
Assembleia de Freguesia de Campo de Ourique

Resolução

Metro Sim, mas no Jardim da Parada Não!

Considerando: 

1. o anúncio da instalação do estaleiro de obras e dos poços de ataque para a construção

estação   do  Metropolitano  de  Campo  de  Ourique  no  Jardim  Teófilo  Braga  (Jardim  da

Parada);

2. os seus impactos ambientais, nomeadamente o abate de árvores e a poluição sonora;

3. os inevitáveis danos sociais e no comércio local que tal obra causará;

4. o período prolongado das obras previstas;

5. a existência  de localizações alternativas tecnicamente viáveis;

6. a consequente preocupação da população, já demonstrada em diversas oportunidades;

Assim, a Assembleia de Freguesia de Campo de Ourique, reunida a  29 de setembro de 2022,

delibera:

1. Reafirmar a importância da extensão da linha vermelha e a oportunidade desta vir a servir 
a população de Campo de Ourique, salientando que, sendo esta uma infraestrutura ao 
serviço da população, não pode nem deve consumar-se ignorando e opondo-se às 
preocupações e anseios de quem pretende servir;

2. Assinalar preocupação com os impactos inevitáveis da obra prevista para o Jardim Teófilo 
Braga (Jardim da Parada). Em particular, assinala-se a preocupação com os impactos 
ambientais, não apenas no respeitante ao abate de árvores (que deve ser evitado) como da
poluição sonora no coração do bairro.  Igualmente nefastos são os impactos na vida social 



do bairro, nomeadamente da sua população sénior e das famílias com filhos. Mais de dois 
anos com o principal espaço público aberto do bairro parcialmente entaipado e em obras 
poderão matar as dinâmicas sociais que o caracterizam, acarretando perdas para o 
comércio local;

3. Pugnar, de todas as maneiras ao seu alcance, para evitar os danos acima descritos, 
nomeadamente posicionando-se perante todos as entidades envolvidas em defesa de 
soluções em locais alternativos;

4. Garantir que a presente moção, uma vez aprovada, é amplamente divulgada nos

meios  da Junta de Freguesia  (site e jornal),  assim como junto dos  principais  meios de

comunicação e agências noticiosas.

Lisboa, 27 de setembro de 2022


