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EDITORIAL

A pensar em todos
Caros Vizinhos e Vizinhas,

ANDRÉ NUNES DE
ALMEIDA COUTO
PRESIDENTE

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

Pelouros: Comunicação, Espaço Público,
Espaços Verdes, Inovação e Defesa do Meio
Ambiente, Higiene Urbana, Recenseamento
Eleitoral, Cultura, Grandes Opções do Plano,
Protecção Cívil e Segurança, Transportes,
Departamento de Proximidade ao Vizinho.

Entrámos numa nova fase da pandemia. As vacinas estão a ser aplicadas em
excelente velocidade, numa operação da Direcção-Geral da Saúde com forte
apoio da Câmara Municipal de Lisboa, mas é essencial manter os procedimentos adequados, agora que nos é devolvida a hipótese de um lento desconfinamento. Por isso, decidimos criar uma campanha, protagonizada pelos Vizinhos
e Vizinhas de Campolide, recordando os pequenos gestos que fazem realmente
a diferença. O uso da máscara, a higienização constante das mãos, a distância
física necessária e o recolhimento, foram as medidas que nos permitiram reduzir
os números assustadores com que começámos o ano e serão a garantia de que
um Verão feliz não resulte num Inverno problemático.
Em paralelo com as medidas de Saúde Pública, não posso deixar de salientar
a solidariedade. Projectos como o Porta 11, instalado no Bairro da Liberdade,
que vai recolher material informático com problemas, arranjá-lo, entregá-lo a
quem precisa e investir na infoinclusão ou o grupo de apoio a bebés e famílias
que nasceu no Facebook e já conta com adesões por todo o país.
O poder autárquico desempenha um papel decisivo em crises como a que
paira sobre nós. Se já falámos aqui no "Lisboa Protege +" , nas refeições e
cabazes de alimentos, neste número do Notícias de Campolide trazemos-lhe o
Balcão do Bairro, um serviço criado para facilitar a burocracia e apoiar em procedimentos oficiais, sempre em colaboração com outras forças vivas. Veja-se o
exemplo dos moradores do Alto da Serafina, que se constituíram em Associação e prometem dirigir-se a diversas instâncias oficiais para melhorar a vida no
seu bairro.
Não posso terminar sem falar do quarto aniversário dos nossos Directos. Fomos pioneiros nestas intervenções online, que possibilitam a todos intervir, com
as suas perguntas, sugestões e reclamações. Agora, que tanta gente aposta em
sessões em directo nas redes sociais, pelos mais variados motivos, é bom perceber que estávamos no caminho certo, muito antes do tempo, tal como estamos
todos no caminho certo ao cuidar de nós e dos que nos são queridos. Essa foi
sempre a minha opção. Por mim e por si!
Um abraço!

O CELEIRO SOLIDÁRIO DA JUNTA DE FREGUESIA DE CAMPOLIDE FACULTOU:

538.057

DOSES

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
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"O VÍRUS CIRCULA
QUANDO AS PESSOAS
CIRCULAM.
EU FICO EM CASA."
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FERNANDO ALVIM
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• CAPA •

O NOVO NORMAL
A Junta de Freguesia de Campolide convidou algumas
figuras bem conhecidas de Campolide para nos ajudar
a passar a mensagem. Siga estes conselhos.
É POR MIM… E POR SI
FOTOGRAFIAs: MARIANA BRANCO

U

ma boa parte dos nossos comportamentos são responsáveis pelo
controlo da pandemia, até que a vacinação esteja em fase suficientemente avançada para podermos regressar a uma vida com menos
limitações.

O combate à pandemia faz-se com um conjunto de procedimentos e cuidados,
cujo respeito significa a distância que vai entre a possibilidade de manter um dia-a-dia saudável e a certeza de contribuirmos para o bem-estar daqueles que nos
preocupam ou a irresponsabilidade de considerarmos que a Covid-19 só afecta
desconhecidos, quando, para o vírus, todos somos igualmente desconhecidos. Por
isso, lhe recordamos que os cuidados a manter são uma preocupação individual e
colectiva. Dito de outra forma, É POR MIM… E POR SI.
A higienização regular das mãos ao longo do dia, em especial quando se
entra em contacto com superfícies tocadas por muita gente, como os apoios nos
transportes públicos, o dinheiro ou as portas das lojas, é uma medida fundamental
para a Saúde Pública.
Da mesma forma, o uso da máscara é, comprovadamente, a forma mais eficaz
de evitar a propagação junto de qualquer pessoa próxima, uma vez que as gotículas
expelidas, que transportam o vírus, são invisíveis à vista, mas propagam-se naturalmente, sem que tenhamos consciência.
Apesar do uso da máscara, é igualmente importante ter em conta alguns procedimentos daquilo a que chamamos etiqueta respiratória. Uma das medidas
de precauções recomendadas, é cobrir a boca e o nariz ao espirrar ou tossir,
recorrendo ao braço ou antebraço, nunca as mãos, na impossibilidade de utilizar um lenço. E, no caso de usar um lenço para conter as secreções respiratórias, lembre-se que deve ser de papel, descartável, tendo o cuidado de colocá-lo de seguida no lixo.
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Não se esqueça que o vírus não anda sozinho, o vírus propaga-se através dos
seres humanos. Esse é o motivo pelo qual as deslocações foram reduzidas ao mínimo, o convívio presencial altamente desaconselhado, a proximidade física uma
situação a evitar a todo o custo e contacto com pessoas que não façam parte do
agregado familiar deve ser adiado. O motivo é o mesmo, É POR MIM… E POR SI.

josélia vicente
CARLOS ALVES

joão palas

FÁTIMA LOPES

Não menos importante, é a preocupação que tem sido
igualmente seguida na constante desinfecção das zonas
públicas de circulação, uma medida que está intimamente
relacionada com a proibição da utilização de algumas delas.
Da mesma forma, em casa de cada um, no local de trabalho
(para os que são obrigados a exercer funções fora de casa), é
muito importante ter cuidados semelhantes com as superfícies e os objectos que tocamos, uma vez que o vírus permanece activo em diversos materiais.

EDIÇÃO Nº94 MARÇO 2021

Em caso de ter alguns sintomas que o levem a suspeitar que possa ter contraído o vírus, o primeiro passo é
ligar para a Linha Saúde 24, cujo número é 808 24 24
24. Recordamos que os sintomas mais comuns são febre,
tosse seca e cansaço, porém, em alguns casos, a infecção
pode manifestar-se por perda de paladar ou olfacto, tensão
e dores musculares, dores de garganta, diarreia, conjuntivite, dor de cabeça e até mesmo irritações na pele ou descoloração dos dedos das mãos ou dos pés.
Tenha consciência de que há alguns sintomas considerados graves, que requerem um contacto urgente ao SNS 24,
como a dificuldade respiratória ou falta de ar, pressão ou
dor no peito, ou ainda a perda da fala ou capacidade motora.
Não se esqueça que, em média, numa pessoa infectada
com o vírus, demora 5 ou 6 dias até se manifestarem os sin-

6

tomas, no entanto, pode esse período pode estender-se até
14 dias, não é invulgar. Em caso de receber um teste positivo, é importante recordar os seus contactos recentes,
com quem esteve, em que circunstâncias, reunir os contactos dessas pessoas e, se possível, avisá-las. Não tem de sentir
culpado, se o fizer só está a ajudar. Ou seja, é o comportamento correcto. É POR MIM… E POR SI.
Avançamos com esta campanha, assente em diversas
Vizinhas e Vizinhos que muitos conhecem em Campolide,
para que não restem dúvidas que os cuidados a ter todos os
dias são necessários para todos nós e qualquer um corre o
risco de ser infectado e infectar os outros, se não cumprir.
“A pandemia só se combate com a contribuição de todos e a maior contribuição que cada um pode dar é seguir
à risca os comportamentos aconselhados, não pondo em
risco a sua saúde, bem como a de todos aqueles que nos
rodeiam. A situação que vivemos é um bom exemplo de
como os comportamentos de cada um influenciam decididamente o futuro de todos. Por isso eu sei que cumprir
os cuidados necessários é fundamental. É POR MIM… E
POR SI”, resume o Presidente da Junta de Freguesia de
nc.
Campolide, André Couto.
		

LUÍsa coimbra

Valentim Almeida

Ester Honrado

A prevenção é
sempre a melhor
opção.
Proteja-se a si e
aos outros.
Se tiver sintomas
ligue 808 24 24 24
É POR MIM...E POR SI!

SALVADOR NOGUEIRA

ISABEL BAPTISTA

MARTIM CARVALHO

NOTICÍAS DE CAMPOLIDE

ANDRÉ COUTO

Aponte a câmara do seu
smartphone para o QR CODE
e veja a mensagem de cada um.
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porta 11

UMA PORTA PARA A INTERNET
Com o confinamento, o teletrabalho
e o ensino à distância, a Informática
ganhou uma importância ainda maior
nas nossas vidas. O Porta 11 pretende
apoiar quem precisa de equipamentos
e de saber usá-los.

T

oda a situação que atravessamos, com a pandemia e as suas consequências, colocou em
evidência a necessidade de assegurar o acesso às tecnologias digitais e reforçar as competências nesse campo a toda a população,
incluindo agregados familiares mais desfavorecidos e os
Vizinhos e Vizinhas mais idosos.

É neste contexto que surge o Porta 11, um projecto
lançado pela ADM Estrela, em parceria com a Junta de
Freguesia de Campolide (JFC) e que visa responder às
necessidades identificadas pelo confinamento a que fomos
sujeitos, quer pela escassez de aparelhos informáticos, quer
por uma insuficiente capacidade da sua utilização de forma autónoma e eficaz.
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Numa primeira fase, o projecto passa pela recolha de
material informático obsoleto, ou em fim de vida, destinado a ser arranjado e entregue a crianças e famílias, reduzindo assim a infoexclusão. Para essas reparações, está
a ser criada uma equipa, coordenada por um especialista
em informática, recorrendo a jovens do Tarujo, Bela Flor
e Bairro da Liberdade. Enquanto aumentam os seus conhecimentos de Informática, serão os próprios jovens do
bairro a arranjar o material que será depois distribuído.
A recolha é bastante variada, incluindo os mais diversos
equipamentos Informáticos, computadores de secretária,
computadores portáteis, tablets, smartphones, teclados, ratos, em fim de vida útil, obsoletos, operacionais, que se destinam à oficina de recondicionamento com o objectivo final
de serem doados a famílias da freguesia que não tenham
condições de obter este tipo de equipamento e ajude a promover o sucesso escolar das crianças e jovens.
Um dos objectivos é reduzir a infoexclusão de famílias
carenciadas ou inseridas em contextos vulneráveis, dispo-
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nibilizando às crianças equipamentos informáticos reparados na oficina local que será criada, permitindo assim que
mais jovens possam prosseguir os seus estudos à distância.
Existem dois pontos de entrega para o material doado,
as instalações da ADM Estrela, da Junta de Freguesia de
Campolide. A entrega pode ser agendada e é muito importante que todos contribuam.

APOIO NA UTILIZAÇÃO
O outro vector essencial é o apoio na utilização de meios
informáticos. Este apoio vai começar por ser fornecido
aos professores, contribuindo para que possam dar o seu
melhor, nesta fase de ensino online. Posteriormente, este
serviço vai estender-se à restante população, contribuindo
para o aumento da literacia digital, auxiliando nas tarefas
que passámos a desenvolver online – como marcação de
consultas, atendimentos públicos, preenchimento de encomendas e outros casos similares. Um dos pontos a ter em
conta será o apoio aos nossos seniores, o que resultará num
evidente aumento da sua qualidade de vida, promovendo a
integração e a inclusão, por via das novas tecnologias.
Por outro lado, esta iniciativa é igualmente uma medida
de promoção da sustentabilidade, dando um fim aos aparelhos que acabariam no lixo, e aproveitando as valências
dos moradores para alimentar esta cadeia de solidariedade
e desenvolvimento local.
Este é um projecto planeado para um horizonte temporal alargado, estimado para se estender durante dois
anos. No decorrer da sua execução irá apoiar 50 crianças
e 20 famílias e 10 idosos, capacitar 5 jovens na área da
reparação, com foco na capacitação de competências sociais e profissionais, através da dinamização de oficinas
de reparação, projectando a oportunidade de criarem o
seu próprio emprego.

DOAÇÃO DE

EQUIPAMENTOS
ADM Estrela
Bairro da Liberdade
Rua C, Lote 4, Nível 2, Loja 3
1070-065 Lisboa
Contacto: 927 967 880
- Horário em período de confinamento

3ª: 10h00 às 13h00
- Horário normal de funcionamento

2ª a 6ª: 10h00 às 18h30
RESPOSTAS PARA O FUTURO
O Porta 11 foi pensado tendo em consideração a situação actual que, provavelmente, manter-se-á no futuro, e
que exige novas respostas nestes territórios que se caracterizam por carências a nível de equipamentos e de literacia
digital. Assim, as estruturas e know-how criados e trabalhados durante o projecto manter-se-ão após o seu término, conferindo maior resiliência e capacidade de adaptação
a estas comunidades, e sobretudo em camadas mais vulneráveis como crianças e seniores, face aos novos contextos
sociais de distanciamento e isolamento social.
Gerida e acompanhada pela ADM Estrela, em parceria
com a Junta de Freguesia de Campolide, esta iniciativa
conta ainda com outras parcerias, como a Fundação Aga
Khan, Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna,
Grupo Comunitário Liberdade e Serafina, Circular
Economy Portugal, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e Gebalis.
Num tempo em que a tecnologia confirmou o seu lugar
central nas nossas vidas, à medida que cada vez mais procedimentos serão assegurados pelo recurso à Internet, é
fundamental levar os equipamentos e a aprendizagem sobre o seu uso a cada vez mais pessoas, assegurando que os
Vizinhos e Vizinhas de Campolide, de todas idades, possam contar com essa ajuda fundamental para facilitar as
nc.
suas vidas.

Junta de Freguesia
de Campolide
Rua de Campolide, 24B
1070-036 Lisboa
Telef: 213 884 607
- Horário em período de confinamento

3ª e 6ª: 13h00 às 16h00
- Horário normal de funcionamento

2ª a 6ª: 09h30 às 16h30

L
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TODOS À MESMA MESA
Uma churrasqueira do Bairro da Liberdade
decidiu ter diariamente uma panela de sopa
destinada a quem precisa. Um gesto digno da
solidariedade que tem permitido combater as
dificuldades agravadas pela pandemia.
FOTOGRAFIAs: MARIANA BRANCO

A

lém da habitual ementa diária, O Pitéu, restaurante situado no Bairro da Liberdade,
conta todos os dias com uma panela de sopa,
destinada a ser partilhada com diversas pessoas do bairro. Tânia Rodrigues já conhece
bem quem precisa e quem ali vai com esse intuito, também
não sai defraudado. “A ideia surgiu porque sempre ajudei
quem podia, quando me surgia alguém com fome, mandava-o sentar à mesa e servia-o como um cliente”, conta-nos
Tânia, que, desde 2013, faz deste restaurante uma referência no bairro.
Pelo meio da conversa, havia de nos contar a história de P.
Um dia, entrou, tinha fome. Mandou-o sentar e escolher
na ementa. Até da salada de frutas escolhidas para sobremesa, Tânia se recorda. São vivências que cavam fundo.
P. regressou, acabou por explicar que era estudante na
Universidade Nova, vindo de fora de Lisboa, a esticar a
magra ajuda familiar em busca de um futuro decente,
sujeitando-se a uma pobreza bem disfarçada. Passou a ir
tomar o pequeno-almoço ali. Tânia fez questão.

O APOIO DE MUITOS

EDIÇÃO Nº94 MARÇO 2021

Quando começou a iniciativa da sopa, rapidamente se espalhou a notícia do gesto solidário, primeiro nas redes sociais
da Internet, depois pela mais antiga de todas, as lojas do
bairro e as conversas da vizinhança. Hoje, a iniciativa conta
com muitos apoiantes: “há muitas pessoas a trazerem-me
alimentos e a contribuir. Só aceito bens alimentares, não
aceito dinheiro. Aqui há dias, um rapaz quis deixar-me
100 euros e não aceitei. Pois ele foi às compras e regressou
com a carrinha cheia de alimentos, quando aqui chegou
descarregou tudo, fruta, legumes”.
São já dezena e meia, as pessoas que beneficiam com regularidade desta ajuda. Tânia conhece bem as redondezas,
nasceu na Calçada dos Sete Moinhos, há 36 anos. E também
as agruras de dias mais complicados, não lhe serão estranhos, ao longo da conversa, lá vai desabafando. “Já tivemos
altos e baixos e, mesmo eu, sou assim por aquilo que já passei. Há muita gente a passar dificuldades e que não procura
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Tânia Rodrigues

ajuda por vergonha, por orgulho. Tenho três filhos, com 11 e
12 anos, um bebé com três meses, jamais teria vergonha de
pedir comida para os meus filhos”, afirma, convicta.
Sónia Moura, nascida e criada no Tarujo, trabalha com
Tânia no restaurante. Vai ouvindo e concordando. Ambas
conhecem a realidade à volta do estabelecimento. Se a zona
já não era um bairro de gente abastada, com a pandemia
as coisas complicaram-se. “Este vírus é uma guerra, mas
ninguém tem de enfrentá-la sozinho”, considera Tânia.
Se, na lenda da sopa da pedra, um frade ia angariando os
ingredientes até ao pitéu final que haveria de enganar-lhe a
fome, aqui, é O Pitéu que oferece a sopa já feita. As histórias
nc.
reinventam-se, como as pessoas e as comunidades.

LIDARIEDADE
O
S
•
•

Ajuda bebés
e famílias
UMA REDE DE APOIO

Um apelo no Facebook desencadeou um
grupo de solidariedade que soma já mais
de dez mil pessoas. O nome diz tudo!

Q

FOTOGRAFIAs: MARIANA BRANCO

uando, em Setembro de 2019, Elisabete
Mendes se deparou com um comovente pedido de ajuda no Facebook, estava longe de
adivinhar a dimensão que as coisas tomariam. Uma mãe, grávida, sem enxoval para a
criança que vinha a caminho, desencadeou um movimento
de solidariedade que foi ganhando corpo, até se transformar num grupo que hoje está no Facebook e no Whatsapp,
designado “Ajuda bebés e Famílias”. No total, são já mais
de dez mil membros, em todo o país.
“Numa imaginei, tudo isto tomou proporções enormes,
já ajudámos centenas de pessoas e até já enviámos coisas
para Moçambique”, conta-nos Elisabete Mendes, pioneira deste movimento.
Basta passar os olhos para página de Facebook para se
perceber a dinâmica diária do grupo (que é público), criando
soluções para entrega de roupas, carrinhos de bebé e outros
apoios, indispensáveis a quem viu aumentar o núcleo familiar e, possivelmente, o rendimento encolher. “A adesão tem
sido fantástica, todo o nosso trabalho é desenvolvido pelas
redes sociais, onde contactamos as famílias e encontramos
quem possa apoiar”, explica-nos Elisabete, a administradora principal da página, que conta com a dedicação de várias
moderadoras para receber pedidos e encaminhar ofertas.

Elisabete Mendes

A actividade foi crescendo, o volume das ofertas também.
Constituíram-se como associação, um conjunto de nove
pessoas. O espaço para guardar o que iam recebendo era,
cada vez mais, uma condicionante. O Externato Educação
Popular conseguiu libertar uma zona das suas instalações
para servir de armazém.

LIGAÇÃO A CAMPOLIDE
Nem sempre é fácil, conciliar a organização desta actividade com as restantes responsabilidades da sua vida pessoal e profissional. Elisabete tem 36 anos, é auxiliar de Acção Directa e trabalha há 12 anos no Centro Social de São
Vicente de Paulo. A sua ligação a Campolide é antiga. “Os
meus avós eram peixeiros, no Bairro da Serafina, todos os
dias, o peixe que sobrava era para dar, não ia nada fora”,
recorda, com orgulho.
Ana ficou desempregada com a pandemia, trabalhava
na restauração. Com dois filhos e o marido em casa, a situação ameaçava descontrolar-se. Contactou Elisabete
pelo Facebook, já se conheciam há muitos anos, “mas foi a
primeira vez que precisei da ajuda dela”, relata-nos. Conjugando esse apoio com o cabaz de alimentos que recebe
semanalmente da JFC, conseguiu adivinhar alguma luz,
ao fundo deste túnel que nos cobre.
Otília trabalha no clube do Bairro da Liberdade. Também
é na cozinha que desenvolve a sua actividade, embora em
tempo parcial. O marido está a recuperar de uma operação,
para complicar mais as coisas. Também ela fez o contacto e
encontrou algum apoio neste projecto.
São apenas dois casos, neste mar gigante de apoio que a
onda inicial de solidariedade desencadeou. Tudo coincidiu
com a instalação da pandemia, o que nos deixa entender
rapidamente a importância desta partilha colectiva. nc.
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BALNEÁRIO
DA SERAFINA

•

MELHORES INSTALAÇÕES,
MELHOR TRABALHO
Depois das obras para o público,
o Balneário da Serafina foi alvo de
uma intervenção financiada pela
Câmara Municipal de Lisboa e
executada pela Junta de Freguesia
de Campolide. O objectivo:
melhorar a zona destinada aos
funcionários da JFC.
FOTOGRAFIAs: MARIANA BRANCO
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D

epois das transformações para os utentes,
a área do Balneário da Serafina destinada
aos funcionários da JFC foi alvo de melhoramentos profundos. Para servir melhor a
população, é essencial manter condições
dignas nos equipamentos que acolhem os serviços.
A superfície exterior do edifício foi objecto de uma pintura, mas o fundamental da intervenção passou-se no interior das instalações.
Foi criado um refeitório no piso -1 e uma copa onde foram colocados módulos de armários inferiores, lava-loiça,
torneira misturadora e termoacumulador, de forma a permitir que os trabalhos usem o espaço para aquecimento e
usufruto das suas refeições.
Foi desenvolvida uma divisão dos balneários feminino
e masculino do piso 0 (balneário público) para utilização
pública e dos trabalhadores, com recurso a divisórias em
alumínio. Por outro lado, a modernização dos materiais foi
outro dos tópicos a ter em conta. Procedeu-se à substituição da caixilharia em madeira por caixilharia em alumínio
anodizado natural, com vãos de correr com vidros duplos e
bandeiras oscilo-batentes de vidro laminado.
No que respeita à infraestrutura, o equipamento conta
com uma nova rede eléctrica, e quadros eléctricos adaptados, com a colocação de iluminação em LEDS. Numa
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outra vertente, a intervenção estendeu-se à componente
hidráulica, com uma nova rede de abastecimento de água
e esgoto para alimentação de casas de banho e copa, e a
substituição da rede de esgoto do balneário público, tendo
sido demolidas as caixas de visita existentes e feita a reconstituição da laje entre os pisos -1 e -2, com argamassa de
reparação adequada a pavimentos tradicionais.
As paredes e os tectos dos pisos -1 e -2 foram reabilitados com argamassa de cal hidráulica, complementando a
intervenção com uma pintura a tinta de água e lavagem de
lambrim de marmorite. Houve também a preocupação de
reabilitar todas as portas existentes em madeira no interior do balneário.
Por último, foi reconstituído o pavimento com a aplicação de mosaico idêntico ao já existente, de forma a manter
a traça do edifício original.
O piso 0 do edifício, de acesso pela Rua Miguel Ângelo
de Blasco, continuará a ser usado como balneário público,
servindo a população local. Recentemente, foi executada
uma alteração à rede de águas e esgotos para alimentar as
máquinas de lavar roupa, e foram efectuadas obras de requalificação em todo o piso, tendo sido realizadas reparações de paredes e tectos, pinturas, pavimentos e colocação
nc.
de novas portas em alumínio e loiças sanitárias.

DANIA •
• CIDA

BALCÃO DO
BAIRRO

UM BALCÃO PARA FACILITAR
O combate à burocracia e o apoio
em diversos serviços essenciais, são
algumas das facilidades que o
Balcão do Bairro permite.
FOTOGRAFIAs: MARIANA BRANCO

É

uma das medidas criadas no âmbito do projecto CLDS @ctivar4G no apoio às consequências
da pandemia da Covid-19, destinada a apoiar os
Vizinhos e Vizinhas em diversos procedimentos
habituais. Chama-se Balcão do Bairro e ajuda
quem necessite de apoio em diversos assuntos, como a procura de emprego, contactos junto das Finanças, assuntos de
Saúde ou relacionados com a Habitação.
Mas há mais. Neste serviço pode também encontrar informação muito útil sobre associações, relacionada com a
Segurança Social ou apoio logístico e informações sobre os
diversos passos necessários na concretização de pequenos
negócios locais.
Todos sabemos como é tantas vezes difícil lidar com os
meandros da burocracia, com todos os procedimentos oficiais com que somos confrontados diariamente, por isso, a
centralização destes apoios num mesmo local, é uma enorme
vantagem que permite auxiliar em diferentes questões num
mesmo local, poupando tempo e facilitando a vida a todos os
Vizinhos e Vizinhas.
Além disso, com a disseminação da pandemia, muitos são
os serviços públicos que se encontram encerrados ao público,
procedendo ao atendimento apenas através de marcação prévia, e nem sempre os contactos por via telefónica ou através da
Internet se revelam fáceis ou rápidos.

NOTICÍAS DE CAMPOLIDE

O Balcão do Bairro funciona em dois locais distintos, em
dias diferentes, embora com um horário semelhante. À Terça-feira, pode dirigir-se a Bairro da Liberdade, mais concretamente ao ADM Estrela, entre as 10h00 e as 13h00. No dia
seguinte, à Quarta-feira, pode encontrar os mesmos serviços ao
seu dispor no Espaço Comunitário da Serafina, exactamente no mesmo período, entre as 10h00 e as 13h00.
nc.
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DIRECTO
PRESIDEN
HÁ QUATRO ANOS EM DIRECTO
Os Directos feitos semanalmente pelo
Presidente da JFC no Facebook festejaram
quatro anos. O autarca promoveu uma
sessão especial no seu Instagram, com
o Presidente da Câmara Municipal de
Lisboa como convidado.

EDIÇÃO Nº94 MARÇO 2021

E

m Fevereiro de 2021 os
Directos do Presidente da
Junta de Freguesia de
Campolide (JFC), uma
iniciativa em que André
Couto comunica directamente, pelo
Facebook, com todos os Vizinhos e Vizinhas, possibilitando que coloquem
questões em tempo real e acompanhamento regular dos problemas e
soluções que vão surgindo, festejaram
quatro anos.
Num momento em que muitos de
nós descobrimos de forma mais intensa as potencialidades das comunicações online e das transmissões em
directo nas redes sociais, não deixa
de ser curioso entender que a JFC há
muito que tira partido das tecnologias
de Comunicação, pelo entendimento
de como estas fortalecem a relação
com todos os interessados nos problemas e novidades da Freguesia.
“O contacto semanal permite acompanhar os problemas que vão surgindo quase em tempo real e, da mesma
forma, todos os Vizinhos e Vizinhas
podem colocar questões durante a
transmissão ou, no caso de lhes ser
impossível assistir nesse momento,
deixar as dúvidas, sugestões e reclamações na página de Facebook. Respondo a tudo o que me perguntam.
Acaba por ser muito útil, até para
mim próprio, porque este modelo permite-me ter uma maior noção do que
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se passa, do que já foi feito, do que esteja em falta e, claro, dos problemas
que surgem a cada semana”, explica
André Couto.

PARA CHEGAR
A TODOS
A alternância entre os períodos da
manhã e da noite, tem uma razão de
ser, que se prende com a intenção de
ir ao encontro dos constrangimentos
de agenda de pessoas com horários
distintos. “Há quem trabalhe durante o dia e só consiga tirar um tempinho depois do jantar, enquanto que
outras pessoas deitam-se cedo. Por
outro lado, as Vizinhas e Vizinhos reformados têm maior possibilidade de
acompanhar estas sessões de manhã, é
natural”, explica o autarca.
O facto de ser em directo e de todos
terem a possibilidade de colocarem
as suas perguntas no ar, sem filtros
prévios, é uma garantia da natureza
da iniciativa, encarada com uma medida de acesso imediato a quem lhes
pode satisfazer as dúvidas ou levar os
problemas cuja resolução seja alheia à
JFC a quem de direito, porque “muitas vezes, surgem problemas, dúvidas,
reclamações, a que a JFC não consegue dar resposta, por serem tópicos
fora da sua área de influência, das
suas competências. Nesses casos, cabe-me a mim levar os problemas a quem

pode ter uma palavra a dizer e, na
semana seguinte, trazer uma resposta. A JFC acaba por ser também uma
espécie de mensageiro perante outros
órgãos decisores”.
Tomando como pretexto o quarto
aniversário destes directos, André
Couto efectuou um directo adicional,
usando como plataforma, não o habitual Facebook, mas o seu Instagram
pessoal. E desta vez não estava sozinho
no ecrã, mas em diálogo com o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa,
Fernando Medina.

O METRO EM
CAMPOLIDE
Logo no início de uma longa, mas
informal e diversificada conversa, que
se estendeu durante cerca de hora e
meia, surgiu a confirmação sobre um
dos temas que maior expectativa suscitam em Campolide. Confirmando o
anúncio da ampliação da Linha Vermelha do Metropolitano de Lisboa,
o Presidente da CML assegurou que
“a estação seguinte será a de Campolide, em frente ao Hotel D. Pedro”,
prosseguindo a linha em direcção a
Campo de Ourique, Estrela e Alcântara. Consciente da importância que
esta obra trará para todas as Vizinhas
e Vizinhos de Campolide, e também,
para quem aqui se desloca, explicou
que “este é um dos projectos que esta-

OS DO
NTE
rão já incluídos nos fundos de recuperação que vêm da Europa, o projecto
que escolhemos como prioritário para
a cidade de Lisboa”.
Outra novidade importante, ainda
no campo da mobilidade, e também
uma possibilidade de deslocação de
forma alternativa que conquista cada
vez mais adeptos, está relacionada
com as ciclovias que Lisboa tem visto nascer e a adesão crescente a este
meio de transporte, saudável e ecológico. Está agendada para muito breve,
até ao Verão, garantiu Fernando Medina, a instalação de uma doca de
bicicletas na Praça de Campolide,
junto ao quiosque. Conforme explicou,
“as pessoas começaram a usar as bicicletas não só ao fim-de-semana, mas
como um elemento de transporte. Por
cada mil pessoas que possam deixar o
carro e trocá-lo por uma bicicleta, são
menos 5 Km de fila de automóveis”.

CONVERSA VARIADA

/andre.ndac
/andre.couto

NOTICÍAS DE CAMPOLIDE

No que respeita ao Espaço Público,
a esperada reabertura do Jardim,
da Praça de Espanha, uma zona
partilhada por Campolide, que surgirá com um visual completamente irreconhecível e uma ocupação de zona
verde completamente distinta do aspecto anterior, está planeada já para
este Verão. Depois de um período de
confinamento, tanto tempo fechados

dentro de casa, será com agrado que
iremos descobrir este novo espaço,
que poderá tornar-se num dos destinos de eleição das Vizinhas e Vizinhos de Campolide para os seus passeios de fim-de-semana.
Alguns momentos da conversa abordaram, forçosamente, assuntos menos
felizes, consequência da situação gravosa e alargada que se vive. Com a pandemia, muitos ficaram sem trabalho e os
apoios do poder local foram, determinantes. Fernando Medina fez questão
de salientar “a parceria entre a CML e as
juntas de freguesia, que estão a apoiar
as famílias, com refeições. As juntas de
freguesia fizeram um trabalho notável,
por exemplo, ao irem comprar alimentos para as pessoas não terem de sair de
casa”. Para que se entenda a extensão
do problema, Medina revelou que “até
hoje, já distribuímos na cidade mais de
um milhão de refeições”.
A criação da Carris Metropolitana, o programa Lisboa Protege, a construção de novos Centros
de Saúde em Lisboa, devidamente
equipados “para evitar que as pessoas, à mínima coisa, tenham que ir
ao hospital”, as vantagens das reuniões descentralizadas ou até mesmo
as peripécias caseiras do Presidente
da CML enquanto ciclista convicto,
foram outros dos temas que preencheram esta conversa.
nc.
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Associação de
Moradores do

Alto da Seraf in a
A VOZ DO BAIRRO

Para defender os interesses do bairro,
a Associação de Moradores do Alto da
Serafina pretende encetar conversações
com diversas entidades, como a JFC,
CML, EPAL e CP.

C

FOTOGRAFIAs: MARIANA BRANCO

onstituída em finais de 2020, a Associação
de Moradores do Alto da Serafina (AMAS)
pretende “fazer mais pelo bairro, assegurar
que o espaço público é melhor tratado, e trabalhar em parceria com diferentes entidades,
como a Junta de Freguesia de Campolide (JFC), a Câmara
Municipal de Lisboa (CML), a EPAL ou a CP – Comboios
de Portugal”, explica-nos António Diamantino, presidente da Direcção.
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Fernando Santos, responsável pela Comunicação e
Imagem da AMAS, explica que “o Aqueduto das Águas Livres é um monumento fundamental para Campolide, daí
a EPAL, qualquer acção que se faça, queremos estar presentes”. Outra instituição cuja aproximação está nos planos
da AMAS é o Centro Paroquial de São Vicente de Paulo,
“uma entidade que tem uma função de âncora na Freguesia de Campolide”.
Entre as preocupações já expressas publicamente, está
“a falta de sinalética nos Ecopontos, que dificulta uma
distribuição correcta dos resíduos, as pessoas acabam por
colocar naquele que tiver espaço”. António Diamantino
acrescenta um outro tópico, “o elevado número de buracos
nas ruas, alguns são tapados, mas de forma defeituosa e
as estradas ficam com lombas. E os passeios também são
um problema, porque são muito estreitos, em alguns deles
até colocaram os candeeiros no meio do passeio, ainda os
diminuíram”.

16

Durante o confinamento, as reuniões têm de ser mantidas por via digital, semanalmente, contudo, esse é também
um universo onde a AMAS quer ter uma presença dinâmica, visto que “as redes sociais permitem-nos comunicar
com diferentes públicos”, acrescenta.
Na página de Facebook da AMAS é possível encontrar vídeos, fotografias, alertas vários. O mail da AMAS pretende
ser um canal de ligação aos Vizinhos e Vizinhas. Porém, no
horizonte está também uma incursão pelo LinkedIn, rede
social especialmente vocacionada para o universo laboral,
conforme nos explicou Fernando Santos.
Um dos projectos mais ambiciosos consiste em “organizar um encontro das associações de moradores da área metropolitana de Lisboa”, estando neste momento em curso
um levantamento de quantas e quais serão, no activo.
Outra questão pertinente, principalmente para o prosseguimento das actividades numa fase posterior, depois de
ultrapassada a pandemia e todos os constrangimentos que
implica, é a existência de uma sede física para a AMAS.
António Diamantino aponta “o antigo posto médico da
Serafina ou o CRP4, imóveis sem uso, entregues à edilidade”, como possibilidades para essa função.
nc.

www.facebook.com/amserafina
e-mail: falaconnosco@amserafina.pt

• A RUA ONDE MORO •

RUA BASÍLIO TELES
Uma República autoritária
Defensor fulgurante da República, Basílio Teles
destacou-se na Política, Economia e Filosofia.
Maçon, Republicano, mas autoritário.

O

FOTOGRAFIA: MARIANA BRANCO

fracasso da tentativa falhada de implantação
da República, lançada no Porto, a 31 de Janeiro de 1891, não deixou alternativa a Basílio
Teles, senão a partida para o exílio, de onde
apenas regressaria após ter sido abrangido por
uma amnistia. O balanço desse período é o ponto de partida
do seu livro Do Ultimatum ao 31 de Janeiro, publicado em
1905. Contudo, as suas convicções republicanas, profundamente enraizadas, não o impediram, mais tarde, de se tornar num crítico à 1ª República, erguida em 1910, vigente até
1926, a cujo final não assistiria, pela sua morte, em 1923.
Nasceu no Porto, em Fevereiro de 1856 e, apesar da ter
deixado obra em diferentes áreas, não completou os estudos em nenhuma delas. Passou pela Academia Politécnica
do Porto e, posteriormente, pela Escola Médico-Cirúrgica
na mesma cidade. Dedicou-se com fulgor e dedicação à actividade política, apoiando o Partido Republicano, do qual
integrou a cúpula dirigente em dois períodos, de 1897 a 1899
e entre 1909 e 1911. Pela mesma causa, foi membro do Clube
de Propaganda Democrática do Norte.

UM HOMEM DA CARBONÁRIA

ENDURECER O ESTADO
Não deixa de ser curiosa, a forma como Basílio Teles entendia a liberdade, a amplitude da actividade do Estado ou
a margem de manobra ideológica que devia ser permitida
aos cidadãos.
Se a Monarquia, que combatera, representava uma forma de poder absoluto e incontestável, subjugando o indivíduo em prol do Poder central, isso não impediu de, em
1911, apresentar um programa político que incluía a pena
de morte, a suspensão das garantias por tempo indeterminado e o encerramento das escolas até serem totalmente
reformadas pela República.
Mais três anos de vida, e Basílio Teles teria assistido ao golpe de Estado de 28 de Maio de 1926, na origem da Ditadura
nc.
que havia de se estender até ao 25 de Abril de 1974.
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Os seus escritos tentam dissecar a História política e económica portuguesa, em títulos ainda hoje de referência obrigatória na Academia, como O Problema Agrícola (de 1899),
Estudos Históricos e Económicos (1901) ou Introdução ao
Problema do Trabalho Nacional (do ano seguinte, 1902). Já a

título póstumo, destaque-se a publicação das suas Memórias
Políticas (apenas em 1969) ou um conjunto de estudos, quase
despercebidos em vida, resgatados pela sua viúva e publicados em 1961, sob o título Figuras Portuguesas.
Quando se deu a Implantação da República, terá recebido
convite para ocupar a Pasta das Finanças, cargo que recusou. Dizem os historiadores que, na mira dos seus objectivos,
estaria o cargo de Ministro do Interior, uma escolha que não
seria apenas sua, mas uma opção estratégica da Carbonária,
a facção mais musculada que contribuiu para a capitulação
da Monarquia.

•

OJA ONDE VOU
L
A

•

DONA REVISTA

ONDE COMPRAR O JORNAL?
Os jornais, o tabaco e o jogo foram a
trilogia que assegurou a manutenção
das papelarias abertas durante o
confinamento. Foi o caso da loja de
Maria João Santos.

EDIÇÃO Nº94 MARÇO 2021

M

esmo antes da pandemia, as filas à
porta eram já uma imagem de marca.
O espaço é pequeno, mas acolhedor.
A montra, essa, é o exemplo típico dos
nossos dias, com anúncios aos muitos
prémios de jogo entregues aos apostadores mais felizardos. A papelaria Santos & Filhas Lda, mais conhecida
como Dona Revista, na Rua de Campolide, tornou-se
uma referência no bairro.
“Vim para Campolide há 25 anos com o meu pai, em
1996. Ele era ainda muito novo, reformou-se do banco
onde trabalhava, eu ia entrar para a Faculdade, surgiu
esta oportunidade. Ao início, tivemos um bocadinho de
receio, não percebíamos nada do negócio”, recorda Maria João Santos, o rosto atrás do acrílico que agora protege o balcão.
Depois dos entraves iniciais, o negócio encarrilou. “Houve muitas pessoas que nos ajudaram, há um fornecedor de
tabaco, por exemplo, de quem ainda hoje somos amigos, e
ele tem já 92 anos”, recorda.
Há vários clientes de sempre, “Campolide tem muita
população bastante idosa, embora nos últimos anos tenha
vindo morar para cá muita gente nova”, reconhece Maria
João. Ela mesma nasceu na Freguesia, na Rua Professor
Sousa da Câmara, e ainda hoje mora por aqui, com a família, o marido e os dois filhos, o Diogo, de 16 anos, e a Margarida, com 20. “O nosso bairro é lindíssimo”, deixa escapar.
A casa, parece dar sorte ao jogo. “Já entregámos muito
prémios, há até clientes que já ganharam mais que uma
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vez, fico toda contente quando isso acontece”, conta-nos,
divertida. Depois, os clientes compram tabaco, incluindo
as novas variantes deste vício antigo, “a rapaziada mais
nova procura bastante por tabaco aquecido, dizem que é
melhor”. Claro, como papelaria que se preze, logo à porta
encontramos as notícias que irão ser comentadas nos cafés
e transportes ao longo do dia, as primeiras páginas dos
jornais. Lá dentro, é o espaço dedicado a outras leituras,
como algumas revistas mais especializadas na Televisão
e nos seus protagonistas ou nos amores e desamores dos
chamados colunáveis. Além disso, não pode faltar o mais
famoso almanaque português, publicado desde 1929 pela
Editorial Minerva, e ainda com muitos e fiéis seguidores.
Estamos a falar do Borda D’Água, naturalmente.
Outros artigos ao dispor dos clientes, são os postais
para aniversário, brindes para o Dia do Pai, da Mãe ou dos
Namorados, material escolar e de escritório ou até mesmo
alguns cromos, “hoje, há menos procura, mas quando há
grandes campeonatos de futebol, temos muitos clientes que
gostam”, reconhece. “A verdade, é que gosto muito daquilo
que faço”, conclui, olhando em volta, neste pequeno aglomerado de cores e imagens. 			
nc.

Papelaria Dona Revista
Santos & Filhas Lda.

Rua de Campolide nº 47
2ª a 6ª: 8h00 às 13h30 | 15h00 às 19h00
Sábado: 8h00 às 13h00
Telefone: 213 889 098 / 965 550 619
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NTE NOSSA •

Tomás
WallensteiN

UM ARQUITECTO SONORO
Tomás Wallenstein prossegue a
tradição artística da família. É a
voz dos Capitão Fausto e mora em
Campolide há dois anos.
FOTOGRAFIAs: MARIANA BRANCO

O

apelido faz parecer natural que a sua vida se
desenvolva nos palcos. Tomás Wallenstein
é neto do actor e encenador Carlos (quem
não se recorda do alemão da telenovela
Chuva na Areia?), sobrinho do também actor José, irmão de Catarina, filho do contrabaixista Pedro. Tomás é a voz da famosa banda Capitão Fausto, “a
voz, e não a cara, a banda tem cinco caras”, conforme faz
questão de frisar o próprio.
Nasceu em Abril de 1989, em São Sebastião da Pedreira, mas cedo começou a sua ligação a Campolide. “Estudei
no Liceu Francês e, mais tarde, no Liceu Maria Amália
Vaz de Carvalho, lembro-me bem de vir para cá na minha
juventude, tinha vários amigos que aqui moravam, na
Calçada dos Mestres, por exemplo. Muitas das coisas de
que me recordo ainda estão cá, mas Campolide tem sofrido uma transformação. De qualquer modo, uma transformação moderada, e é isso que me agrada”, explica-nos
o músico. Para si, nesta zona da cidade “continua a sentir-se uma vibração muito lisboeta”.

Se os Capitão Fausto nasceram no ano de 2019, três
anos depois surgiu a editora Cuca Monga, pela mão dos
cinco membros da banda. A chancela publicou os trabalhos de nomes da nova música portuguesa, como Modernos, BISPO, El Salvador ou Ganso. Em 2020, apanhados pelo confinamento que datou a vida de todos nós,
resolveram ultrapassar as limitações domiciliárias, fazendo o que gostam e sabem, música. Assim surgia o Conjunto Cuca Monga, com elementos das várias bandas da
editora, com o tema “Modernos” a ser partilhado Internet fora a um ritmo considerável. “O facto de estarmos em
casa, fechados, motivou-nos. Foi um modo de passarmos
testemunho e descobrimos todos que é possível fazer coisas à distância”, recorda Tomás. O disco chama-se Cuca
Vida e ainda terá edição física, exclusivamente em vinil.
Tudo isto aconteceu pouco depois da chegada de Tomás
a Campolide. “Nessa altura, foram vários os meus amigos
que estavam a mudar-se para aqui. Tudo parou um pouco, por causa da pandemia, mas já começo a criar o meu
circuito na Freguesia, surgiram algumas ideias e uma
parte do meu trabalho poderá mesmo passar por aqui”,
diz-nos, sem se prolongar nas revelações que, a seu tempo,
certamente, farão sentido. Emílio, o seu simpático cãozinho, que assistiu a toda a conversa, talvez saiba mais do
nc.
que nós, mas não se manifestou.		
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Se hoje é músico, terá equacionado outras possibilidades. “Estudei Música desde cedo, mas depois fui para o
Instituto Superior Técnico, frequentei o curso de Engenharia e Gestão Industrial”, conta-nos. Depois disso, mudou de curso e cinco anos em Arquitectura levaram-no a
encontrar pontos de contacto entre as artes. A tese que
prepara “é, justamente, sobre as relações entre Música e

Arquitectura, explorando uma comparação entre os artefactos da Arquitectura Pós-Moderna e a Música Pop”.

BOMBEIROS
APOIAR O COMBATE
AOS INCÊNDIOS

Uma viatura especial para o combate
aos incêndios em Monsanto, motivou
a solidariedade da Junta de Freguesia
de Campolide, junto dos Bombeiros
Voluntários da Ajuda.
FOTOGRAFIAs: MARIANA BRANCO

A

Junta de Freguesia de Campolide (JFC)
juntou-se à corrente de solidariedade solicitada pelos Bombeiros Voluntários da Ajuda
(BVA), contribuindo com uma verba de três
mil euros para a aquisição de um novo veículo
florestal de combate a incêndios, patrulhamento e acção de
combate a incêndios florestais, com primazia de utilização
na área do Parque Florestal de Monsanto, Tapada da Ajuda e apoio ao DECIR (Dispositivo Especial de Combate a
Incêndios Rurais).
“A viatura de que dispúnhamos já não está em condições, mas, para ser mais barato, decidimos comprar uma
já usada, embora dentro de todas as normas de segurança e
certificação, tendo em conta a capacidade mínima necessária para fazer face aos incêndios na zona de Monsanto”, explicou-nos o Comandante dos BVA Fernando Azevedo.
“Trata-se de um veículo próprio para circular naquele terreno, com tracção às quatro rodas, reforço a nível da cabine
e Springer nas rodas-presas no fogo”, acrescenta, sobre o
veículo escolhido, uma máquina com um tanque de água
com capacidade para 3500 litros.

Comandante Fernando Azevedo

UM TRABALHO CONTÍNUO

EDIÇÃO Nº94 MARÇO 2021

“Trabalhamos muito em cooperação com o Regimento
de Sapadores de Bombeiros, quer de Verão, quer de Inverno. Se, no tempo mais frio o que há mais são quedas de árvores, quando o calor chega, essa sinergia é fundamental
para evitar pequenos focos de incêndio, naquele que é um
dos pulmões da cidade de Lisboa”, realça.
“Além de ser um dos pulmões de Lisboa, Monsanto tem
um significado especial para Campolide, não só pela proximidade física, mas pelo papel que foi desempenhando na
consolidação deste território e dos seus moradores, através
de muitas décadas”, considera o Presidente da Junta de
Freguesia de Campolide, André Couto.
“Mesmo com toda a situação que estamos a viver há
mais de um ano, os incêndios continuam a acontecer, os
urbanos menos, porque muitos eram causados por problemas eléctricos, curto-circuitos, por exemplo, e agora temos
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passado mais tempo em casa, damos mais rapidamente
por essas questões. Mas no que respeita aos incêndios florestais, o problema mantém-se, não podemos descurar a
protecção e o combate”, alerta o soldado da paz.
Fernando Azevedo tem toda uma vida dedicada à sua
actividade. Entrou para os Bombeiros com apenas oito
anos, através da fanfarra, e ao completar os 14 anos deu
entrada na Escola de Cadetes, de onde passou para a recruta, três anos mais tarde. A passagem a “Pronto”, bombeiro,
efectivamente, deu-se em 1991, “são já mais de duas décadas e meia ao serviço da nação”, resume, orgulhosamente. Há cerca de dois anos e meio, que desempenha funções
de chefia na Ajuda. Questionado, desvenda o que o move,
como tantos outros companheiros, nesta actividade de entrega total: “o amor ao próximo”.
		
nc.

“VAI SAIR DE CASA?
NÃO SE ESQUEÇA DA MÁSCARA!
EU USO MÁSCARA.”

Homero Videira

Aponte a câmara do seu
smartphone para o QR CODE
e veja a campanha completa

BREVES
CML
Programa Lisboa Protege

Abriram a 1 de Março as candidaturas aos novos apoios do Programa Lisboa Protege.
O Lisboa Protege+ abrange agora
empresas com facturação entre 500 mil
e 1 milhão de euros e novas actividades empresariais, como a panificação,
pequenas oficinas de reparação, actividades criativas, desportivas e de lazer e
todas as Lojas com História Lisboa.
As empresas e os empresários em
nome individual podem beneficiar de
apoios extraordinários a fundo perdido, em particular o comércio tradicional. Os fundos de emergência são reforçados, tanto os dirigidos ao movimento
associativo e às IPSS, como o dirigido às
pessoas e famílias.
São mais de 20 milhões de euros a
fundo perdido disponibilizados pela
Câmara de Lisboa, para apoio à economia da cidade, face às perdas provocadas pela pandemia.
Conheça todas as medidas e saiba
como aceder ao Fundo Lisboa Protege
em www.lisboaprotege.pt

A pistola ergonómica com mangueira
em espiral é a aliada ideal para ajudar a
combater os vírus e os fungos. Permite
desinfectar os bancos públicos, os caixotes do lixo, as paragens de autocarro, os
cinzeiros públicos, etc. O reservatório de
40 litros confere-lhe uma grande autonomia e simplifica o trabalho dos agentes
de limpeza. Os funcionários de Higiene
Urbana da JFC receberam formação de
como manusear o equipamento na via
pública e os cuidados a ter com o mesmo.

ESPAÇOS VERDES

HIGIENE URBANA

EDIÇÃO Nº94 MARÇO 2021

Aspirador Urbano
A nossa Autarquia adquiriu, recentemente, um novo aspirador urbano com
um sistema de desinfecção incorporado.
Este aspirador urbano, de nome Glutton,
é 100% eléctrico. Aspira, limpa e desinfecta as ruas e o mobiliário urbano, protegendo os habitantes e as equipas.
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las gentes mais talentosas, visionárias e
boémias de Lisboa! Parabéns a todos os
Vizinhos e Vizinhas!

JFC
Parabéns, Campolide!
A nossa Freguesia cumpriu no dia 7
de Fevereiro, 62 anos de existência. São
o culminar de séculos de História e histórias para contar, protagonizadas pe-

Os Espaços Verdes Urbanos revelam-se cada vez mais importantes na melhoria da qualidade de vida, promovendo estilos de vida saudáveis e contactos
sociais com impacto positivo na saúde
física e mental. Há, pois, uma relação
inequívoca entre a qualidade de vida,
bem-estar das populações e qualidade
ambiental.
A Junta de Freguesia de Campolide
tem pautado a sua acção na manutenção regular dos espaços verdes da Freguesia.

CONTACTOS ÚTEIS
JUNTA DE FREGUESIA
DE CAMPOLIDE.................................................... 213

LAZER
Museu da Água Virtual
As visitas virtuais, em português e inglês, ao Aqueduto das Águas Livres, ao
Reservatório da Mãe d’Água das Amoreiras e à Estação Elevatória a Vapor dos
Barbadinhos já se encontram disponíveis e permitem ao público, não só uma
visão panorâmica destes espaços emblemáticos da história da água, como a
possibilidade de explorar detalhes desconhecidos nas estruturas centenárias e
experienciar diferentes ângulos de observação do espaço.
O visitante poderá percorrer a arcaria
monumental do Aqueduto das Águas Livres e sentir a vertigem quando se inclina
no arco maior, subir ao terraço da Mãe
d’Água das Amoreiras e observar Lisboa
a 360º ou ainda ver e ouvir a máquina a
vapor a funcionar na Estação dos Barbadinhos.
https://roundme.com/

884 607

Balneário Público da Serafina.......................................211 979 931
Pavilhão Polidesportivo de Campolide............................913 882 896
Casa dos Animais (Canil/Gatil).....................................218 172 300

SAÚDE
Centro de Saúde de Sete Rios.....................................217 211 800
Hospital de Santa Maria................................................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
Bombeiros Voluntários de Campo de Ourique.............213 841 880
Comissão Protecção de Crianças e Jovens.................217 102 600

HIGIENE - LIMPEZAS
Recolha de ‘Monos’ (CML).........................................808 203 232

Entrega Contentores (CML).......................................808 203 232
Posto de Limpeza de Campolide................................211 328 237
Posto de Limpeza da Serafina....................................211 328 929

DIVERSOS
CP...............................................................................707 210 220
CARRIS.......................................................................21 361 3000
METRO.......................................................................213 500 115
TAP.............................................................................707 205 700
FERTAGUS..................................................................707 127 127
VIMECA......................................................................214 357 472
EPAL - Falta 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

23

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 pandémica 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.

