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Novo Centro Intergeracional
em Campo de Ourique
A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa inaugurou o Centro Intergeracional Ferreira Borges. Conviver sem
restrições de idade, num espaço aberto à comunidade, é um dos objetivos deste centro.
Este novo equipamento social da Santa Casa vai promover atividades para crianças e jovens, fomentar
ações de cidadania e estimular a solidariedade entre gerações distintas, procurando ir ao encontro das
expetativas e necessidades da comunidade.
As respostas sociais disponibilizadas por este novo equipamento da Misericórdia de Lisboa serão várias:
centro de dia, residência assistida (reinstalação da Residência Carlos da Maia, com perspetivas futuras de
resposta a necessidades de residentes em Lisboa), atividades socioeducativas direcionadas a crianças e
jovens, espaço de inclusão digital e apoio alimentar à comunidade. [ • ]

Págs. 4 e 5

Leia o artigo nas páginas 6 e 7

Intervenções
em Espaço Público
A Junta de Freguesia de Campo de Ourique e a Câmara Municipal de Lisboa celebraram um contrato
de delegação de competências complementar, con-

templando obras de requalificação em cinco ruas da freguesia, bem como na Escola Básica Eng.º Ressano Garcia.
Ao abrigo dos contratos de delegação de competências, a
Junta de Freguesia de Campo de Ourique vai fazer obras
de requalificação nas ruas do Sol ao Rato, Freitas Gazul,
Correia Teles e Pereira e Sousa e nas Escadinhas dos Terramotos. Também a Escola EB1 + JI Eng.º Ressano Garcia
será objeto de intervenção. [ • ]
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Relatório do Processo
de discussão pública

O futuro das ruas
Ferreira Borges
e Maria Pia
ENQUADRAMENTO
As Ruas Ferreira Borges e Maria Pia, com as devidas diferenças, são
duas das artérias mais importantes da Freguesia. Se a Rua Ferreira
Borges constitui o centro identitário do bairro, diríamos um verdadeiro marco patrimonial cultural, a Rua Maria Pia, sendo a maior rua
da cidade, contém em si um dos mais complexos dilemas urbanos da
nossa comunidade.
Por esta relevância, associada aos inevitáveis incómodos que tornam
difícil executar trabalhos de alteração ao longo do tempo, e também
ao enorme potencial transformador de todo o bairro através destes
dois eixos, foi entendimento deste executivo que os programas de
recuperação mereciam uma consulta alargada, de todo o bairro e não
apenas dos moradores do local.
Para isso, não deixando de ter em conta a situação de saúde pública
vivida nos anos de 2020 e 2021, elaborámos esta discussão pública fazendo uso de todos os canais mediáticos disponíveis, desde as redes
sociais, ao postal dos correios, sem preconceitos e tentando agregar
o maior número de opiniões possível.

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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RESULTADOS

Rua Ferreira Borges

Rua Maria Pia

O primeiro ponto que salta à vista dos contributos recolhidos é a necessidade de substituir o piso da rua, passando a solução maioritariamente pela aplicação de asfalto no lugar dos cubos de basalto existentes.

Ao contrário da Rua Ferreira Borges, onde as propostas são essencialmente propostas de materiais e
modernização, o resultado da Rua
Maria Pia é mais profundo aflorando
problemas estruturais existentes e
reconhecendo o potencial transformador daquele espaço.

Em segundo lugar, surge a reparação dos passeios, com a inclusão de
piso confortável em ambos os lados da rua, com vista a melhorar a
mobilidade e segurança dos peões.
Depois de reflexão e consolidação com os autores das propostas, é
nosso entendimento que a solução ideal passará pela instalação dos
materiais propostos, mantendo corredores no passeio de calçada portuguesa e cubo nos recortes de estacionamento, de modo a manter
ao máximo o traçado original melhorando a comodidade desta artéria
central.
Num plano secundário surgem algumas questões de infraestrutura
como a fraca qualidade da iluminação pública ou a necessidade de rever os tempos dos semáforos de modo a melhorar o escoamento do
transito em pontos e horas específicos identificados como críticos.
Sobre este tema, é nosso entendimento que deve a Rua Ferreira Borges ser equacionada como ponto de teste de novas tecnologias no
que toca ao tratamento de dados (Smart Cities) sendo igualmente reparada ou totalmente revista a sua rede de iluminação pública.
O único tema que causou verdadeira divisão em todo o processo de
discussão pública, prende-se com o elétrico, ou melhor dizendo com o
carril do elétrico, havendo uma grande maioria que pede a sua retirada e uma pequena, mas relativamente bem estruturada, minoria que
pede a manutenção do carril e reativação da carreira que permitiria a
ligação circular das linhas do 24 e 28 que circulam em perpendiculares
ao eixo da Rua Ferreira Borges.
Sobre este tema, reconhecendo a pertinência da circularidade das linhas, mas o incomodo e ruido causado por uma linha sem qualquer
uso (reforçado pela impossibilidade de circulação em segurança na Rua
de Campo de Ourique) é nosso entendimento que deve o carril ser retirado e mantida a infraestrutura de subsolo, caso seja tecnicamente
possível para o caso de vir a ser decisão municipal, no futuro, reativar
a linha.
Em terceira linha surgem uma série de ideias, que mereceram a nossa
atenção, como a instalação de floreiras no espaço morto entre caldeiras, o encabeçamento e levantamento de todas as passadeiras como

Ao longo de três meses, a Junta de Freguesia
quis ouvir todos os moradores sobre os
melhoramentos ansiados para estas duas
importantes artérias de Campo de Ourique.
Conheça aqui as conclusões.
forma de reduzir a velocidade e melhorar segurança dos peões, que
devem em nossa opinião ser adotadas.
Por último, dar nota de uma posição minoritária, acerca da retirada de
um sentido de transito para a instalação de uma ciclovia, que poderá no
longo prazo vir a ser ponderado como base de uma nova intervenção.

Os problemas identificados são
principalmente problemas de mobilidade, com destaque para o estacionamento, os passeios disponíveis
e mobilidade pedonal, e, num patamar ligeiramente menos relevante, a
redução da velocidade.
Sobre este último tema, é nosso entendimento que deve com urgência
ser adotado um projeto de acalmia
de velocidade, em particular junto à
Estrada dos Prazeres e Rua de Campo de Ourique.
Conclusão mais difícil, será a conjugação das necessidades contraditórias entre mobilidade pedonal e estacionamento para moradores, ambas
seriamente deficitárias, sendo a solução proposta (recolhida através de
um abaixo-assinado entregue pelos
moradores no âmbito deste processo de discussão pública) de retirada
de um sentido, passando o transito
a sentido único ascendente na direção alcântara-amoreiras, uma solução a ser estudada e implementado
caso o estudo de tráfego o permita.
Em alternativa, terão de ser criadas
soluções de estacionamento entre
Largo da Meia Laranja e o número 56
da Rua Maria Pia, onde não existem
hoje praticamente lugares.
Alem das questões de mobilidade,
é identificada ainda a necessidade
de reabilitação e estruturação da
encosta do vale de Alcântara, num
verdadeiro parque urbano, nomeadamente através da melhoria do
espaço verde e criação de áreas de
lazer e equipamentos desportivos.
Este, é em nosso entendimento, o
grande trabalho a realizar naquele espaço, devendo ser seriamente
ponderada a hipótese de criação de
um parque desportivo que revitalize
a zona envolvente, e a ligação à ciclovia do Vale de Alcântara. [ • ]
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OBRAS

Intervenções
em Espaço Público

A

Junta de Freguesia de Campo de Ourique e a Câmara Municipal de Lisboa celebraram um contrato de delegação de
competências complementar, contemplando
obras de requalificação em cinco ruas da freguesia, bem como na Escola Básica Eng.º Ressano Garcia.

Ru

Ao abrigo dos contratos de cedência de competências,
a Junta de Freguesia de Campo de Ourique vai fazer
obras de requalificação nas ruas do Sol ao Rato, Freitas
Gazul, Correia Teles e Pereira e Sousa e nas Escadinhas
dos Terramotos. Também a Escola EB1 + JI Eng.º Ressano Garcia será objeto de intervenção.

Rua Pereira e Sousa

Na Rua Freitas Gazul (3), a intervenção incide sobre uma
área total de 2737,00 m2. Proceder-se-á ao reperfilamento da rua sendo também aqui melhorada a circulação pedonal. Reabilitar-se-ão ainda as zonas verdes
existentes, e será colocado mobiliário urbano.
Na Rua Pereira e Sousa (4), a intervenção incide sobre
uma área total de 865,00m2 referente ao troço entre
o cruzamento com a Rua Sampaio Bruno e o cruzamento com a Rua Carlos da Maia. Aqui, a intervenção
focar-se-á na substituição de materiais e melhoria das
condições da via pública. Será melhorada a circulação
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Na Rua do Sol ao Rato (1), a intervenção incide sobre
uma área total de 791,82m2 referente apenas ao troço
Nascente, entre a Av. Álvares Cabral e Rua Dom Dinis.
Será feito o reperfilamento junto à Rua Dom Dinis (cruzamento com a Rua do Sol ao Rato, sentido Poente),
tendo sido tida em consideração na definição da geometria os aspetos relacionados com as necessidades
de circulação não apenas de veículos ligeiros, mas também de outros de maior dimensão como é o caso de
veículos de higiene urbana e de emergência. Além disso, será melhorada a circulação pedonal; mantêm-se
os lugares de estacionamento existente sendo, no entanto, melhorados e será instalado mobiliário urbano.
Durante toda a intervenção será sempre garantido o
acesso automóvel a todas as garagens existentes.
Na Rua Correia Teles (2), a intervenção incide sobre uma
área total de 2358,33m2 referente apenas ao troço
Poente entre a Rua Sampaio Bruno e a Rua Maria Pia.
Também aqui haverá reperfilamento da rua, de maneira a facilitar o acesso e circulação de veículos de higiene urbana e emergência e passará a haver apenas um
sentido de trânsito. Esta alteração permitirá aumentar
significativamente os lugares de estacionamento disponíveis quer para automóveis quer para motociclos.
Será também melhorada a circulação pedonal; sendo
plantadas duas árvores e colocado novo mobiliário urbano, garantido também o acesso automóvel a todas
as garagens existentes.
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Nas Escadinhas dos Terramotos (5), a intervenção incide sobre
uma área total de 485,00m2. Aqui, será mantido o perfil das “escadinhas” existente, sendo recuperados os muros e muretes ali
existentes e colocado mobiliário urbano.
Na Escola Básica do 1º Ciclo + Jardim de Infância Eng.º Ressano Garcia (6), o principal objetivo da intervenção da intervenção
será incrementar a área útil de uma sala polivalente, onde poderão decorrer eventos desportivos ou musicais, entre outros.
Assim, vai ser colocada uma nova laje e pilares; serão rebocados
e pintados os elementos estruturais; será colocado pavimento
vinílico no primeiro piso; e, ainda no primeiro piso, será colocado lambrim. [ • ]
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SCML inaugura
Centro Intergeracional
em Campo de Ourique

A

Situado em
pleno coração
de Campo de
Ourique, o Centro
Intergeracional
Ferreira Borges
abriu portas
para todas as
gerações.

AÇÃO SOCIAL

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa inaugurou o Centro Intergeracional Ferreira Borges, um
novo equipamento social na freguesia de Campo de Ourique, em Lisboa. Conviver sem restrições de idade, num espaço aberto à comunidade, é um dos objetivos deste centro.

O novo equipamento está instalado
na rua Ferreira Borges n.º 122 e foi
inaugurado por Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Fernando
Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e Edmundo Martinho, provedor da Santa Casa. Na
cerimónia estiveram, igualmente,
presentes Sérgio Cintra e Maria João
Mendes, administradores da SCML,
e Pedro Costa, presidente da Junta
de Freguesia de Campo de Ourique.
Situado em pleno coração de Campo de Ourique, o Centro Intergeracional Ferreira Borges abriu portas
para todas as gerações, experiências
e origens.
Este novo equipamento social da
Santa Casa vai promover atividades

6
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para crianças e jovens, fomentar ações de cidadania e estimular a solidariedade entre gerações distintas, procurando ir ao encontro das expetativas e
necessidades da comunidade.
As respostas sociais disponibilizadas por este novo equipamento da Misericórdia de Lisboa serão várias: centro de dia, residência assistida (reinstalação
da Residência Carlos da Maia, com perspetivas futuras de resposta a necessidades de residentes em Lisboa), atividades socioeducativas direcionadas a
crianças e jovens, espaço de inclusão digital e apoio alimentar à comunidade.
Sérgio Cintra, administrador da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para a
Ação Social, Saúde, Empreendedorismo e Economia Social, sublinha que «a
inauguração deste centro intergeracional marca a abertura não só de um
equipamento de excelência, mas, acima de tudo, uma abertura à vida do bairro e às dinâmicas locais: do avô, que durante uma tarde de convívio interrompe o seu jogo de cartas para ajudar o neto que ali foi fazer os trabalhos de
casa; dos pais e vizinhos que ali fazem uma reunião de condomínio ao final do
dia; da IPSS que pede emprestadas as instalações da cozinha, equipadas com
capacidade de grande escala, para ali produzir refeições que distribuirá pelos
mais necessitados do bairro», acrescentando: «Este é também o papel da
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa na gestão deste espaço: abrir portas à
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comunidade e articular as 15 entidades que aqui cooperam para garantir que este é um espaço de todos,
acarinhado por todos, no coração da
freguesia e no coração dos morado-

convívio entre gerações e abertos
à comunidade. A recuperação da totalidade destes equipamentos deve
estar concluída até 2026.

munitária dos moradores com mais
de 65 anos, em particular aqueles em
risco de isolamento e solidão, permitiu, logo no despoletar da pandemia,
quando todos nos debatíamos com

res de Campo de Ourique. Aqui, não
posso deixar de relevar o papel determinante da Junta de Freguesia de
Campo de Ourique, cuja força e persistência foram determinantes para
tornar este projeto uma realidade».
O Centro Intergeracional Ferreira
Borges é um espaço requalificado,
moderno e inovador, em que a parti-

cipação de todos será a base do sucesso. Neste momento, estão a residir seis idosos no centro, oriundos da
Residência Carlos da Maia. As restantes valências vão abrir de forma gradual e de acordo com a possibilidade
do espaço. O Centro Intergeracional
Ferreira Borges integra um dos dez
centros de dia já em intervenção no
âmbito do InterAge. Projeto que tem
como objetivo requalificar 20 centros de dia da Misericórdia de Lisboa,
transformando-os em espaços de

A Santa Casa tem seguido o princípio
da promoção de um envelhecimento
ativo, saudável e inclusivo e tem desenvolvido um trabalho essencial na
cidade de Lisboa no apoio às pessoas
mais velhas. Neste sentido, lançou o
projeto RADAR, em colaboração com
as Juntas de Freguesia. Durante a
pandemia, o levantamento feito pelo
RADAR foi determinante no apoio
aos idosos, facto que Sérgio Cintra
também fez questão de lembrar: «O
trabalho prévio de identificação co-

os efeitos súbitos do primeiro confinamento, a articulação em tempo
recorde de uma resposta com uma
abrangência sem precedentes. Aqui,
o grande elogio que temos de fazer
é à solidariedade da própria freguesia, da população. Esta solidariedade
e apoio dos vizinhos foram essenciais, sinalizando pessoas que necessitavam de apoio, de ajuda com
as compras de supermercado, de
medicamentos da farmácia, serviço que, depois, a Junta de Freguesia
providenciou, articulando connosco
resposta às mais variadas situações.
É, aliás, fundamental realçar o papel
de liderança das Juntas de Freguesia
na união das comunidades da nossa
cidade neste momento tão difícil, liderança determinante para que corresse tudo bem, para que ninguém
ficasse esquecido. É essa a essência
do projeto RADAR, uma plataforma
comunitária de combate ao isolamento e solidão na terceira idade
onde se articulam diversos parceiros sociais e institucionais, comerciantes locais e população em geral,
forças vivas da sociedade, onde a
liderança das Juntas de Freguesia é
fundamental para o sucesso». [ • ]
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H

Desportivo

Domingos
Sávio

á mais de 50 anos na freguesia, o Desportivo Domingos
Sávio é um dos clubes mais
conhecidos de Campo de Ourique.
Na ausência de sede física, desenvolve as suas atividades ao abrigo
de um acordo com as Oficinas de
São José para utilizar os campos de
treino dos Salesianos.

Atualmente tem 80 jogadores federados
em quatro equipas inscritas na Associação de Futebol de Lisboa. Os jovens que
ali jogam estão divididos por vários escalões. Nas Pré-escolas, jogam crianças dos
6 aos 8 anos, nas Escolas dos 9 aos 11 e
nos Infantis dos 12 aos 14.
As equipas treinam duas a três vezes por
semana e jogam todos os fins-de-semana. O clube fornece o equipamento
e material necessário aos treinos e aos
jogos, assegura o transporte de e para os
estádios da cidade de Lisboa onde esses
jogos se realizam e no fim de cada jogo
há sempre lanche para todos.

No Domingos Sávio procuramos sempre
aceitar todas as crianças e isso só não
acontece sempre devido às condições que
temos. O nosso lema é incutir o espírito
de equipa e de união e ajuda entre os
nossos atletas.

Nas equipas do Desportivo Domingos
Sávio jogam e treinam crianças e adolescentes da Freguesia de Campo de Ourique e de várias freguesias vizinhas. Esta
instituição tem um papel fundamental
para a promoção do desporto entre os
mais jovens.
Pelas escolas de futebol deste clube passaram, ao longo dos últimos anos, alguns
nomes famosos do futebol nacional e
internacional como José Carlos, Ricardo
Quaresma, João Pereira, Paulo Figueiredo, Silas, entre outros. E também alguns
treinadores de futebol, como Fábio Ivan,
treinador da equipa de futebol feminino
do Boavista, e alguns agentes desportivos internacionais.
«No Domingos Sávio procuramos sempre aceitar todas as crianças e isso só
não acontece sempre devido às condições que temos. O nosso lema é incutir o
espírito de equipa e de união e ajuda entre os nossos atletas», diz Nuno Cabim,
8
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presidente da direção do Domingos Sávio, acrescentando: «temos jogadores que até já estão noutros clubes, mas que jogaram aqui e fazem
questão de estar presentes no nosso Torneio da Páscoa, que se tornou
um local de encontro e convívio entre várias gerações de jogadores. O
DDS é uma família!» [ • ]

Férias para
os mais
pequenos

AÇÃO SOCIAL
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Durante o mês de julho haverá campo de férias, em três turnos, para as
crianças dos seis aos 14 anos. Também durante esse mês estarão a
funcionar os CAF das quatro escolas
básicas da Freguesia.
Ambos os programas terão uma oferta semelhante, com uma saída cultural ou de natureza por semana. [ • ]

Cátia Assis
PERFIL DA FREGUESIA

37 anos
Coordenadora da CAF da EB1
+ JI Eng.º Ressano Garcia
Tem 37 anos, nasceu em Campo de Ourique e é aqui que vive
e trabalha. Licenciou-se em Sociologia e, ainda durante os anos
de faculdade foi monitora do Programa Intervir, da Junta de Freguesia de Campo de Ourique, numa atividade então intitulada
Espaço da Criança que funcionava aos sábados.

«A dada altura, convidaram-me para ser monitora
do Praia-Campo, no verão, e aceitei», recorda. Já licenciada, começou por ser monitora da CAF da EB1
Eng.º Ressano Garcia e, dois anos depois, assumiu
a coordenação, lugar que ocupa há 12 anos. «O que
mais gosto no meu trabalho é a diversidade, faço
coisas muito diferentes. Isso permite-me evoluir
e melhorar as minhas competências profissionais
e sociais. Lembro-me que, quando comecei a ser
coordenadora, fiquei muito nervosa, porque tinha
de falar com os pais das crianças e, nessa altura,
sentia-me muito pouco à-vontade nessa tarefa»,
conta. Hoje, já com uma larga experiência, é um
dos rostos mais queridos aos nossos alunos e comunidade escolar. [ • ]

Cultura em Segurança
A Junta de Freguesia de Campo de Ourique tem para oferecer cerca
de 80 bilhetes para a Casa Fernando Pessoa e 80 bilhetes para o
Museu Amália Rodrigues. Esta iniciativa visa substituir os Passeios
Culturais que a Junta organizava, todos os meses, e que, por causa
da pandemia, estão suspensos.

EDUCAÇÃO

Para visitar um destes museus, basta telefonar para a Junta e fazer
o agendamento nas datas disponíveis. [ • ]

ATL do 2º ciclo
O ATL de 2º ciclo estará a funcionar até ao dia 8 de julho, com base na
sede da Junta de Freguesia de Campo de Ourique. O feedback desta
nova iniciativa tem sido muito positivo e os pais têm manifestado
vontade na sua continuação, a partir de setembro. [ • ]

Campo de Ourique
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Com a maioria da população sénior já vacinada, este
ano voltará a haver praia para os seniores da nossa
Freguesia. Será durante o mês de julho e vai funcionar
em dois turnos, sendo cada um dos turnos dividido em
dois grupos que vão à praia em dias alternados, por
razões de segurança.

Os autocarros vão ter a lotação permitida pela DGS e é
obrigatório o uso de máscara e a desinfeção de mãos à
entrada e saída dos autocarros. [ • ]

Dia da Criança
Para festejar o Dia Mundial da Criança, nas escolas básicas públicas (EB Vale Alcântara, EB Santo Condestável, EB
Rainha Santa Isabel e EB Eng.º Ressano Garcia), a Junta
de Freguesia ofereceu um divertido programa de animação que incluía malabaristas e palhaços. E, para recordar
este dia, os mais pequenos também receberam jogos
pedagógicos. [ • ]
10 | Campo de Ourique

Nova USF
de Campo de Ourique

MOBILIDADE

Está a nascer a nova Unidade de Saúde Familiar de Campo
de Ourique. Este equipamento de saúde, cujas instalações
são construídas de raiz, no local da antiga sede da Ordem
dos Economistas, na Rua da Estrela, vem providenciar uma
resposta de excelência aos utentes de Campo de Ourique
do Serviço Nacional de Saúde, que para além das habituais
valências de medicina geral e familiar, terão ainda ao seu
dispor serviços de medicina dentária, nutrição, psicologia,
saúde médico-infantil, análises e outros exames de diagnóstico e assistência ao domicílio. [ • ]

Parque infantil
para todos
Fazendo jus à vontade da população, o parque
infantil do Jardim da Parada irá sofrer obras de
melhoramento. A grande novidade é a inclusão
de um baloiço adaptado a cadeira de rodas,
para crianças com mobilidade reduzida, dando
assim cumprimento à proposta feita por Ana
Aires, uma das vencedoras do Orçamento Participativo de Campo de Ourique. [ • ]

Ciclovia
Campo de Ourique já tem
uma ciclovia, de uso partilhado, que garante o atravessamento da Freguesia,
com foco nas ligações às
escolas e ligação à rede ciclável da cidade, seguindo
o eixo Amoreiras, Jardim da
Parada, Rua Sampaio Bruno (Escola Manuel da Maia),
Jardim do Adro da Igreja de
Sto. Condestável, Rua Prof.
Gomes Teixeira (Escolas
Ressano Garcia e Josefa de
Óbidos). [ • ]

Mais estacionamento
Campo de Ourique terá, em breve, mais lugares de estacionamento
com a construção de dois silos em altura. Destes, um será localizado na Travessa do Bahuto e o outro no Pátio das Sedas, junto à Rua
de Campo de Ourique, aumentando significativamente a oferta já aí
existente. Para além destes novos silos, foram recentemente disponibilizados 100 novos lugares para avenças a moradores no parque
de estacionamento subterrâneo da Igreja de Santo Condestável. [ • ]

AMBIENTE
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Mais eco-ilhas
Com a sempre presente necessidade de enfrentar as alterações climáticas, favorecendo
todas as medidas que melhorem a recolha e
tratamento de lixos e de recicláveis, a Junta
de Freguesia de Campo de Ourique articulou,
junto da Câmara Municipal de Lisboa, a instalação de duas novas eco-ilhas enterradas:
uma na Rua Maria Pia, junto à Travessa de
Cima dos Quartéis, e outra na Rua de Campo de Ourique junto ao Largo do Paiol. Estas
novas localizações têm como objetivo reduzir a deposição abusiva de lixo na via pública,
verificada nestes locais, assim como assegurar uma melhor capacidade de recolha, com
maior capacidade total instalada. [ • ]
Campo de Ourique
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EDITORIAL

Ressano Garcia. Digno de ressalva é ainda o anúncio, por parte da Câmara Municipal de Lisboa, da
construção de uma nova creche na freguesia, na
zona da Quinta do Loureiro.

Pedro Costa

Presidente da Junta de Freguesia de Campo de Ourique

(Re)equipar Campo
de Ourique

A

lém do trabalho de todos os dias, há uma atividade
fundamental de planeamento e articulação com outras instituições que é parte essencial do trabalho
das Juntas de Freguesia.

A falta de investimento, durante largos anos, deixou um bairro em acentuada mudança com uma profunda necessidade de
intervenção. Tem sido nosso trabalho garantir resposta a essa
necessidade.
Começando pelo espaço público, onde de há alguns anos a esta
data se vem já notando a transformação num espaço mais seguro, com melhores condições de circulação pedonal, mais e
melhores espaços verdes e melhores zonas de lazer. Este trabalho de manutenção e recuperação tornou-se parte do trabalho diário desta Junta de Freguesia e do seu Executivo, e como
tal sempre presente nas nossas mentes. Hoje, no entanto, é na
necessidade da requalificação de equipamentos que encontramos o foco da nossa atenção.
Desde logo no estacionamento, onde só com a construção de
novos parques, soluções de grande escala, podemos resolver o
problema, que é para muitos, o maior problema do nosso bairro. Neste aspeto, inauguramos este mandato o novo parque da
Rua Correia Teles e estão em fase de projeto ou contratação
os novos parques da Travessa do Bahuto e o aumento do Pátio
das Sedas num total de 500 novos lugares de estacionamento.
Nos equipamentos escolares, os problemas de segurança estrutural nas Escolas do Vale de Alcântara e Rainha Santa Isabel,
ditaram o acelerar do arranque das intervenções já previstas
para estas escolas, com a primeira a ser transferida e agora integrada na Escola Manuel da Maia, também esta brevemente
objeto de requalificação. A isto somam-se as obras, em fase de
conclusão, na Escola de Santo Condestável e pequenos melhoramentos, realizados pela Junta de Freguesia, na Escola Eng.º
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Na área da saúde, onde as fragilidades foram especialmente expostas durante a pandemia, teremos também o arranque da obra do novo Centro
de Saúde, na Rua da Estrela, que esperamos que
permita ter uma resposta de saúde de proximidade com a qualidade que esta comunidade exige.
Também a Rua Ferreira Borges recebeu nas últimas semanas o novo Centro Intergeracional da
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, melhorando
a resposta em múltiplas vertentes desde as residências assistidas, até aos dias espaços de utilização comunitária, centro de dia, passando ainda
pela resposta alimentar.
A Biblioteca Espaço Cultural Cinema Europa, veio
ocupar um espaço em falta, num bairro onde a cultura assume tão grande importância, respondendo ao apelo cidadão para que este equipamento
existisse e permitisse manter viva a memória daquele espaço tão icónico. Resultado de mais uma
longa luta da comunidade, que a Junta de Freguesia teve a honra de acompanhar desde o seu início,
teremos neste final de mandato o início das obras
de construção do Pavilhão Desportivo de Campo
de Ourique, que permitirá apoiar as coletividades
e melhorar, aproximando, a oferta de serviços desportivos par todos.
A 4 meses do final do mandato, são estes os principais destaques do planeamento, procura de soluções, reivindicação e articulação institucional
no que toca a equipamentos, aos quais se somará, nos próximos 5 anos, aquela que será a maior
transformação estrutural de Campo de Ourique
em décadas: a chegada do metro a Campo de Ourique.
Este é um trabalho, de lançar as bases e equipar o
bairro em todas as suas vertentes, muitas vezes
invisível, moroso e demorado, mas a única verdadeira garantia que Campo de Ourique continuará
a ser um bairro melhor para os todos os seus moradores por muitos anos. [ • ]

FICHA TÉCNICA
Publicação da Junta de Freguesia de Campo de Ourique
Propriedade: Junta de Freguesia de Campo de Ourique
2ª série - n.º6 - Jun 2021
Periodicidade: Bimestral
Diretor: Pedro Costa
Editora: Maria João Vieira
Depósito Legal: n.º 413271/16
Tiragem: 16 000 exemplares
Distribuição: Gratuita
Impressão: Jorge Fernandes, Lda. - Artes Gráficas
Grafismo, Paginação e Produção:
Anfíbia Unip., Lda. - Design, Comunicação e Multimédia
Fotografia: Carlos Rodrigues, Arquivo
Isento de registo na ERC ao abrigo do DR 8/99 de 9/6, artº 12º nº 1-B

www.jf-campodeourique.pt

