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RUÍDO DO EIXO NORTE-SUL: 
PARA QUANDO AS BARREIRAS ? 
 
Moradores de Telheiras unem-se contra o ruído. Após várias reuniões, um núcleo de 
moradores, apoiados pela ART, combinam estratégia para sensibilizar as autoridades. O 
primeiro passo foi dado durante a última campanha eleitoral, com entrega de carta 
aberta a todos os candidatos à Câmara. Em sequência, chegou a realizar-se, uma reunião 
com um dos candidatos e um grupo de moradores na zona das torres da Prof Mark 
Athias. O próximo passo será marcar presença nas reuniões da Vereação da Câmara, da 
Assembleia Municipal e da Assembleia de Freguesia. Neste sentido, os núcleos de 
Telheiras e Parque dos Príncipes estão a reunir toda a documentação que exista, 
designadamente medições de ruído já efectuadas, cartas de moradores enviadas às 
autoridades, etc. Muitas medições já foram feitas, todas elas a confirmarem a 
ultrapassagem dos 55 decibeis de noite e 65 de dia permitidos por lei, o que exige 
medidas correctivas - paineis laterais anti-ruido ou piso especial. Nas mais recentes 
respostas recebidas por alguns dos moradores, a Câmara descartava a sua 
responsabilidade para o Instituto de Estradas de Portugal. Ainda assim, os moradores 
não desistem e ponderam avançar com queixa através dos meios judiciais. Qualquer 
esclarecimento ou contributo adicional, contactar com Manuel António (963 096 696), 
Anabela Poças (967 246 246) ou ART. 
 
 

Na Quinta dos Inglesinhos – um espaço apetecível 
 
Desde o arranque da urbanização, o espaço entre as ruas Augusto Macedo, Pires Jorge e 
Manuel Rodrigues da Silva está destinado a ser um equipamento desportivo. Mas 
contrariamente ao habitual - a entrega do espaço à Câmara para ser esta a construir o 
equipamento público - esta área ficou na posse do urbanizador, Dr. Ricardo Faria Blanc, 
para construir um ginásio ou complexo desportivo, até 2 pisos acima do solo. Ao longo 
destes 15 anos nenhum interessado avançou com o empreendimento. Em 2003 surgiram 
notícias de que se tentava a alteração do plano junto da Câmara com vista à construção 
de edifícios de habitação, até 10 pisos. Aí os moradores estranharam! Um abaixo 
assinado com 600 assinaturas é entregue ao presidente da Câmara em Novembro 2004, 
contra esta alteração e exigindo a construção do equipamento desportivo, sem resposta 
até hoje.  Em Maio deste ano a Assembleia de Freguesia reúne sobre este assunto com a 
presença de mais de 400 fregueses e o próprio urbanizador e sua equipa, no que foi uma 
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das mais participadas assembleias de sempre! Nela os moradores manifestaram a sua 
oposição a mais um prédio e favoráveis ao que sempre se esperou, um espaço 
desportivo - polidesportivo público, ao ar livre - estacionamento subterrâneo, pista de 
skate, campo ténis, espaço sócio-cultural. Todos estiveram de acordo que mais prédios 
não, espaço desportivo público sim. Só quanto às contrapartidas para o urbanizador, que 
se manifestou disposto a entregar o espaço à Câmara, é que não houve consenso, na 
medida em que este, em rigor, não tem direito a mais nada, pois não viabilizou o seu 
direito a edificar nestes 15 anos. Foram apresentadas duas moções: uma aprovada com 
os votos do PCP e PSD propondo a abertura de negociações numa fase inicial e, caso 
não fosse obtido acordo, a expropriação do terreno numa segunda fase; outra aprovada 
com os votos do PS e com a abstenção do PCP e PSD propondo a imediata 
expropriação do terreno. Ambas foram aprovadas apesar de aparentemente 
contraditórias sendo a orientação comum a expropriação por utilidade pública do 
terreno a qual, nos termos da lei, já inclui uma fase inicial de negociações para tentativa 
de aquisição amigável pelo que a primeira fase da primeira moção é desprovida de 
sentido. Legalmente a indemnização a que o proprietário teria direito pela expropriação 
do terreno corresponde apenas a uma pequena parte, cerca de 20%, do valor daquilo que 
poderia ser edificado i.e. um equipamento desportivo com 2 pisos. Deste modo, as 
propostas avançadas em Julho pela Junta de Freguesia de permuta daquele lote por um 
terreno municipal, obviamente onde seja possível a construção de um edifício de 
habitação de vários pisos já que o urbanizador não aceitaria outra solução, para além de 
surpreendentes são potencialmente lesivas do património municipal dada a 
desproporção dos valores dos dois terrenos a permutar. Apenas a expropriação permitirá 
uma solução rápida, justa e definitiva do problema. A decisão está nas mãos da CML, 
bem como a subsequente construção do dito polidesportivo. Recorde-se que o 
urbanizador só pagou 200 mil euros dos 1.500 mil euros que custou à Câmara a 
construção da Alameda Roentgen, quando desde o início a construção do espaço verde 
era um encargo do urbanizador. Porquê então mais uma benesse, numa urbanização que 
já lhe rendeu milhões? 
 
 

EDITORIAL  
A Incompatibilidade entre Futebol e Cidade  
 
Futebol: Actividade Poluente 
Os estádios de futebol no interior das cidades têm fortíssimos impactos negativos, 
especialmente, nas zonas habitacionais. Tal como no passado se retirou das cidades as 
indústrias poluentes, também estes espectáculos deverão ser afastados dos centros 
urbanos. Como qualquer actividade, as empresas de futebol têm de ser 
responsabilizadas pelas actividades que promovem, incluindo pelos efeitos externos que 
geram. Cabe aos poderes públicos fazer cumprir essas obrigações e, se necessário, 
interditá-las. Dizer isto após os investimentos feitos nos estádios do Euro 2004 pode 
parecer descabido. Mas não é. É cada vez mais clara a insensatez que foi permitir novos 
estádios no interior das cidades. Alertou-se para os seus impactos e para o 
aproveitamento da ocasião para reconverter e valorizar essas zonas. Em Lisboa, a 
oportunidade para concentrar num único estádio não foi convenientemente explorada e 
os políticos não quiseram ou não tiveram a coragem de a impor. Resultado: um Estádio 
Nacional completamente desaproveitado e os habitantes de Lisboa a serem 
constantemente prejudicados pelos impactos dos novos estádios.  
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Os estádios têm impactos negativos bem concretos. O visual é o primeiro, quais 
monstros de betão que desfeiam a cidade. Depois, o ruído e os altifalantes impostos à 
vizinhança (como noutras salas de espectáculo, não deveriam os estádios ser 
insonorizados? Se não podem, então porquê a sua localização em zonas de habitação?). 
Os impactos no trânsito e o estacionamento caóticos são bem visíveis. Permitir-se-ia a 
qualquer outra actividade tais perturbações? Estacionamento nas bermas da 2ª Circular 
ou do Campo Grande, em bairros densos como Telheiras e Benfica, bloqueando 
passeios, ruas, garagens e o acesso a viaturas de emergência?  
O futebol atrai também actividades como as rulotes de comida e os vendedores 
ambulantes que se instalam em zonas de habitação, usurpando espaço que é de todos e 
impondo aos moradores o ruído, os cheiros e o lixo. 
 
Futebol: Pólo de Violência e Incivilidades 
Mas o futebol atrai também violência e vandalismo. Sabemos que a maioria dos 
apreciadores são pessoas normais e civilizadas. Mas é igualmente certo que o futebol 
atrai todo o tipo de vândalos e mentecaptos cujo único objectivo e satisfação é “bater e 
partir”, seja nos adeptos do clube adversário ou no que lhes apareça à frente. O que se 
passou por ocasião do Sporting-Benfica de 10 de Setembro foi mais um triste exemplo. 
A irracionalidade e poder destrutivo das claques não podem ser subestimados. Não 
quero voltar a chegar a casa e ver-me envolvido entre meia centena de bestas irracionais 
em correria, cujas palavras de ordem eram “vamos a eles caralho!”, apedrejando um 
grupo adversário e outros transeuntes em plena Telheiras! Não quero voltar a ver no 
meu bairro cenas de guerra, com a polícia desvairada a tentar dispersar os vândalos com 
tiros de intimidação, gás lacrimogénio, sirenes, carros de emergência! Faz algum 
sentido assistirmos nas nossas ruas ao deprimente e medieval desfile de claques de 
futebol vociferando inqualificáveis palavras de ordem para todos ouvirem e consumindo 
recursos policiais melhor empregues noutras acções? A cidade não é compatível com 
isto!  As famílias, os jovens e os idosos não podem conviver com cenas destas, 
provocadas, quer queiramos quer não,  pelo futebol! 
 
Exigir Responsabilidades e Soluções a Curto Prazo 
Se outrora se criaram parques industriais afastados do centro das cidades, criem-se 
agora “parques desportivos” onde se concentrem os grandes espectáculos de futebol e, 
sobretudo, os jogos de risco. Não vale a pena argumentar que os estádios já existiam e 
que a cidade é que cresceu. As indústrias poluentes também foram afastadas. A cidade 
não se pode deslocalizar, actividades como o futebol, sim. Como noutras situações, as 
populações sofrem estes problemas devido à fraqueza do poder político, seja por falta de 
visão, de coragem ou por comprometimento. Continuamos a assistir à incapacidade e 
falta de estratégia da polícia e não vemos qualquer movimento de responsáveis como o 
Ministério da Administração Interna ou a Câmara Municipal. Foram capazes de manter 
“a lei e a ordem” durante o Euro 2004 e agora já não são? Foi só para inglês ver? Será 
que se comprova que não conseguimos realizar um esforço sistemático e continuado 
cujos beneficiários somos apenas nós, os cidadãos portugueses? Três sugestões 
imediatas de minimização de impactos: 
 
1.      Plano Integrado Futebol – Sob a liderança da Câmara Municipal de Lisboa, 

adopção, no muito curto prazo, de um plano de actuação conjunto com as polícias, 
as transportadoras (Metro, Carris, CP,), as empresas de futebol (SCP, SLB, ...) e 
outros parceiros locais, que defina um exigente modelo de mobilidade, 
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estacionamento e segurança antes, durante e após a realização de jogos de futebol, 
compatível com o normal funcionamento da cidade. 

2.      Jogos de Risco – Interditar, de imediato, a realização de jogos de futebol de 
elevado risco (como o Sporting-Benfica de 10 Setembro) em estádios situados em 
meio urbano. No caso de Lisboa, apenas permitir a sua realização no Estádio 
Nacional. 

3.      Claques – Limitar a sua actuação exclusivamente ao interior dos estádios, 
proibindo e reprimindo qualquer manifestação no espaço público. 

Será bom que se tomem medidas efectivas e visíveis a curto prazo, antes que seja 
necessário pôr em marcha um amplo movimento de cidadãos contra os estádios na 
cidade. 
 
Carlos Meira - Presidente da Assembleia Geral da ART 
(Adaptado de artigo de opinião publicado no jornal Público de 9 Outubro 2005). 
 
 

O que os candidatos à Junta de Freguesia disseram 
 

A ART organizou debates com os candidatos à Junta de Freguesia por ocasião das 
eleições autárquicas: um a 23 Setembro com o PS, CDU e BE e outro a 28 Setembro 
com PSD e CDS-PP. Dado o interesse e clareza das propostas apresentadas, só a fraca 
afluência de público é de lamentar. Os candidatos presentes foram Nuno Roque (PSD) e 
actual presidente da Junta, Maria Clara Silva (CDS/PP), Rui Malta Vacas (PS), Teresa 
Roque (CDU), Nuno Domingues (BE), responderam às perguntas que lhes foram 
previamente enviadas. Sobre a criação do Jardim na Qtª de Sant’Ana, o PS, CDU e  
BE incluem-na nos seus programas. O PSD defendeu na ocasião a construção do jardim, 
mas não a incluiu no seu programa. Todos querem instalar as barreiras acústicas nas 
grandes vias, Pde. Cruz e Eixo N-S mas todos dizem não competir isso à Junta, mas sim 
á Câmara. PS acrescentaria ainda árvores alem dos painéis. Quanto aos 
estacionamentos no bairro, a CDU defende um silo na rua Prado Coelho, o PS defende 
transportes públicos reforçados e não mais estacionamento ou silos junto ao estádio. A 
CDU é contra a colocação de pilaretes  e o PS defende-os. Quanto à segurança,  O PS 
defende mais efectivos da PSP e a reorientação dos programas “Escola Segura” e 
“Idosos em Segurança”. A CDU propõe uma Comissão de Segurança na Freguesia para 
identificar os pontos críticos e um policiamento de proximidade. O BE propõe o 
programa “Escolhas” como forma de recuperar pequenos delinquentes. PSD defende a 
continuação da Divisão da PSP em Telheiras.  Sobre que arranjos dos espaços 
exteriores no Parque dos Príncipes e Paço do Lumiar, a CDU propõe um parque 
infantil na rua Fernando Namora a seguir à escola. O PS propõe a sua localização na rua 
Mário Albuquerque, a construção do parque infantil pela Junta, e para a rua Moisés 
Amzalak, um ajardinado sem escola. O PSD remete o destino daquele local para a 
Câmara e também propõe a construção do parque infantil na rua Mário Albuquerque, 
incluindo este arranjo no seu programa eleitoral. O actual presidente da Junta, dr. 
Nuno Roque, comprometeu-se a construir este parque infantil. Perguntados sobre 
qual o papel das associações de moradores (AM), o BE pretende delegar 
competências como p.ex. licenças de canídeos. A CDU promoverá um encontro 
desportivo anual entre Junta, colectividades e AM. O PS vê as AM como parceiro 
privilegiado da Junta com delegação de actos administrativos nas AM que as queiram 
aceitar e suportando a Junta em parte um funcionário da AM. Para o PSD, a colaboração 
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com a ART e a atribuição de subsídios é a melhor concretização do papel atribuído às 
AM. Sobre o espaço junto ao Convento/Igreja e o espaço junto à Escola nº57/ 
Jardim Infantil, este ultimo cedido ao Patriarcado, a CDU defende a instalação da 
Paróquia não ali mas no espaço do Convento e o ajardinamento daquele espaço junto às 
escolas da rua Hermano Neves. O PSD remete para o Patriarcado, a quem foi cedido o 
espaço, o que fazer com ele. A candidata do CDS/PP, Maria Clara Silva remeteu as 
respostas a estes temas para o seu colega de coligação do PSD, e apresentou como caso 
de sucesso o projecto  de recuperação de toxico-dependentes no Alto do Lumiar, o 
CAF, que ela própria orienta. Resta agora vermos o que vai ser feito neste mandato. 

 
 

Associações de Moradores convidaram candidatos 
 
A ART com a Associação de Moradores da Lapa, a “ 7ª Colina” do Príncipe Real, a 
Associação dos Amigos das Quintas das Conchas e dos Lilases, Movimento de 
Vizinhos do Centro  de Lisboa, a Comissão  Moradores do Bairro Azul, a  Comissão 
Moradores do Bairro de Stª Cruz de Benfica promoveu uma sessão com cada uma das 
listas candidatas à Câmara. Foi na Voz do Operário que cedeu graciosamente as 
instalações para estes encontros. Estiveram presentes João Almeida (CDS/PP), José Sá 
Fernandes (JSF), Manuel Figueiredo (CDU), Fontão de Carvalho (PSD), Rui Paulo 
Figueiredo (PS). Com questões apresentadas previamente, as respostas foram as 
seguintes. Que papel atribuirá às Associações de Moradores (AM)? Para o CDS as 
AM são parceiras. Para JSF o ideal será uma associação em cada rua ou bairro, com 
apoios da CML, cedência de espaços, agrupando-se entre si, ouvidas sempre e não só 
quando há crise.  A CDU vê as AM como veículos de reivindicações das populações, a 
quem podem ser delegadas competências e verbas através de protocolos. O PSD vê nas 
AM parceiros da câmara para quem esta deve ter sempre porta aberta. Criará um 
gabinete próprio para as colectividades e AM que coordene os contactos com a câmara. 
Segundo o PS, as AM são para trabalhar a todos os níveis. Que futuro para o 
Aeroporto da Portela? O CDS  defende a permanência do  aeroporto na Portela pois 
isso torna Lisboa mais próxima para o visitante de fim de semana ou de conferências e a 
criação dum outro aeroporto para os voos de baixos custos. JSF vê duas vertentes – 
transporte e ambiental. Não a aviões entre a meia noite e as 6h. O da Portela dá 
proximidade e deve ser mantido mas deve ser construído outro pois este vai saturar. O 
Estado deve depois fazer programações de insonorização debaixo das rotas. A saída do 
aeroporto da Portela não deve dar lugar a mais urbanização. Um referendo pode ser 
necessário para decidir da futura localização. A CDU tem duvidas sobre os estudos 
anteriores e quanto às perspectivas futuras para a expansão de trafego. A ANA não deve 
ser privatizada mas permanecer publica. Para o PSD, o aeroporto deve continuar na 
Portela pois é mais atractivo para o turismo, o esgotamento ainda está longe e o Figo 
Maduro pode servir para o estacionamento. Nunca na Ota pois é fora da AML. Segundo 
o PS a Portela deve ser mantida para o turismo e outro aeroporto deve ser construído na 
Ota. Entre outras reflexões possíveis, destacamos uma: sendo os autarcas representantes 
dos munícipes, como é que muitos deles defendem a permanência do aeroporto da 
Portela sob pretexto que isso é melhor para os visitantes, vantajoso para o turismo, 
competitivo face a outros aeroportos em detrimento do sossego dos lisboetas, do risco 
de acidentes e da qualidade de vida? Como nos defendem os autarcas? 
 
(Continua no próximo número) 
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Complexo de empresas do Paço do Lumiar 
 
Da rua Direita no Paço do Lumiar mete-se à Azinhaga das Travessas, frente ao Largo do 
Paço, passa-se junto ao condomínio da Vila do Paço e 100m depois chega-se a um 
portal. Aí na Azinhaga do Paço de Baixo, entra-se num espaço de pequenas empresas e 
armazéns, com uma organização tipo fabril: à esquerda portaria e escritório, portal 
encimado por um andar  da administração, à direita a cantina-bar. O pátio serve de 
estacionamento com uma parreira que dá alguma sombra. São duas ruas com espaços 
fechados alugados para uma serralharia, marcenaria, serigrafia, fotografo, duas gráficas, 
uma empresa de mensagens e entregas expresso, uma fabrica de candeeiros, uma oficina 
de ar condicionado, outra de fabrico de medalhas e troféus, diversos armazéns e 
depósitos. Estamos no complexo de empresas do Paço. Tudo vai sair  dali pois vai ser 
reconvertido em habitação, no prolongamento das ruas Isaac Rabin e Alfredo de Sousa.  
Mas o Complexo de empresas do Paço do Lumiar tem uma história. Em 1967 instalou-
se ali uma fábrica de mobiliário, a Movilar de José Saraiva Marques, com mais duma 
centena de operários. Em 1977/78 fechou e deu lugar a um conjunto de meia centena de 
PME. O ambiente era de boa camaradagem e convívio, uma vizinhança de trabalho. 
Muitos dos que ali trabalhavam moravam no Lumiar, Carnide e Paço, que até aos anos 
70 eram verdadeiras aldeias dentro da cidade. Segundo o sr. António Mendes, esse 
convívio tinha um prolongamento na colectividade local, o Centro Cultural de Nª Srª da 
Paz, na quinta do mesmo nome à Estrada do Paço do Lumiar, nº 45.  Em 1974, a família 
de Manuel Bulhosa, vendeu a Quinta à Câmara por 50.000 contos e foi cedido aquela 
colectividade que ali instalou uma escola, um ATL e o centro cultural. A horta foi 
cultivada e o palacete restaurado pelos associados. Os antigos donos legaram ainda a 
biblioteca que existia no palacete. Esta colectividade, à semelhança de outras de Lisboa, 
era o local de encontro: passava filmes aos domingos com uma maquina de projectar 
oferecida pela antiga dona da quinta e tinha um bar. O grupo teatral encenou pela mão 
de Alberto Louro peças de Bernardo Santareno, a que o próprio assistiu. As marchas 
populares organizavam-se com muita animação, pela direcção de Ludgero Alves 
Marques, desfilando na zona do Paço, nunca na Avenida da Liberdade, com apoios dos 
hipermercados locais. “A maior noite de Stº António foi em 1987 com 1.200 pessoas e 
em que se comeram mais de 400 codornizes alem de muita sardinha e bebida, mas 
sempre com bom ambiente e alegria” acrescenta o sr. António Mendes, hoje a dirigir o 
Complexo de empresas. Até 2002 assim foi. Depois a escola fechou, substituída pela 
nova escola da Horta Nova e o Centro Cultural deixou a Qtª de Nª Srª da Paz, onde 
agora a Junta de Freguesia, locatária do espaço, pretende instalar o Museu do 
Brinquedo. Oxalá! 
 
 

Uma pequena indústria: A Casa de Condecorações  
 
A H.Cunha, com sede na rua João das Regras, à Prª da Figueira, é aqui no Complexo do 
Paço que as medalhas e condecorações são feitas. Ali trabalham 3 esmaltadores – 
Faustino, Nuno Silva e Jorge - que fabricam desde o molde ou cunho, feito a partir dum 
desenho, até ao troféu, taça, medalha, carimbo, medalhões em latão, porta-chaves, pins, 
condecoração militares, de bombeiro, ou de policia. Algumas destas peças são 
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esmaltadas – um trabalho de perícia feito a partir de areias coloridas importadas de 
Inglaterra que depois vão ao forno, seguido dum banho. Desde os medalhões para as 
ordens profissionais de Portugal ou Angola, até aos emblemas de municípios ou de 
clubes, tudo pode ser um objecto de prestigio ou de honra, desde que bem desenhado e 
bem trabalhado. Os materiais usados são a prata, ouro, latão, zinco, cobre. A heráldica 
faz o resto e a obra nasce pelas mãos destes artífices. Um trabalho de arte e perícia a 
preços acessíveis. Já pensou num emblema  ou pin para a sua empresa, clube de amigos 
ou família? 

 
 
Medidas de Protecção Civil, 
 
Levantamento de Riscos e Recursos, 
 
Boas Práticas de Segurança, 
 

Ver página própria no site 
 
 


