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Balcão SNS 24

A Junta de Freguesia de Campo de Ourique já dispõe de um balcão SNS 24.
Um espaço para acesso e prestação de serviços digitais e
de telessaúde aos fregueses de Campo de Ourique.

Existem duas formas diferentes de aceder ao Balcão
SNS 24:

O seu objetivo é facilitar e promover o acesso aos serviços digitais e de telessaúde entre os cidadãos e os profissionais de saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS),
através de criação de condições de maior proximidade e
redução de barreiras em lidar com os meios técnicos ou
mesmo pela sua inexistência.

• O acesso facilitado (realizado pelo utente com o suporte do funcionário do Balcão SNS 24) - contactando o SNS 24 por telefone ou acedendo ao site. Tendo
como objetivo dar ao cidadão as condições e apoio
para o próprio aceder aos serviços digitais de telessaúde.

No Balcão SNS pode marcar, desmarcar e remarcar
consultas e teleconsultas; fazer a sua teleconsulta;
consultar resultados de exames; consultar o seu guia
de tratamento; renovar ou consultar a sua medicação
crónica; avaliar e registar os sintomas provocados pela
COVID-19; agendar vacinação COVID-19; pedir a emissão de Certificados COVID da UE (vacinação, testagem
e recuperação); aceder ao serviço de interpretação de
língua gestual portuguesa; realizar chamada para o
SNS 24, pedir isenção de taxas moderadoras por insuficiência económica; e emitir ou alterar os seus dados
de utente.

• E o acesso mediado (realizado pelo funcionário do
Balcão SNS 24) - quando o cidadão não tem as condições ou hábito para efetuar os pedidos que necessita e permite ser representado por um profissional do
balcão.
O acesso ao balcão SNS24, funciona em articulação com
o serviço de Transporte Solidário da Junta de Freguesia;
se tiver dificuldades de deslocação (em cumprimento
com os critérios definidos em regulamento) pode agendar este transporte para se deslocar ao balcão, e para
regressar a casa.

Faça a sua marcação contactando os serviços da Junta de Freguesia:

E-mail:

geral@jf-campodeourique.pt

Telefone:

213 904 748 ou 213 931 300

Presencialmente:

R. Azedo Gneco, 84, 2º andar

INFORMAÇÃO
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Órgãos da Freguesia
JUNTA DE FREGUESIA
DE CAMPO DE OURIQUE
EXECUTIVO

Presidente
PEDRO COSTA
Pelouros: Coordenação-Geral; Gestão dos Serviços
e Coordenação Administrativo-financeira;
Ação Social; Relações Institucionais;
Higiene Urbana; Inovação; Comunicação.
Vogais
HUGO VIEIRA DA SILVA
Vogal Adjunto do Presidente para a Gestão dos
Serviços e Representação Institucional
Pelouros: Proteção Civil; Segurança Pública;
Desporto e Coletividades; Cultura.
JAIME MATOS
Tesoureiro e Substituto do Presidente da Junta
Pelouros: Espaço Público; Espaços Verdes
e Licenciamento; Tesoureiro.
MARIA TERESA VAZ
Secretária da Junta de Freguesia
Pelouros: Educação.
PATRÍCIA LOURENÇO
Pelouros: Economia e Comércio Local.

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
MESA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Presidente da Assembleia de Freguesia
Ana Luísa Cardoso Marques Teixeira Loureiro (PS)
1º Secretário da Assembleia de Freguesia
César Gama Laranjo Ferreira (PS)
2º Secretário da Assembleia de Freguesia
Alfie Maria Ferreira Alfaiate Pereira (PS)

Contactos Úteis
JUNTA DE FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
R. Azedo Gneco, 84 - 2.º - 1350-039 Lisboa
Tel.: 213 931 300 - Horário: 2ª a 6ª f. - 9h/18h
E-mail: geral@jf-campodeourique.pt
R. Saraiva de Carvalho, 8 - 1250-243 Lisboa
Tel.: 213 904 748 - Horário: 9:30h/17h
E-mail: geral@jf-campodeourique.pt
www.jf-campodeourique.pt
BIBLIOTECA/ESPAÇO CULTURAL CINEMA EUROPA
R. Francisco Metrass, 28 D - 1350-143 Lisboa
Tel.: 218 509 927
Horário: 2ª, 4ª e 6ª f. - 14h/18h;
e 3ª, 5ª e sábado - 10h/14h
E-mail: biblioteca@jf-campodeourique.pt
COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS
E JOVENS, OCIDENTAL
Tel.: 213 647 387
SNS24

808 24 24 24

Agrup. de Escolas Manuel da Maia

213 928 870

Bombeiros V. de Campo de Ourique

213 841 880

Centro de Saúde de Santo Condestável 213 913 220
Escola Josefa de Óbidos
Escola Rainha Santa Isabel
Escola secundária Pedro Nunes

213 929 000
213 955 414
213 940 090

P.S.P. - 22ª Esquadra - Rato
P.S.P. - 24ª Esquadra

213 858 870
213 619 624
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Campo de Ourique
no Instagram
Gostava de ver uma fotografia sua do bairro de Campo de Ourique publicada na nossa página de Instagram?
A Junta de Freguesia iniciou um processo de participação dos seus seguidores na publicação de fotografias. Para o fazer, basta que nos envie
a fotografia que gostaria de ver publicada, por mensagem privada, com
indicação do local fotografado.
Após um processo de seleção serão selecionadas fotografias para publicação, com o devido crédito atribuído aos fotógrafos. [ • ]

Crédito das fotografias: Arquivo/José Frade

CULTURA
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Marcha de Campo de Ourique

DESPORTO

Este ano, as Marchas de Lisboa
voltam a descer a Avenida da
Liberdade e Campo de Ourique
faz parte dos bairros que terão
a sua marcha a concurso. Se
quer fazer parte da Marcha de
Campo de Ourique, inscreva-se na Sociedade Filarmónica
Alunos de Apolo, a coletividade que, em colaboração com a
Junta de Freguesia, é a organizadora da Marcha de Campo de
Ourique. [ • ]

CNN recebe Medalha
de Mérito Municipal
Por proposta dos vereadores do PS na Câmara Municipal de Lisboa, o Clube Nacional de Natação (CNN), uma das coletividades desportivas da nossa
Freguesia, foi agraciado com a Medalha de Mérito Municipal por, durante os
primeiros meses de pandemia, ter cedido as suas instalações. Entre março
e até final de setembro de 2020, o pavilhão do CNN foi a casa de 45 pessoas
sem-abrigo da cidade de Lisboa, que ali puderam dormir, comer e fazer a sua
higiene pessoal. [ • ]

Campo de Ourique
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Intervenções
no Espaço Público

E

stão já concluídas, como previsto, as obras na Escola EB1+JI
Eng. Ressano Garcia, a requalificação da Rua de Campo de
Ourique e a primeira fase da Rua Pereira e Sousa. Na Rua
Correia Teles, as obras de requalificação estão, agora, em curso.
Foram, ainda, plantadas 15 novas árvores na Freguesia.

Escola EB1 + JI Eng. Ressano Garcia | Concluída
Encontram-se concluídas as obras de requalificação da Escola EB1 + JI Eng. Ressano Garcia financiadas pela Câmara Municipal de Lisboa e executada pela Junta de
Freguesia de Campo de Ourique.
Esta intervenção permitiu aumentar a sala polivalente do piso 1 deste equipamento escolar e dotar o espaço disponível para as crianças de melhores condições para as atividades interiores, em particular quando as condições climatéricas não permitem a utilização do recreio exterior.
No nível do piso térreo, na zona do refeitório, o espaço foi requalificado com a
substituição dos materiais dos pavimentos, paredes e tetos interiores e com isso
melhorar a zona das refeições.

Rua Pereira e Sousa | 1ª fase - Concluída
Encontra-se concluída a 1ª fase das obras de requalificação da Rua Pereira e Sousa
(entre a Rua Carlos da Maia e a Rua Sampaio Bruno) ao nível dos passeios e plantação
de duas árvores. A 2ª fase que corresponde à intervenção de melhoria das condições
do pavimento e sinalização vertical e horizontal da faixa de rodagem e estacionamento está programada para ter início no 1º trimestre de 2022.
Esta intervenção vem dar resposta às solicitações não apenas dos moradores, mas
também dos encarregados de educação e crianças que diariamente se deslocam até
à escola do Santo Condestável.
A nova geometria da rua permite dotar o espaço público de condições de segurança
tanto para o peão como para os condutores dos veículos, em função do alinhamento
das passadeiras tornarem o peão visível.
Ainda no canal pedonal foram adotadas soluções ao nível dos materiais que melhoraram o conforto, a segurança, a funcionalidade e a acessibilidade dos peões incluindo os que tenham mobilidade reduzida, enquanto critério objetivo de
qualidade e de qualificação do espaço público enquanto contributo para o conceito de uma “Cidade Acessível” no cumprimento do Plano de Acessibilidade Pedonal de Lisboa.
A nova geometria da rua permitiu o ordenamento do estacionamento automóvel, irá permitir a criação de lugares de
estacionamento para motociclos e a incorporação de árvores enquanto elementos da estrutura verde que se pretende
adotar em toda a extensão desta artéria, tornando a nossa freguesia mais verde.
A obra foi financiada pela Câmara Municipal de Lisboa e executada pela Junta de Freguesia de Campo de Ourique.
4
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Rua de Campo de Ourique | Concluída
As obras de requalificação da Rua de Campo de Ourique (entre a Rua Ferreira Borges e a Rua Silva Carvalho e na Rua Silva Carvalho entre a Rua Joshua Benoliel e o
cruzamento com a Rua do Sol ao Rato/ Rua de Campo de Ourique) encontram-se
concluídas.
A nova geometria da rua permite dotar o espaço público de condições de segurança
tanto para o peão como para os condutores dos veículos, em função do alinhamento
das passadeiras tornarem o peão visível, assim pela adoção de uma medida de acalmia com a incorporação de um passeio contínuo no cruzamento da Rua de Campo
de Ourique com a Rua Silva Carvalho, enquanto critério objetivo de qualidade e de
qualificação do espaço público enquanto contributo para o conceito de uma “Cidade
Acessível” no cumprimento do Plano de Acessibilidade Pedonal de Lisboa.
Nas duas artérias promoveu-se o ordenamento do estacionamento automóvel, a
criação de lugares de estacionamento para motociclos e bicicletas.
Foi também melhorado o espaço público com a plantação de duas árvores e a inclusão de mobiliário urbano de estadia, bancos e mesas com bancos.
Intervenção financiada pela Câmara Municipal de Lisboa e executada pela Junta de
Freguesia de Campo de Ourique.

Rua Correia Teles | Em curso
As obras de requalificação da Rua Correia Teles (entre a Rua Maria Pia e a Rua
Sampaio Bruno) encontram-se em curso. Esta empreitada tem uma programação de execução em três fases. Encontra-se concluída a 1ª Fase (entre a Rua Maria Pia e o acesso ao parque de estacionamento da EMEL) ao nível dos passeios
e a plantação de duas árvores. Os trabalhos decorrem na 2ª Fase (entre o acesso
ao parque de estacionamento da EMEL e a Rua Sampaio Bruno). A 3ª Fase corresponde à restante extensão entre a Rua Sampaio Bruno e a Rua Maria Pia, fase
em que se incluem os trabalhos na faixa viária e sinalização vertical e horizontal.
A intervenção pretende melhorar e cumulativamente incorporar soluções que
permitam garantir conforto, segurança, funcionalidade e acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida, como critério objetivo de qualidade e de qualificação do espaço público enquanto contributo para o conceito de uma “Cidade
Acessível” no cumprimento do Plano de Acessibilidade Pedonal de Lisboa.
O reperfilamento dos passeios permite a reformulação das passadeiras de forma a permitir tornar o peão “visível”
ao condutor, em face do alinhamento do plano limite da passadeira com o da faixa de circulação automóvel.
A proposta prevê ainda com a nova geometria a alteração de um dos sentidos de circulação automóvel, passando
este troço a descer apenas no sentido da Rua Maria Pia e com esta medida é possível aumentar significantemente
o número de lugares de parqueamento na via pública.
A nova geometria da rua permite o ordenamento do estacionamento automóvel, a criação de lugares de estacionamento para motociclos e a incorporação de árvores enquanto elementos da estrutura verde que tornam a
nossa freguesia mais verde.
Intervenção financiada pela Câmara Municipal de Lisboa e executada pela
Junta de Freguesia de Campo de Ourique.

Campo
de Ourique
mais Verde

É compromisso da Junta de Freguesia plantar 100 árvores até ao
final do presente mandato. Recentemente, foram plantadas 15, três
no Largo António Viana e na Rua Silva Carvalho, duas na Rua de
Campo de Ourique, Rua Saraiva de Carvalho, Rua Pereira e Sousa e
Rua Correia Telas, e uma na Rua dos Sete Moinhos.

Campo de Ourique
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Lojas com história
em Campo de Ourique

O

programa «Lojas com História» foi criado pela Câmara Municipal de Lisboa, em Fevereiro de 2015, com o objetivo de preservar e dinamizar um vasto conjunto de estabelecimentos comerciais da cidade de Lisboa. E é assim que, desde maio de 2017,
por iniciativa dos comerciantes, dos proprietários ou sociedade civil, esses estabelecimentos têm podido candidatar-se à atribuição desta distinção, cujo regulamento está publicado
em Diário da República.

Panificação Mecânica
A Panificação Mecânica, no número 209 da Rua Silva
Carvalho, foi a primeira loja de Campo de Ourique a ser
classificada como Loja Histórica, logo em 2017. Cristina
Gaspar, atual responsável desta conhecida padaria e pastelaria, recorda que, “nessa altura, creio que fomos convidados a apresentar a candidatura e aceitámos imediatamente. Fazia todo o sentido”. De facto, já em 1902 ali
existia a Companhia de Panificação Lisbonense, mais tarde, a padaria passou a chamar-se Panificadora Nacional.
Anos depois, a sociedade voltou a mudar de proprietários
e adotou com o nome que mantém até hoje, Panificação
Mecânica. Instalada num edifício classificado como de interesse municipal, também a loja é muito interessante
pela sua inspiração Arte Nova, com azulejos da Fábrica
Bordalo Pinheiro e teto de estuque. Os materiais usados
são ferro, madeira, vidro e azulejo. Os motivos representados são vegetalistas, como é característico da Arte
Nova, com especial destaque para o trigo. «Recebemos
a visita de muitos turistas, que vêm de propósito ver a
nossa loja. Sobretudo, por causa dos azulejos Bordalo Pinheiro», diz Cristina Gaspar.

6

| Campo de Ourique

Em meados de 2020, em plena pandemia, a Livraria Ler,
que fica no número 24C da Rua Almeida e Sousa, mesmo
em frente ao Jardim da Parada, passou a ser a segunda
Loja Histórica de Campo de Ourique. Fundada em 1970,
por Luís Alves Dias, a Ler foi, desde o início, um ponto de
encontro de democratas, que ali podiam comprar, clandestinamente, muitos dos livros proibidos pela censura. O
próprio Luís Alves Dias publicou alguns desses títulos, na
coleção Maria da Fonte. E para que a memória não se perca, todos os anos, no dia 25 de abril, a Ler destaca na sua
montra os exemplares desses títulos; que a PIDE apreendeu, e os próprios autos de apreensão; documentos que
fazem parte da história desta livraria. «Pareceu-me que
fazia todo o sentido pedir a classificação como Loja Histórica, pela história da Ler e pelo papel que teve e ainda
hoje tem em Campo de Ourique», diz Luís Alves, filho do
fundador e atual responsável pela Ler que, hoje, continua
a ser uma referência cultural na nossa Freguesia. «Não sei
se ser Loja Histórica nos vai trazer mais clientes. Como
a classificação chegou no meio da pandemia, não tenho
termo de comparação. Os nossos clientes habituais ficaram felizes, isso sim», acrescentou o proprietário.
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Livraria Ler

A freguesia de Campo de Ourique destaca,
nesta edição, três estabelecimentos comerciais
classificados como Loja com História pela Câmara
Municipal de Lisboa: a Panificação Mecânica,
a Livraria Ler e a Imperial de Campo de Ourique.

Imperial de Campo de Ourique
Em julho de 2021, foi a vez de a Imperial de Campo de
Ourique ser classificada como Loja com História. Em
1985, João Gomes e a mulher, Adelaide, tornaram-se proprietários da Imperial, mas a história do estabelecimento começa muito antes. Entre 1920 e 1942 foi ali que funcionou o primeiro quartel de Bombeiros de Campo de
Ourique. Em 1947, passou a ser uma taberna. Vindos de
Ponte da Barca em 1965, João e Adelaide sempre viveram
e trabalharam em Campo de Ourique e, depois de se tor-

narem donos da Imperial, decidiram manter o restaurante como uma “tasca genuína”, mantendo a traça antiga.
A ideia de pedir a classificação como Loja com História
partiu dos filhos, Nuno e Filipa: «Um dia, em conversa
com a minha irmã, chegámos à conclusão que era interessante. Já há poucas tascas como esta em Lisboa e os
nossos pais têm feito tudo para manter esta casa assim,
genuína», conta Nuno. [ • ]

Campo de Ourique

|
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Após o grande sucesso da anterior edição, e em celebração do
Dia Mundial da Poesia (a 21 de março), a Casa-Museu Fernando
Pessoa lança novamente o programa "Poesia Estendida".
O processo de recolha de sugestões de versos de poesia decorreu ao longo dos últimos meses, recolhendo mais de uma
centena de contributos.
Após a seleção dos mesmos, a recolha de bandeiras para colocação nas janelas da Freguesia estará disponível na Casa Fernando Pessoa e Biblioteca-Espaço Cultural Cinema Europa, a
partir do dia 15 de março.
No seguimento das celebrações deste Dia Mundial da Poesia, a
Casa Fernando Pessoa desenvolve também outras atividades:

Fotos cedidas pela Casa Fernando Pessoa | Crédito: José Frade

CULTURA

19 e 20 MAR

Dia Mundial
da Poesia

O que sei eu de mim? – por Telma Tvon
Oficina
As palavras ditas em voz alta ajudam-nos a pensar. Sabemos tanto sobre o que nos rodeia - e o que sabemos sobre nós? Telma Tvon reúne
pessoas que vivem a questionar e fazem das respostas possíveis, poemas, versos, rimas - Arte.
Dia 19 (sábado), das 15h às 17h.
Dia 20 (domingo), das 11 às 13h e das 15h às 17h.
com apresentação ao público às 19h.
Dos 14 aos 18 anos. Presencial, gratuito, sujeito a inscrição prévia
através de: servicoeducativo@casafernandopessoa.pt

21 MAR

Dia Mundial da Poesia

Mudança de imagem
da Junta de Freguesia

CULTURA

Visitas
Nesta segunda-feira, ao contrário do que é habitual, a Casa está de
portas abertas. A entrada é livre e há poemas de Pessoa ao longo da
exposição, para ler ou levar para casa.
Às 11h, há visita orientada com leituras, além das histórias sobre Pessoa e as peças do museu. [ • ]

Está quase concluído o processo de alteração de imagem da
Junta de Freguesia de Campo de Ourique, que passa por várias etapas.
Num primeiro momento, realizámos um inquérito junto dos
moradores para apurar quais os elementos, símbolos e figuras
que estes mais identificam com a Freguesia. Concluindo-se
que as árvores e quartel da Rua Ferreira Borges, o Poeta Fernando Pessoa, as Ruas em Quadrícula do centro do bairro, e o
Jardim da Parada eram quatro das características e símbolos
mais apontados.
Seguindo estes resultados, foram construídos três conceitos
de nova imagem que, juntamente com o antigo logótipo, foram colocados a votação, durante as duas primeiras semanas
de fevereiro. Em 7 (sete) momentos de votação ao longo de
toda a Freguesia, da Quinta do Loureiro ao Jardim da Parada;
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da Rua Ferreira Borges à Avenida Pedro Álvares
Cabral, entre outros (nomeadamente online;
através do site da Junta de Freguesia) – recolhemos os votos e ouvimos a opinião de centenas de pessoas.
O conceito vencedor tem como elementos-chave as árvores da Rua Ferreira Borges e elementos identificativos do Poeta Fernando Pessoa.
Este conceito está agora a ser trabalhado e será
em breve concretizada uma nova imagem da
Junta de Freguesia. [ • ]

orçamento
participativo

O QUE GOSTARIA DE VER MELHORADO NO BAIRRO?
sabe mais em: www.jf-campodeourique.pt
PREENCHA O
FORMULÁRIO!

orçamento
participativo

jovem

tens entre 12 E 30 anos?
vives ou estudas em campo de ourique?
ENTÃO CONTRIBUI PARA MELHORAR O TEU BAIRRO
sabe mais em: www.jf-campodeourique.pt
PREENCHE O
FORMULÁRIO!
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C.A.C.O.

comemora
centenário
Crédito das fotografias: C.A.C.O./Paulo Gomes

Fundado a 22 de dezembro de 1922, o Clube Atlético
de Campo de Ourique (C.A.C.O.), comemora, este ano,
o primeiro centenário.
Inicialmente conhecido por Cunha Futebol Clube, visto que o primeiro sócio do clube foi Joaquim Cunha.
A sua primeira sede foi na Rua de Campo de Ourique,
precisamente, na loja do mesmo.
Nos primeiros anos, as modalidades praticadas foram
o futebol e o ciclismo. Sendo que, no segundo, conquistou vários prémios nas décadas de 1920, 1930 e
1940 e foi mesmo o organizador na Volta a Portugal
em Bicicleta em 1940 e 1941.

dos grandes nomes do hóquei em patins que jogaram
com as cores do C.A.C.O..
Ainda hoje, o hóquei em patins é a modalidade do
C.A.C.O. que tem mais praticantes, mas os cerca de
300 atletas do clube praticam também patinagem,
judo, karaté e xadrez.
«Para celebrar os 100 anos de vida, vamos publicar
um livro comemorativo, haverá um evento institucional para assinalar essa data e, no segundo semestre
do ano, gostávamos de organizar torneios das cinco
modalidades praticadas no clube», disse-nos Abel Sá
Lomba, presidente do C.A.C.O.. [ • ]

E nas décadas de 1930 e 1940, para além do desporto,
o C.A.C.O. teve ainda um grupo de teatro, organizando
também a marcha de Campo de Ourique.
Na década de 1950, o hóquei em patins era a modalidade mais importante do C.A.C.O. e trouxe-lhe o título
de Campeão Nacional em 1954 e o Troféu Teresa Herrera em 1955.

PERFIL DA FREGUESIA

Na década de 30 do século XX, modalidades como o
voleibol, o basquetebol, o hóquei em patins, a ginástica, o tiro, a patinagem e o boxe juntaram-se ao ciclismo.

Vítor
Santos
54 anos
Responsável
pelo atendimento
na Quinta
do Loureiro

Carlos Bernardino, Vaz Guedes, Carlos Pires, António
Matos, José Pereira, Realista, Luís Nunes, são alguns

Gabinete de Apoio
à Quinta do Loureiro
Já está em funcionamento o Gabinete de Apoio à Quinta do Loureiro da Junta de Freguesia de Campo de Ourique, com o objetivo de facilitar o aceso de quem ali
mora a todos os serviços da Junta. Com uma cara conhecida do bairro, este serviço de proximidade funciona
de segunda a sexta-feira, das 14 às 17 horas. [ • ]
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Tem 54 anos e é o responsável pelo atendimento do
Gabinete da Junta de Freguesia de Campo de Ourique na Quinta do Loureiro. Vítor Santos, que nasceu
no Casal Ventoso e, depois, com o realojamento, passou para a Quinta do Loureiro, está muito satisfeito
com as suas funções. «De manhã, dou a volta pelas
ruas do bairro, vejo se há lixo espalhado, equipamento danificado, ou alguma papeleira que precise de ser
substituída e, se sim, comunico à sede da Junta. À
tarde, atendo as pessoas e acho que ter aqui o Gabinete é muito bom, facilita a vida a todos, mas sobretudo aos mais velhos, que têm alguma dificuldade
em ir à sede tratar do que precisam», diz. [ • ]

RECOLHA DE LIXO VOLUMOSO
A RECOLHA DESTE TIPO DE LIXO

É COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

AGENDE A SUA RECOLHA ANTES DE O COLOCAR

NA VIA PÚBLICA

ATRAVÉS DO CONTACTO:

808 20 32 32

RECOLHA SELETIVA
PORTA-A-PORTA

PLÁSTICO
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EDITORIAL

ano discutiremos e aprofundaremos uma visão
de Mais Campo de Ourique, empregando todos
os nossos esforços num debate com todos, sem
limitações, ou assembleias escolhidas por sorteios, na criação de um só bairro da Avenida de
Ceuta ao Largo do Rato.
Assim começámos o mandato com a criação,
conjunta, de uma simbologia comum do nosso bairro e votando as bases da criação de uma
nova imagem que integre todos, focada na aproximação entre as duas antigas freguesias de
Santa Isabel e Santo condestável.

Pedro Costa

Presidente da Junta de Freguesia de Campo de Ourique

A participação
é para todos

A

pedra basilar do sucesso da reforma administrativa da cidade esteve no reconhecimento da
importância das Juntas de Freguesia. Este conjunto de transferências permitiu reduzir a escala das intervenções, aproximar a gestão autárquica dos serviços
e dos cidadãos.
Esta proximidade do nosso bairro é para nós um eixo de
atuação. Entendemos a Junta de Freguesia como delegada
da vontade plural de Campo de Ourique junto da Câmara Municipal ou da Administração Central, mas também a participação de todos como forma de estabelecer objetivos, identificar problemas e melhorar políticas.
O respeito pelo resultado eleitoral das últimas eleições autárquicas reforça a necessidade de planeamento e a importância da participação. A participação de todos em fóruns de
proximidade, de forma livre e o mais abrangente possível é a
chave para um planeamento que alinhe vontades dispersas (e
algumas conflituantes) e que sirva de verdadeira carta orientadora da nossa ação.
Em respeito por estes princípios e mantendo a participação
como princípio orientador, faremos deste primeiro ano de
mandato um período de planeamento, de recolha de contributos e de reforço da comunidade. No fundo, neste primeiro
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Seguimos agora para o Orçamento Participativo, continuando esta plataforma de participação, que já no ano passado significou um parque
infantil mais inclusivo e um bairro mais seguro.
Ao modelo do ano passado acrescentamos um
Orçamento Participativo Jovem, ensinando aos
nossos vizinhos mais novos a importância de
pensar o seu bairro e da participação política,
mas também várias sessões presenciais para
que todos possam participar, livremente, na
construção do nosso futuro conjunto.
Avançaremos ainda nos próximos meses com
um grande Fórum sobre o futuro de Campo de
Ourique, discutindo que bairro quereremos em
2030, debatendo tanto as grandes questões
como os pequenos problemas.
Este é o nosso compromisso no primeiro ano
de mandato de um executivo municipal que demora a instalar-se: não desperdiçar o tempo em
bravatas ou lamentos, mas aproveitá-lo para recentrar os temas e construir com todos, sem limitações ou truques estatutários. [ • ]
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