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Entrevista a

Fernando
Medina
O presidente da Câmara Municipal de
Lisboa visitou a Freguesia de Campo de
Ourique e deu uma entrevista ao presidente da Junta de Freguesia, Pedro
Costa. Uma conversa sobre a cidade,
a Freguesia e os desafios que o futuro
nos traz.

Página 5

Leia toda a entrevista nas págs. 8, 9, 10 e 11

Carreira
de Bairro
Já está em circulação a primeira Carreira de Bairro da Carris. É o autocarro 64B
promove uma maior proximidade entre
os principais serviços e equipamentos
da Freguesia, assegurando a ligação da
Quinta do Loureiro, Ceuta-Sul, Rua do
Arco do Carvalhão e Rua dos Sete Moinhos ao centro do bairro. Funciona todos os dias da semana, entre as 7h e as
20h30. [•]
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EXECUTIVO
Presidente
Pedro Costa
Pelouros: Coordenação-Geral; Gestão dos
Serviços e Coordenação; Administrativofinanceira; Ação Social; Relações Institucionais;
Higiene Urbana; Inovação; Empreendedorismo
e Economia Local.
Vogais
Jaime Matos
Pelouros: Espaço e Equipamentos Públicos
e Espaços Verdes.
Maria Teresa Vaz
Pelouros: Educação.
Patrícia Lourenço
Pelouros: Vogal adjunta do Presidente
para a Gestão dos Serviços e Coordenação
Administrativo-financeira.
Nuno Figueira
Pelouros: Cultura; Biblioteca / Espaço Cultural
Cinema Europa; Coletividades Culturais.
Hugo Vieira da Silva
Pelouros: Proteção Civil; Revista de Campo
de Ourique; Desporto; Segurança Pública;
Proximidade; Licenciamento; Sistemas de
Comunicação e Gestão de Frota.
Ana Luisa Cardoso Marques Teixeira Loureiro
Pelouros: Ambiente e Comércio Local

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
MESA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Presidente da Assembleia de Freguesia
César Gama Laranjo Ferreira (PS)
1º Secretário da Assembleia de Freguesia
João Manuel Reverendo da Silva (PS)
2ª Secretária da Assembleia de Freguesia
Maria Inês 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
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
celebra 4º aniversário

U

m concerto transmitido em direto, pelo Facebook, e muitos
depoimentos de autores, editores, livreiros, artistas plásticos,
músicos, atores, leitores. Assim se celebraram quatro anos de
Biblioteca/Espaço Cultural Cinema Europa.
A 23 de abril comemora-se o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de
Autor. Mas, em Campo de Ourique, esta data tem, ainda, um outro significado muito especial: é o aniversário da Biblioteca/Espaço Cultural
Cinema Europa, inaugurada a 23 de abril de 2017.
Este ano, fruto dos constrangimentos que estamos a viver, as celebrações do 4º aniversário foram um pouco diferentes. Durante todo o dia,
na página de Facebook da BECCE foram publicados vídeos com mensagens de autores, editores, livreiros, artistas plásticos, músicos, atores,
leitores de todas as idades que quiseram dar os parabéns, de viva-voz,
a esta casa dos livros que se tornou um verdadeiro centro cultural da
Freguesia. Para além disso, a equipa da BECCE também partilhou online múltiplas fotografias e vídeos dos muitos acontecimentos culturais
que, ao longo destes quatro anos, foram tendo lugar na Biblioteca.
A terminar o dia de festa, e fazendo já a ponte com as celebrações do 25
de abril, Carlos Mendes deu um concerto que foi transmitido, em direto,
na página de Facebook oficial da Junta de Freguesia de Campo de Ourique em que, apesar de estar sozinho em palco, foi acompanhado pelas
mais de duas mil pessoas que, a partir das suas casas, o ouviram. [ • ]
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Intervenções

em espaço público

A

E

stão concluídas as obras do Largo Dr. António Viana e Rua Saraiva de Carvalho. No
Largo Dr. António Viana a obra incluiu a
repavimentação de passeios e necessário ordenamento do estacionamento automóvel,
de motociclos e velocípedes, com aumento
de número de lugares de estacionamento,
nivelamento total dos pavimentos, incorporação de passadeiras de peões, plantação de
árvores e mobiliário urbano. Com esta intervenção, o largo passará a contar com uma
zona de coexistência, na qual é dada prioridade ao peão.

No troço Nascente da Rua Saraiva de Carvalho a
intervenção incluiu a requalificação dos espaços
públicos, com obras de repavimentação de passeios e necessário ordenamento do estacionamento automóvel, de motociclos e velocípedes;
reperfilamento transversal do arruamento, com o
redimensionamento da área de circulação automóvel para uma faixa de rodagem com uma largura constante de 3,5metros e a eliminação do
passeio pedonal ao longo do muro do Cemitério
Inglês, que apresentava uma largura desadequada e perigosa para o peão, aumento da largura do
passeio oposto, plantação de árvores e relocalização de algumas passadeiras de peões existentes.

B

C

D

Fase 1

Na Rua Silva Carvalho, está a ser feita uma intervenção no troço compreendido entre o cruzamento com a Travessa de Sto. Aleixo e a Travessa
do Cabo, a Norte, e a Rua de Infantaria 16, a Sul. A
obra inclui a requalificação dos espaços públicos,
obras de repavimentação de passeios e necessário ordenamento do estacionamento automóvel
e de motociclos. Além do aumento de número de
lugares de estacionamento, foram ainda criadas
novas passadeiras de peões com vista a promover zonas de atravessamento mais seguro, bem
como a plantação de novas árvores.
Na Rua de Campo de Ourique começou recentemente uma obra de melhoramento, com reordenamento do estacionamento, e dotando o Largo
do Paiol de novas árvores e mobiliário urbano.
Esta decorrerá em três fases, de maneira a maximizar estacionamento disponível para moradores durante a execução, são igualmente assegurados todos os acessos a garagens.
Também na Rua dos Sete Moinhos há uma obra
em curso, com vista ao reperfilamento transversal da via, criando passeios com segurança para
os peões e ordenamento do estacionamento, incorporando também passadeiras de peões que
permitam zonas de atravessamento mais seguro,
com área de proteção no passeio, piso tátil e ressalto zero. A Junta de Freguesia tem trabalhado
em estreita colaboração com os moradores daquela artéria, por forma a minimizar os estorvos
causados a quem ali vive. [ • ]

Fase 3

Fase 2

E
Área de intervenção
4223.00 m²

Legenda:

A
B
C
D
E

Largo Dr. António Viana
Rua Saraiva de Carvalho
Rua Silva Carvalho
Rua de Campo de Ourique
Rua dos Sete Moinhos
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ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES

ATL 2º CICLO

CULTURA

EDUCAÇÃO
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Dia Mundial
ATL para o 2º ciclo da Poesia

Este ano, devido ao confinamento vivido, não foi
possível, como é habitual, no dia 21 de março, encher de declamantes o Jardim da Parada. No entanto, e não obstante, houve, como não podia
deixar de haver, lugar para a poesia. Com as portas fechadas no Dia Mundial da Poesia, a Casa Fernando Pessoa e a Junta de Freguesia de Campo de
Ourique convidaram, com grande adesão, os vizinhos a participarem no programa “Poesia Estendida”, colocando na sua varanda ou janela um estandarte com um verso curto – palavras de poetas
para comunicar com os vizinhos da frente ou com
quem passa na rua. Às palavras de Fernando Assis
Pacheco e Maria Gabriela Llansol, que como Pessoa viveram em Campo de Ourique, juntaram-se
as do próprio, a par das de Ruy Belo e Luiza Neto
Jorge. Viva a poesia! [ • ]

SAÚDE

Por considerar fundamental a oferta ao nível das atividades de
tempos livres para as crianças que frequentam o 2º ciclo nas
escolas públicas da freguesia, a Junta de Freguesia de Campo
de Ourique criou um projeto-piloto com vista a dar resposta
a esta necessidade dos alunos das Escolas Manuel da Maia e
Josefa de Óbidos e das suas famílias. O ATL para o 2º ciclo teve
início a 5 de abril e conta já com vários alunos que, diariamente,
ocupam o auditório do edifício sede da JFCO, entre as 14h e as
18h. Durante esse tempo, as crianças têm apoio na realização
dos trabalhos de casa, bem como atividades lúdicas como, por
exemplo, expressão plástica e expressão dramática, estando
também ainda previsto, assim que as restrições relativas à pandemia o permitam, a inclusão de atividades desportivas. [ • ]

Sara Trindade
Tem 27 anos, nasceu em Campo
de Ourique e ainda hoje aqui vive.
Depois de ter desempenhado, durante alguns anos, as funções de auxiliar educativa na Escola Básica Rainha Santa Isabel, está, desde setembro de 2020, todos os dias
ao balcão da Biblioteca/Espaço Cultural Cinema Europa. «Gostei de ser auxiliar educativa, mas gosto ainda
mais de estar aqui, na Biblioteca», conta e acrescenta:
«Gosto, sobretudo, do contacto com as pessoas, do
carinho com que toda a gente que aqui entra nos trata. É muito gratificante».
Sara Trindade sempre foi uma grande leitora, mas reconhece que, agora que trabalha na BECCE lê ainda mais:
«Tenho lido muitos livros que, se calhar, nunca leria se
não trabalhasse aqui, porque não saberia que existiam.
Tenho lido muita coisa por recomendação dos meus
colegas e também porque, ao mexer nos livros, há títulos que me chamam a atenção. Agora, até já me sinto
à vontade para recomendar livros às pessoas que entram aqui à procura de sugestões de leitura». [ • ]
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PERFIL DA FREGUESIA

27 anos

Tem mais de 65
anos e ainda não
foi vacinado?
Tem mais de 65 anos e ainda não foi contactado
para ser vacinado contra o COVID-19? A Junta de
Freguesia de Campo de Ourique pode ajudá-lo
a agendar a sua vacina. Basta que nos contacte
através dos telefones 213 931 300 ou 91 907 86
81 e nos indique o seu nome completo, data de
nascimento e número de utente.
Se tem mais de 80 anos e ainda não foi contactado para ser vacinado, O Serviço Nacional de
Saúde está, com o apoio da Junta de Freguesia
de Campo de Ourique, a tentar chegar ao contacto com todas as pessoas que constavam da
primeira fase de vacinação, mas cujo contactos
estão desatualizados, dificultando o agendamento da vacina. Se está nesta situação ou conhece alguém que esteja, por favor contacte a
Junta de Freguesia. [ • ]

MOBILIDADE
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Era um anseio antigo dos moradores:
um autocarro que ligasse a Quinta do
Loureiro ao centro de Campo
de Ourique e que facilitasse
as deslocações dentro do bairro.
Já está a circular.

Primeira
carreira de bairro
já circula em
Campo de Ourique
Em meados de abril, entrou em circulação, em Campo de Ourique, a primeira de duas carreiras de bairro da Carris. O autocarro 64B promove uma maior proximidade entre os principais serviços e equipamentos da Freguesia, assegurando a
ligação da Quinta do Loureiro, Ceuta-Sul, Rua do Arco do Carvalhão e Rua dos Sete Moinhos ao centro do bairro. Funciona
todos os dias da semana, entre as 7h e as 20h30.
O autocarro 64B cruza-se com outras carreiras, nomeadamente, a 701, 709, 712, 713, 742, 751, 756, 774, 25E e 28E. Todos
os títulos de transporte da Carris são válidos, sendo que o
passe exclusivo “Carreiras de Bairro” custa 10 euros e é válido
por 30 dias.
A Carreira de Bairro tem como objetivo reforçar a mobilidade
local e complementar a rede geral, gerando também maior
proximidade às infraestruturas mais importantes dos bairros,
como escolas, centros de saúde, equipamentos sociais, mercados e outros meios de transporte público.
No dia em que esta carreira de bairro entrou em circulação, o
presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina,
e o presidente da Junta de Freguesia de Campo de Ourique,
Pedro Costa, fizeram questão de ser os primeiros utilizadores
deste autocarro durante uma visita às várias intervenções de
espaço público a decorrer na Freguesia. [ • ]
Campo de Ourique
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E

quipa do Lisboa
Futebol Clube
vence primeira fase
deste torneio europeu,
um projeto que envolve
futsal, voluntariado e
responsabilidade social.

«Foi espetacular!», é assim que Vítor Santos,
dirigente do Lisboa Futebol Clube, resume a
participação da equipa no Community Champions League. Este torneio da Rede Europeia
de Futebol para o Desenvolvimento (EFDN),
com o apoio da Comissão Europeia, através
do programa "Erasmus+", viu, em 2020, esta
primeira edição disputada por 72 equipas de
países como Portugal, Holanda, Inglaterra, Escócia, Noruega, Hungria, Bélgica e Alemanha.
Em Portugal, o torneio é organizado, em parceria, entre a Fundação Benfica e a GEBALIS,
bem como Juntas de Freguesia e coletividades
desportivas. Em Campo de Ourique, o parceiro
local foi o Lisboa Futebol Clube, que imediatamente aceitou o desafio, envolvendo crianças
e jovens entre os oito e os 16 anos: «A equipa
foi formada para o torneio e muitos dos miúdos nunca tinham jogado antes», conta Miguel
Orlando, antigo jogador de futsal do Lisboa
Futebol Clube e, pela primeira vez, treinador
de uma equipa. Com tantos estreantes, como
conseguiram ficar em primeiro lugar? «Esse
resultado foi fruto de um trabalho de equipa
em que, desde o primeiro minuto, fiz tudo para
conquistar a confiança dos miúdos e para lhes
incutir um grande sentido de responsabilidade», diz o treinador.
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DESPORTO
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Equipa de crianças e jovens
de Campo de Ourique
em primeiro lugar na Community
Champions League

O Community Champions League é,
no entanto, muito mais que apenas
um torneio de futsal, há todo um
trabalho comunitário a ser desenvolvido e isso conta igualmente para
a classificação: «O torneio envolveu
a Quinta do Loureiro em peso! Pais,
vizinhos, miúdos, toda a gente participou, de uma maneira ou de outra», diz Miguel Orlando. Vítor Santos adianta que, para além dos dois
treinos semanais e dos jogos que
tiveram de disputar, a jovem equipa
«participou na limpeza de zonas de
mato da Quinta do Loureiro, graffitis
das paredes, pintaram os bancos de
rua e ajudaram na distribuição de alimentos aos mais idosos e necessitados. Esta iniciativa foi muito importante para sensibilizar toda a gente
para a vida em comunidade».

A Holanda é o destino: a equipa de
Campo de Ourique, já apurada nesta
primeira edição do torneio, disputará numa finalíssima com os vencedores do próximo ano a presença
na segunda fase, nos Países Baixos,
onde os jovens da Quinta do Loureiro esperam representar Portugal na
grande final deste torneio europeu.
Em 2020, durante esta primeira
edição, a equipa do Lisboa Futebol
Clube trabalhou muito para o apuramento, mas também se divertiu:
«Um dos momentos altos, sem dúvida, foi a visita ao Estádio da Luz. Foi
uma ocasião muito importante para
a equipa. E, para além disso, também
foram convidados para assistir a três
jogos do Benfica», diz Vítor Santos.

Nas palavras de Pedro Pinto de Jesus, Presidente do Conselho de Administração da GEBALIS, «Este é um
torneio que contempla o desporto como veículo promotor de mais
e melhor cidadania, desafiando as
crianças e jovens participantes a
construírem uma melhor comunidade, valorizando um ou mais projetos
que irão decidir em grupo, e implementar junto e em conjunto com os
seus vizinhos».
Parabéns à equipa vencedora, ao Lisboa Futebol Clube e a toda a comunidade da Quinta do Loureiro! [ • ]

Para as crianças e jovens foi um orgulho ficarem em primeiro lugar.
Que o diga Simão que, aos 16 anos,
foi o escolhido para capitão de equipa: «Foi muito bom! Acho que me escolheram porque respeito o mister e
respeito os meus colegas e também
sou respeitado por eles. Gostei muito de tudo, dos jogos, do trabalho
comunitário, de usar a braçadeira de
capitão… agora, só estamos a pensar
na Holanda».

Nota: Todas as fotografias foram tiradas na fase anterior à pandemia.

Campo de Ourique

|
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Pedro Costa,
presidente da Junta
de Freguesia de Campo
de Ourique, entrevistou
Fernando Medina,
presidente da Câmara
Municipal de Lisboa.

Fernando Medina - Sim, Lisboa faz
hoje parte de uma série de redes de
cidades progressistas onde a sustentabilidade e o desenvolvimento das cidades tem sido um tema
recorrente. No âmbito do C40, que
reúne cidades como Nova Iorque,
Paris, Londres, Barcelona ou Helsínquia, tive oportunidade de participar ativamente no desenho desse
conceito. E Lisboa é uma cidade de
bairros, Campo de Ourique é um dos
melhores exemplos que temos. A
ideia é muito simples: que possamos
fazer tudo sem sair do nosso bairro.
As compras, a creche ou a escola dos
nossos filhos ou netos, a biblioteca, o centro de saúde. A pé, através
de meios de transportes suaves ou
por transporte público. Fico muito
contente que este conceito tenha
ganho tantos adeptos nos últimos
tempos, vamos precisar de todos
para transformar definitivamente as
nossas cidades.
P.C. - Os transportes públicos cumprem um papel fundamental na
concretização dessa ideia. O metro
é um pedido já muito antigo desta
população. Veremos de facto o metro chegar ao centro de Campo de
Ourique?
8
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Pedro Costa - Começando com uma
provocação: Tem sido um dos rostos internacionais do movimento
da cidade dos 15 minutos. Campo de
Ourique já é o bairro dos 15 minutos
há muitos anos, o que podemos esperar ver melhorado com esta visão
global?

Entrevista a

Fernando
Medina

F.M. - Sim, os transportes públicos
são essenciais para a mobilidade nas
cidades. Temos estado empenhados
em construir uma cidade que garanta melhor qualidade de vida aos lisboetas. Tenho um enorme orgulho
em termos conseguido a municipalização da CARRIS, revertendo a privatização feita pelo governo do PSD/
CDS. Acredito que o investimento
no transporte público é essencial
naquilo que é o modelo de desenvolvimento das cidades. Foi o que fizemos este mandato, com a criação do
passe único metropolitano. Hoje o
Navegante custa 30€, custando aos

munícipes com mais de 65 anos 20€.
Foi que fizemos, na CARRIS, com a
compra de mais de 200 autocarros,
a contratação de mais de 800 motoristas ou a criação de 16 novas linhas
de Bairro, como a Carreira de Bairro
de Campo de Ourique, uma longa
reivindicação tua, muito justa aliás.
E que finalmente vai permitir, entre outras coisas, fazer a ligação da
Quinta do Loureiro ao centro da Freguesia. Este é um investimento que
não pode parar. Queremos continuar
a investir na CARRIS e no transporte
público, para termos mais autocarros e que sejam menos poluentes e

Nº5 | Mai 2021

obra que dignifica aquele espaço,
criando um espaço verde de grande
dimensão no coração da cidade.
P.C. - Tem deixado recados, públicos,
ao governo sobre a necessidade de
fazer chegar depressa os apoios à
economia e às famílias. Que podemos esperar da Câmara Municipal
em 2021 neste sentido?

Temos estado
empenhados em construir
uma cidade que garanta
melhor qualidade de vida
aos lisboetas.
mais capazes de assegurar as necessidades, também, dos fregueses de
Campo de Ourique. Relativamente
ao Metro, não temos competências
diretas na sua gestão, mas conseguimos neste mandato garantir o
investimento no crescimento da linha, que vai permitir criar a tão desejada estação de metro de Campo de
Ourique. É um projeto fundamental
para ligar a freguesia à linha de metro da cidade, que passará a ter uma
estação no centro da freguesia de
Campo de Ourique.
P.C. - Neste momento de prestar
contas, quais os melhores projetos
levados a cabo pela Câmara Municipal este mandato na Freguesia? E no
resto da cidade?
F.M. - As Juntas de Freguesia são
hoje estruturas dotadas de meios

para concretizar competências que
não tinham capacidade de executar
no passado. A reforma administrativa da cidade foi um pontapé decisivo para começar este caminho, que
se tem consolidado com pacotes de
delegações de competências que temos feito todos os anos. Este mandato, foram 50 milhões de euros,
que permitiram que as Freguesias
desenvolvessem várias obras que
mudaram o dia a dia da vida de Lisboa. Aqui em Campo de Ourique, são
bons exemplos as obras da Rua de
Campo de Ourique ou a Calçada dos
Sete Moinhos. Conseguimos fazer,
também, a aquisição do Pátio das
Sedas, que no próximo mandato terá
a construção de um parque de estacionamento de 400 lugares, a juntar
ao que já fizemos neste na Correia
Teles. Sobre a cidade, é incontornável falar da nova Praça de Espanha,
aliás no Parque Ribeiro Telles. Uma

F.M. - Creio que conseguimos, em
muito pouco tempo, criar uma rede
que, ainda hoje, continua a proteger
Lisboa. Conseguimos, no início, entregar máscaras e equipamentos de
proteção individual a muitos lares e
IPSSs, também aqui em Campo de
Ourique. Criámos um programa, com
as juntas de freguesia, em que refeições eram levadas a casa daqueles
que delas precisavam. Entregámos
computadores para que os meninos
tivessem aulas em casa. Protegemos a economia, com um programa
de apoios a fundo perdido a que os
comerciantes se podem candidatar,
que ultrapassa os 30 milhões de euros. Protegemos as pessoas, abrindo
um hospital de campanha na cidade
universitária. Apoiando a campanha
nacional da vacinação com a abertura de nove centros de vacinação,
para a população de Campo de Ourique no Picadeiro Real e no Pavilhão da Ajuda. E iniciámos, no fim de
março, um programa inédito a nível
nacional de testagem generalizada
e gratuita da população. Assim, todos os munícipes podem dirigir-se
a uma farmácia onde poderão fazer
de forma gratuita o teste rápido de
antigénio ao COVID-19. Continuaremos muito ativos em 2021, esperemos que pelo menor tempo possível,
empenhados em que ninguém fique
para trás. Protegendo todos, com
maior atenção aos mais frágeis e
mais desprotegidos.
P.C. - Reforçou, em 2019, as verbas
das juntas de freguesia para a Higiene Urbana, sendo já visíveis as melhorias em Campo de Ourique com
o investimento dessas verbas. Um
dos pedidos mais recorrentes da população é a necessidade de aumentar mais um dia de recolha do lixo
indiferenciado, qual é a sua opinião
sobre este assunto?
Campo de Ourique

|

9

Boletim Informativo

F.M. - Sabemos que é uma área muito sensível na gestão da cidade. As
juntas de freguesia passaram a ter
muitas competências nesta matéria. E Campo de Ourique é um bom
exemplo de como essa decisão se
tem concretizado numa melhoria de
qualidade dos serviços prestados. A
recolha seletiva, competência municipal, tem também melhorado nos
últimos. Investimos em mais trabalhadores e mais equipamentos, modernos e menos poluentes. Já imaginei que esta pergunta chegasse mais
tarde ou mais cedo, sendo uma luta
já com alguns meses sua, senhor presidente (risos). A recolha ao domingo
de indiferenciados seria importante
do ponto de vista daquilo que é a eficiência do serviço, tem problemas na
gestão dos recursos humanos e das
escalas uma vez que há direitos dos
trabalhadores que também são para
nós muito importantes. Vamos ver,
vamos ver senhor presidente…

F.M. - Sim, a Câmara está a fazer um
investimento na Quinta do Loureiro
como não fez nos últimos mandatos. É um facto que tenho de assumir. E também é importante dizer
que a tua insistência e pressão foram fundamentais para finalmente
estarmos a concretizar a ligação dos
edifícios à rede pública de água da
cidade, de forma definitiva. Mas não
ficámos por aqui, já falei da carreira de Bairro que é verdadeiramente
uma decisão transformadora da forma como os munícipes da Quinta do
Loureiro vão começar a viver Campo
de Ourique, sem barreiras e sem limitações. Vamos ainda apresentar,
em breve, os projetos do Pavilhão
desportivo e da Creche. Dois equipamentos públicos muito desejados

pela população e que vão criar melhores condições para todos os que
vivem neste bairro.
P.C. - Sobre o futuro, está a decorrer a discussão pública de duas ruas
fundamentais da freguesia. Conto
entregar-lhe um estudo prévio nas
próximas semanas, mas gostaria
de lhe dar oportunidade de participar nesta discussão. O que vê como
mais importante nesta futura intervenção?
F.M. - As ruas Ferreira Borges e Maria
Pia são duas das artérias mais importantes de Campo de Ourique. Desde
logo, parece-me que ambas necessitam de uma requalificação que as

P.C. - A iluminação pública tem ganho uma grande importância na vida
das pessoas e na perceção de todo
o espaço público. Não cometo uma
grande inconfidência dizendo que já
demonstrei a minha disponibilidade
para uma delegação de competências. Que compromissos pode assumir quanto ao tema?
F.M. - A iluminação pública está ligada em redes, muitas vezes antigas, e que são hoje pouco eficientes.
Muitas vezes essas redes abrangem
várias freguesias. Eventualmente, na
substituição de algumas luminárias,
poderia ser um caminho. Mas creio
que nós, Câmara, é que temos de ser
mais eficientes nesta área de gestão da cidade. A iluminação em Lisboa é melhor, do ponto da qualidade
energética e também na quantidade.
Como dizes, a sensação de insegurança que provoca uma cidade “escura”, é evidente. É uma área onde
continuaremos a investir no futuro.
P.C. - Neste último ano foi manifesto
o investimento municipal na Quinta
do Loureiro. Foi a reposição do devido por vários anos de ausência de
obra naquele espaço?
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possa tornar mais bem vividas pelos
munícipes de Campo de Ourique. No
caso da Rua Ferreira Borges, onde
há num pavimento um problema,
parece-me importante reforçar a
necessidade de tornar os passeios
mais agradáveis e mais confortáveis.
É um imperativo para melhorar a
vida de quem lá anda, com especial
atenção aos mais idosos, com maiores dificuldades de locomoção, mas
é também uma forma de dinamizar
o comércio local, como já aconteceu
noutras ruas da cidade. No caso da
Maria Pia, há essencialmente, um
problema de estacionamento. Como
sabes, temos vindo a fazer um grande trabalho na procura de espaços
que tenham características para
criar parques de estacionamento, e é

um esforço que continuaremos a fazer. Por último, não posso deixar de
dizer que estas discussões públicas
são da maior importância, e aproveitar também para apelar a todos para
que nela participem, pois é do debate de ideias que nascem as melhores
soluções para a cidade.
P.C. - Gostava de terminar com algo
pessoal acerca do bairro. Qual é a
sua primeira memória deste espaço? Ou alguma história aqui passada
que nos queira contar?
F.M. - Tenho memórias muito antigas de Campo de Ourique. Das
suas lojas, do seu comércio, da sua
dinâmica de Bairro. Quando não

estavam generalizadas as grandes
superfícies, esta era uma freguesia
de comércio de excelência e é alias
um bom exemplo. Porque continua
a ser! Os seus comerciantes souberam sempre adaptar-se às novas dinâmicas da cidade, mantendo e melhorando os seus negócios. E depois,
claro, esta dinâmica quase bairrista
de amor por Campo de Ourique é
algo que sinto sempre quando cá estou e é uma coisa muito importante
na cidade de Lisboa, uma cidade que
cresce com as suas diferenças mas
que não pode nunca perder estas
identidades tão características de
cada um dos seus bairros. [ • ]

Campo de Ourique
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LINHA VERMELHA

TRANSPORTES

Metro de Lisboa
vai chegar
a Campo de Ourique

A

freguesia de Campo de Ourique vai,
no futuro, passar a ser servida por
uma estação do Metropolitano de
Lisboa. Esta nova estação estará inserida no âmbito do prolongamento da linha
Vermelha de São Sebastião a Alcântara
que contará com mais quatro novas estações: Amoreiras, Campo de Ourique, Infante Santo e Alcântara, esta última onde
se fará a ligação à futura Linha Intermodal
Sustentável (LIOS Ocidental), promovendo
a ligação ao concelho de Oeiras. A expetativa é que esta extensão da linha seja uma
realidade em 2025.

O prolongamento da linha Vermelha encontra-se previsto no Plano de Recuperação e
Resiliência 2021-2026 e conta com um investimento Europeu de 304 milhões de euros. Considerando a análise a 30 anos, os benefícios
gerados por este projeto ascendem a 1.047
milhões de euros.
A estação de Campo de Ourique localizar-se-á
no centro do bairro, junto ao Jardim da Parada, nomeadamente no eixo da Rua Tomás da
Anunciação que se localiza entre a Rua Infantaria 16 e a Rua Almeida e Sousa. Nesta zona de
planalto a profundidade do traçado da via é de
cerca de 35 metros, pelo que a estação estará
equipada com acessibilidade plena. A solução
construtiva será em NATM (New Austrian Tunnelling Method).
Esta estação permitirá aos residentes e visitantes da freguesia a terem acesso direto à rede
de transportes rápida e frequente do Metro.
A parte norte da freguesia será atendida pela
estação Amoreiras, por situar-se junto a um
dos limites da mesma (junto à Avenida Eng.
Duarte Pacheco). Esta será uma estação implantada a pequena profundidade, situando-se a cerca de 18 metros da superfície. Prevê-se que a obra seja realizada por escavação a
céu aberto pelo método cut and cover (C&C).
Com mais uma paragem na Avenida Infante
Santo e a chegada a Alcântara, a linha Vermelha
12 | Campo de Ourique
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Esta expansão completará uma ambição antiga do Metropolitano de Lisboa a atender estes bairros que possuem
uma estreita ligação histórica com a cidade de Lisboa, e
proporcionará mais um benefício aos residentes de Campo de Ourique pela facilidade na deslocação à zona de Alcântara.
Estima-se que a procura diária captada nas quatro estações que integram este prolongamento corresponda a um
acréscimo de 4,7% (11 milhões) de clientes em toda a rede,
cerca de 87,8% do acréscimo de procura estimado corres-

t

ponde aos atuais utilizadores do transporte coletivo. A
procura captada ao segmento dos atuais utilizadores de
transporte individual representa 11,8%, correspondendo a
menos 3,7 mil viaturas individuais a circular diariamente,
com ganhos de tempos de 72%, dos quais 53,2% correspondem aos atuais utilizadores.
Estima-se, ainda, que a transferência de passageiros dos
modos rodoviários para o Metro de Lisboa permitirá evitar
a emissão de 6,2 mil ton de CO2 no 1º ano de operação.
Resumindo, em 30 anos, as emissões evitadas ascenderão
a 175,6 mil ton de CO2 e as poupanças energéticas ascenderão a 29,2 mil tep. [ • ]
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Alcântara-Mar
Linha Circular
também traz benefícios à freguesia

Além dos estudos referentes ao prolongamento da linha
Vermelha em curso, o Metropolitano também iniciou as
obras da linha Circular, através da nova extensão com 2
km de rede que ligará o Rato ao Cais do Sodré.
Este investimento será estruturante para a rede do Metropolitano de Lisboa e para a melhoria das acessibilidades e das conetividades, uma vez que a rede prevista
possibilita o desenvolvimento de uma nova circularidade
interna, materializando uma plataforma de distribuição
de elevada frequência e conectando de forma mais eficiente os serviços metropolitanos.
A criação deste anel estruturante permitirá a existência de uma área central de oferta diferenciada com uma
elevada frequência dos comboios, com duas novas estações: Estrela e Santos. Prevê-se que a inauguração desta
ligação ocorra em 2024.
A estação Estrela, com acesso na extremidade Sul do Jardim da Estrela, no antigo Hospital Militar, será a estação
da linha que facultará acesso mais próximo à freguesia de

Campo de Ourique. Estará localizada a aproximadamente
54m de profundidade, sendo garantida a acessibilidade
através de seis ascensores de grande capacidade.
Essa estação, em conjunto com a estação Rato (já existente), constituirá em mais uma opção de transporte aos
residentes de Campo de Ourique, principalmente aos que
residem a este da freguesia, garantindo um rápido acesso
ao Cais do Sodré, Baixa e todo o eixo central da cidade de
Lisboa.
O investimento total previsto para esta fase de expansão
do Metropolitano de Lisboa é de 210,2 M€, cofinanciado
em 127,2 M€ pelo Fundo Ambiental e em 83,0 M€ pelo Fundo de Coesão, através do POSEUR – Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos.
O Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa tem
como objetivo contribuir para a melhoria da mobilidade na cidade de Lisboa, fomentando a acessibilidade e a
conectividade em transporte público, promovendo a redução dos tempos de deslocação, a descarbonização e a
mobilidade sustentável.
Campo de Ourique | 13
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Melhores infraestruturas
na Quinta do Loureiro
Está em curso a obra de melhoramento e modernização da
rede de abastecimento de água da Quinta do Loureiro. Esta
intervenção, há muito desejada e das mais antigas e justas
reivindicações dos moradores da Quinta do Loureiro, vem finalmente dotar esta rede de abastecimento de água com a
merecida fiabilidade. [ • ]

O Vereador da Câmara Municipal de Lisboa com os pelouros do Ambiente, Clima e Energia e Estrutura Verde, José Sá
Fernandes, inaugurou, no final de abril,
juntamente com o Presidente da Junta
de Freguesia de Campo de Ourique, Pedro Costa, os novos painéis fotovoltaicos
instalados na cobertura da Piscina Municipal de Campo de Ourique.

Encontra-se em curso o processo de requalificação total da Escola Básica Rainha
Santa Isabel. Durante este processo em
que toda a escola será alvo de obras profundas, as crianças que ali estudam serão
albergadas nas instalações da escola provisória do Mercado do Rato, criada pela
Câmara Municipal de Lisboa com vista a
acolher sucessivamente a população estudantil das várias escolas que serão alvo de
intervenções de reabilitação. [ • ]

AMBIENTE

Painéis solares alimentam
consumo energético da Piscina
Municipal de Campo de Ourique

Requalificação
da Escola
de Santa Isabel

Estes painéis solares, instalados ao abrigo do programa Lisboa E-Nova, permitirão reduzir em cerca de 13% o consumo
energético da Piscina Municipal de Campo de Ourique, reduzindo a sua pegada
ecológica e dando mais um importante
passo no caminho à descarbonização.
Esta instalação aposta no regime de autoconsumo e é inteiramente compatível
com o novíssimo regime de criação de
comunidade de energia renovável, permitindo a partilha do excesso de energia
produzido (e não consumida nas instalações da piscina) com outros pontos de
consumo da Junta de Freguesia, maximizando a poupança financeira e aumentando a autossuficiência energética. [ • ]
Campo de Ourique
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EDITORIAL

Além desta criação de equipamentos, também a
aposta numa mobilidade local que melhore a qualidade de vida de quem cá vive. Por um lado, uma
mobilidade que ligue os vários pontos em menos
tempo, seja através do transporte público, de melhorias de segurança para os meios de mobilidade
suave e, acima de tudo, a melhoria das condições
de circulação pedonal.
É neste contexto que surgem soluções como a carreira de bairro, já em funcionamento em metade da
Freguesia e com a segunda metade prevista até ao
final do ano, a ligação de todo o bairro em ciclovia,
maioritariamente partilhada de modo a garantir o
equilíbrio entre estacionamento e novas formas de
mobilidade.

Pedro Costa

Presidente da Junta de Freguesia de Campo de Ourique

Um Bairro da avenida de Ceuta
ao Largo do Rato

C

omo já tive oportunidade de escrever nesta sede, a
pandemia alterou profundamente a nossa vida, com
um impacto económico e social que hoje ainda não
conseguimos compreender na sua totalidade.

Passado mais de um ano, há um facto já provado: comunidades
mais fortes, com hábitos de consumo locais consolidados são
mais resilientes e por isso na Freguesia de Campo de Ourique
estes impactos indiretos não tiveram a mesma intensidade de
outras zonas da cidade. Isto foi uma realidade durante este ano
e será para crises como esta ou de natureza diversa.
Fala-se hoje da ideia da cidade dos 15 minutos, conceito teórico
urbanístico interessante, que defende a aproximação de locais
de residência e de trabalho, assim como espaços de comércio e
lazer. Esta aproximação reduz deslocações e tem consequente
um impacto positivo no transito, no ambiente e, concluindo, na
qualidade de vida dos moradores.
Em Campo de Ourique, este conceito, é já uma linha mestra da
nossa vivência há vários anos, tendo guiado a ação de Junta de
Freguesia e Câmara Municipal como comprova a criação da Biblioteca Espaço Cultural Cinema Europa que veio ocupar um vazio que o Bairro há muito sentia.
Em termos desportivos podemos orgulhar-nos da nossa variada oferta, garantida por uma rede associativa forte faltando, no
entanto, uma série de infraestruturas desportivas de acesso público. A decisão de demolir a piscina Baptista Pereira na Quinta
do Loureiro é uma oportunidade, bem respondida pela Câmara Municipal, para dotar a freguesia de um pavilhão desportivo
multiusos (aproveitando, para no mesmo processo, aumentar o
número de vagas em creche na Freguesia).
Já na forma como vivemos o espaço público, em particular os espaços verdes, temos assistido a uma mudança de paradigma que
torna imperioso o aumento da oferta no bairro. Assim, temos previstas intervenções no sentido de abrir à estadia os relvados da
igreja de Santo Condestável, reconverter a Praça Afonso do Paço,
recuperar a Gorgel do Amaral, e articular com a EPAL a abertura
ao público dos jardins da Veva de Lima e antigo golfe das amoreiras. Mas pretendemos ir mais longe: A discussão pública acerca da
Rua Maria Pia tornou também clara a necessidade de recuperação
da encosta do Vale de Alcântara como espaço verde e de lazer de
grande dimensão que sirva toda a Freguesia.
16 | Campo de Ourique

Ter boas soluções de estacionamento permite também melhor mobilidade pedonal. Sabemos que
menos tempo à procura de lugar significa menos
trânsito nas ruas, o que se traduz numa melhor qualidade de vida para peões e moradores, esplanadas
mais agradáveis e melhor usufruto do bairro.
Nesse sentido, estão projetadas soluções definitivas a médio-longo prazo, como a construção do
parque da Travessa do Bahuto ou a construção de
um silo no Pátio das Sedas; bem como soluções
temporárias a curto prazo, criando bolsas de estacionamento com a demolição de edifícios municipais devolutos, em ruas como a Rua Maria Pia, Rua
de Campo de Ourique e Rua dos Sete Moinhos, até
a utilização destes terrenos para construção de habitações de renda controlada. Mas mais que a construção de novos estacionamentos, ainda que necessária, só a grande aposta no transporte público
de qualidade e soluções alternativas de mobilidade
local pode garantir aos moradores a qualidade de
vida que um bairro como Campo de Ourique exige.
Este é o nosso caminho: reforçar a oferta de equipamentos e serviços, melhorar a mobilidade em todos
os seus meios dentro do bairro, reduzir impactos do
transito na nossa qualidade de vida. Esta é a forma
de melhorar o que está bem e resolver os problemas
que temos. Infelizmente estas questões não se resolvem em 15 minutos, são um caminho a percorrer
e que percorremos, com pequenos passos todos os
dias, incluindo a opinião de todos os que cá vivem
implementando assim esta soma de pequenos passos que nos garantem hoje as melhorias já visíveis
neste bairro da Avenida de Ceuta até ao Largo do
Rato ou às portas do Jardim da Estrela. [ • ]
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