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EDITORIAL

Lentamente, mas
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Caros Vizinhos e Vizinhas,
Lentamente, com as cautelas e a confiança necessárias, vamos regressando à
vida, como a conhecíamos.
Depois de meses de confinamento, seria quase desumano privar as nossas
crianças das suas actividades de férias. Tanto elas como os pais, mereciam este
prémio. Por isso, apesar das limitações e das adaptações que os cuidados omnipresentes obrigaram, este será um ano em que o nosso projecto Vamos à Aventura adquire um significado muito especial. Elegemos os jardins das redondezas
e outros locais a céu aberto para passear e brincar com as nossas crianças,
como mais uma medida de protecção. Não há praia nem piscinas, mas também
não há autocarros cheios. Se um primeiro embate da pandemia foi ultrapassado com êxito, o caminho ainda implica passos cuidados, como bem assinalam
todos os alertas que temos feito às medidas de higiene, distanciamento e uso
de máscara. Medidas essenciais!
Porém, neste regresso ao quotidiano conhecido, a actividade das nossas equipas de rua intensifica-se. Os artigos que lhes trazemos sobre os Espaços Verdes
e Espaço Público são uma demonstração desse trabalho, mas também uma
homenagem que prestamos a esses trabalhadores, tantas vezes subestimados.
Num boletim que prima pelo optimismo, pelo alento que todos precisamos
agora, duas histórias de sucesso que honram Campolide. Heloísa Varela nasceu
em Campolide, ultrapassou desafios e regressou à Freguesia com a intenção
de retribuir o bem que a vida lhe trouxe. Pedro Barão comanda há dez anos a
maior Escola de Actores de Lisboa, mesmo no centro de Campolide, por onde
passaram nomes como José Fidalgo ou o recentemente falecido Pedro Lima.
Lentamente, mas com vontade e segurança, vamos organizando a nossa nova
vida, sem deixar ninguém para trás, precavendo ameaças que ainda não desapareceram, mas partilhando as vitórias que são de todos nós, portugueses
lisboetas, Vizinhos e Vizinhas de Campolide.
Um abraço!
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A aventura continua
Apesar dos cuidados a ter, este seria o pior ano para não realizar o Vamos à
Aventura, com as crianças de Campolide. Num formato diferente, mas com o
mesmo empenho pela felicidade dos mais novos.

O
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s miúdos vão caminhando em fila indiana,
pelo estreito percurso de pedra. Por cima
do muro de protecção vê-se Lisboa. Do alto
daquela magnífica construção arquitectónica empedrada, por onde passaram milhares
de quilómetros cúbicos da água que abastecia a capital do
país, são séculos de História que nos contemplam e nos esmagam com a sua dimensão.
Estamos no Aqueduto das Águas Livres, um dos destinos escolhidos para este ano, na programação do Vamos
à Aventura, iniciativa anual da Junta de Freguesia de
Campolide, que se destina a ocupar os tempos livres das
crianças e jovens, dos 5 aos 16 anos, durante o período das
férias escolares e dinamizar actividades que preencham o
seu Verão, em conjunto. Começou a 29 de Junho, dura até
final de Agosto.
“Olha, daqui consigo ver a minha casa!”, exclama um
garoto. É o pretexto ideal para a guia do Aqueduto, historiadora de formação, explicar ao seu jovem público a origem dos bairros em volta: Bairro da Liberdade, Bairro da
Serafina, Bairro da Calçada dos Mestres, este último assim
baptizado para homenagear os mestres que projectaram
esta obra imponente, fundamental no abastecimento de
água à cidade de Lisboa, água essa que provinha de Belas,
em Sintra. Mandado construir no séc. XVIII, reforçado no
século seguinte, foi uma das construções que sobreviveram
ao Terramoto de 1755, o maior cataclismo que já se abateu
sobre a cidade de Lisboa. Do Aqueduto saíram todos para
a Mãe D’Água, equipamento situado junto ao Jardim das
Amoreiras, para uma melhor compreensão do ciclo global
da água.

INICIATIVA REPENSADA
Com a pandemia de Covid-19 a permanecer entre nós,
toda a forma de funcionamento e planeamento desta iniciativa de Verão da JFC teve de ser repensada, para ser
possível articular o desejo de férias das crianças com a
segurança de todos, delas próprias, dos funcionários, e
até dos seus familiares. “Num ano como este, a Junta de
Freguesia de Campolide não podia deixar de atender ao
pedido dos pais, precisamente por todos os constrangimentos que conhecemos, era fundamental, para respondermos às famílias que vão estar a trabalhar neste Verão.
E para satisfazer a necessidade das crianças em queimar
energias durante o dia. Naturalmente, tomámos todas
as precauções e criámos um plano alternativo de locais e
actividades. A questão sanitária e as suas imposições, as
normas e procedimentos que todos temos que tomar, tudo
isso é levado em conta todos os dias por toda a equipa envolvida”, explica o Presidente da JFC, André Couto.
Uma vez que a saúde de todos está em primeiro lugar, a
opção passou por evitar os transportes rodoviários, a frequência de praias e piscinas, tendo esses factos em conta
no planeamento das actividades: “Este ano é, realmente,
um bocadinho diferente, estamos mais por Campolide, algumas actividades no Palácio de Laguares, tentamos que
a maior parte do tempo estejamos ao ar livre”, informa
Patrícia Pesqueira, uma das coordenadoras deste projecto emblemático da JFC.
Por este motivo, na maioria dos dias, o almoço ganha
contornos de piquenique, servido na relva de algum dos
jardins visitados. E, mesmo nos dias em que a refeição
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< PATRÍCIA
PESQUEIRA E
INÊS DE BRITO
RECEBEM AS
CRIANÇAS PARA
MAIS UM VAMOS
À AVENTURA
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seja feita no Palácio Laguares, as mesas ocupam o pátio
interior, a céu aberto, ao ar livre, portanto.
Os cuidados começam logo ao início da manhã e são
uma constante ao logo de todo o percurso, seja qual for o
itinerário desenhado para esse dia. “No início da manhã
medimos a temperatura a cada uma das crianças, eles colocam a máscara e têm de trazer os materiais de identificação, como o boné, a camisola e a pulseira. E desinfectam
correctamente as mãos com o álcool gel antes de entrar em
cada espaço”, elucida-nos Inês de Brito, a outra coordenadora do Vamos à Aventura.

descobrindo. Ao passarem pela gruta, as mensagens de
amor cravadas na rocha só podiam mesmo despertar risinhos discretos, mas cúmplices, entre quem já sabe que
está perante algo desafiante.
Um outro dia que agradou e vai deixar memórias, foi
a oportunidade de experimentarem laser tag e travarem
animados combates entre si. Trata-se de um jogo de estratégia e confronto, como o paintball. Só que, em vez de
tinta, é disparada luz, que reage nos coletes equipados
com infravermelhos. Os garotos sentiram-se autênticos
guerreiros intergalácticos.

PRINCIPALMENTE AO AR LIVRE

GRUPOS MENORES

Logo no primeiro dia, a manhã foi preenchida com desenhos. Da parte da tarde, quem entrasse e visse os trabalhos, já expostos nas paredes do Palácio Laguares, reconheceria rapidamente o círculo cravejado de bicos que se
tornou uma imagem omnipresente na nossa realidade, a
imagem estilizada do vírus que mudou o mundo. Apesar
da tenra idade, a percepção das crianças também foi afectada por tudo isto.

“Cada grupo é mais pequeno, temos menos participantes, cada monitor tem no máximo cinco crianças e só os
meninos de cada um desses grupos é que pode interagir
com o seu monitor. As crianças adaptaram-se bem, mas
sentem-se um bocadinho tristes, porque não conseguem
brincar com os outros grupos; uma das regras é eles não
interagirem com outros grupos”, confessa Inês.

Nos dias seguintes, além do já referido Aqueduto, passeios e brincadeiras no Parque Eduardo VII, nos jardins
da Fundação Calouste Gulbenkian, no Jardim Zoológico,
da Estrela ou no da Amnistia, actividades agrícolas nas
hortas da Freguesia, aulas de padel (desporto que se assemelha ao ténis), pintura artística de contentores ou um
peddy paper na Freguesia, estiveram entre os destinos e
os primeiros desafios lançados aos jovens aventureiros.
Logo no segundo dia, foram à Estufa Fria. Ainda na
relva, antes da entrada, há tempo para um pequeno snack, para as primeiras piadas do dia, e para as primeiras
perguntas.
- “Onde vamos hoje?”
- “É segredo!”, responde o monitor. A resposta não se
faz esperar.
- “Vamos assustar os pombos!”. Há coisas que não mudam, e ainda bem.

Naturalmente, toda a informação foi atempadamente
transmitida a quem de direito. “Tivemos de fazer uma listagem das regras e enviar para os pais, assim como criar
um plano de contingência. Toda a informação segue por
mail, incluindo as actividades de cada semana”, explica-nos Patrícia Pesqueira.
Se muita coisa mudou, a entrega de todos, o capital humano que torna possível toda esta operação diária, isso,
mantém-se inalterável, todos estão disponíveis, bem-dispostos e confiantes. “Temos muitas condicionantes mas,
apesar de tudo, temos um grupo de monitores muito motivado e a dar o seu melhor, como sempre”, realça Inês
Brito. “O nosso objectivo mantém-se, é ter as crianças felizes ao fim do dia”, conclui, da melhor forma, Patrícia
nc.
Pesqueira. 					
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No interior, aos pares, acompanhados por um monitor, percorrem o itinerário acompanhados do respectivo
mapa, onde constam as perguntas que permitem ir completando a informação relativa às várias espécies que vão

Este ano estão inscritos no Vamos à Aventura cerca
de 40 crianças, com idades compreendidas entre os 5 e os
16 anos. São agrupados mais ou menos pelas suas idades.
Contudo, pelas razões já expostas, não frequentam todas
as actividades em simultâneo. Tudo foi preparado para
que haja um máximo de 25 crianças em cada semana.
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Também a Equipa de Espaços Verdes
vai voltando ao ritmo que a pandemia
interrompeu. Conheça um pouco melhor
a importância deste trabalho.
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G

radualmente, o trabalho
da Equipa de Espaços
Verdes vai regressando àquilo que era, dedicando o seu tempo às
tarefas de deservagem, manutenção
de relvados e canteiros, desmatação e
limpeza de taludes, pelas ruas, praças
e espaços abertos de Campolide.
“O trabalho da deservagem é essencial na Freguesia, caso não existisse,
os malefícios teriam de ser combatidos com pesticidas, o que seria extramente prejudicial ao clima, ao meio
ambiente, ampliando os problemas
que todos sabemos que estamos a passar”, explica-nos, com lucidez e simplicidade, Pedro Carvalho, encarregado
operacional do Departamento de Espaços Verdes da Junta de Freguesia de
Campolide
Todo este processo de limpeza traz
também ao de cima a falta de cidadania de alguns “Felizmente que a maioria das pessoas coloca o lixo e tudo o
mais nos locais adequados, mas há
casos que, valha-me Deus! Chegamos
a ir a locais para fazer deservagem,
onde encontramos lixo até perigoso,
como garrafas partidas ou seringas”,
revela este profissional.
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UM TRABALHO DE
EQUIPA
O trabalho exige dedicação e cooperação, o departamento é constituído por 17 assistentes operacionais,
incluindo uma mulher, que está na
equipa essencialmente dedicada à
deservagem de passeios.
Logo pela manhã, o serviço é distribuído aos colaboradores. É Pedro
Carvalho, quem passa tudo a computador para entregar o expediente à
sua equipa. Grande parte do seu dia é
passado na mota, a circular por Campolide, fiscalizando como as coisas
vão sendo feitas, dando conta de problemas que surgem e, naturalmente,
ajudando a resolvê-los.
Há que ter em atenção as questões
que surgem e levam a alterar as voltas
e percursos definidos. “Imaginemos
que detectamos um local insalubre,

por exemplo, à porta de uma escola,
ou do posto médico. No dia seguinte,
tenho de deslocar alguns elementos
para esse local, para que não se juntem carraças e outros bichos que se
aninham nas ervas”.
Pedro mostra-se satisfeito com os
profissionais que dirige. “Temos uma
excelente equipa, cada um tem a sua
maneira de trabalhar, mas temos um
óptimo ambiente. É uma equipa que
funciona muito bem”. Conhece bem o
seu trabalho e está há vários anos ligado à Autarquia. “Foi a Freguesia que
me acolheu, quando entrei para a Câmara Municipal de Lisboa. A minha
zona era então a zona 5, que envolvia
Campolide, Campo de Ourique e São
Sebastião da Pedreira. Quando se deu
a Delegação de Competências, optei
por ficar em Campolide, sempre me
identifiquei com estas ruas. E aqui fiquei”, resume.
nc.

P
SPAÇO ÚBLICO
E
•
•

Trabalhar a pedra
que pisamos
Diariamente, a equipa de Espaço Público
assegura que os passeios e o que neles se
encontra está em boas condições.
FOTOGRAFIAs: FABIANA übida
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stamos na Rua de Campolide, perto de Sete
Rios. A Equipa de Espaço Público da Junta
de Freguesia de Campolide (JFC) anda por
ali, para resolver os problemas detectados na
zona.
Bruno Mendes é calceteiro, está nesta profissão há cinco anos. Conhece bem a arte de talhar a pedra e fazê-la
realçar os percursos da cidade. “É um trabalho minucioso, difícil, árduo, mas muito bonito”, afirma. Todas as intervenções que envolvam pedra, calçada, pilaretes, sinais,
tudo aquilo que envolva passeios, são da responsabilidade
desta equipa.
O dia inicia-se levantando os materiais necessários e as
indicações das tarefas agendadas. “Vamos ao posto buscar
o material, o areão, o cimento, as ferramentas, e as pedras,
o basalto, granito e outras. Depois, temos uma folha com
os serviços. Fazemos as tarefas que estão nesse documento,
mas também resolvemos outros problemas que vamos encontrando no caminho”, explica-nos
Quando a chuva surge em força, o trabalho destes profissionais fica comprometido, pelas caraterísticas específicas das suas funções. Nesses dias, “não se trabalha, porque
o terreno fica ensopado e não se consegue fazer nada”.
Bruno reconhece as dificuldades, mas entende o seu
serviço como uma mais-valia para a comunidade, o que o
deixa satisfeito e orgulhoso: “O segredo é gostar do que se
faz, fazer como se fosse para nós. E no fundo, também é, nós
também andamos cá”.
Além da questão estética, este trabalho é uma forma
de assegurar a segurança de todos aqueles que circulam
na via pública. Este é, justamente, o tipo de actividade
tantas vezes esquecido, mas que, basta correr mal, para
os seus efeitos serem imediatamente notados. “Na calçada, basta faltar uma ou duas pedras, já é o suficiente
para uma pessoa colocar mal o pé e cair”, alerta Bruno.
Vem-nos à memória uma quadra de José Mário Branco,
tão singela e tão acertada: “Quando eu for grande quero
ser / uma pedrinha do asfalto / o que lá estou a fazer / só
nc.
se nota quando falto”.
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In Impetus
ESCOLA DE ACTORES
O AMOR PELAS ARTES DE PALCO
Há quase dez anos, existe na Rua de Campolide
a maior escola de actores de Lisboa, fundada por
Pedro Barão, natural de Campolide. Chama-se
In Impetus e já passaram pelos seus professores
quase dois mil alunos.

A
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porta estreita não deixa adivinhar as potencialidades do espaço onde estamos prestes a
entrar. O Hangar, designação adoptada para
um equipamento de três pisos que permite
ensinar e praticar o teatro e expressão dramática, é a morada da In Impetus, companhia dramática,
escola de representação, local de experimentação e, acima
de tudo, a materialização do projecto arrojado imaginado
por Pedro Barão.

EDIÇÃO Nº92 AGOSTO 2020

“Esta é uma academia totalmente virada para o ensino
artístico”, vai explicando, durante uma visita guiada pelas
instalações. O auditório Miguel Rovisco denuncia logo a
ligação à Freguesia. “O Miguel, que morreu em 1987, era
de Campolide, talvez o melhor autor de teatro português
da sua geração, e era meu amigo. Fez todo o sentido dar o
nome dele a este auditório”, explica-nos o director da escola. As cadeiras também têm história, vieram do Teatro da
Graça e do Palco Oriental, dois espaços míticos na actividade teatral do final do séc. XX em Lisboa.
Tudo começou em 1990, como Associação Cultural e
Teatral. Dez anos depois, começava a aventura de iniciar
outros entusiastas, nas artes do palco. Nascia a escola. Até
chegarem à Rua de Campolide, em 2011, andaram por diversos poisos. Assentaram arraiais na Rua Filipe Folque,
no Espaço CRP 50, em Campolide, no Clube Estefânia ou
no Espaço "Põe-te a Pau", na Lapa. O dinamismo crescente,
a necessidade de espaço para trabalhos mais ambiciosos,
trouxeram-nos para aquele que é o maior espaço dedicado
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ao ensino artístico particular aberto na área da formação
de actores em Lisboa. Chamam-lhe O Hangar – Espaço
Cultural, e conta com 1200 metros quadrados construídos
de raíz para a sua principal função: a formação de actores.
Três estúdios, camarins, balneários, estúdio de som,
guarda-roupa abundante cedido por outras companhias,
um manancial de adereços invejável, um estúdio de esgrima, nada parece faltar neste espaço total de 3000 m2, para
onde mudou o projecto há cerca dez anos, dando continuidade a um percurso intenso. Há até mesmo um pequeno
Café Concerto no piso cimeiro, antecâmara da micro-horta
onde Pedro descontrai e se abstrai. “nem parece que estamos em Lisboa”, diz-nos ele, divertido.

O ACTOR E O FORMADOR
Mal entramos, deparamo-nos com imensos cartazes de
peças e espectáculos que testemunham esse trajecto artístico e pedagógico. A primeira apresentação pública foi com
o clássico As Lágrimas Amargas de Petra Von Kant,
de Rainer Werner Fassbinder. “Temos tido de tudo um
pouco, leituras encenadas, um festival de teatro-expresso,
outro de performance, que já vai na quarta edição”, explica
Pedro Barão, igualmente actor, mas, acima de tudo, apaixonado pelo Ensino das artes de palco.
“Comecei por estudar no IFICT (Instituto de Formação
e Investigação Cénica e Teatral, no início dos anos 90), que
já era um projecto multidisciplinar, depois fui bolseiro da

Pedro Barão

Fundação Calouste Gulbenkian, fiz um Mestrado em Inglaterra, estudei em Nova Iorque, e sempre quis montar
uma coisa assim, que encarasse o teatro e a formação de
uma forma integrada”.

envolve Moscovo e Londres. Inclusive, já foi feita uma co-produção, falada nas três línguas. Por esta escola, já passaram quase 2000 alunos, incluindo nomes como José
Fidalgo o recentemente falecido Pedro Lima.

Mais que representar, o que o movia era a transmissão
do saber, ajudar a nascer e crescer outros actores. “Apesar de ser actor, e ser essa a minha vertente mais visível
ao longo dos anos, a minha intenção sempre foi criar um
projecto desta natureza, esta é uma academia totalmente
virada para o ensino artístico. Representar é um acto que
vive muito do instinto, um bebé representa quase instintivamente, mas claro que há técnicas e procedimentos que se
aprendem. E temos conseguido estar envolvidos em diversas iniciativas internacionais que muito nos orgulham,
como a colaboração na primeira escola de representação
no Mindelo, na Ilha de São Vicente, em Cabo Verde”, conta-nos Pedro Barão.

Para este docente, apesar dessas técnicas dos ensinamentos que são oferecidos, há um papel fundamental do
lado do aluno, porque “cada um tem de criar e desenvolver
a sua própria personalidade artística, no fundo, criar o
seu próprio método, integrando elementos dos vários ensinamentos e das várias áreas que aqui são abordadas por
diferentes especialistas. Por isso, é importante não ter qualquer preconceito, em ensinar o que se sabe”.

ENSINAMENTOS VARIADOS

Quase se poderia dizer que esta extrema dedicação é
uma continuação da entrega que a actividade teatral exige.
E Pedro Barão bem o sabe: “representar não é fazer de conta. É tão próximo da verdade que quase a substitui”. nc.
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Logo na página de Internet da escola percebemos que
os ensinamentos aqui ministrados são muitos e variados.
Interpretação; Corpo e Movimento; Voz e Dicção; História do Teatro; Improvisação; Teatro do Gesto; Técnica de Tchékov; Técnica de Viewpoints ou Interpretação
frente a Câmeras, são algumas das temáticas leccionadas,
contando com um leque de docentes variado e experimentado. São 42 professores envolvidos e a escola integra uma
rede internacional, a ADN (Atlantic Drama Network), que

Durante a pandemia, esta foi uma das instituições que
criaram e alimentaram as possibilidades de continuar a
trabalhar. Tirando partido das possibilidades da comunicação online e da boa vontade e dedicação de todos os envolvidos, alunos e formadores, foi possível continuar com
as aulas, tentando contornar uma parte da impossibilidade
que o confinamento em casa implicou. Com o final do Estado de Emergência, as aulas reabriram, com as naturais
e necessárias condições e cautelas, mas muita vontade de
prosseguir o trabalho.

LIDARIEDADE
O
S
•
•

consolAR

O CONSOLO, LEVADO A CASA
O apoio aos mais idosos, em sua casa, com
profissionalismo e boa disposição. Retribuir as
benesses que a vida lhe deu, na sua Freguesia.
Estas são as apostas da Consolar – Serviços de
Apoio Domiciliário, fundada por Heloísa Varela,
natural de Campolide.
FOTOGRAFIAs: FABIANA übida
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eloísa Varela, 35 anos
de idade, é natural de
Campolide. A vida levou-a por outros caminhos,
mas acabou por regressar à Freguesia onde nasceu, com um
projecto de sucesso, cujo objectivo é a
qualidade vida dos seus clientes.
“A Consolar surgiu no estágio do
meu curso de Assistente Social, percebi
que os serviços de apoio domiciliário
existentes funcionavam de uma forma
muito fragmentada, sem se adaptar
às necessidades, não sendo personalizado, não respeitando a individualidade de cada pessoa, e resolvi avançar
com uma ideia”, explica-nos a directora técnica.
Se, em alguns casos, o trabalho passa pelo acompanhamento de idosos e
algumas tarefas ou deslocações que
estes pretendam, cuidados médicos,
auxílio na higiene pessoal ou do lar, há
algumas situações que implicam uma
presença mais efectiva, permanecendo em casa da pessoa em causa, uma
ou mais noites. Mas isso não é entrave
e os colaboradores estão preparados
para essa eventualidade, como se verificou mesmo durante a pandemia.
“Temos alvará para 40 pessoas,
neste momento prestamos serviço em
três dezenas de casas, sendo que, em
algumas delas, há mais do que uma
pessoa a necessitar de ajuda”, explica-nos Heloísa.
Enquanto vai explicando os serviços que esta firma, localizada na Rua
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Professor Sousa da Câmara, nº190,
tem para oferecer, e a forma como
tudo começou, o sorriso vai aumentado de intensidade, a voz não esconde o orgulho e a dedicação que tudo
isto lhe permite sentir. “Contamos
com um conjunto de 33 prestadores
de serviços, além da oferta de serviços médicos complementares, como
a enfermagem, saúde oral ou a possibilidade de fazer análises em casa,
para quem não se possa deslocar com
facilidade”, enumera.
O nome também é simbólico, “está
ligado ao consolo dos idosos, mas
também dos seus familiares, que tantas vezes têm de conviver de perto com
os problemas”.

O FECHAR DE UM CICLO
Regressar a Campolide tem um
significado enorme para esta mulher,
algo que rapidamente se depreende da
forma emocionada como vai evocando o seu percurso. “Eu vivi até aos 8
anos, perto da zona que hoje é conhecida como a Quinta do Zé Pinto. Depois
viajei, andei por outros lados e estudei. A minha história de vida, para
muitos, não deixaria motivos para
sorrir, a mim, as oportunidades que
me foram surgindo, fazem-me justamente sorrir”, resume.
Depois das dificuldades, ingressou
na Universidade Católica de Lisboa,
com o curso de Serviço Social a nortear o seu horizonte. Reconhece que

a escolha foi influenciada pela sua
própria biografia, com problemas da
infância. “Fui para este curso, mais
para estudar a minha própria história de vida. Hoje, penso que fui procurar no que estudei uma ajuda para
deixar o passado arrumado. É assim
que ele deve estar, arrumado, no lugar
dele”. O sorriso mantém-se, mas agora
serve para sublinhar o que disse.
Claro que a infância deixou marcas, algumas delas autêntico alimento
para a imaginação: “quando era garota ficava fascinada com o Aqueduto
das Águas Livres, aquela construção
enorme era um mistério para mim,
punha-me a imaginar quem será que
lá morava, o que se passaria lá dentro”, recorda, divertida. Retornar a estas ruas foi também reencontrar uma
familiaridade que a faz sentir confortável. “Quando vou à florista, quando
vou tomar o pequeno-almoço, sinto
imediatamente que estou em casa.
Em Campolide, há este cultivar das
relações de vizinhança, uma coisa já
antiga e que perdura no tempo. Sinto
mesmo que voltei para casa”, confessa.
Com regularidade, a Consolar tem
sido responsável por importantes doações à JFC, nomeadamente, ao Celeiro
Solidário e outras iniciativas de apoio
da Autarquia, alimentos e medicamentos para ajudar quem precisa. Já durante a pandemia, quando as agruras
de alguns se agudizaram, a Consolar
fez uma entrega de mais de mil sacos,
contribuindo para a continuidade do

A CONSOLAR TEM
SIDO RESPONSÁVEL
POR IMPORTANTES
DOAÇÕES À JFC,
NOMEADAMENTE, AO
CELEIRO SOLIDÁRIO E
OUTRAS INICIATIVAS DE
APOIO DA AUTARQUIA,
ALIMENTOS E
MEDICAMENTOS PARA
AJUDAR QUEM PRECISA.

< Heloísa Varela

projecto Celeiro Solidário, na distribuição dos bens alimentares. A mais
recente doação da Consolar ocorreu já
este Verão.
Com a timidez e humildade que
evidencia, Heloísa acaba por falar
sobre isso. “Eu sinto que faço parte de
Campolide, já passei dificuldades, e os
apoios que recebi fizeram a diferença
na minha vida, permitiram-me estudar, crescer saudável, permitiram-me
estar hoje, aqui, nesta posição”.

O trabalho é desenvolvido com a colaboração de outras entidades no terreno,
como foi o caso, ainda recentemente, por
ocasião do Estado de Emergência em

é dinâmico e, acima de tudo, passa por
acreditarmos que é sempre possível
fazer melhor, contando com a ajuda
de profissionais e o empenho de todos
– técnicos e familiares.
No escritório de Heloísa Varela, a
música é uma constante. “Sem música
não consigo pensar”, reconhece. Um
quadro na parede acolhe as frases que
norteiam os seus dias, como se o desafio que interiorizou fosse agora o lema
a transmitir e aplicar com quem a
procura. E lemos: “JÁ EXPERIMENTASTE ACREDITAR EM TI? TENTA!
Nem fazes ideia do que és capaz!” nc.

https://www.consolar.pt/
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PARCERIA E EMPENHO

todo o país. “Foi assustador, ninguém
sabia o que aí vinha e as notícias que nos
chegavam eram terríveis. Foi extremamente importante a ajuda da Delegada
de Saúde de Sete Rios, que nos foi transmitindo toda a informação”, revela.
Também a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem um papel
fundamental, na comparticipação de
algumas famílias que não têm mesmo
capacidade, bem como os protocolos
estabelecidos com entidades várias,
como a Ordem dos Advogados, Ordem dos Economistas, ACP, IASFA,
INATEL, Serviços Sociais da Administração Pública, Serviços Sociais
da PSP, Serviços Sociais da GNR,
Vantagens éPT (Altice).
O ambiente que se vive na Consolar

•

LECTIVIDADES
O
C
•

SANTANA F. C.

CENTENÁRIO DE BOA MEMÓRIA
Assinala-se este ano um século sobre a
inauguração do Santana Futebol Clube, uma
referência para Campolide com inúmeros
momentos de glória no seu percurso.
FOTOGRAFIAs: FABIANA übida
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de Maio de 1961. Final da Taça dos Campeões Europeus. O Sport Lisboa e Benfica disputava o troféu com o Barcelona,
Portugal estava nas ruas, distribuído por
onde houvesse um televisor. O bar do Santana Futebol Clube foi um desses altares futebolísticos que
juntaram adeptos dedicados, com sala cheia, prestando homenagem à vitória do clube português. Um dia inesquecível
numa instituição cuja importância começou muito antes.
Festejar um século é obra. Pois, é exactamente essa data
redonda que o Santana Futebol Clube (SFC) assinala este
ano, assumindo-se não só como uma referência na vida cultural e desportiva de Campolide e do Bairro da Serafina,
mas da própria cidade de Lisboa.
Naturalmente, são já várias, as gerações que por aqui passaram e Juliano do Nascimento Ramos contactou com algumas. Sócio há 55 anos, completa em 2020 sete décadas de
vida, por agora, explica entre risos que só tem “68 mais um”.
E uma boa parte do seu tempo foi passado nesta casa, misto
de local consagrado ao desporto, poiso preferencial da vizinhança em dias de festa, mas muito mais do que isso, como
se vai descobrindo pelas muitas fotografias emolduradas,
troféus, recordações avulsas, um pouco por toda a parte.
“O clube foi fundado no dia 1 de Maio de 1920, pelos senhores Ivaristo Gomes e Joaquim Gonçalves, principalmente
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pela importância que tinha então a prática do chinquilho”,
vai-nos relatando o actual presidente do Concelho Fiscal.
Hoje, os mais jovens desconhecerão a prática, também designada como jogo da malha, que consiste no lançamento
de discos metálicos com o objectivo de derrubar um pino cilíndrico. “Começou na rampa da Senhora da Santana, em
1925, a sede passou para a Calçada dos Sete Moinhos, mais
concretamente para a casa do senhor Fernando Cintra, que
era Mestre de Obras. Dois anos depois, Ernesto Manuel Fernandes doou este terreno, onde se construiu o edifício onde
estamos. Mas a Escritura dos terrenos é só de 1947”, acrescenta, com a precisão de quem partilhou o assunto muitas e
muitas vezes.

UM ESPAÇO MULTIFACETADO
Entre as muitas funções que ali tiveram lugar, o SFC fez
de Escola Primária e o próprio Juliano ali completou os seus
primeiros estudos, “à noite, com a professora Sara Aires”,
conforme nos conta, não conseguindo esconder a emoção. A
sua professora, cuja imagem também marca presença num
dos corredores, ficaria orgulhosa.
Se o início foi o Chinquilho, muitas outras actividades
fazem a história deste local. Dança Jazz, Ginástica Desportiva, bailes, noites e matinés de fados, sessões de karaoke,

Da esquerda para direita: Serafim
Pinto, Juliano Ramos e Luís Rosa

GLÓRIA E ESQUECIMENTO
Quando a porta ao fundo da sala do bar, no extremo
oposto às escadas, se abre, e revela um espaço grande, com a
simbólica bola de espelhos no tecto, só apetece cantar como
Sérgio Godinho: “bem-vindos todos ao salão de festas / faz
bem andar metido nestas andanças”. Este era o espaço de
maior animação. “Uma vez, no Carnaval, vendemos 600 e
tal bilhetes”, realça Luís Rosa, com o orgulho de quem pode
apontar Amália Rodrigues ou Fernando Maurício entre
os grandes nomes que pisaram aquele palco.
Serafim Pinto, 63 anos feitos, também se lembra desses
momentos épicos, até porque “desde sempre, já em miúdo
vinha cá”, explica-nos, acabando por ver o seu depoimento
completado pelos seus companheiros de tantas aventuras: “o
pai dele foi presidente do clube”.
Luís Rosa não esconde a sua preocupação com o estado actual do clube, instituição venerada por onde já passaram 26 presidentes, conta com 55 sócios honorários e 26 de
mérito. Afinal, em 1985 foram agraciados com o Título de
Utilidade Pública. E defende que é imperativo “trazer gente nova para o clube, fazer uma eleição para novos corpos
gerentes, apostar em coisas novas”, como as aulas de exercícios físicos que Nuno Marques, formado em Desporto,
coordena no ginásio (equipado com ringue de boxe e tudo).
Durante a pandemia continuaram, via Facebook e Skype,
como tantas outras coisas da nossa vida.
As memórias que aqui habitam saltam à vista em cada
canto. São também representativas de uma outra Lisboa,
em que os Vizinhos e Vizinhas se juntavam regularmente,
enfrentando as agruras diárias em conjunto, da mesma forma que eram celebradas as datas sonantes do calendário e
os dias festivos da vida de cada um. Muita coisa mudou. “A
maior parte das colectividades morreu”, resume Luís, com a
tristeza na voz. Mas logo reafirma que esta “deve continuar,
nc.
temos de deitar as mãos a isto”.
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além do ténis de mesa, boxe, atletismo ou, claro, o futebol.
Foi com este desporto que se sagraram Campeões da Associação de Futebol de Lisboa, pelo menos duas vezes,
nas épocas de 1975-76 e, exactamente uma década depois,
1985-86.
Porém, há outras honras para recordar com gosto e orgulho. Como a vitória da Taça Carlos Lopes, no Atletismo,
na época 2003-2004. Ou a atribuição do título de Campeão
Nacional no boxe, categoria dos 81 kgs, mais recentemente,
2013-2014. Ou de campeões veteranos, em 1985-86. E a passagem de grandes atletas pelo clube, como o bem conhecido
jogador e treinador Silas, o guarda-redes Damas, ou outros
que só os mais antigos recordarão, como João Oliveira Silva, ou o sr. Painho.
Entre 1950 e 1957 muitos foram os utentes no Posto Médico, criado “com o apoio do Patriarcado da Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa”. Nem sempre a vida portuguesa distribuiu as comodidades de que hoje dispomos com a equidade que nos parece quase natural. “Domingo de manhã,
muitas pessoas aproveitavam a existência dos balneários,
não eram só os atletas… muita gente vinha aqui para tomar
banho”, desabafa Luís Rosa, 58 anos de forte ligação à segunda mais antiga colectividade de Campolide.
Mas há outras memórias, que remetem para momentos
bem passados, em conjunto, entre a vizinhança. Entre 1948
e 1968, ali se viu cinema, e o presidente da Assembleia-Geral faz questão de recordar títulos como O Colosso de Nova
Iorque, Filhos de Ninguém ou Deus lhe Pague, tal como
“as festas de Natal, em que oferecíamos lanche e brinquedos
aos miúdos, ou a Festa do Dia da Criança”. Afinal, como
desvenda, “quando tinha dez anos andava a distribuir cartazes e folhetos para poder entrar à borla nos filmes”. E no
início da década de oitenta do século passado, quando as telenovelas brasileiras ditavam a moda, quem ainda não tinha
televisor em casa e podia despender 50 centavos, era ali que
acompanhava os amores e traições com sotaque de folhetim.
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PASSEIOS DE QUATRO PATAS
Os cães de Campolide e os seus donos
contam com um novo espaço de lazer.
O Dog Park é uma zona propícia para
passeios e descontração.
FOTOGRAFIAs: FABIANA übida

A

tendência é comum em todas as cidades e
enquadra-se numa nova consciência da vivência em sociedade. E foi a pensar nos Vizinhos e Vizinhas que têm cães, que a Junta
de Freguesia de Campolide (JFC) desenvolveu um parque canino, um projecto benéfico para os
animais, mas igualmente para a qualidade de vida dos
seus donos e, em última análise, de todos os moradores
na Freguesia.
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Afinal, ao promover um local especificamente pensado
para os passeios regulares e a prática de exercícios lúdicos, a JFC está também a combater a difusão dos dejectos caninos pelas ruas, condição mais provável quando as
deslocações com os animais ocorrem de forma desordenada em percursos definidos por cada um.
Este equipamento, para o qual foi destinado um terreno junto à Calçada dos Mestres, contempla um espaço
vedado, estruturas destinadas à prática de exercício, um
bebedouro, e casa-de-banho para cães, mas também bancos para os donos descansarem um pouco, desfrutando
do ar livre, enquanto passeiam os seus animais. A magnífica vista sobre o Vale de Alcântara é mais um argumento para visitar e usufruir deste espaço.
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OS VÁRIOS ESPAÇOS
A entrada faz-se por uma zona de calçada e foram mesmo
colocados alguns dissuasores de trânsito, de modo a assegurar que essa entrada não seria dificultada.
Através desta via de acesso, deparamo-nos com um primeiro reduto por onde se pode aceder ao parque ou a um
W.C. canino. A existência desta ‘antecâmara’ permite uma
melhor transição dos cães e das pessoas entre os espaços.
Toda a área do Dog Park encontra-se delimitada por uma
vedação, construída em madeira e rede metálica, com cerca
de um metro de altura.
No que diz respeito aos equipamentos, existem quatro tipos de propostas: um slalom, criado pela instalação de oito
barrotes de madeira; túneis, uma rampa e alguns obstáculos,
cuja função é permitir aos animais treinarem os seus saltos.
Esta é uma medida de integração, permitindo fazer coexistir os moradores de Campolide e os seus animais, de forma ordeira e organizada, ampliando a qualidade de vida de
todos. Uma aposta da JFC que se pretende um sucesso, com
diversos Vizinhas e Vizinhos a escolherem este destino próximo para relaxar e brincar um pouco.
nc.

• A RUA ONDE MORO •

RUA DELFIM DE
BRITO GUIMARÃES
Um invicto minhoto
Portuense com alma minhota, Delfim de Brito
Guimarães publicou, escreveu e traduziu, deixando a
sua marca na literatura portuguesa.

A

editora que fundou tornou-se num nome obrigatório da literatura em
Portugal, publicando
Agustina Bessa-Luís,
Ferreira de Castro ou os clássicos
da Filosofa alemã. Nasceu no Porto, mas considerava-se limiano por
adopção, ao ponto de a rua com o seu
nome, atribuída em Campolide, ter
sido uma forte reivindicação da Casa
do Concelho de Ponte Lima, junto da
Comissão de Toponímia da Câmara
Municipal de Lisboa.
Delfim de Brito Monteiro Guimarães (n. 1872), foi o terceiro filho
de Maria Júlia Moreira de Brito Barreiros e Delfim José Monteiro Guimarães Júnior (esse sim, limiano de
nascença). A sua actividade nas letras
foi abundante, como poeta, novelista,
dramaturgo, crítico, tradutor, investigador literário, e, como já se disse,
editor.
Tinha 18 anos, quando rumou à capital, acompanhando a família. A sua
primeira ocupação foi guarda-livros,
tratando da contabilidade do jornal O
Século. Dez anos depois fundou então
a Guimarães Editores.

Publicou ficção, campo onde se
evidenciam o romance O Rosquedo:
scenas da vida da província - Ponte
de Lima - Minho ou o livro de contos
Ares do Minho. E Teatro, com destaque para Aldeia na Corte, escrito em
colaboração com D. João da Câmara,
ou Juramento Sagrado. Traduziu Baudelaire, mas também Camilo Castelo
Branco. Celebrou autores como Diogo
Bernardes, Frei Agostinho da Cruz ou
António Feijó.
Casou em 1895, aos 23 anos, com
Rosina Vieira da Cruz, união da qual
resultaram oito filhos, incluindo uma
filha falecida muito jovem, sepultada
em Ponte de Lima. A constante ligação ao Minho e à Política, Republicano e Maçon convicto, fizeram-no
Administrador do Concelho de Ponte
de Lima. Foi feito Cavaleiro (1908) e
Comendador da Ordem de Santiago
da Espada (1919). Morreu em 1933, na
Amadora, onde vivia. Ficam os seus
versos: «Ponte de Lima, berço de meu
Pai,/ Jardim encantador do nosso Minho,/ É para ti que grande parte vai/
nc.
Do meu carinho...»
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Contudo, a sua estreia como autor
é anterior, feita de forma expressiva,
com o lançamento de três volumes de
poemas, em 1893. No ano seguinte,
com a morte do pai, soldado liberal,
jornalista, e editor do escritor Alberto

Pimentel, assumiu a administração e
reorganização da revista Mala da Europa. Entre 1922 e 1928 criou uma outra publicação, de seu nome Arquivo
Literário. Colaborou com A Mala da
Europa, O Século, Diário de Notícias,
A Província, O Lima, Revista Limiana ou Almanaque de Ponte de Lima.
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Luc Duc
gelataria
GELADOS COM O
CALOR DA PAIXÃO

Um italiano e um descendente de
vietnamitas montaram uma gelataria
em Campolide há dois anos. E o
sucesso não se fez esperar, como
percebe quem passa pela Luc Duc.
FOTOGRAFIAs: FABIANA übida
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rimeiro foi o tempo de
confinamento, com muitos a encomendarem as
guloseimas e a levantar
na loja. Depois vieram os
dias quentes, com os dois homens que
dão nome à loja Luc Duc sem mãos a
medir. É natural, o que se pode querer mais num Verão quente do que
uma boa gelataria.
“Há poucos locais onde se possa
provar gelados verdadeiramente
artesanais, aqui é tudo desenvolvido por nós. É um trabalho com uma
grande componente de Química”, explica-nos Duc Hoang, 55 anos feitos
há poucos dias, imigrante com ascendência no Vietname.
“Estou em Portugal há três anos,
mais ou menos. O primeiro passo
foi procurar uma loja, encontrámos
esta, e aqui estamos”, acrescenta
Luciano Pellizzari, prestes a fazer
60 anos, que completa a dupla. No
fundo, o negócio em que arriscaram
assenta numa opção radical, já que
implicou a mudança de ambos para
cá. “Eu trabalhava numa multinacional, numa viagem pela Europa,
quando passei por Portugal decidi-me por uma mudança na minha
vida”, explica Luciano.
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Enquanto fala, num português
empenhado, mas ainda com alguns
atavismos do idioma italiano, vai colocando as etiquetas. A variedade de
sabores é acompanhada pela paleta
de cores, autêntica alegria para os
sentidos. Chocolate, morango, nata,
limão, avelã ou cheesecake estarão
entre os clássicos, mas há alguns arrojos criativos, como snickers (à semelhança da barra achocolatada),
leite-creme, a bem portuguesa baba
de camelo ou até mesmo, imagine-se,
um gelado feito à base de batata-doce.

INGREDIENTES
ESPECIAIS
“As receitas diferem, quando fazemos um gelado de limão ou de morango, por exemplo. A qualidade dos
produtos portugueses é muito elevada e permite-nos um gelado com
muita qualidade, o leite é óptimo,
as frutas são excelentes, é tudo feito
com ingredientes portugueses, claro”, assegura Duc. Antes de vir para
Portugal, empregou-se numa gelataria em Itália, para adquirir o saber
que agora aplica neste ponto de encontro para todas as idades, mesmo
no Alto de Campolide. Ombreando

com os gelados, encontramos bolos,
tiramisu, crepes, tudo confeccionado
a preceito.
Enquanto vão explicando o seu
ofício, o seu quotidiano, atendendo
quem chega, há uma palavra várias
vezes repetida e que transmite a forma como encaram aquilo que fazem.
“Tudo o que fazemos é feito com muita paixão, quando vemos a felicidade
dos clientes, sabemos que vale a pena
o que estamos a fazer”, explica Duc,
sorridente. Essa paixão está patente
em cada gesto, em cada escolha.
Uma vez por ano, vão a Itália, matar as implacáveis saudades de quem
está fora do local onde nasceu. Mas
a força do seu empenho reside na
cumplicidade entre os dois. Por isso,
quando questionados sobre essas
saudades, sobre a família, a resposta
vem quase em uníssono: “a família
nc.
somos nós!”. 			

Gelataria LucDuc
R. de Campolide 57 A
2ª a 6ª Feira – 13h00 às 20h00
Sábado e Domingo: 12h00 às 20h30
Telefone: 21 585 1881

• GE

NTE NOSSA •

RUI ALVES

EMPADINHAS COM PAIXÃO
Todos o conhecem do café e sabem das suas
paixões artísticas, a música e a fotografia.
O café do Rui, como é conhecido, é um dos
pontos de encontro do Alto de Campolide.
FOTOGRAFIAs: FABIANA übida

“N

passe o dia a molengar”, explica-se. E já lá vão quarenta
anos na hotelaria.

Olhar e ouvir com atenção
Há muito que este homem tem duas paixões e quem
o conhece sabe que lhe ocupam grande parte do tempo
livre. A música e a fotografia. “Não tenho formação técnica, mas ando sempre com a máquina e acho que tenho
um certo olhar. Ainda recentemente tive duas fotografias premiadas num desafio lançado pela Instanta, a
loja do Centro Comercial Amoreiras, e estiveram lá expostas”, recorda o nosso fotógrafo.
Quanto à música, é uma constante ao longo de todo o
dia e a variedade impera. “Quando comecei a trabalhar,
com 12 anos, o dinheiro que ganhava e não me pediam
em casa era para comprar discos. Em qualquer estabelecimento comercial, o que está ligado é o televisor, aqui
é a música”, explica, e a t-shirt de Mark Knopfler que
usa parece concordar.
Rui adora o período da manhã nesta Freguesia “em,
que toda a gente se conhece e se a senhora do 2º andar
não aparece durante dois dias vai-se lá tocar à porta”.
Gosta de escutar os passarinhos e aproveitar o fresco,
este homem de trato afável e carácter a condizer. “Não
era capaz de vender um bolo sem confessar se é de ontem”, diz-nos a dada altura.
Entretanto, vão chegando clientes. Um meia de leite, meia torrada, uma água com gás. Fresquinha, que
o tempo já pede. Rui vai circulando entre as mesas e o
balcão, dando dois dedos de conversa e tornando o lanche mais descontraído. É a tal paixão, de que falava. nc.
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asci em Alcântara, vim para Campolide em 1986. Tudo começou
por causa da minha namorada,
a Anabela, hoje minha mulher.
Costumo dizer que ela é que me foi
buscar”, comenta com graça, Rui Alves, que todos bem
conhecem a atender na Pastelaria Elóivo, na Rua de
Campolide.
O local já existia, antigo armazém de bananas, frutaria, mercearia, negócio vindos da família de Anabela,
até nascer este local de eleição para o pequeno-almoço,
mata-bicho mais ou menos rápido de um final de manhã
apressado ou lanche retemperador. São servidos “cafés,
empadinhas, merendas, tostas, hambúrgueres caseiros,
tudo com enorme paixão”, assegura, com a palavra que
várias vezes repetirá ao longo da conversa.
“O nome do café é a junção do nome dos nossos filhos,
Elói, hoje com 23 anos e Ivo, com 31. Seguiram a mesma profissão, são excelentes relojoeiros”, conta-nos, orgulhoso. Mesmo por cima do café, as varandas da casa
onde habita apresentam-se esplendorosas, com pequenos jardins. “É o nosso cantinho”, deixa escapar o Rui,
timidamente.
A sua imagem espelha bem a descontração e a simpatia que fazem da sua forma de estar um dos grandes
argumentos para quem frequenta o café e a esplanada.
Os calções de ganga, o brinco discreto, o rabo-de-cavalo, “são a única forma como sei trabalhar, perguntava
sempre, mesmo quando trabalhei noutros cafés, se preferiam um rapaz vestido de forma descontraída e trabalhador ou um tipo de calças de fazenda, camisinha
para dentro das calças e gravata ou laçarote, mas que
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EM ACÇÃO SOCIAL

Refeições escolares gratuitas

Semear o Futuro E7G
Diploma de mérito

As consequências da pandemia ainda se fazem sentir nas finanças de muitas famílias. Por esse motivo, a partir de
Setembro, além do 1.º ciclo, também os
alunos do 2.º, 3.º ciclo e Ensino Secundário, desde que pertencentes aos dois escalões da acção social em Lisboa, terão
refeições escolares gratuitas.

UNIVERSIDADE SÉNIOR
Trabalho de final de ano
em quarentena

EDIÇÃO Nº92 AGOSTO 2020

A pandemia confinou-os, mas os
alunos não pararam. As aulas de Psicodrama, Expressão Dramática, Canto e
Escrita Criativa continuaram por videoconferência e com muita camaradagem,
como habitualmente. Pela câmara do
computador, cada um em sua casa, os
nossos seniores gravaram em vídeo a
sua apresentação final, resultado de um
trabalho feito em quarentena com as
disciplinas de Escrita Criativa e Expressão Dramática, inspirado no Centenário
de Amália Rodrigues.
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Gerência de 2019, análise e votação da 1ª
Revisão Orçamental 2020, ou ratificação
das medidas extraordinárias de apoio
no âmbito da epidemiologia provocada
pelo SARS- COV 2 e Covid-19.

AMBIENTE
Agrofloresta
Encontros reatados

O projecto Semear o Futuro E7G, promovido pela Junta de Freguesia de Campolide e gerido pela Associação Viver
Campolide, acompanha o percurso escolar de crianças e jovens da Freguesia de
Campolide.
O ano lectivo que terminou foi atípico
e exigiu um grande esforço, dedicação e
capacidade de adaptação da parte dos
alunos. Por isso mesmo, foi entregue aos
jovens, nas suas caixas de correio, um diploma pelo mérito que tiveram.
Durante o ensino à distância, o projecto Semear o Futuro E7G mediou a ligação
entre escola e alunos e acompanhou o
processo escolar destes jovens.

Felizmente, já foram retomados os
Encontros Semanais relativos à Agrofloresta, no âmbito do projecto Bela Flor
Respira, anteriormente suspensos devido
à pandemia. Nesta fase de adaptação,
ocorrem às quinta-feiras, com a divisão
de horários - manhã: 10h00/14h00 e tarde: 14h00/18h00, e limitação até 10 pessoas por horário.
As vagas podem ser preenchidas pelo
link: www.facebook.com/belaflorrespira
E assim seguimos a pôr as mãos na
terra e compartilhar conhecimentos e semear um futuro melhor!

FREGUESIA
Assembleia de Freguesia

CAMPOLIDE APOIA
Combater a solidão e o
isolamento

Realizou-se a 29 de Junho de 2020,
a 1ª sessão ordinária da Assembleia de
Freguesia de Campolide, no Auditório
Adácio Pestana. Na ordem de trabalhos
estiveram, entre outros, a análise e votação do Relatório de Gestão e Conta de

Devido à pandemia têm havido cada
vez mais pedidos de ajuda por causa
do mau-estar associado ao isolamento.
Várias pessoas de várias faixas etárias referem que se sentem tristes, ansiosas e
muito sós! Não podemos estar fisicamente juntos, mas foi criado um grupo para
todas as pessoas que estão a sentir este
isolamento que tem deixado muitas pes-

CONTACTOS ÚTEIS
JUNTA DE FREGUESIA
DE CAMPOLIDE
Balneário Público da Serafina
Pavilhão Polidesportivo de Campolide
Casa dos Animais (Canil/Gatil)

soas sem um sentido na vida. Se este é o
seu caso, venha partilhar connosco um
pouco da sua história e ouvir as histórias
das outras pessoas, num clima de respeito e partilha!
Para se inscrever, vá a página do Facebook do Campolide Apoia, deixe uma
mensagem a manifestar interesse, e receberá uma mensagem privada a confirmar
a inscrição!
www.facebook.com/campolideapoia
Estamos Aqui!

HIGIENE URBANA

211 979 931
913 882 896
218 172 300

SAÚDE
Centro de Saúde de Sete Rios
Hospital de Santa Maria

217 211 800
217 805 000

POLÍCIA - BOMBEIROS
21ª Esquadra da PSP
(Palácio da Justiça)

213 858 817

3ª Divisão da PSP de Benfica

217 142 526

37ª Esquadra da PSP
(Bairro da Serafina)

213 858 346

Polícia Municipal de Lisboa

217 225 200

Bombeiros Sapadores de Lisboa

808 215 215

Comissão Protecção de Crianças
e Jovens

217 102 600

HIGIENE - LIMPEZAS
HIGIENE URBANA
Recolha de ‘Monos’ (CML)

808 203 232

HIGIENE URBANA
Entrega Contentores (CML)

808 203 232

Posto de Limpeza de Campolide
Posto de Limpeza da Serafina

211 328 237
211 328 929

DIVERSOS
CP
CARRIS
METRO
TAP
FERTAGUS
VIMECA

707 210 220
213 500 115
213 500 115
707 205 700
707 127 127
214 357 472

EPAL - Faltas de Água

800 222 425

EPAL - Comunicação de
Roturas na Via Pública

800 201 600
NOTICÍAS DE CAMPOLIDE

O trabalho da equipa da Junta de Freguesia é essencial para assegurar a limpeza
diária e a salubridade de toda a Freguesia.
Manter a nossa Freguesia limpa e cuidada é responsabilidade de todos. Pequenos
gestos individuais podem melhorar os espaços públicos. A Higiene Urbana na Cidade é partilhada entre a Câmara Municipal
de Lisboa e as Juntas de Freguesia. Mas os
cidadãos também têm deveres.
> Competências da Junta de Freguesia
de Campolide:
- Eliminação de ervas nos passeios (deservagem);
- Despejo e limpeza de papeleiras;
- Varredura e lavagem de ruas;
- Limpeza de sarjetas e sumidouros.
> Competências da Câmara Municipal
de Lisboa:
- Recolha de lixo volumoso ligar para : 808
20 32 32;
- Recolha e transporte de materiais recicláveis e indiferenciados;
> Deveres dos Vizinhos e Vizinhas:
- Apanhar os dejectos do seu animal;
- Não deitar papéis, beatas e pastilhas elásticas ao chão;
- Não abandone máscaras e luvas descartávies em locais públicos;
- Separação dos resíduos produzidos e depósito nos locais correctos.
O lixo tem lugar certo.
Cada um faz a sua parte.

213 884 607

Fiquei sem eletricidade. O que devo fazer?
Primeiro, tente identificar a origem da falha. Verifique se existe luz na
rua, se os vizinhos têm luz, se tem os pagamentos em dia ou se algum
equipamento fez "disparar" o disjuntor/quadro. Caso não encontre o
problema, ligue: 800 506 506
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SE VAI DE FÉRIAS
PROTEJA-SE DO
CALOR E DO VÍRUS

Dias de Sol
Em tempo de férias é importante conhecer as medidas de prevenção para
evitar o contágio de covid-19.
Se for à praia, proteja-se a dobrar, do
calor e do vírus.
- Mantenha distanciamento social;
- Lave e desinfecte as mãos frequentemente;
- Na praia mantenha a distância de, pelo
menos, 3 metros entre guarda-sóis.
- Proteja-se a si e aos outros.
Juntos somos mais fortes!

competências DA
JUNTA DE FREGUESIA

Deveres DOS VIZINHOS
e VIZINHAS

DESERVAGEM; DESPEJO e limpeza DE PAPELEIRAS;
VARREDURA e LAVAGEM De RUAS e espaços
públicos; LIMPEZA De SARJETAS e sumidouros;
recolha de resíduos indevidamente depositados junto de ecopontos de superfície,
ecopontos subterrâneos e vidrões.

• NÃO DEITAR PAPEL, BEATAS E PASTILHAS
ELÁSTICAS nem cuspir para O CHÃO;
• APANHAR OS DEJETOS DOS CÃES;
• COLoCAR O LIXO NO ECOPONTO CORREcTO;
• LIGAR PARA A RECOLHA DO LIXO VOLUMOSO.

competências DA câmara municipal
JOR

NA
L

RECOLHA DO
LIXO VOLUMOSO
Basta ligar PARA O
NÚMERO 808 20 32 32
E seRão recolhidos

recolha
VIDRÃO
Os vidros devem ser
colocados no Vidrão

recolha
3ª, 5ª Feira
e Sábado

recolha
4ª Feira

recolha
2ª e 6ª Feira

lixo doméstico
indiferenciado

papel / cartão

plásticos, metais
e tetrabriks

em vésperas de feriados a recolha do lixo pode sofrer algumas alterações

ATENDIMENTO AO PÚBLICO
• ATENDIMENTO GERAL
• ATESTADOS
• ATENDIMENTO SOCIAL
• APOIO A CANDIDATURAS
DE HABITAÇÃO SOCIAL

• AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS
• HABITAÇÃO - OBRAS
• LICENCIAMENTOS
• REGISTO DE CANÍDEOS
• TESOURARIA

• APOIO JURÍDICO*
Por marcação prévia.
Atendimento telefónico,
não-presencial na data
agendada.

ATENDIMENTO

ESTAMOS À DISTÂNCIA DE UM TOQUE!
Durante a crise epidémica COVID-19
o atendimento presencial da Junta de
Freguesia de Campolide está limitado
a contactos e serviços indispensáveis
e sujeito a marcação prévia.
O atendimento por marcação é um
serviço que permite o agendamento
do atendimento em dia e hora previamente definidos e pode ser feito por
telefone ou por email.

TELEFONE

213 884 607
2ª a 6ª feira
das 09h30 às 12h30
das 13h00 às 16h00

E-MAIL

• Quando se deslocar ao Serviço de Atendimento da
Junta de Freguesia de Campolide é obrigatório o uso
de máscara;
• Deve chegar com antecedência de 15 minutos da
hora marcada para assegurar que é atendido;
• Mantenha a distância de segurança de 2 metros;
• A ordem de atendimento é feita pela hora de mar-

geral@jf-campolide.pt

cação e não pela ordem de chegada ao Serviço de
Atendimento;
• Em caso de cancelamento agradecemos que nos
informe através do mesmo canal pelo qual efectuou
a marcação. Desta forma é possível a prestação de
um serviço eficaz para si e para todos os nossos Vizinhos e Vizinhas.

Foto: Chris Ketvs (UNSPLASH)

HIGIENE URBANA

O Lama é conhecido por ser
um animal calmo, porém
quando irritado, cospe na
direcção do que o incomoda.

Não cuspa para o chão!
pode cuspir para um lenço
de papel e deitar fora quando
for conveniente; Não cuspa
para o chão, evite a
propagação do vírus.

DEVERES DOS VIZINHOS E VIZINHAS
• Não cuspir para o chão;
• Não descartar papel, beatas e pastilhas elásticas;
• Apanhar os dejectos dos cães.

