
Parque Florestal de Monsanto e Bairro Social 
de Caselas ameaçados por projeto 
megalómano da 
Junta de Freguesia de Belém

Uso atual do campo de jogos pelas crianças do 

Bairro e suas famílias

SURPRESA E INDIGNAÇÃO DOS 
MORADORES:

• apanhados de surpresa pela presença de

um empreiteiro no campo de jogos do Bairro

• JF Belém fez o projeto e adjudicou a obra 
sem consulta pública e sem informar os 
Moradores

O CAMPO DE JOGOS, AGORA:

• situado no Parque Florestal de Monsanto

• equipamento de Bairro que, apesar do 
abandono a que foi votado pela Junta de 
Freguesia nos últimos dez anos, é bastante 
utilizado de forma recreativa pelos 
Moradores, em especial pelas crianças do 
Bairro



A OBRA – TRANSFORMAÇÃO RADICAL EM 
POLIDESPORTIVO COBERTO:

• construção de cobertura de mais de 11m de altura e

quase 1000m2 de área coberta em pleno Parque

Florestal de Monsanto

• capacidade e propósito assumido de uso intensivo

para aluguer a Clubes Desportivos e particulares e, ainda,

para a realização de eventos desportivos, como está

anunciado no site da JFB (https://jf-

belem.website/desporto/)

• tráfego e poluição: sobrecarga de Monsanto e

aumento em “Zona 30”, em vez de medidas de acalmia

• ruído: o campo de jogos está em cima das moradias,

aberto dos lados, vocacionado para uso intensivo,

acabando com a tranquilidade tão típica do

“bairro/aldeia”

• perda do uso informal e recreativo, como é

próprio de um campo de jogos de Bairro, pelos

Moradores de Caselas

• desconformidade com a traça do Bairro de

Caselas, protegido pelo PDM como “Traçado Urbano Tipo

D”, e perda de luz solar para as moradias adjacentes e

para o Parque Florestal de Monsanto

• Parque Florestal de Monsanto

ameaçado pela construção e pelo uso

intensivo que se lhe pretende dar – Junta

Belém adjudicou obra sem parecer do

ICNF

• estacionamento: já esgotado para os

Moradores; o Bairro não comporta este tipo de

infraestrutura

https://jf-belem.website/desporto/


O IMPACTO da obra e a REVOLTA dos Moradores de Caselas

Os Moradores de Caselas querem defender o Parque Florestal de Monsanto, que rodeia todo o Bairro,

de um projeto megalómano, que constitui mais uma sobrecarga ambiental. Monsanto é para

preservar; não é para construir, não é para poluir.

Os Moradores de Caselas sentem o seu Bairro/aldeia, totalmente rodeado por Monsanto, ameaçado

por uma obra que o vai descaracterizar, tanto nos planos urbanístico e ambiental, como no da

vivência tranquila que lhe é característica, sendo esta uma obra claramente sobredimensionada para

o Bairro de Caselas.

Depois de iniciar a obra sem consultar os moradores, a Junta de Freguesia de Belém acedeu em

realizar uma reunião pública. Mas continua a querer colocar aqui o Polidesportivo.

Este projeto não pertence aqui. Há escolas públicas da zona que pedem, há décadas, um

equipamento destes, e é lá que este deve ser colocado.


