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EDITORIAL

Dois anos diferentes
Caros Vizinhos e Vizinhas,

ANDRÉ NUNES DE
ALMEIDA COUTO
PRESIDENTE

andre.couto@jf-campolide.pt
https://www.facebook.com/andre.ndac
Atendimento:
4.ª feira - Mediante marcação prévia

Pelouros: Comunicação, Espaço Público,
Espaços Verdes, Defesa do Meio Ambiente,
Higiene Urbana, Recenseamento Eleitoral,
Cultura, Restauração, Grandes Opções
do Plano, Protecção Cívil e Segurança,
Transportes.

Não é fácil escrever este texto. O ano que terminou foi o mais estranho das
nossas vidas, um ano cruel, exigente e desafiante. O ano que agora começa
será repleto de desafios, mas tem de ser um ano de esperança, num futuro que
está, em boa parte, nas nossas mãos e na forma como lidarmos com as próximas fases desta pandemia.
O desafio feito às crianças da nossa Freguesia é um símbolo daquilo em que
acreditamos, um amanhã mais colorido e divertido. Por isso decidimos colocar
os seus desenhos nos cabazes que entregámos em Dezembro, partilhando assim a alegria e a pureza da infância, marca primordial do Natal, com aqueles
que mais precisam neste momento de apoio. Material, sim, claro, mas não só.
Este foi um ano violento, com muitas perdas humanas. Uma das que marcaram a Autarquia de Campolide foi Maria do Carmo Bica, membro da Assembleia de Freguesia, uma personalidade dinâmica e afável, com quem foi um
prazer trabalhar. A sua marca é inegável em todos os que se cruzaram com ela,
motivo mais que suficiente para as homenagens que lhe prestamos.
Além das habituais rubricas sobre toponímia, figuras de Campolide e lojas
que animam as nossas ruas, este boletim apresenta-nos exemplos positivos da
actividade que desenvolvemos, a pensar em todos os Vizinhos e Vizinhas que
servimos: “Campolide Apoia”, um projecto que zela pelo bem-estar psicológico, a Universidade Sénior, que conjuga a formação e o convívio, o reforço do
Posto de Saúde com uma nova profissional e especialidade, os mercados de rua
que promovem os pequenos produtores e a sustentabilidade, ou o papel da
JFC no programa "Lisboa Protege".
É mais fácil escrever sobre o ano que agora começa, porque sabemos que queremos fazer dele um exemplo de resistência e solidariedade, de trabalho árduo
em prol da Freguesia, de iniciativas e compromissos para continuar a fazer de
Campolide a nossa escolha, para viver e para a vida.
Um abraço!

JUNTA DE FREGUESIA DE CAMPOLIDE
Rua de Campolide, 24 B – Tel: 21 388 46 07
e-mail: geral@jf-campolide.pt
www.jf-campolide.pt
Reunião aberta: Primeira 4.ª feira de cada mês

O CELEIRO SOLIDÁRIO DA JUNTA DE FREGUESIA DE CAMPOLIDE
FACULTOU até ao fim de Novembro de 2020
Detergente 3295 Kg
Amaciador 743 Kg
Gel de Banho 674,5 Kg
Produtos cabelo 847 Kg

Bolachas 776,7 Kg
Sobremesas 872,3 Kg
Chá 807,4 Kg
Bacalhau 975 Kg

Óleo 650 Kg
Azeite 650 Kg
Enlatados 1043,5 Kg
Temperos 869,9 Kg

Refeições 2250,3 Kg
(secos, massa, sopa)
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DA Nossa infância

Os Cabazes de Natal que a Junta de Freguesia de
Campolide entregou, contaram este ano com uma
mensagem de esperança muito especial, criada
pelas crianças de Campolide.

E

FOTOGRAFIAs: JOSÉ FERNANDES

ste é um dos anos mais difíceis da vida de
todos nós e a dimensão impensada da pandemia de Covid-19 colocou muitos Vizinhos
e Vizinhas numa situação de extrema fragilidade, psicológica, social e, naturalmente,
económica. Por isso mesmo, era importante encerrar o ano
com uma imagem de esperança, uma mensagem que nos
permita olhar para o futuro com algum ânimo redobrado.
E o futuro, são as crianças.

A Junta de Freguesia de Campolide (JFC) decidiu
lançar o desafio às crianças mais jovens das escolas da
Freguesia para desenharem e escreverem motivos de Natal num postal, especialmente concebido por nós. Cada um
desses trabalhos foi colocado num dos cabazes distribuídos
às famílias mais carenciadas, como fazemos todos os anos,
para assegurar que o Natal dos Vizinhos e Vizinhas mais
desfavorecidos mantém a dignidade e traz consigo uma
ajuda concreta, palpável.
“Num ano tão penalizador para todos, entendemos que
era necessário introduzir uma nota de esperança, um sinal positivo que ajudasse aqueles que já estão tão fragilizados a encontrar um motivo para sorrir, no meio de tanta
adversidade. Queremos simbolizar que o futuro será mais
risonho, para cada um e para o mundo em geral, através
das mensagens daqueles que começam agora a construir
esse futuro e da pureza com que olham para este momento

mágico de partilha e afecto, que é o Natal”, explica André
Couto, Presidente da JFC.

O PAPEL DAS ESCOLAS
A melhor forma de pôr a iniciativa em movimento e
mobilizar os artistas de palmo e meio de Campolide, passava, naturalmente, por contactar as escolas. A Escola
Básica Mestre Querubim Lapa, Externato Educação
Popular e o Externato do Parque responderam prontamente à chamada.
“Depois de receber a proposta da JFC, reuni-me com os
professores, e eles levaram a ideia aos miúdos, pedindo-lhes para fazerem a decoração dos postais”, adianta Maria Jorge, Directora da Escola Básica Mestre Querubim
Lapa. Participaram na tarefa todos os alunos do 1º Ciclo
e até mesmo alguns do Pré-Escolar. Este é também o culminar de um ano que colocou inúmeros desafios ao Ensino, mas o balanço é animador, “porque houve um grande
sentido de obrigação e uma grande colaboração entre pais,
professores e as crianças”, salienta a professora.
E, uma vez que os festejos do Natal, presencialmente,
com toda a família a assistir, este ano não podem ser uma
realidade, “cada professor preparou uma coreografia, uma
canção ou outra actividade, com o objectivo de filmarmos
com os telemóveis e enviarmos para os pais”, conclui.

SALVAGUARDAR O DIA-A-DIA
Os Cabazes de Natal distribuídos pela JFC aos Vizinhos
e Vizinhas que se inscreveram, são já uma tradição, uma
medida para assegurar que os mais desfavorecidos não ficam totalmente desprotegidos nesta Quadra e podem contar com algum apoio, através da oferta de um conjunto de
produtos de consumo regular. Desde que tomou posse, o
actual Executivo defendeu publicamente a atribuição das
verbas destinadas às decorações de Natal no espaço público à aquisição de bens para integrarem estes cabazes.
Este ano, foram distribuídos 650 cabazes. A despensa
sai reforçada com produtos alimentares, como bacalhau,
enlatados, bolachas, sumos, refeições e sopas rápidas, massas, maionese, azeite, óleo, caldos instantâneos para cozinhar, preparados para sobremesas, chocolate, café, chá,
mas também detergente e amaciador para a roupa e produtos de higiene pessoal, como champô, amaciador e gel de
banho, entre outros produtos.
Num ano com as bem conhecidas dificuldades geradas
pela pandemia que ainda combatemos, não só aumentou o
número de inscritos, como se alterou o perfil tradicional,
visto que a situação inesperada chegou a muita gente longe
de se imaginar numa situação de tal fragilidade. “O perfil
das pessoas que agora pedem ajuda é muito mais diferenciado, toda esta situação afectou muita gente pertencente
àquilo a que poderíamos chamar classe média, apanhada
na mais completa surpresa e sem capacidade de reacção”,
explica Raquel Silva, responsável pelo pelouro da Acção
Social da JFC.
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Dentro do possível, tentou-se articular os aspectos práticos e as prioridades. “Por exemplo, não incluímos açúcar,
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ocupa muito espaço e é um produto relativamente barato”,
explica-nos. Num ano em que toda a Economia sofreu duras perdas, é de justiça assinalar os quatro doadores que
mantiveram a sua presença nesta iniciativa: Unilever, Sovena, Nobre e Condi.

DISTRIBUIÇÃO AO DOMICÍLIO
Também na distribuição destas ofertas, este é um ano
atípico. Habitualmente, são levantados na JFC, o que gera
sempre alguns momentos de convívio, quer entre Vizinhos
e Vizinhas, quer com os próprios trabalhadores da JFC.
Em 2020 a ordem é, justamente, a de evitar o convívio físico, portanto, as ofertas chegaram à casa de cada um, entregues por diversas equipas, na semana compreendida entre
14 e 18 de Dezembro. À excepção das famílias que já estão
sinalizadas para receber apoios no Banco Alimentar, essas, recebem o seu cabaz nas instalações desse serviço de
apoio.
Habituada a lidar com o apoio social, Raquel Silva não
resiste a um comentário que espelha bem a gravidade dos
tempos que vivemos: “ao longo do ano, as pessoas que nos
chegam por via do Banco Alimentar são, habitualmente,
os casos mais graves, mas, este ano, as que nos chegaram,
vinham desesperadas”.
Contudo, o objectivo de medidas de solidariedade, como
todos os apoios fornecidos ao longo do ano e, em especial,
a entrega anual destes cabazes, é estender um abraço de
esperança e confiança, fortalecendo a forma de encaramos
os próximos tempos, acreditando que, em conjunto, será
mais fácil ultrapassar os problemas. Nestes dias, em que
apesar da carência de sentimentos que todos partilhamos
nos é pedida a máxima contenção no convívio com amigos
e familiares, este é um abraço possível e necessário. nc.
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• MERCADOS •

Comprar
ao ar livre

A Praça de Campolide acolhe dois
mercados, um semanal, Mercado à
Campolide, e outro mensal, Mercado
no Bairro, que já fazem parte dos
hábitos do comércio local.
FOTOGRAFIAs: JOSÉ FERNANDES

C

om alguma regularidade, a Praça de Campolide, frente ao enorme Quiosque, ganha uma
nova apresentação, acolhendo mercados de
rua que animam a Freguesia e são um óptimo
motivo de passeio para os Vizinhos e Vizinhas.
Ambos contam com o apoio da Junta de Freguesia de
Campolide (JFC). Num tempo de tantas restrições, é fundamental alguma liberdade, e o ritual de escolher produtos
de qualidade nestas ocasiões, ganha uma nova alegria.
Comecemos pelo mais recente. Semanalmente, à Terça-feira, o Mercado à Campolide aposta em quatro produtores seleccionados, dois deles, de frutas e vegetais. “Não é
um mercado biológico, mas sim uma aposta na agricultura de proximidade, todos os produtos têm uma origem que
não dista mais de 70 Km de Lisboa e são de pequenos produtores”, explica-nos Filipa Amorim Reis, organizadora
desta iniciativa.
As outras duas tendas fixas dedicam-se ao comércio de
pão, mas não um pão qualquer. Uma das propostas chega-nos de Torres Vedras, com receitas tradicionais, forno
a lenha, e até uma compota muito especial sem açúcar,
chamada uvada, para barrar e saborear. Mais ao lado, o
alemão Johannes, há dois anos e meio em Portugal, aposta
no Pão do João, estritamente elaborado com ingredientes
bem portugueses: centeio da Serra da Estrela, trigo Barbela e milho do Oeste, sal do Samouco e frutos secos do Alentejo. “Comecei a interessar-me pelas questões da sustentabilidade e percebi que é necessário apostar em alternativas
mais ecológicas”, explica-nos.

EDIÇÃO Nº93 JANEIRO 2021

COMER E VESTIR
No mesmo local, a última Quarta-feira de cada mês acolhe o Mercado no Bairro, iniciativa que chegou a Campolide em Dezembro de 2019. A variedade de produtos
que aqui se encontram é mais alargada, os participantes
andam à roda da dezena e com uma regularidade que favorece a procura dos clientes habituais. “As pessoas já nos
conhecem”, adianta Cláudia Pires, da organização, embora reconhecendo que, por vezes “há alguns estreantes”.
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Mercado à Campolide

Mercado no Bairro

Nesta reunião mensal de comércio de rua, encontramos
os quase obrigatórios produtos regionais, mas também bolos, especiarias diversas para temperar e cozinhar, produtos de fumeiro, artísticas peças de artesanato, adereços de
bijuteria em diferentes materiais e até algumas propostas
de roupa, para renovar os armários lá de casa.
O primeiro Mercado no Bairro de 2021, está previsto para 27 de Janeiro. Uma vez que estas feiras decorrem
durante o dia, entre as 09h00 e as 18h00, ao dia de semana, são especialmente direccionadas para uma população
reformada, o que também é tido em conta na escolha dos
produtos que por ali se vão vendo.
Cláudia confirma a adesão dos Vizinhos e Vizinhas e assegura que, muitas vezes, lhe salientam o gosto por visitar
as bancas e como preferem comprar neste tipo de locais,
nc.
em vez de se deslocarem às grandes superfícies.

ÇÃO SOCIAL
C
A
•
•

Regresso às aulas
em formato sénior
A Universidade Sénior de Campolide está
de regresso, explorando as possibilidades
do ensino pela Internet.

C

om o final do Verão e a tentativa de recuperarmos o nosso
quotidiano, não foram só as crianças a voltar à escola; também as actividades da Universidade Sénior de Campolide
(USC) regressaram. As aulas começaram no dia 2 de Novembro e as inscrições continuam abertas. Esta é uma iniciativa
habitual da Junta de Freguesia de Campolide, que tem como destinatários
os residentes na Freguesia com idade igual ou superior a 50 anos.
Tendo em atenção todas as medidas sanitárias a ter em conta, mas
também com a consciência da necessidade de actividades em grupo, em
prol da manutenção do bem-estar mental de todos, a JFC criou um
programa de aulas não presenciais, tirando partido da sua experiência
bastante positiva com a iniciativa da USC.
Semanalmente, decorrem em formato online, através da plataforma
Zoom, aulas de expressão dramática, canto, escrita criativa, psicodrama,
inteligência emocional e a manutenção de um clube de leitura.
“Temos a perfeita noção de que é fundamental para os nossos seniores
este convívio com os Vizinhos e Vizinhas, há vários anos que se habituaram a encontrar nesta iniciativa uma forma de conjugarem os momentos bem passados com a aprendizagem de novas coisas, de forma
descontraída e apelativa. Porém, o crescimento generalizado do número
de infecções, um pouco por todo o lado, levou-nos a abdicar das aulas
presenciais”, explica o Presidente da JFC, André Couto.
As inscrições estão abertas. Os valores são de 2€ mensais para residentes na Freguesia com idade igual ou superior a 50 anos e 6€ para os
não-recenseados, com a mesma idade. Em consonância com as precauções necessárias, as inscrições não necessitam de ser feitas presencialmente, basta ligar para o nº 21 388 46 07 e fornecer os dados pessoais.
A Universidade Sénior de Campolide é um dos projectos mais acarinhados pelos Vizinhos e Vizinhas da Freguesia, pela forma como permite a cada um aprender novos conhecimentos, descobrir outras áreas
de interesse e fazê-lo em conjunto com diversas pessoas com a mesma
curiosidade e dedicação. É tempo de voltar a descobrir que nunca é
nc.
tarde para aprender. 					
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Maria do Carmo Bica
(1963-2020)
UMA LUTADORA POR CAMPOLIDE

Falecida em Agosto deste ano, derrubada pelo
cancro, Maria do Carmo Bica, membro carismático
da Assembleia de Freguesia de Campolide, era uma
pessoa dinâmica, combativa, leal e afável. Deixa
saudades e obra feita, ao longo da vida.
FOTOGRAFIA: ARQUIVO PESSOAL

N
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inguém vence todos
os combates, mas há
quem só seja vencido no último. Foi o
que aconteceu com
Maria do Carmo Bica, no passado
dia 18 de Agosto, vencida por um
cancro que combatia há meses. Lutadora até ao fim. Tinha 57 anos.
Carmo Bica (como era identificada
no meio político em que moldou a sua
vida) integrava a Assembleia de Freguesia de Campolide, eleita pelo Bloco de Esquerda. Toda a sua intervenção
cívica foi pautada pela defesa constante
dos seus ideais de liberdade e igualdade,
quer no âmbito da política autárquica,
quer na luta pela igualdade de oportunidades para as mulheres e combate à
descriminação, ou na reivindicação de
melhores oportunidades para as populações do interior, restringidas pela
sua condição periférica e consequente desertificação. Exemplo disso, é a
sua participação numa das estruturas
que integrava, a Rede Rural Nacional,
uma plataforma da Direcção-Geral de
Agricultura e Desenvolvimento Rural,
destinada a promover a participação e
o trabalho conjunto entre os agentes de
desenvolvimento rural em Portugal.

UM EXEMPLO EM
CAMPOLIDE
“Era uma mulher única, pela sua
correcção e pela forma extremamente
empolgada como se envolvia nas causas que defendia. Considero que é um
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exemplo, sobre a forma como é possível travar combates políticos, debater
ideias e divergir em pontos de vista,
como várias vezes se passou entre nós,
sem perder de vista a verticalidade e a
nobreza de sentimentos, sempre presentes nesse mesmo combate. Nas Assembleias de Freguesia, exercendo o Direito
de Oposição, foi um exemplo na defesa
da causa pública, na defesa de Campolide e de todos os Vizinhos e Vizinhas”,
reconhece o Presidente da Junta de Freguesia de Campolide, André Couto.
O autarca realça ainda a forma como
essa sua postura de intensa dedicação
às causas e à defesa intransigente da
cidadania, no seu sentido mais amplo,
a levou a ter consciência, desde muito
cedo, de outros combates políticos, por
vezes, muito menos mediáticos. “Era
uma reconhecida activista na defesa do meio rural, com importante e
destacado papel no combate ao abandono do interior, nasceu em Paços de
Vilharigues, no concelho de Vouzela,
e foi pioneira na defesa da criação do
Estatuto das Mulheres Agricultoras
em Portugal. Nunca esqueceu as suas
raízes e foi a partir delas que moldou
a sua personalidade e os seus valores”,
acrescenta.
Ainda recentemente, em Março de
2020, num texto incluído num livro
lançado pela União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR), reivindicava: “É urgente criar um Estatuto
das Mulheres Agricultoras, à semelhança do que já existe noutros países, que
inclua medidas que possam contribuir

para alterar as condições de vida das
mulheres agricultoras, nomeadamente,
alterar as condições de acesso à Segurança Social, através da criação de um
regime específico e adequado à realidade concreta da pequena agricultura familiar; preferência nos direitos às ajudas directas da PAC, no caso de divórcio
e partilha da exploração; medidas de
descriminação positiva em candidatura de projectos a fundos comunitários;
acesso a um programa de formação
adaptado às suas necessidades; incentivos à constituição de organizações de
mulheres agricultoras”.
Em Setembro de 2020, em cerimónia realizada durante a Assembleia de
Freguesia (AF) foi proposto um voto
de pesar e atribuída a Medalha de Honra, votados por unanimidade.
A presidente da AF, justamente o órgão que servia de veículo para Carmo
Bica expressar as suas opiniões e intervir politicamente, também se associa
ao pesar colectivo e à forte presença

UM PERCURSO
INTERVENTIVO
Maria do Carmo Bica nasceu na
aldeia de Paços de Vilharigues, no concelho de Vouzela, e fez os seus primeiros estudos em Vouzela e São Pedro
do Sul. Encontrando no mundo rural
e nas problemáticas que o rodeiam o
seu território profissional de eleição,
seguiu-se a Licenciatura na Escola Superior Agrária de Coimbra, completada com uma pós-graduação na Faculdade de Economia da Universidade de
Coimbra. Deu aulas a partir de 1986 e,
no início da década de 1990, começou
a sua carreira como técnica superior no
Ministério da Agricultura.
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que a militante do Bloco de Esquerda
sempre apresentou. “Era uma pessoa
alegre, sem que isso a impedisse de ser
combativa, extremamente expressiva e bastante acessível a todos, não se
mostrava nada facciosa, apesar de desempenhar actividades que implicam
o natural confronto de quem integra
instituições políticas. Mas a sua abordagem era sempre pela positiva, nunca
estava contra apenas por estar contra,
não alinhava em guerras de carácter”,
recorda Marta Vieira Cruz Rosado.
Sendo a pessoa que dirigia o órgão
político em que Carmo Bica actuava
mais regularmente, esta dirigente autárquica lidou várias vezes, e de perto,
com ela, tendo tido oportunidade de
conhecer um pouco da sua personalidade. “Conhecemo-nos há três anos,

quando assumi a presidência da Assembleia de Freguesia. Ela falava muito, vivia com intensidade aquilo em
que se envolvia, até porque, era uma
pessoa com as ideias e os valores muito
bem acertados, muito bem definidos e
claros. Era uma pessoa muito querida
de todos, porque tinha facilidade em lidar com os outros”, resume.

Até ao final da sua vida, Carmo Bica
integrou diversos colectivos, sempre
com o intuito de utilizar os seus conhecimentos técnicos, aliados à concepção
que defendia para uma sociedade contemporânea, conjugando as suas diferentes áreas de acção de forma transversal e integrada.
Foi militante do PCP, nos anos 80
e 90, com passagem pela União dos
Estudantes Comunistas (UEC) e
pela direcção da Juventude Comunista Portuguesa (JCP). Foi deputada municipal em Vouzela (1989-1993),
candidata às Eleições Legislativas de
1991 e 1995, e à autarquia de Vouzela
em 1997.
Durante 18 anos dirigiu a Associação de Desenvolvimento Rural de
Lafões e foi presidente da Cooperativa 3 Serras de Lafões, em Vouzela. Foi
também dirigente da Confederação
Nacional de Agricultura enquanto
representante da Associação Regional de Agricultores de Viseu, a qual
fundou e foi primeira presidente. Foi
ainda dirigente da ANIMAR – Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local, de que a Oikos também é associada colectiva.
Com a morte de Maria do Carmo
Bica, casada e com um filho, multiplicaram-se rapidamente as vozes que se
quiseram associar, incluindo o jornal
Gazeta da Beira, do qual era directora. Esta publicação dedicou-lhe uma
edição especial, com vários depoimentos sentidos, expressando a sua dimensão pública, familiar e pessoal, através
de diferentes recordações e votos de
pesar. Nesse mesmo jornal, simbolicamente, a jornalista Manuela Goucha
Soares, sua prima, escreve: “Quero acreditar que o sorriso luminoso da Carmo se
transformou numa árvore, talvez num
castanheiro cujos misteriosos ouriços
protegem as castanhas, talvez num carvalho de raízes fundas que me devolve
ao nome do trisavô que partilhamos. A
Carmo amava a terra e tudo o que dela
nc.
vinha e a ela voltava”.
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Rua vítor
bastos

•

PASSEIOS E RODOVIAS, ALVO
DE INTERVENÇÃO
As obras na Freguesia prosseguem, com vista a
melhorar a circulação dos Vizinhos e Vizinhas,
a pé ou nos seus automóveis. Rua Vítor Bastos,
Rua Leandro Braga e Travessa das Irmãzinhas
dos Pobres são três das intervenções recentes,
financiadas pela Câmara Municipal de Lisboa e
executadas pela Junta de Freguesia de Campolide.
FOTOGRAFIAs: JOSÉ FERNANDES
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Rua Vítor Bastos está a
ser objecto de uma intervenção cuidada, com vista a melhorar a circulação
de pessoas e automóveis.

Um dos aspectos fundamentais prende-se com o redimensionamento dos
passeios, tendo em vista a melhoria da
circulação de pessoas com mobilidade
reduzida. A faixa de rodagem irá também sofrer alterações, com uma largura a implementar constante de 3,50m, o
mínimo permitido para vias de sentido
único. Mas tudo foi feito tendo em conta a optimização para manutenção do
número máximo dos lugares de estacionamento, razão pela qual foram criadas
bolsas para o efeito.
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A escolha dos materiais foi criteriosa. Para o pavimento de circulação automóvel optou-se por calçada grossa de
granito, com reaproveitamento parcial
da calçada existente. O mesmo material foi adoptado nos lugares de estacionamento. Os passeios estão a ser
executados em calçada miúda mista
e, em zonas de acesso automóvel a
garagens, em calçada grossa mista,
de forma a criar uma distinção que
alerte os peões para a circulação de
automóveis. Já nas passadeiras, serão aplicados materiais que garantam
melhores condições de acessibilidade
às mesmas.
No impasse da Rua Leandro Braga,
e para acautelar o acesso a veículos

de emergência, será criada uma bolsa
sem qualquer estacionamento, e dotada de dissuasores flexíveis, possibilitando manobras de viragem destes
veículos.
Após a zona de inversão de sentido,
serão criados lugares de estacionamento de motociclos.
Na Travessa das Irmãzinhas dos Pobres, serão mantidos os estacionamentos em sentido oblíquo. Será igualmente
assegurada uma bolsa de estacionamento longitudinal, e criada uma zona
com protecção da circulação pedonal
no topo da Travessa. A intervenção ficará completa com a implantação da
nc.
sinalética e mobiliário urbano.
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Encosta da Rua Inácio
Pardelhas Sanchez
HORTAS E ZONAS DE ESTAR E
LAZER COEXISTEM NO URBANISMO

Hortas urbanas, acessos melhorados e incentivo à
estadia e ao convívio, são as apostas de valorização
numa zona emblemática de Campolide, a Encosta
da Rua Inácio Pardelhas Sanchez.

U

FOTOGRAFIAs: JOSÉ FERNANDES

ma zona de hortas urbanas e um conjunto de espaços onde é possível passar algum
tempo, tirando partido do mobiliário urbano adequado, e um acesso condigno entre
a Rua Inácio Pardelhas Sanchez e a Estação de Campolide, transformarão de forma inequívoca a
encosta adjacente àquela rua, tornando-a num espaço de
lazer e de acesso facilitado, para a satisfação de todos os
Vizinhos e Vizinhas.

Estão projectadas duas zonas de hortas urbanas. A delimitá-las, uma vedação em postes de madeira com rede
metálica com um metro de altura, sendo a entrada feita por
meio de um portão, igualmente em madeira.

O acesso ao caminho pedonal renovado situa-se no local
onde existia já uma passagem, construída pelos próprios
moradores. Agora, um lance de escadas permitirá chegar
a uma primeira plataforma, em betão poroso, seguindo-se
um segundo lance de escadas, que servem de ligação ao caminho pedonal, propriamente dito.

Tendo em vista a funcionalidade deste esquipamento,
ambas as zonas de hortas serão dotadas de uma estrutura
de apoio, destinada essencialmente ao armazenamento de
material.
Esta intervenção, financiada pela Câmara Municipal de Lisboa e executada pela Junta de Freguesia de
Lisboa, é sem dúvida, uma transformação de monta, que
reúne, em si mesma, algumas das orientações estratégicas
que defendemos para a nossa Freguesia. Por um lado, uma
aposta na sustentabilidade e na manutenção de espaços
verdes e de lazer no nosso território. Por outro, a existência de elementos identitários que sublinhem o orgulho de
nc.
pertencer a Campolide.
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Junto deste segundo lance, encontra-se uma plataforma
extensa, onde se desenvolve uma zona de estar. Ali nascerá
uma área com mesas e bancos e serão plantadas árvores,
com vista a assegurar alguma sombra e delimitar a plataforma desta área da encosta (e no limite da plataforma
entre os lances de escadas), um muro-floreira acolherá a
plantação de algumas espécies de arbustos, como rosmaninho e lavanda.

O ACESSO AOS TALHÕES SERÁ
EXECUTADO POR
PASSEIO EM GRAVILHA

TARQUIAS •
• AU

Lisboa protege,
as Juntas apoiam
Lisboa Protege é um programa da Câmara
Municipal de Lisboa (CML) que envolve
as Juntas de Freguesia na procura de
soluções para combater as consequências
económicas e socias da pandemia.

A

FOTOGRAFIAs: ARQUIVO
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apresentação do projecto Lisboa Protege trouxe várias novidades no apoio ao combate das
consequências da Covid-19, e algumas delas
relacionam-se com a actividade das Juntas de
Freguesia. É o caso das licenças excepcionais
para ter esplanadas ao ar livre, cujo prolongamento foi anunciado, uma isenção articulada com a entidade responsável,
as Juntas de Freguesia, para já até ao primeiro semestre de
2021, mas extensível para todo o ano. Ficam também isentas,
na totalidade, as rendas comerciais de imóveis arrendados ao
município, durante todo o ano de 2021.
Ainda no que respeita à Restauração, um dos sectores
mais afectados com toda esta situação, pela impossibilidade
dos cafés e restaurantes trabalharem em alguns dos momentos de facturação privilegiada, foi igualmente anunciado o
apoio até metade do valor aplicado na requalificação das esplanadas, seja na compra de aquecimentos, protecções e mobiliário urbano. Este apoio será a fundo perdido, até ao limite
de 750 euros por esplanada.
O sector social também é contemplado neste conjunto de
medidas. O fundo de emergência social da Câmara Municipal de Lisboa para 2021 será reforçado com uma verba de
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4,3 milhões de euros. Estes valores destinam-se a instituições e entidades com quebras de receitas e que continuam a
combater a pandemia. A pensar nas famílias carenciadas foi
anunciado que, através das Juntas de Freguesia, as famílias
podem requerer apoio para pagar a renda ou a prestação de
casa, passe social, facturas da água, gás, luz ou comprar medicamentos.
Há ainda outras áreas, onde será possível beneficiar
dos apoios criados pelo Lisboa Protege. O reforço do
Fundo Municipal das Lojas com História, uma campanha de comunicação de apoio ao comércio tradicional
e uma intervenção empenhada da CML e da EGEAC no
apoio às empresas culturais e aos profissionais da arte e
do espectáculo, bem como uma atenção especial à Protecção Civil são algumas das medidas a desenvolver.
Num outro campo, a gratuitidade experimental da Rede
GIRA, acompanhada do seu reforço, é uma resposta à crise ambiental que pode derivar da Covid-19, sendo alternativa à rede de transportes públicos e aproveitando esta fase
para dar oportunidade ao sedimentar de novas rotinas em
todos nós. O Ambiente e a Saúde podem beneficiar desta
aposta em meios de locomoção alternativos, mais ecológicos e saudáveis.
				
nc.

ÇÃO SOCIAL •
C
A
•

Campolide
Apoia

A MENTE TAMBÉM SE MAGOA
Acompanhando a forma como a
pandemia está a afectar a nossa saúde
mental, Campolide Apoia foi o serviço
lançado pela Junta de Freguesia de
Campolide. E tem novidades.
FOTOGRAFIAs: JOSÉ FERNANDES

C

sencial desmistificar o contacto com
técnicos de saúde mental. “As nossas
vidas não são perfeitas, todos temos
limites e com esta sobrecarga da pandemia somos todos afectados, privados
das nossas relações pessoais, sejam os
pais, avós, outros familiares, os amigos,
ou também pelo excesso de tempo que
passamos juntos com quem moramos
e a exigência da atenção constante das
crianças”, acrescenta.
Um outro aspecto que preocupa
Raquel Calapez é a intensificação das
questões de violência doméstica, acerca
da qual “têm surgido diversos pedidos.
Está tudo com o rastilho mais curto, há
situações de debilidade social ao nível
económico, muita pressão acumulada,
tudo isso são factores que aumentam o
risco de esses casos se verificarem. Frequentar estes workshops pode ser importante para conseguir ter uma comunicação menos agressiva.”. Este serviço
mantém ainda o Programa Campolide ComVida, para “quem está sujeito a
uma grande solidão e com dificuldade
em lidar com essa situação. Muitas pessoas passaram a vida a trabalhar e só

vinham a casa dormir, não viveram a
Freguesia, agora, com a reforma sentem
que vivem num local onde não criaram
laços”, alerta a técnica de saúde mental.
Todos estes apoios estão disponíveis
para pessoas de todas as idades, a inscrição pode ser feita na página de Facebook Campolide Apoia, onde foi até
incluída, logo na abertura, uma ligação
directa para o Whatsapp, facilitando o
contacto. Todos podem contactar, mas
os Vizinhos e Vizinhas de Campolide
contam ainda com um meio adicional,
uma linha telefónica exclusiva, o número 914 245 764. Em preparação, estão
sessões para as mães que estão em casa
e um encontro mensal, o Clube dos
Pais Imperfeitos.
Num tempo em que as várias preocupações e o regular confinamento em
casa convergiram para uma situação
de stress acumulado, em que famílias
inteiras são obrigadas a conviver, ou a
solidão reclama o território, não basta
cuidar do corpo, é crucial combater o
mal-estar psicológico. Que aflige a todos, cada qual a seu modo.
nc.

15

NOTICÍAS DE CAMPOLIDE

om o recolhimento em casa
a apertar, num ano que foi,
todo ele, preenchido por
uma excessiva e forçada
estadia em casa, a saúde
mental também é fortemente afectada.
O serviço Campolide Apoia, criado pela
Junta de Freguesia de Campolide, tem
vindo a desenvolver uma actividade essencial e conta com novas propostas.
“Na nossa página de Facebook, às
10h00 de Quinta-feira, temos tertúlias
vocacionadas para o desenvolvimento
pessoal, onde abordamos a autoconfiança, técnicas de relacionamento ou
de mindfulness e discutimos diversos
assuntos. Criámos também o projecto
Entre Barrigas, conversas entre grávidas, que decorrem à Quarta-feira, às
11h00. Debatemos a saúde e o bem-estar
emocional das mulheres que estão nesta condição, é importante partilharem
os seus medos, anseios, conhecerem técnicas de relaxamento”, explica-nos Raquel Calapez, a psicóloga responsável
pela coordenação destes projectos.
Num tempo em que estamos todos
sujeitos a pressão desmesurada, é es-

• SAÚDE •

Cuidados com
a Diabetes

O posto de Saúde da Junta de Freguesia
de Campolide (JFC) tem a sua actividade
reforçada, com a presença de mais um
elemento, a enfermeira Maria Neto,
vocacionada para actuar numa área
da saúde que afecta muitos Vizinhos e
Vizinhas: a diabetes.
FOTOGRAFIA: JOSÉ FERNANDES
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esta Freguesia, há muita gente com
problemas de diabetes, surgem
várias pessoas que são já doentes
crónicos, por isso, a Consulta Geral
da Diabetes tornou-se num elemento fundamental para despistar e tratar a doença. Para a
primeira consulta, não é necessária inscrição prévia, podem vir. Fico com os seus dados, convoco-os, faço a consulta e, quando necessário, avançamos com a medicação necessária”, explica Maria Neto, a nova enfermeira do Posto
de Saúde, profissional com vasta experiência nesta área da
diabetes.
Uma das abordagens fundamentais desta doença, que
afecta de forma ainda mais preocupante pessoas “a partir
dos 40 e tal anos, 50”, é a avaliação do pé, testando a sensibilidade com alguns utensílios adequados, como o diapasão ou o monofilamento. “Além disso, é importante avaliar
a temperatura dos pés e tomar cuidados especiais com as
unhas, uma vez que, quando as pessoas desenvolvem problemas de diabetes, as unhas têm tendência a crescer para
os lados, o que dificulta ser a própria pessoa a cortá-las
convenientemente”, explica-nos. Por esse motivo, a JFC
procedeu já à compra de equipamento adequado para esses
procedimentos, incluindo os alicates necessários. Pelo menos, uma ou duas vezes por ano, é importante uma visita
regular ao médico, e quando há risco de estarmos perante
um caso de pé diabético, aperta-se a vigilância, ou seja, encurta-se o tempo entre esses exames.
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O PESO DA ALIMENTAÇÃO
Além dos exames regulares, uma alimentação cuidada é
outro dos factores dissuasores da doença, permitindo “diminuir, em muito, os glicêmicos”. Por isso, é fundamental
ter em atenção o “ensino da alimentação”, como salienta
esta especialista. Além disso, um cuidado permanente com
os horários de tomar os medicamentos, é outra das condições essenciais para evitar que os problemas aumentem a
sua gravidade.
Curiosamente, Maria Neto já conhecia muitos dos seus
pacientes actuais, uma vez que veio do Centro de Saúde
de Sete Rios (CSSR), onde contactava com diversos Vizinhos e Vizinhas de Campolide. Se a sua actividade conta
com já com mais de três décadas de experiência, cerca de
20 anos foram passados no CSSR.
Num momento em que os Centros de Saúde apresentam
diversos constrangimentos, resultando numa maior dificuldade em entrar em contacto com os médicos de família, ou mesmo ter um atendimento adequado e atempado,
é fundamental estar atento aos sintomas mais discretos. E
nc.
ouvir os profissionais de saúde. 			

A consulta está disponível à
Segunda e Sexta-feira, entre
as 9h00 e as 11h45.

• A RUA ONDE MORO •

RUA DOM CARLOS
DE MASCARENHAS
Em armas, por Lisboa
Com um percurso militar e cívico exemplar, o
nome de D. Carlos Mascarenhas fica ligado à
segurança da população de Lisboa, num dos
seus mais conhecidos momentos de conflito.
FOTOGRAFIA: JOSÉ FERNANDES

M

Com o fim da Guerra Civil, ruma a Espanha, corria o ano
de 1835. Contudo, cinco anos mais tarde, vamos encontrá-lo de novo integrado nas mais altas instâncias militares
portuguesas, ao comando da Guarda Municipal da cidade
de Lisboa, por escolha pessoal do Ministro do Reino, o mais
tarde famoso Joaquim António de Aguiar. Um dos episódios
históricos que decorrem durante o tempo que ocupou estas
funções foi a conhecida Revolta da Maria da Fonte, iniciada
no Minho, mas que alastrou ao resto do país. Refira-se, como
curiosidade, que um dos principais motivos que levaram a
esta sublevação foi a proibição de enterrar os mortos no interior das igrejas. Assim se entende como as medidas sanitárias adoptadas em cada época, nem sempre colhem o agrado
generalizado da população, mesmo que fiquem para posteridade pelo acerto da sua decisão. Foi nesta mesma Lisboa que
nc.
veio a falecer, a 3 de Maio de 1861, em Benfica.
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ilitar empenhado, exímio cavaleiro, possuidor de trato gentil e educado, Dom
Carlos de Mascarenhas ficou na História
como um lutador pelas ideias liberais e
dedicação a Portugal.
A sua profícua e celebrada carreira levou-o a ser condecorado com a Torre e Espada, por três vezes: como Oficial, Cavaleiro e, posteriormente, Comendador. Nasceu a 6 de Abril
de 1803, em Benfica, filho do sexto Marquês de Fronteira e
de Dª Leonor de Almeida Portugal de Lorena e Lencastre,
que passou à História também pela sua poesia, a qual assinava como Alcipe.
No ano de 1821 abraçou a vocação militar que o celebraria
e assentou praça como cadete. Apenas dois anos mais tarde,
protagonizou o seu primeiro grande momento, integrado no
famoso combate de Amarante, quando o seu esquadrão enfrentou com valentia o absolutista Marquês de Chaves, perseguindo o nobre até Salamanca. Ainda hoje, o feito é recordado nos meios militares.
Foi Chefe da Casa Militar do Rei, além de ter sido feito par
do Reino, gentil-homem da Câmara, e ajudante de campo
de D. Pedro. Acompanhou figuras destacadas portuguesas,
como Bernardo Sá Nogueira, o Marquês de Sá da Bandeira,
fundador da Academia Militar.
Também nos costumes, algumas atitudes revelam-se distintas da mentalidade reinante no seu tempo, se pensarmos
que os laços com a sua companheira de sempre, Maria Luísa
Falco Barata Feio, não foram reconhecidos pelo sagrado matrimónio, uma vez que a união nunca foi oficializada, apesar
dos sete filhos que nasceram dessa relação.
Depois da promulgação da Carta Constitucional, em 1826,
foram muitos os destinos onde se bateu pelos ideais. Arronches, Coruche, Ponte do Prado, Ponte da Barca, a cidade do
Porto, a Ilha Terceira (onde tomou parte na Batalha de Vila
da Praia) ou, já fora de portas, o Mindelo, onde desembarcou
em 1832, foram alguns dos pontos por onde passou, demonstrando bravura e dedicação.

•

OJA ONDE VOU
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Óptica
do Arco

•

UM OLHAR EXPERIENTE
Um par de óculos, é um dos objectos
mais importantes do quotidiano.
A Óptica do Arco bem o sabe, a
aconselhar as escolhas dos Vizinhos
e Vizinhas e Campolide há mais de
duas décadas.
FOTOGRAFIAs: JOSÉ FERNANDES
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BÁRBARA MARQUES

HILDA FONTES

isboa estava em alta com
a Exposição Universal,
a famosa Expo’98. Por
aqui, era também o ano
em que terminavam as
obras de Nova Campolide, com a
inauguração da Avenida Miguel Torga. Foi neste ambiente de euforia e
grandes transformações na Freguesia que Hilda Fonte e Joaquim Sá
fundaram a Óptica do Arco, na Rua
Professor Sousa da Câmara.
“Sempre tentámos servir o melhor
possível, com um stock considerável,
que permita uma escolha vasta e que
agrade a toda a gente. Há uma enorme variedade de armações, o mais
importante é ir ao encontro das necessidades e do gosto de cada um, assim como de quanto se está disposto
a gastar”, explica a fundadora desta
casa. Apesar de não morar por estes
lados, esta profissional de 47 anos reconhece que foi “adoptada por Campolide, há 22 anos”.
O primeiro passo deverá ser o exame optométrico, para afinar a graduação adequada ao cliente. Depois,
é tempo de escolher as armações. E
convém ter em atenção diversos factores, como a função para que se des-
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tinam os óculos, a já referida graduação, mas também a questão estética.
“Por exemplo, a quem tenha uma cara
arredondada, dificilmente aconselharia uns óculos redondos. Contudo, a
escolha, a decisão final, é sempre do
cliente, queremos que as pessoas saiam
daqui satisfeitas”, explica-nos.
Bárbara Marques, 40 anos de
idade, filha de Joaquim Sá, é a actual
sócia de Hilda. Nasceu e mora em
Campolide. Explica-nos que “muitas
vezes, as pessoas vêm com uma ideia
definida e acabam por perceber que
não é funcional”, ao que Hilda acrescenta, divertida, como “é mais fácil
descobrir os óculos certos quando não
sabem o que querem”.

O DESGASTE DA VISTA
A utilização generalizada de computadores, smartphones, e outros
aparelhos que implicam um maior
desgaste da vista, aumentaram a procura e até diminuíram a idade média
dos clientes, o que é facilmente compreensível. A graduação também se
altera, pelo que “é aconselhável fazer
uma revisão, mais ou menos a cada
dois anos, para perceber se é necessá-

rio mudar de óculos”, explicam-nos.
Com a pandemia e o uso generalizado de máscaras, um dos problemas
associados ao uso de óculos é o transtorno das lentes embaciadas. Bárbara explica que “já há algumas marcas
com o chamando tratamento anti-fog
integrado. Embaciam menos, mas
embaciam sempre um bocadinho”. E
é também neste contexto que o aparelho destinado a esterilizar os óculos
ocupa lugar de destaque na loja.
“Há muitas vantagens no comércio tradicional, e é natural que as
pessoas prefiram essa proximidade”,
conclui Hilda Fonte. Na parede, os
olhos param num objecto reconhecível, uma moca típica de Rio Maior.
Explicam-nos que foi uma herança
de outro oculista, que trabalhava na
Rua Marquês da Fonteira, antes de
adoecer. “Felizmente nunca foi preciso usá-la”, acrescentam ambas por
nc.
entre risos. 			

Óptica do Arco
R. Professor Sousa da Câmara, 136C
2ª a 6ª: 09h00 às 18h00
Sábado: 09h00 às 13h00
Telefone: 21 388 5624

• GE

NTE NOSSA •

Gonçalo FONSECA
IMAGENS PARA FAZER PENSAR
Um dos novos valores do
fotojornalismo português nasceu em
Campolide. Gonçalo Fonseca acaba de
receber mais um prémio internacional.
FOTOGRAFIAs: JOSÉ FERNANDES

G

onçalo Fonseca nasceu em Campolide, há
27 anos. É repórter fotográfico, e foi com
um trabalho sobre “a instabilidade de não
ter um lugar para descansar”, forma poética de abordar os problemas da falta de habitação, que venceu o prestigiado prémio Leica Oskar
Barnak Award, na categoria Newcomer.
“Este ano, a atribuição dos prémios foi especial, os
trabalhos foram escolhidos por 70 especialistas em fotografia, de todo o mundo”, explica-nos. Este conjunto de
10 fotografias, que lhe valeram a distinção internacional, prossegue a linha do seu trabalho fotográfico, onde
encontramos uma postura de envolvimento social. Em
Portugal, tem visto as suas fotografias publicadas pelo
Expresso, entre as publicações estrangeiras, contam-se
TIME, Washington Post, Der Spiegel ou El Pais, entre
outros, com exposições em Espanha, Canadá, Eslovénia,
Alemanha, Reino Unido, Bélgica ou China.

FILHO DE CAMPOLIDE
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A mãe morava na Calçada dos Mestres, por isso, cresceu nas ruas de Campolide. E é à Freguesia que associa
a sua infância e juventude. “Acho que é das melhores zonas da cidade, mantém uma alma muito autêntica e um
forte sentido de bairro”, considera. “Estudei Jornalismo,
na Universidade Católica, já queria seguir Fotografia,
mas faltava-me a coragem, não é fácil ganhar a vida dessa forma. Depois, fiz um curso em Barcelona e as coisas

avançaram”, conta-nos, relatando experiências profissionais que ajudaram a definir e consolidar o seu percurso.
“Passei metade de 2016 em Ceuta e Melilha, um território espanhol no Norte de África. O ano ficou marcado pela
imagem de Aylan Kurdi, a criança afogada à beira-mar,
na Turquia, e o tema dos refugiados ganhou alguma visibilidade”, recorda o jornalista, que também escreve os
textos das suas peças.
Igualmente intenso foi o trabalho que desenvolveu na
Índia em torno do tráfico de órgãos, chegando mesmo a
entrevistar pessoas que compactuaram com o negócio,
vendendo partes do seu corpo. “Um rim, rendia cerca de
1200 euros”, elucida-nos, com crueza. Na China debruçou-se sobre outro constrangimento social, a forte pressão sobre os jovens para que casem pouco depois dos vinte
anos, levou-o a investigar sobre “a procura do amor numa
mega-cidade”. E descobriu “toda uma indústria, que trata de tudo…”.
Esta não é a primeira distinção a que Gonçalo Fonseca
tem o gosto de ver o seu nome associado. Foi finalista em
diferentes concursos nacionais e internacionais, conquistou o prémio Estação Imagem - Vida Quotidiana 2020,
o Young Artist no Educating the Eye Award (Espanha,
2019) e o Allard Prize for International Integrity (Canadá, 2019). O que o move, afinal? Responde o próprio:
“uma inquietação, alguma coisa que nos perturba, sei
que, muitas vezes, não se trata de conseguir mudar, mas
sim de dar uma outra perspectiva, para que certos assuntos sejam mais falados.”. 			
nc.

Assembleia
de Freguesia
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A

última Assembleia de Freguesia de 2020 decorreu a 22 de Dezembro e foi a segunda a ser
realizada por via telemática, em formato de
transmissão online, pela plataforma Zoom,
com difusão na página de facebook da Junta
de Freguesia de Campolide (JFC). A situação de pandemia
que, como é público, ainda atravessamos e as imposições
de segurança sanitária impostas pelo quadro legal vigente,
a isso obrigam.
No entanto, o formato não implicou qualquer impedimento para os Vizinhos e Vizinhas colocarem as suas
questões, conforme previsto em convocatória, as quais foram enviadas antecipadamente por escrito e respondidas
durante a sessão, pelo Executivo. Estiveram presentes todas as forças políticas representadas, à excepção do PSD.
O ponto principal dos trabalhos passou pela aprovação
do orçamento e do Plano de Actividades para 2021, o documento que sistematiza as despesas e pressupostos para
o ano que agora começa. Em devido tempo, o Executivo,
no cumprimento do Direito de Oposição, contactou com
todas as forças políticas com representação e foram integradas propostas por estas apresentadas.
No âmbito das prioridades a ter em conta e das opções
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TRABALHOS AUTÁRQUICOS
PROSSEGUEM PELA INTERNET
A última Assembleia de Freguesia de 2020
encerrou as actividades institucionais da Junta
de Freguesia de Campolide nesse ano. O Plano
de Actividades para 2021 foi aprovado.

tomadas para dar continuidade aos trabalhos na Freguesia, ficou estipulado um reforço orçamental para as áreas
respeitantes à Acção Social, Intervenção no Espaço Público e Higiene Urbana.
Durante os trabalhos, foi aprovada uma alteração ao
mapa de Pessoal, um documento que necessita de permanente actualização, conforme as transformações ocorridas nos recursos humanos da JFC.
É forçoso elogiar o empenho de toda a equipa da JFC
na concretização deste trabalho, cujo modelo foi forçado
a grandes alterações, a fim de se adaptar a esta nova realidade, em especial, a contribuição essencial do Departamento de Informática e do Departamento de Serviços
Administrativos.
No final, a Presidente da Assembleia de Freguesia, Marta Vieira da Cruz, e o Tesoureiro da JFC, Bruno Louro, em
representação do Executivo, aproveitaram a oportunidade
para desejar em nome de toda a estrutura autárquica de
Campolide os mais sinceros votos de Boas Festas e o desejo de todos de que o ano de 2021 nos traga melhores condições, em especial, com o controlo deste grave problema de
Saúde Pública, que a todos aflige e afecta. nc.

HIGIENE URBANA
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Não abandone
máscaras e luvas
em locais públicos.

DEVERES DOS VIZINHOS E VIZINHAS
• Após o uso das luvas e máscaras descartáveis
não deite os itens no lixo reciclável;
• Descarte a máscara e as luvas num saco resistente e bem fechado;
• Deite o saco com as luvas e a máscara no lixo comum.

BREVES
SAÚDE
Vacinação contra a Gripe

Decorreu, no dia 30 de Outubro, a
vacinação dos Vizinhos e Vizinhas com
65 ou mais anos, que se inscreveram no
programa promovido pela Câmara Municipal de Lisboa e pelo Ministério da
Saúde com o apoio da Junta de Freguesia de Campolide. A iniciativa permitiu
que 375 idosos pudessem ser rapidamente vacinados, de forma próxima, segura e gratuita. A vacinação foi feita nas
três zonas de Campolide, Serafina (no
antigo posto médico do Externato Educação Popular), Bela Flor (na Cooperativa
da Habitação) e Campolide (no próprio
posto médico da JFC).

sica Mestre Querubim Lapa, oferecidas
pela Junta de Freguesia de Campolide.
Num ritual que se repete anualmente,
as crianças celebraram a data, saborearam as castanhas e procederam à realização de vários trabalhos de expressão
plástica nas salas de aula.

manal de hipoclorito de sódio nas zonas exteriores da Escola Básica Mestre
Querubim Lapa. Trata-se de uma medida de reforço de limpeza e desinfecção
do espaço público, que visa controlar os
factores de disseminação da doença e
contágio por Covid-19.

HIGIENE URBANA

ESPAÇOS VERDES

Remoção de folhas

Av. Miguel Torga

No Outono, as folhas que caem e cobrem o chão podem representar um
perigo para os transeuntes, uma vez que
tornam o piso mais escorregadio. Desta
forma, a equipa da JFC tem procedido a
várias acções de limpeza e varredura nas
ruas da nossa Freguesia. Recentemente,
realizou-se a remoção de folhas e recolha
do lixo das papeleiras na Avenida Columbano Bordalo Pinheiro.

Foi recentemente concluída a segunda fase de manutenção do separador
central da Avenida Miguel Torga. Os
trabalhos, efectuados pela equipa de
Espaços Verdes da JFC, e cuja realização
se adequa a esta altura do ano, incluíram
o corte e limpeza de arbustos e monda.
As diferentes tarefas ali realizadas foram
finalizadas num período de dez dias.

TRADIÇÃO
Magusto escolar

HIGIENE URBANA

ACÇÃO SOCIAL
Direitos da Criança

EDIÇÃO Nº93 JANEIRO 2021

Desinfecção

Mais uma vez, manteve-se a tradição
e por altura do São Martinho não faltaram as castanhas assadas na Escola Bá-
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A equipa de Higiene Urbana da JFC
tem vindo a proceder à aplicação se-

O projecto Semear o Futuro E7G, promovido pela JFC e gerido pela Associação

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

Viver Campolide, participou na campanha
do 31ª aniversário da Convenção sobre os
Direitos da Criança. Os jovens elaboraram
um cartaz sobre o Dia Universal dos Direitos
da Criança e foi criado um estendal em que
cada peça de roupa, recortada e decorada
por um dos elementos do projecto, tinha
descrito um direito importante. No dia 20
de Novembro, os jovens competiram num
divertido paddy paper, decifrando pistas
sobre o tema.

HIGIENE URBANA
Bairro da Calçada dos Mestres
A equipa de Higiene Urbana da JFC tem
sido incansável na execução das suas tarefas
diárias, com vista a assegurar que a limpeza
cuidada e continuada de todas as áreas públicas na nossa Freguesia é uma realidade
permanente. No dia 11 de Novembro foi
lava a cabo a limpeza das escadinhas da
Rua 7 com a Rua 11, localizadas no Bairro
da Calçada dos Mestres, um processo que
incluiu uma atenção especial à limpeza dos
espaços naturais daquela zona.

213 884 607
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

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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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.

