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PETIÇÃO 

Contra a obra no campo de jogos de Caselas 

Art. 52.º, n.º 1, da Constituição e arts. 4.º e 6.º da Lei n.º 43/90, de 10 de agosto 

 

  

 

 

 

 

 

• A Junta de Freguesia de Belém decidiu transformar o campo de jogos num Polidesportivo 
coberto; os Moradores de Caselas não foram consultados, nem sequer a Junta avisou que 
havia um projeto e que as obras se iam iniciar  

• A obra já foi adjudicada, o empreiteiro já foi ao campo fazer as marcações para as fundações, 
e os moradores de Caselas sem nada saber!  

• A Junta de Freguesia quer dar ao Polidesportivo um uso intensivo e contínuo, com aluguer do 
campo a grupos e clubes desportivos, “como o Clube de Futebol “Os Belenenses”, Clube Sportivo 
de Pedrouços e Caselas Futebol Clube”, e ainda fazer eventos desportivos (https://jf-
belem.website/desporto/) 

• O Polidesportivo vai ter uma altura de 12 metros (!), muito mais alto do que as nossas casas 
(que não têm mais de 9 m), tirando luz às habitações e às árvores de Monsanto, e vai 
descaracterizar a estética do nosso Bairro 

• Perdemos o estacionamento: se já é difícil, com a vinda contínua de jogadores (e até de 
espetadores!) vai tornar o estacionamento impossível; vai afetar todo o Bairro, pois quem mora 
mais perto do campo vai ter que ir parar a outras ruas 

• Perdemos o sossego: a Junta quer ter o Polidesportivo aberto até às 22, sete dias por semana; 
vamos estar continuamente sujeitos ao ruído provocado por jogos de futebol; entre jogadores, 
escolas de formação dos clubes e eventos, vai ser um corropio de gente e de carros 

• Perdemos o uso livre e gratuito do campo: o destino do campo é estar sempre a ser alugado 
pela Junta para que venham ao Bairro jogar futebol 

Peticionamos: 

i) ser ouvidos pela Junta de Freguesia 

ii) que a Junta de Freguesia pare o projeto e encontre uma solução que tenha em 
consideração os direitos dos moradores do Bairro de Caselas 

Caselas, 27 de janeiro de 2022  

Nome CC/BI Morada Assinatura 
 
 

   


