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Como
estamos
a
viver
COVID-19 durante a pandemia

A

Junta de Freguesia de Campo de Ourique tem
acompanhado, desde o primeiro dia, a situação da
pandemia de SARS-Cov-2 e tomado todas as medidas
necessárias ao cumprimento das recomendações das
autoridades de saúde. Neste momento, e desde o dia 1 de
maio, vivemos em situação de calamidade pública, o que
implica o cumprimento de estritas normas de higiene e
segurança e obriga a que alguns dos equipamentos da
Freguesia ainda não estejam a funcionar. Nesta página,
pode encontrar a lista dos equipamentos que continuam
encerrados e todas as informações relativas aos serviços
que estão a funcionar.

Serviços que se mantêm encerrados
• Ludobiblioteca e Auditório do Espaço Cultural Cinema Europa;
• Piscina Municipal de Campo de Ourique;
• Atividades presenciais da Universidade Sénior da Freguesia
de Campo de Ourique. No entanto, depois da Páscoa as aulas
foram retomadas online;
• Atividades presenciais do Programa Intervir e férias do Programa Intervir;
• Auditórios da sede e da delegação da Junta de Freguesia;
• Centro de Convívio Lydia Homem Gouveia (CURPI);
• Pólo de Economia Circular de Campo de Ourique;

Sede da Junta de Freguesia e Delegação de Santa Isabel
A sede da Junta de Freguesia, na Rua Azedo Gneco, e a delegação
de Santa Isabel, na Rua Saraiva de Carvalho, estão abertas ao público. A sede funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, e a delegação de Santa Isabel funciona também
de segunda a sexta-feira, entre as 9.30 e as 17 horas. É obrigatório o uso de máscara no interior das instalações da
Junta de Freguesia e só é admitida uma pessoa de cada vez. A Junta disponibiliza álcool-gel e faz a higienização
de superfícies depois de cada atendimento. Aos utentes que esperam, no exterior, a sua vez de serem atendidos,
pedimos que respeitem as regras de distanciamento físico.

COVID-19

Contactos Úteis

estamos a viver
COVID-19 Como
durante a pandemia
(continuação)

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
Agrupamento de Escolas Manuel da Maia
213 928 870
Bombeiros Voluntários 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
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Biblioteca/Espaço Cultural Cinema Europa
A Biblioteca/Espaço Cultural Cinema Europa está aberta, desde dia 11 de
maio, com redução de horário e acesso restrito:
• Novo horário: 2ª, 4ª e 6ª das 14h às
18h; e 3ª, 5ª e sábado das 10h às
14h;
• Uma das portas é usada só para
entradas e a outra para saídas;
• É obrigatório o uso de máscaras
ou viseiras em permanência;
• A Ludobiblioteca e o Auditório permanecem encerrados;
• A Biblioteca não disponibilizará
jornais, revistas, computadores ou
outros recursos eletrónicos.
• A lotação máxima do espaço é de
9 utentes sentados (1 utente por
mesa) e 1 utente ao balcão, pelo
tempo estrito da consulta ou requisição (nunca superior a 1 hora);
• Deverá ser respeitado o distanciamento físico (mínimo de 2 m).
• Após efetuar a consulta de um documento da Biblioteca, o utente
deverá colocá-lo no local indicado para o efeito, a fim de se poder
submeter o mesmo a um período
de quarentena de 9 dias. Os documentos não devem ser recolocados nas estantes após a sua consulta.
• Os utentes poderão utilizar os
seus documentos pessoais (livros,
cadernos, etc) e dispositivos eletrónicos pessoais (computadores,
tablets, etc).
• Para evitar a contaminação cruzada, caso o utente deseje proceder
a uma devolução e um empréstimo, deverá realizar em primeiro
lugar a devolução e só depois o
empréstimo. Caso o utente deseje

realizar o empréstimo de um livro
que se encontre em estante, deverá solicitar o mesmo no balcão
de atendimento. Os documentos
devolvidos ficarão de quarentena
durante 9 dias. Após esse período,
a capa e contracapa dos mesmos
são higienizadas (no caso de documentos que não se deteriorem
com este procedimento).
• O prazo de empréstimo é de 30
dias com possibilidade de duas renovações de 15 dias cada uma.
• O serviço de empréstimo intra-BLX encontra-se provisoriamente
encerrado, pelo que as reservas serão feitas apenas aos documentos
que se encontrem disponíveis nesta Biblioteca.
• A Biblioteca disponibilizará álcool
gel à porta dos WC, junto ao balcão
de atendimento e junto à entrada.
• Os funcionários usam máscara ou
viseira durante o tempo de atendimento e higienizam as mãos de
forma frequente.
• A Biblioteca procede à higienização regular de todas as superfícies
de contacto (vidros, balcões, computadores, material de escritório,
puxadores, portas, etc). As mesas
são limpas com solução alcoólica
depois de cada utilização - sendo
marcadas com um sinal vermelho
plastificado (não limpa) ou com um
sinal verde plastificado (limpa).
• Os wc são limpos de hora a hora e
durante a sua limpeza não poderão
ser usados. [ • ]
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N

o dia 11 de março, a Organização Mundial de Saúde declarou
a COVID-19 como uma pandemia global. Mas já antes dessa
data nos chegavam notícias preocupantes e, em Portugal, os
primeiros dois casos foram diagnosticados a 2 de março.
Perante a situação de risco, no dia 28 de fevereiro, a Junta de
Freguesia de Campo de Ourique elaborou um rigoroso plano de
contingência que foi imediatamente divulgado à população. Logo
nessa data, foi reforçado o stock de álcool-gel, máscaras cirúrgicas, FFP2 e de proteção, de luvas, dispensadores de gel alcoólico
individuais e toalhetes com álcool para todos os trabalhadores
(equipamento que já existia desde a pandemia de gripe H1N1). Foi
também reforçada a existência de dispensadores de álcool gel

junto de WCs, balneários, vestiários
e locais de atendimento ao público
(equipamento que já existia desde a
pandemia de gripe H1N1). As orientações da Direção Geral de Saúde
passaram a ser afixadas em todas
as instalações/edifícios da Junta de
Freguesia.
No dia 13 de março, perante a declaração de pandemia global declarada
pela OMS, a Junta de Freguesia encerrou a Biblioteca/Espaço Cultural
Cinema Europa e a Piscina Municipal
de Campo de Ourique e decidiu terminar as atividades presenciais da
Componente de Apoio à Família nas
Escolas Básicas e Jardins de Infância
e de Atividades de Enriquecimento
Curricular, as atividades presenciais
da Universidade Sénior da Freguesia de Campo de Ourique e as atividades presenciais do Programa Intervir e férias do Programa Intervir,
sendo devolvido aos utentes destas
atividades as prestações de março
– através de créditos em atividades
futuras ou reembolso dos montantes pagos.
Logo nessa altura foi também decidido o encerramento das instalações
sanitárias do Jardim da Parada, bem
como todos os bebedouros existentes na Freguesia.
Foi mantido o atendimento ao público na sede e delegações da Junta
de Freguesia, nos horários habituais,
mas com normas de acesso restrito,
de maneira a assegurar o cumprimento das recomendações da Direção Geral de Saúde, e foi suspensa a
liquidação de taxas e notificação no
âmbito do Licenciamento e Ocupação de Espaço Público.
Numa situação tão grave como a
que estávamos a viver, também os
funcionários da Junta de Freguesia, e
as suas famílias, representaram uma
grande preocupação. Por isso, foram
tomadas várias medidas que visaram
protegê-los. Todos os funcionários
que fazem parte de grupos de risco ficaram em teletrabalho, aqueles
que têm filhos menores de 12 anos
puderam optar entre o teletrabalho
ou a assistência à família, foi suspenso o uso de biométrico nas instalações da Junta de Freguesia, todos os
funcionários que, pela natureza das
suas funções, podiam ficar em teletrabalho, passaram a trabalhar nessa
modalidade. [ • ]
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durante
a pandemia

D

e 19 de março a 2 de maio, de
modo a minimizar os efeitos
da pandemia na saúde da
população e para proteger de forma
eficaz os grupos de risco, Portugal
viveu em Estado de Emergência. A
todos foi pedido que ficassem em
casa, as crianças e jovens passaram
a ter aulas online, muitas empresas
puseram os seus funcionários em
teletrabalho. Esta situação especial
levantou problemas, a nível local,
também eles especiais, que foi
necessário resolver. Foi criada uma
rede de apoio de emergência, foi
preciso desinfetar arruamentos e
espaços públicos, houve alterações
nas aulas da Universidade Sénior e
a própria organização da Junta de
Freguesia teve de adaptar-se a esse
tempo especial que estávamos a
viver.

Rede de Emergência Social
De repente, as redes de apoio a muitos idosos deixaram de existir. Nem
sempre por razões económicas. Os
filhos deixaram de poder visitar os
pais, as empregadas domésticas
passaram a não poder vir trabalhar.
E, assim, muitos idosos da Freguesia de Campo de Ourique viram-se,
de um dia para o outro, sozinhos e
a precisarem de ajuda. As escolas
fecharam, mas as crianças que dependem das refeições que recebem
na escola, precisavam de continuar a
comer. Muitas famílias conheceram
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as compras de supermercado e farmácia e ia entregar-lhes os pedidos
em casa, com toda a segurança. Também os 400 alunos da Universidade Sénior e os cerca de 300 participantes nos passeios seniores receberam SMS semanais, lembrando que esse serviço gratuito estava
disponível.
Para além da entrega de compras, foi preciso assegurar a entrega de refeições aos utentes do centro de dia da Santa Casa da Misericórdia, que
deixaram de poder ir buscar a comida porque o centro não podia, por
razões de segurança, continuar aberto. A estas pessoas, juntaram-se
algumas dezenas de idosos que, sem o apoio da família ou das empregadas domésticas, não conseguiam cozinhar as suas próprias refeições.
Assim, durante o Estado de Emergência, as equipas da Junta de Freguesia fizeram cerca de duas mil e quinhentas entregas ao domicílio.
A Junta de Freguesia também confecionou e entregou 1350 refeições
escolares, por semana, às crianças que a elas têm direito e, em alguns
casos, as famílias desses alunos também foram incluídas, por se encontrarem em situação de grande fragilidade económica.
O Fundo de Emergência Social recebeu, ao longo destes dois meses e
meio, 32 pedidos. E foi preciso apoiar
com alimentos e outros bens essenciais 40 famílias e atribuir apoio em
medicamentos a 18 pessoas.
A entrega de compras de supermercado e farmácia, bem como a entrega de refeições a idosos e crianças
são alguns dos vários serviços que
ainda se mantêm e que continuaram
a ser prestados aos moradores de
Campo de Ourique enquanto a situação assim aconselhar.

o desemprego, o lay-off. Pequenos
empresários que viviam dos seus
micronegócios, perderam a sua única fonte de rendimento.
A Junta de Freguesia, mesmo antes
de ter sido decretado o Estado de
Emergência, percebeu que era preciso dar uma resposta eficaz e rápida a
todas estas situações, que não tardariam a surgir.
Assim, foi constituída uma equipa,
em teletrabalho, que assegurou o
contacto telefónico com os cerca
de 1400 idosos da nossa Freguesia,
já antes referenciados no âmbito
do Projeto RADAR, e criámos cinco
equipas para entregas, ao domicílio,
de bens alimentares, medicamentos
e refeições já cozinhadas. Durante o
Estado de Emergência, e mesmo nas
semanas que se lhe seguiram, todas
essas pessoas podiam usar um serviço gratuito, da Junta de Freguesia
de Campo de Ourique, que lhes fazia
Campo de Ourique
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Desinfeção de ruas e espaço público
Através da colaboração com os Bombeiros Voluntários de Campo de
Ourique, foi possível desinfetar todas as ruas com um produto específico contra o vírus que provoca a doença COVID-19, o hipoclorito de
sódio diluído em água. A operação contou também com os serviços
de higiene urbana da Junta de Freguesia e com os serviços da Câmara
Municipal de Lisboa (no âmbito do plano de desinfeção da cidade).
Incidiu em todas as ruas, com especial atenção aos passeios, abrigos
da Carris, bancos de jardim, ecopontos, contentores e papeleiras.

Continuar a aprender
Depois das férias da Páscoa, as disciplinas
da Universidade Sénior formam reativadas à distância, conforme as possibilidades tecnológicas dos alunos, tendo todos
sido contatados telefonicamente pelos
professores e utilizados recursos como
o email, os grupos de WhatsApp, Zoom e
Facebook, de maneira a dar continuidade
a uma das atividades de que as pessoas
mais idosas da nossa Freguesia tanto
gostam.
E para que todas as crianças e jovens da
Freguesia pudessem ter acesso às aulas
online, a Junta de Freguesia, através do
Fundo de Emergência Social, especialmente reforçado para fazer face a situações provocadas pela pandemia, atribuiu
18 computadores a estudantes de famílias em grande fragilidade económica e
emprestou seis computadores à Casa da
Estrela, uma das instituições da Freguesia
que acolhe crianças e jovens em risco.

" ... foi criada uma
rede de apoio de
emergência, foi
preciso desinfetar
arruamentos e
espaços públicos ..."

Uma nova maneira de trabalhar
De modo a proteger a saúde dos seus
funcionários e das suas famílias, a Junta
de Freguesia alterou a sua própria organização interna. Na área da Higiene Urbana,
por exemplo, passou a haver duas equipas, a funcionar em espelho, com rotação
semana a semana, cada uma com um encarregado e metade dos cantoneiros.
Todos os funcionários da autarquia que
puderam continuar a exercer as suas fun6
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ções a partir de casa, passaram a estar em teletrabalho. Foi
isso que aconteceu com a equipa que assegurou as respostas aos e-mails, o tratamento de ocorrências e de correspondência, bem como de contactos institucionais com a CML e
com os Agrupamentos de Escolas. Também em teletrabalho
esteve a equipa que analisou e coordenou os apoios sociais
através do Fundo de Emergência Social e do Fundo Social de
Freguesia, os contactos institucionais com Santa Casa da Misericórdia e as entidades da Rede Social.
Mantivemos uma equipa a assegurar os serviços presenciais
essenciais, para o atendimento urgente e individual, na sede
e delegação, e assegurar o atendimento telefónico, bem
como a coordenação das equipas de entregas de bens essenciais e das refeições a crianças e idosos.
Na rua, durante todo o período de Estado de Emergência,
estiveram sempre cinco equipas que faziam compras de supermercado e farmácia e as respetivas entregas, em casa dos
utentes, bem como a distribuição das refeições escolares às
crianças que delas beneficiam.
Também o Executivo da Junta de Freguesia passou a estar
presente de forma desfasada, de maneira a minimizar eventuais riscos de contágio e, depois de 16 de março, as reuniões
passaram a ser feitas por videoconferência. Nesta altura
especialmente delicada na vida de todos nós, Pedro Costa
ficou com a responsabilidade da Coordenação Operacional
da Rede de Apoio em Emergência e com a Coordenação da
Higiene Urbana.

Mais melhoramentos
Durante o período de teletrabalho foram concluídos vários
projetos de execução de obras previstas nos Contratos de
Delegação de Competência, celebrados com o Município,
tendo os projetos sido aprovados pela Câmara Municipal e
dando origem ao lançamento e abertura dos seguintes concursos públicos de empreitada:
1. Concurso Público JFCO 3/2020 - Concurso Público para a
celebração de um contrato de empreitada de requalificação da Rua Silva Carvalho, Campo de Ourique, Lisboa, nos
termos do Anúncio n.º 5258/2020, publicado no Diário da
República, n.º 98, parte L, de 20 de maio de 2020;
2. Concurso Público JFCO 4/2020 - Concurso Público para a
celebração de um contrato de empreitada de requalificação da Rua Saraiva de Carvalho, Campo de Ourique, Lisboa,
nos termos do Anúncio n.º 5259/2020, publicado no Diário
da República, n.º 98, parte L, de 20 de maio de 2020;
3. Concurso Público JFCO 5/2020 - Concurso Público para a
celebração de um contrato de empreitada de requalificação da Rua dos Sete Moinhos, Campo de Ourique, Lisboa,
nos termos do Anúncio n.º 5257/2020, publicado no Diário
da República, n.º 98, parte L, de 20 de maio de 2020;
4. Concurso Público JFCO 6/2020 - Concurso Público para a
celebração de um contrato de empreitada de requalificação do Largo Dr. António Viana, Campo de Ourique, Lisboa,
nos termos do Anúncio n.º 5261/2020, publicado no Diário
da República, n.º 98, parte L, de 20 de maio de 2020. [ • ]

Mensagem
de Louvor

O

Executivo da Junta de Freguesia de
Campo de Ourique quer manifestar,
neste momento, o seu profundo
agradecimento a Pedro Cegonho que, no
passado dia 19 de junho, cessou funções como
presidente da Junta de Freguesia de Campo
de Ourique.

Ao longo de 11 anos como autarca, nesta Freguesia, primeiro como presidente da Junta de Freguesia de Santo Condestável e, desde 2013, como
presidente da Junta de Freguesia de Campo de
Ourique, Pedro Cegonho trabalhou com grande empenho e dedicação em prol da melhoria
da qualidade de vida de todos quantos vivem na
Freguesia e deixa um legado que a todos muito
honra.
A ele se devem muitas iniciativas, muitas realizações, das quais destacamos, na impossibilidade
de as elencarmos todas: a criação da Biblioteca/
Espaço Cultural Cinema Europa, aberta em 2017,
e viabilizada com verbas do orçamento participativo do Município, sob proposta do Movimento
SOS Cinema Europa; a renovação do largo e adro
da Igreja de Santa Isabel, dando-lhe dignidade e
melhorando a circulação pedonal; o trabalho conjunto com a Casa Fernando Pessoa, que tem permitido a realização anual da Feira do Livro de Poesia; a requalificação da Escola Básica, com Jardim
de Infância, de Santo Condestável; o novo parque
de estacionamento junto à Piscina Municipal de
Campo de Ourique, com 245 lugares; a criação da
Universidade Sénior de Campo de Ourique.
Ao Pedro Cegonho deixamos, nesta ocasião, o
nosso agradecimento e fazemos votos de felicidades nas tarefas que, agora, desempenha.

Campo de Ourique
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Apaixonei-me por este bairro histórico,
pela genialidade do seu desenho
arquitetónico e pelo pulsar da sua vida de
comunidade, pela vasta oferta comercial,
no fundo, pela sua vida de bairro.
to se pedia, da rua que partilha o nome do nosso
Bairro: a Rua de Campo de Ourique.

Pedro Costa

Presidente da Junta de Freguesia de Campo de Ourique

Caros Amigos e Vizinhos,
Foi com enorme satisfação que assumi, no passado dia 19 de
junho, a presidência da Junta de Freguesia de Campo de Ourique. Assumo esta missão com todo o orgulho e responsabilidade que a Freguesia merece e a função exige.
Ao Pedro Cegonho, que nesse mesmo dia cessou funções, tenho de agradecer pessoalmente os três anos de trabalho, de
aprendizagem e de apoio e, como morador, agradecer o grande trabalho desenvolvido ao longo destes 11 anos.
Campo de Ourique foi o bairro que escolhi para iniciar a minha vida, quando saí de casa dos meus pais, já há vários anos.
Foi também este o bairro onde casei, há quase dois anos, na
Igreja de Santa Isabel. Apaixonei-me por este bairro histórico,
pela genialidade do seu desenho arquitetónico e pelo pulsar
da sua vida de comunidade, pela vasta oferta comercial, no
fundo, pela sua vida de bairro. Foi por isto que me ofereci para
servir como autarca, assumindo, nestes três anos, a difícil tarefa de tentar melhorar a vida nesta Freguesia.
A partir de agora, com renovada ambição, a Junta de Freguesia continuará o trabalho que tem vindo a desenvolver, ao
longo deste mandato, defendendo o Bairro e os seus moradores, mantendo os nossos compromissos basilares: Campo de Ourique mais limpo, mais livre, mais verde, mais vivo e
mais próximo.
Assim tem sido o trabalho, na resolução dos problemas de
todos os dias, como a Higiene Urbana ou a manutenção do
espaço público, onde a inovação é uma necessidade constante para a melhoria dos processos diários fundamentais.
Como tem sido na gestão das escolas e no apoio às forças
vivas da Freguesia, desportivas ou sociais ou na reconhecida oferta cultural, seja através da programação do nosso Cinema Europa, na Universidade Sénior ou nos passeios
culturais.
É, também, partindo desta base que temos identificado soluções de maior dimensão do bairro, negociando soluções
com a Câmara que nos permitem, hoje, ter já projetos para a
recuperação de zonas fundamentais da freguesia. Temos trabalhado e contamos concluir as obras, ainda neste mandato,
por exemplo, da Rua dos Sete Moinhos, da Rua Silva Carvalho
e do Largo Dr. António Viana, da Rua Saraiva Carvalho e da
Praça Afonso do Paço e, também, a recuperação, que há mui8
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Mas não esgotamos aqui a necessidade de intervenção na Freguesia, é fundamental que se
discuta o futuro para criarmos, de forma participada, melhores soluções para todos. Por isso,
no próximo ano, lançaremos o nosso Orçamento
Participativo, a discussão pública da recuperação
da Rua Ferreira Borges, assim como uma série de
opções de fundo, acerca da mobilidade no bairro.
Estes instrumentos permitir-nos-ão cumprir a
nossa função como agregadores de vontades e
interesses dissonantes, renovando e melhorando o nosso espaço público, de modo a servir os
interesses de todos.
Por último, não podia assumir um compromisso
desta dimensão sem uma palavra sobre o período absolutamente extraordinário que vivemos.
Encaramos este período com duas prioridades:
Campo de Ourique mais seguro e Campo de
Ourique mais solidário. Por isso, mantivemos os
serviços de higiene urbana, reforçando-os com a
desinfeção das ruas, criámos um sistema de distribuição de bens essenciais aos mais idosos e
reforçámos, ainda, a resposta social.
Este será um dos grandes desafios do próximo
ano, o de reforçar a resposta a quem precisa, aumentando a oferta da Junta de Freguesia e aproveitando as relações de comunidade, que honram a história do nosso Bairro.
Quero, também, reforçar a enorme honra que é,
para mim, servir a comunidade como Presidente desta Junta de Freguesia, com a garantia de
um foco na continuidade do trabalho e com a
ambição que a Freguesia de Campo de Ourique
merece. [ • ]
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