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| 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 a 6ª f. - 10h/19h, sáb - 10h/17h30 
Última 4ª f. do mês abre às 11h30 - Encerra domingos e feriados
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 213 929 000
Escola Rainha Santa Isabel 213 955 414
Escola secundária Pedro Nunes 213 940 090
P.S.P. - 22ª Esquadra - Rato 213 858 870
P.S.P. - 24ª Esquadra 213 619 624 

| INFORMAÇÃO  |
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Que árvore é esta?

Aproveitando o sucesso da Mos-
tra de Artesanato de Campo de 
Ourique, que tem lugar no ter-
ceiro sábado de cada mês, no 
Jardim da Parada, e no segui-
mento da participação no pro-
grama «Ecofreguesias», a Jun-
ta de Freguesia organizou uma 
recolha de material escolar em 
bom estado, durante a edição 
de outubro e novembro da Mos-
tra de Artesanato, contribuindo, 
assim, para o reaproveitamento 
e para uma economia mais cir-
cular. 

Recolha  
de material 

escolar

| BREVES  |

Nessas placas, que começarão a ser colocadas 
ao longo das próximas semanas, poderemos 
conhecer o nome comum e a designação cien-
tífica de cada árvore, bem como o seu país de 
origem. Em cada placa haverá também um có-

digo QR, que pode ser lido com um smartpho-
ne e nos leva a uma página no site da Junta de 
Freguesia com informações mais aprofunda-
das sobre a árvore a que o código QR está as-
sociado. 

A Junta de Freguesia iniciou um processo de desenho e produção de várias 
placas que passarão a identificar as árvores do nosso Jardim da Parada.
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| DESTAQUE  |

do um veículo elétrico para limpeza de papeleiras 
e outros dois que foram atribuídos à fiscalização 
do espaço público e licenciamento. Estas quatro 
novas viaturas vêm, assim, reforçar a divisão de hi-
giene urbana e espaço público da Freguesia de 
Campo de Ourique. Uma área que, como todos sa-
bemos, contribui de forma decisiva para a melho-
ria da qualidade de vida de todos nós. 

A Junta de Freguesia adquiriu quatro viaturas elé-
tricas para reforçar a higiene urbana e a fiscaliza-
ção do espaço público em Campo de Ourique. A 
primeira, e dando cumprimento a uma das pro-
postas vencedoras no Orçamento Participativo de 
2022, apresentada pelo freguês Manuel Dias Rosa, 
dota Campo de Ourique com um veículo que ser-
virá de Piquete de Limpeza. Foi também adquiri-

Junta de Freguesia adquire 
novos meios para  

a manutenção e limpeza 
do espaço público
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| DESTAQUE  |

Pintura de  
passadeiras 

A Junta de Freguesia tem procedi-
do, ao longo das últimas semanas, 
à pintura de várias passadeiras que 
já se tornavam pouco visíveis. Esta 
manutenção constante do nos-
so espaço público é fundamental 
para a segurança de todos os que 
circulam no nosso bairro. 

A aposta no reforço da higiene urbana e espaço pú-
blico não é exclusiva aos novos veículos, e inclui tam-
bém a contratação de novos funcionários que de-
sempenharão funções de limpeza e manutenção do 
espaço público. Contamos por isso com a contratação 
de 7 novos trabalhadores para esta divisão.
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| ESPECIAL  |

Fórum
CAMPO DE

OURIQUE 2030

Que bairro queremos em 2030?
A Junta de Freguesia deu a palavra  

aos fregueses.
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| ESPECIAL  |

ção, Comunicação e Serviços ao Cidadão. Todas 
as sessões foram gravadas em vídeo e áudio e es-
tão a ser disponibilizadas no canal de Youtube da 
Junta de Freguesia. Ao mesmo tempo que decor-
ria o Fórum, a Junta de Freguesia promoveu, no 
seu website, um inquérito de satisfação aos mo-
radores que contou com mais de três centenas de 
respostas que forneceram informações importan-
tes sobre os problemas que mais preocupam os 

tensiva participação dos fregueses nas várias ses-
sões do Fórum, permitiram ao Executivo da Junta 
de Freguesia determinar as prioridades da popu-
lação para o nosso bairro na próxima década. Es-
tas conclusões permitirão a elaboração de docu-
mentos estratégicos em breve disponíveis num 
separador do nosso website. 

Terminou este mês o Fórum Campo de Ourique 
2030. Ao longo de várias semanas e em sete ses-
sões — seis presenciais e uma online —, centenas 
de moradores da nossa Freguesia fizeram ouvir a 
sua voz e partilharam as suas opiniões sobre o futu-
ro que querem para Campo de Ourique em áreas 
como Educação e Desporto, Mobilidade, Ação So-
cial, Habitação, Saúde, Cultura e Envelhecimento 
Ativo, Espaço Público e Espaços Verdes, Participa-

moradores de Campo de Ourique. O estaciona-
mento, a limpeza, os dejetos caninos, o estado dos 
passeios, a falta de policiamento, a falta de trans-
portes, o trânsito e o custo de habitação são os 
assuntos mais mencionados no inquérito como 
sendo os mais preocupantes. Estas respostas ao 
inquérito de satisfação, mas acima de tudo a in-
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Cabazes 
de Natal

A Junta de Freguesia manteve e reforçou, 
em 2022, o programa aplicado em anos 

anteriores.

Deste modo, as famílias mais carenciadas da nossa 
Freguesia têm oportunidade de obter um apoio su-
plementar nesta época do ano. A Junta de Freguesia 
atribuiu 250 cartões para que cada família que os rece-
be os possa utilizar adquirindo os produtos ou serviços 
que mais lhes façam falta. 

Natal  
para os mais 

pequenos
Durante as férias de Natal, 40 
crianças e jovens entre os 6 e os 
14 anos, vão estar no Campo de 
Férias do programa Intervir, nas 
instalações da Junta de Fregue-
sia em Santa Isabel. Nos Jardins 
de Infância e Escolas Básicas da 
Freguesia, também durante as 
férias de Natal, os CAFs conti-
nuam a funcionar e há muitas 
surpresas para todas as crianças 
que participam. 

| NATAL  |
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| NATAL  |

Reforço dos Apoios Sociais  
e Poupança Energética

Tendo em conta a atual situação 
de crise energética, a Junta de 
Freguesia optou por redirecio-
nar as verbas tradicionalmente 
alocadas às iluminações de Na-
tal, para apoios sociais às famí-
lias mais necessitadas do nosso 
bairro, bem como para investi-
mentos com vista a melhorar a 
eficiência energética dos edi-
fícios ao encargo da Junta de 
Freguesia, com particular foco 
nos estabelecimentos de ensi-
no. Assim, para além do refor-
ço da verba alocada nos caba-
zes solidários de Natal, a Junta 

de Freguesia tem vindo a execu-
tar intervenções de melhoria de 
eficiência energética nestes edi-
fícios, como por exemplo proce-
dendo à substituição de lâmpa-
das por equipamentos de baixo 
consumo, entre outras medidas 
de poupança energética.  Den-
tro das tradicionais celebrações, 
contaremos também com vá-
rios concertos de Natal, prolon-

gando-se até ao dia de Reis. No 
adro da igreja de Santo Condes-
tável será montado o tradicio-
nal presépio e no Jardim da Pa-
rada teremos a tradicional Feira 
de Natal nos fins-de-semana de 
10 e 11 de dezembro e de 17 e 18, 
contando com a habitual Mostra 
de Artesanato e também outras 
bancas natalícias. Ainda no Jar-
dim da Parada, contaremos com 
a ocupação do nosso Coreto pelo 
Pai Natal e pelos seus duendes, 
prontos para tirar fotografias e 
conversar com as nossas crian-
ças. Feliz Natal!. 

Face à crise energética que afeta toda a Europa, a Junta de Freguesia 
optou por gastar a verba habitualmente alocada às iluminações de Natal 
no aumento da eficiência energética dos edifícios ao seu encargo, com 
particular foco nas escolas, e no aumento da verba alocada aos Cabazes 

Solidários de Natal, para as famílias mais desfavorecidas.
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| BREVES  |

Participar  
é um direito!

Participe e faça ouvir a sua opi-
nião sobre a nossa Freguesia. 
As reuniões públicas do Exe-
cutivo realizam-se na primei-
ra segunda-feira de cada mês, 
no Auditório da Biblioteca/Es-
paço Cultural Cinema Europa. 
Com uma periodicidade tri-
mestral, tem lugar também a 
nossa Assembleia de Fregue-
sia. A sua opinião é importan-
te e queremos ouvi-la. 

Arranque da nova temporada  
da Community Champions League

Os nossos campeões já regressaram ao campo e defendem o seu título  
na nova edição da competição

Teve também lugar, no passado mês, uma cerimó-
nia onde foram assinadas as Cartas Compromisso 
com as Juntas de Freguesia participantes, entre as 
quais se encontra Campo de Ourique.

A Community Champions League, em que partici-
pa o Lisboa Futebol Clube, um dos clubes despor-

tivos da nossa Freguesia e que, nas duas últimas 
épocas, venceu esta importante competição a ní-
vel nacional, alcançando também prémios ao ní-
vel Europeu. Este é um projeto que tem contado 
sempre com um apoio entusiástico e empenhado 
da Junta de Freguesia. Boa sorte aos campeões! 
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| BREVES  |

Passeios 
culturais

Com o fim das restrições impos-
tas pela pandemia, estão de vol-
ta os muito apreciados Passeios 
Culturais. Em outubro, fomos 
com um grupo de moradores de 
Campo de Ourique ao MAAT ver 
a exposição «Exist/Resist: Obras 
de Didier Fiúza Faustino: 1995–
2022». Em setembro, a visita foi 
ao Teatro Politeama e assistimos 
à peça «Mulheres à Beira de Um 
Ataque de Nervos». Já em De-
zembro visitamos o Museu Na-
cional de Arte Antiga com uma 
visita orientada à obra “Autorre-
trato” de Nicolas Poussin. 

________

Passeio Sénior
No final de novembro, quase duas centenas de seniores da 
nossa Freguesia participaram no passeio a Fátima. Durante a 
manhã, todos tiveram tempo livre, no Santuário, seguiu-se um 
almoço e o tradicional baile e, antes do regresso a Lisboa, foi 
servido um lanche. Após a visita a Mafra que teve lugar este 
ano, o passeio a Fátima marca o regresso definitivo dos Pas-
seios Sénior de Campo de Ourique! 

Os Beatles 
em Campo de 

Ourique
Abel Rosa esteve na Biblioteca/
Espaço Cultural Cinema Euro-
pa a apresentar o seu livro «Os 
Beatles — Aventuras Pop Por-
tuguesas». O autor respondeu 
a algumas perguntas de Rui Al-
berto Remígio e, depois, Fernan-
do Chaby, Nuno Oliveira, José 
Eduardo Fonseca e Carlos Men-
des protagonizaram um fantás-
tico momento musical. 
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Workshop de mangá
Um grupo de crianças e jovens da nossa Fre-
guesia participou num divertido workshop de 
mangá com Daniela Viçoso. Durante uma ma-
nhã de sábado, na Biblioteca/Espaço Cultural 
Cinema Europa, deram largas à imaginação 
e aprenderam como se faz uma história aos 
quadradinhos ao estilo japonês.  

Teatro para  
os mais novos

As crianças dos quatro aos 10 anos foram convida-
das a assistir ao espetáculo «Ler e Ler Ólarilolela», 
que se realizou no auditório da Biblioteca/Espaço 
Cultural Cinema Europa. O espetáculo, para além 
de muito divertido, incentiva os mais pequenos a 
lerem e foi recebido com muito agrado pelos mo-
radores mais novos de Campo de Ourique. 

Dia Aberto do  
Centro Intergeracional

O Centro Intergeracional Ferreira Borges fez um 
dia aberto em que os utentes puderam participar 
em várias atividades. No Jardim da Parada hou-
ve uma aula de ioga, oferecida pela Junta de Fre-
guesia, e orientada pela professora Mariana Silva, 
da Universidade Sénior de Campo de Ourique. Foi 
um dia com muitas atividades para os mais ve-
lhos, mas em que também participaram as crian-
ças que frequentam o ATL de 2° Ciclo da Escola 
Manuel da Maia. 

Retro-pop
Em setembro, a Biblioteca/Espaço Cultural Cine-
ma Europa recebeu a exposição Retro-Pop, que 
resultou do Laboratório Ocupacional Ensaio de 
Conto, um espaço de experiência criativa do Cen-
tro Intergeracional Ferreira Borges, onde são ex-
ploradas diversas linguagens artísticas enquan-
to espelho de uma vida repleta de histórias para 
contar.  

________

| BREVES  |
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À conversa com… 
João d’Ávila

Em novembro, a Biblioteca/Espaço Cultural Cinema Europa deu iní-
cio a um ciclo de conversas com uma série de convidados de dife-
rentes setores da sociedade. O primeiro convidado foi o ator João 
d’Ávila, uma personalidade bem conhecida de todos nós, não só 
pela sua notável carreira, mas também porque mora há décadas em 
Campo de Ourique. E, como seria de esperar, foi uma conversa mui-
to participada. 

Homenagem a José Saramago
No ano em que se comemoram 20 anos desde a atribuição do Pré-
mio Nobel da Literatura a José Saramago e 100 anos do nascimen-
to do escritor, Campo de Ourique homenageou-o com uma sessão 
comemorativa realizada pelo grupo de alunos de Teatro da Univer-
sidade Sénior que se reuniu para lembrar as palavras de Saramago, 
a sua obra e memórias. A coordenação do projeto esteve a cargo de 
Paulo Oom (Professor de Teatro na Universidade Sénior) e de Isabel 
Machado (Biblioteca/Espaço Cultural Cinema Europa). 

________ 

Uma visita à 
Casa de Amália

As crianças do ATL de 2º ciclo 
promovido pela Junta de Fre-
guesia de Campo de Ourique fo-
ram conhecer a Casa de Amália 
num dia muito especial. Depois 
de uma visita guiada à casa 
onde a fadista viveu durante a 
maior parte da sua via, assisti-
ram ao lançamento do livro-CD 
«Brincar aos Fados», uma cole-
ção editada pelo Museu do fado 
e que tem um dos seus volumes 
de dedicado a Amália. Nesta vi-
sita inesquecível, cheia de gran-
des descobertas e aprendiza-
gens, puderam também ouvir 
alguns dos fados mais famosos 
de Amália, cantados ao vivo. 

Juntos pela  
música

A Biblioteca/Espaço Cultu-
ral Cinema Europa recebeu o 
grupo Jovens Cantores à Volta 
do Mundo, para um concerto 
memorável. O grupo reúne 
cantores de países como Ar-
ménia, Cazaquistão, Espanha, 
Lituânica, Brasil, China, Estó-
nia, México, Bulgária, Cuba, Ir-
landa e Portugal. 

| BREVES  |



18 | Boletim Informativo “Campo de Ourique”



19|N.º 11 - Dezembro 2022

Até 17 de dezembro ainda pode ver, na Bibliote-
ca/Espaço Cultural Cinema Europa, a exposição 
de pintura «Pela Cor é que Vamos», de Maria Júlia 
Pacheco, uma artista plástica que é também uma 

Após o sucesso da primeira edição do Programa 
de «Português para Estrangeiros», já teve início 
a segunda edição, para o ano letivo de 2022/23. 
Este ano letivo, mais uma vez, estão inscritos de-
zenas de alunos de várias nacionalidades, mas 
que têm em comum o facto de terem escolhi-
do Campo de Ourique para viverem e quererem 
aprender a nossa Língua. 

cara bem conhecida de todos nós, já que mora 
em Campo de Ourique há muitos anos. Mediante 
marcação, pode fazer uma visita-guiada à exposi-
ção, na companhia de pintora. 

Pela Cor é que Vamos

________

Português
para Estrangeiros

| BREVES  |
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Carreiras de Bairro
Campo de Ourique já tem duas carreiras de bairro, a 64B e a 65B,  

que permitem deslocações com facilidade e conforto por toda a Freguesia.

| MOBILIDADE  |
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| MOBILIDADE  |

Ambas as carreiras são circu-
lares e têm partida e chega-
da junto à Igreja de Santo Con-
destável. Enquanto a 64B liga o 
centro de Campo de Ourique 
à Quinta do Loureiro, a 65B faz 
a ligação com a zona de Santa 
Isabel. De meia em meia hora 
há um autocarro pronto a par-
tir, para mais uma viagem.

Em complemento às Carreiras 
de Bairro, a Junta de Fregue-
sia disponibiliza também o 
seu transporte porta-a-porta, 
assegurando o acesso aos mo-
radores da Rua dos Sete Moi-
nhos, e parte inferior da Rua 
Maria Pia. 
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| DESPORTO  |

Celebramos o centenário  
do Clube Atlético  

de Campo de Ourique!
O Clube Atlético de Campo de Ourique, C.A.C.O., está a comemorar,  

este ano, 100 anos de existência.

Por isso, no fim de se-
mana de 16, 17 e 18 de 
dezembro haverá o Tor-
neio de Hóquei Patins 
do Centenário e exibi-
ções de patinagem ar-
tística. No dia 22 terá lu-
gar a Sessão Solene do 
Centenário. Mas as cele-
brações vão prolongar-

-se por 2023 e, assim, em 
janeiro do próximo ano, 
depois da disputa dos 
campeonatos em que 
as equipas do C.A.C.O. 
participam, haverá mais 
eventos desportivos. Os 
nossos parabéns a este 
clube emblemático da 
nossa Freguesia! 
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Por cima do Reservatório das Amoreiras da EPAL,  
um espaço há anos fechado será devolvido à população e ao bairro  

com a sua abertura ao público. 

Campo de Ourique 
vai ganhar  

um novo jardim

Esta reabilitação permitirá não só garantir a todos 
um novo espaço de lazer e prática desportiva, mas 
também o encurtar das distâncias, com a abertu-
ra de um novo portão junto da Rua Ferreira Bor-
ges e a criação de caminhos de atravessamento, 
garantindo melhor ambiente e mais segurança a 

quem se desloca do centro do bairro para a zona 
das Amoreiras. Um trabalho conjunto da Junta de 
Freguesia de Campo de Ourique, EPAL, Câma-
ra Municipal de Lisboa e Ministério do Ambien-
te, que se concretizará, já em 2023, numa grande 
conquista para o bairro. 

| AMBIENTE  |
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Quebrar as últimas 
barreiras

Todos sabemos a importância do desenho ur-
bano dos bairros na vida das comunidades 
que os habitam, como também sabemos a im-
portância de incluir vontades e interesses dis-
persos na utilização do espaço. É sobre estes 
pilares que podemos criar bairros mais ricos, 
diversos e apropriados pelos seus moradores. 

Numa malha tão densa e consolidada 
como Campo de Ourique, é natural  

que nos sete debates do Fórum Campo  
de Ourique 2030, para responder  

à pergunta “Que bairro queremos” 
tantas vezes tenham surgido, em todos 

os debates, os mesmos três locais:  
O reservatório da EPAL das Amoreiras,  

o Quartel da Rua Ferreira Borges  
e a encosta do antigo Casal Ventoso. 

A conquista destes locais para o usufruto da 
população sempre foi uma das grandes am-
bições de Campo de Ourique, à qual devemos 
responder avançando com a elaboração e dis-
cussão de projetos, e pressionando as autori-
dades competentes para que avancem com as 
soluções desenhadas. O trabalho de planea-
mento e desenvolvimento de projeto, compe-
tência legal das Juntas de Freguesia, tende a 
ser ignorado e desvalorizado em prol do cor-
te de fitas, ou afogado na necessidade de re-
solver problemas do dia-a-dia. O planeamen-
to demora, mas colhe os seus frutos: é graças 
ao trabalho de discussão pública que desen-
volvemos no final do mandato passado que te-
remos obra na Rua Ferreira Borges ou na Rua 

Maria Pia este mandato, tal como as obras da 
Rua de Campo de Ourique ou da Rua Saraiva 
de Carvalho em 2021 foram resultado do pla-
neamento de 2017.

O mesmo acontece agora com o reservatório 
das Amoreiras, em que graças ao planeamen-
to e pressão ao longo de muitos anos, vemos a 
eterna promessa ganhar forma, com a garan-
tia de todos de que avançaremos com a liga-
ção e ajardinamento, equipando aquele espa-
ço como zona desportiva, cultural e de lazer. 
Assumimos a nossa parte, com a disponibili-
dade equivalente à nossa exigência, estando a 
negociar o assumir da manutenção da Higiene 
Urbana daquele espaço e a participação na de-
finição do desenho do que ali acontecerá.

Temos de continuar a refletir, discutir, projetar 
e exigir a devolução do Quartel e a criação de 
um grande Parque Urbano, nova centralidade 
na antiga encosta do Casal Ventoso. Prioriza-
mos este trabalho, sem falhar na manutenção 
do Espaço Público ou nos problemas do dia-a-
-dia ou gestão de serviços, sabendo que as so-
luções ou os seus efeitos ultrapassarão o nosso 
tempo porque é essa a nossa obrigação: deixar 
um Campo de Ourique mais verde, mais vivo, 
mais solidário e mais seguro é um compromis-
so diário, mas também um compromisso para 
com as novas gerações.

Temos de quebrar estas últimas barreiras, 
aproximar ainda mais o bairro, criar um só 
Campo de Ourique mais forte e por isso mais 
justo para todos. 

 Pedro Costa 
Presidente da Junta de Freguesia de Campo de Ourique

| EDITORIAL  |


