nosso Sítio: descubra o menú especial preparado para o 
Telheiras em Movimento!

PROGRAMA



O Telheiras em Movimento é um evento anual organizado em Setembro pela Parceria Local de 
Telheiras, integrado na Semana Europeia da Mobilidade.
Tem como objectivos celebrar as várias formas de mobilidade urbana, sensibilizando para as 
dificuldades que ainda existem e para os comportamentos positivos que todos devemos adoptar. É uma 
oportunidade de olharmos de forma diferente para as nossas ruas e para o espaço público que vivemos 
e utilizamos todos os dias. Sempre com a vontade de promover as relações de vizinhança, uma 
comunidade telheirense forte e a qualidade de vida do nosso bairro!
O evento é um momento de grande animação, com actividades relacionadas com peões, bicicletas, 
sistemas partilhados, acessibilidades, mobilidade reduzida, vivência positiva do espaço público, saúde e 
actividade física.

Lançada pela Comissão Europeia em 2002, é celebrada anualmente de 16 a 22 de Setembro. É uma 
semana em que os cidadãos europeus têm a oportunidade de participar num conjunto de actividades 
dedicadas à mobilidade sustentável, com o objetivo de se facilitar um debate alargado sobre a 
necessidade da mudança de comportamentos relativamente à mobilidade, em particular no que toca à 
utilização do automóvel particular.
Nestes dias pretende-se também desafiar os cidadãos a experimentar novas formas de deslocação na 
cidade, como ponto de partida para a adopção no dia-a-dia de comportamentos mais saudáveis, 
económicos e integrados na vida urbana moderna.

Câmara Municipal de Lisboa (CML) 
www.cm-lisboa.pt/viver/mobilidade

Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta (FPCUB)
www.fpcub.pt

MUBi - Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta
www.mubi.pt

Projecto Bike Buddy - Ajuda quem quer começar a pedalar no dia-a-dia
www.bikebuddy.mubi.pt

A bicicleta é um dos meios de transporte mais eficientes? Um ciclista gasta em média 27 kcal/km, 
metade do que gasta um peão que ande/corra à mesma velocidade.

TELHEIRAS EM MOVIMENTO

SEM - SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE

PARA SABER MAIS SOBRE MOBILIDADE URBANA SUAVE:

SABIA QUE?

A PARTILHAR, CHEGAMOS MAIS LONGE

PARCERIA LOCAL
TELHEIRAS


