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Boas Festas

O Natal chegou a Campo de Ourique e, com ele, as tradicionais iluminações e decorações festivas.
Nesta quadra as nossas ruas ganham um novo charme com a afluência de quem faz as suas
compras ou apenas passeia pelo bairro apreciando as iluminações, presépio, montras e enfeites.

A Junta de Freguesia de Campo de Ourique deseja Boas Festas
a todos os seus moradores, comerciantes e trabalhadores.

TOMADA DE POSSE

Novos Órgãos da Freguesia
Os novos órgãos da Freguesia, eleitos a 26 de setembro, tomaram posse no passado dia 19 de outubro,
numa cerimónia pública que teve lugar no auditório da Biblioteca/Espaço Cultural Cinema Europa.
Saiba quem faz parte do Executivo da Junta e os respetivos pelouros e conheça a composição da nova
Assembleia de Freguesia. [ • ]
Toda a informação nas páginas 2 e 3
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Novos órgãos
da Freguesia
Composição do Executivo:
PEDRO MIGUEL TADEU ROCHA COSTA
Presidente da Junta de Freguesia
Pelouros:
- Coordenação-Geral
- Gestão dos Serviços
e Coordenação Administrativo-financeira
- Ação Social
- Relações Institucionais
- Higiene Urbana
- Inovação
- Comunicação
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HUGO FERRAZ DE ABREU VIEIRA DA SILVA
Vogal Adjunto do Presidente para a Gestão dos Serviços e Representação Institucional
Pelouros:
- Proteção Civil
- Segurança Pública
- Desporto e Coletividades
- Cultura

JAIME CORREIA DA SILVA MATOS
Tesoureiro e Substituto legal do Presidente da Junta
Pelouros:
- Espaços Públicos, Espaços Verdes e Licenciamento
- Tesoureiro

Os novos órgãos da Freguesia,
eleitos a 26 de setembro, tomaram
posse no passado dia 19 de outubro,
numa cerimónia pública que teve
lugar no auditório da Biblioteca/
Espaço Cultural Cinema Europa.

MARIA TERESA DA FONSECA MADEIRA CUNHA ALBUQUERQUE VAZ
Secretária da Junta de Freguesia
Pelouros:
- Educação

PATRÍCIA SOFIA MEIRELES AIRES SAMPAIO LOURENÇO
Pelouros:
- Economia e Comercio Local

Composição da Assembleia
de Freguesia:
Ana Luísa Cardoso Marques Teixeira Loureiro - PS
Presidente da Assembleia de Freguesia
César Gama Laranjo Ferreira - PS
1º Secretário da Assembleia de Freguesia
Maria Inês Ferreira Alfaiate Pereira - PS
2ª Secretária da Assembleia de Freguesia
Filipe de Castro Torres Hasse Ferreira - PS
Teresa Zanãrto Gubert Morais Leitão - CDS
Mafalda Ascensão Cambeta - PSD
João Pedro Teixeira Lagoas - PSD
João Vasco Cruzeiro Oliveira Barata - BE
Rita Jacobetty de Albuquerque - PS
Francisco Maria Bilhota Guerra Neto de Carvalho - CDS
António Maria Sarzedas Belmar da Costa - CDS
Marta Lima e Silva Corado - CDU
Bernardo Maria de Henriques Lebre Franco Lacerda - IL
Campo de Ourique
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N

esta quadra
festiva, todos
são convidados

a passear pelas ruas da

Natal

em Campo
de Ourique

Freguesia, apreciando as
iluminações e decorações
de Natal, visitando o
comércio e desfrutando
do tradicional presépio
iluminado junto à Igreja de
Santo Condestável.

No Jardim da Parada, no final-de-semana de 18 e 19 de dezembro
terá lugar a Feira de Natal, com a
já habitual Mostra de Artesanato,
onde pode comprar alguns presentes, bem como ateliês para as
crianças. Como é tradição, todas
as lojas estão também abertas aos
sábados e domingos, durante todo
o dia. Uma excelente oportunidade para apoiar o comércio local de
Campo de Ourique ao realizar as
suas compras de Natal.
Não podemos, no entanto, deixar de relembrar a importância do
cumprimento das normas da DGS,
por forma a que todos possamos
desfrutar destas festividades em
segurança.
Fazendo jus ao espírito da época,
estão também a ser distribuídos
cabazes de Natal, apoiando várias
famílias. Estes cabazes funcionam
como um reforço do apoio social já
prestado, de forma a mitigar parte
das dificuldades sentidas por estas
famílias. [ • ]
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A Junta de Freguesia
de Campo de Ourique
deseja Boas Festas
a todos os seus moradores!
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Pedro Costa,
recentemente reeleito
Presidente da Junta de
Freguesia de Campo de
Ourique, fala-nos sobre
os desafios de um novo
mandato.
Sr. Presidente, obrigado por se juntar
a nós. Qual a primeira medida que
decidiu implementar neste novo
mandato?
Pedro Costa: Antes de responder à
pergunta não podia deixar de agradecer a confiança da Freguesia na continuidade deste executivo, agradecer a
confiança num ambiente de mudança
política ao nível do município.
Foi com este fundamento, a continuidade do trabalho na Freguesia com
uma nova gestão municipal que começámos o mandato com uma carta,
enviada a 21 de outubro ao Presidente
da Câmara Municipal de Lisboa elencando os compromissos assumidos
pela autarquia que queremos ver honrados.
Porquê essa prioridade?
P.C.: Por uma série de motivos, alguns
gerais, como a articulação entre a Câmara e as Juntas de Freguesia ter sido
um fator essencial na transformação da cidade na última década: sem
a execução das juntas de Freguesia a
Câmara nunca teria conseguido avançar o que avançou. Vejamos o exemplo
da Rua de Campo de Ourique, presentemente em conclusão de obra, cuja
recuperação foi adiada por décadas
até termos decidido avançar com a
obra o ano passado.
Mas mais do que pelo princípio geral,
há problemas reais da Freguesia e dos
seus moradores que não devem parar
e que entendemos como nosso dever
destacar no início do mandato para
que não sejam prejudicados pela transição da gestão municipal.
Que problemas concretos são esses?
P.C.: Desde logo a melhoria do estacionamento, a obra de expansão do Parque do Pátio das Sedas, a construção
do Parque da Travessa do Bahuto, com
a garantia de que estes parques serão
6
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É uma enorme honra poder servir
o bairro onde vivo, o espaço
da cidade que escolhi para iniciar
a minha vida adulta.
focados nas avenças para moradores.
Ou a construção do Centro de Saúde,
do Pavilhão Desportivo na Quinta do
Loureiro, ou as obras de requalificação
da Escola Rainha Santa Isabel.
Também nos serviços, a manutenção
da resposta da Higiene Urbana, onde
decidimos assumir o esforço de manter os níveis de serviço apesar da hesitação do novo executivo municipal
em manter alguns contratos de delegação de competências em matéria de
higiene urbana, ou a manutenção do
Espaço Biblioteca Cinema Europa ou
ainda o arranque da segunda Carreira
de Bairro da Carris, prevista até ao final
do ano.
São muitos os exemplos, é essencial
para o bairro que Junta de Freguesia e
Câmara Municipal consigam criar uma
plataforma e canais de comunicação e

trabalho para avançar nestes quatro
anos.
O último mandato foi muito marcado
pela Pandemia de Covid-19. Alguma
coisa que quisesse ter feito, mas
devido à pandemia não foi possível?
P.C.: Estes últimos, já quase dois anos
de pandemia, foram anos muitos difíceis. A necessidade de reinventar
todos os nossos serviços de modo a
continuar a prestar serviços em segurança, criar novas respostas para
garantir que Campo de Ourique atravessaria esta pandemia com a maior
segurança possível foram absolutamente centrais na nossa atuação e
condicionaram todo o planeamento.
Não posso deixar de agradecer, a todos os trabalhadores da Junta de Fre-
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Entrevista a

Pedro Costa
Presidente da Junta de Freguesia de Campo de Ourique
guesia pela dedicação, mas principalmente a todos os moradores. Apesar
de todas as dificuldades, foi extraordinário poder assistir à disponibilidade que tantos tiveram para apoiar os
vizinhos em situação de maior perigo.

Durante a campanha autárquica,
Campo de Ourique era várias vezes
apontado pelos candidatos como
exemplo de um “bairro dos 15
minutos”. Como sente que pode ser
aprofundada essa mais-valia?

Mas obviamente foram vários os projetos que tivemos de parar, obras que
atrasaram e adaptações forçadas que
prejudicaram medidas.

P.C.: A Cidade dos 15 Minutos antes
de ser uma doutrina urbanística, já
era uma realidade neste bairro. Como
todos os moradores desta freguesia,
conheço bem os méritos de ter tudo
o que se possa imaginar a uma curta
distância, é o pilar essencial da qualidade de vida de Campo de Ourique.

De todas estas, diria que a maior perda
esteve na necessidade de adaptar as
Sessões Participativas do Orçamento
Participativo, que tiveram de passar
integralmente para formato online.

Desde a sua tomada de posse
como Presidente de Junta, fez da
proximidade e participação uma
marca da sua governação. Quais os
meios que sentiu mais eficazes para
chegar às pessoas, e como pensa
aprofundar essa relação neste novo
mandato?
P.C.: É de facto uma prioridade, que
resulta da forma como encaro o papel das Juntas de Freguesia. Sendo o
poder político eleito mais próximo dos
cidadãos temos obrigação de nortear
a nossa ação pela proximidade, aferindo vontades, criando consensos e
aproximando interesses difusos.
Para continuar este caminho vamos
desde logo criar um mapa, como disse
ainda há pouco, para que as Sessões
Participativas do Orçamento Participativo sejam também presenciais.
Além disso, há uma outra competência
das Juntas de Freguesia que será uma
forte aposta para nós: o Planeamento.
Vamos lançar durante o ano de 2022
um fórum com o objetivo de discutir
o futuro de longo prazo de Campo de
Ourique: discutir com todos, que bairro queremos daqui a 10 anos? Este planeamento de longo prazo, participado,
com perto de 20 reuniões divididas por
zonas ou temas, será um enorme passo em frente nesta que pretendemos
que seja, de facto, uma marca nossa.

O caminho que temos de fazer é continuar a aprofundar essa realidade, aumentando a oferta de serviços e encurtando o tempo de deslocação.
Pretendemos abrir novos serviços este
mandato: um balcão SNS24 apoiando
o Centro de Saúde na Junta de Freguesia; e um Espaço Cidadão, permitindo
a todos os moradores tratar de uma
série de documentos, como o Cartão
de Cidadão, sem sair do bairro.
Por outro lado, temos de conseguir
alternativas de estacionamento, avançando com os projetos que já falei,
para melhorarmos também a mobilidade pedonal, garantir passeios seguros, travessias seguras para todos e a
chegada do Metro e da segunda Carreira de Bairro que aumentarão a distância que poderemos percorrer em 15
minutos.

famílias, um bairro com uma grande
vida, uma forte economia local, mas
também com grandes desigualdades.
E é na Habitação que esta transformação nos cria um maior desafio, na
garantia do acesso à Habitação, na
garantia que todos os que aqui nasceram, cresceram ou escolheram viver
em Campo de Ourique podem aqui
continuar a viver.
Este direito é a garantia que Campo
de Ourique não se descaracteriza, não
perde a sua diversidade, que é a sua
maior riqueza.
Para terminar, face aos desafios
deste novo mandato, alguma
medida em particular que gostasse
de implementar, que um dia lhe
permitisse olhar para trás e pensar
“esta foi a nossa marca no bairro”?
P.C.: Acho que gestão autárquica evoluiu do modelo de personalização da
obra do Presidente, o tempo dos autarcas das placas de inauguração acabou (risos).
É uma enorme honra poder servir o
bairro onde vivo, o espaço da cidade
que escolhi para iniciar a minha vida
adulta, mas não tenho como objetivo
deixar uma marca física.
A nossa prioridade é planear, discutir,
envolver, criar um consenso que permita uma visão conjunta de um bairro
recuperado, que não se descaracteriza, com melhor qualidade de vida, mais
serviços, melhor mobilidade, com mais
espaços verdes e habitação para todos.

Campo de Ourique é um bairro em
transformação. Quais os maiores
desafios que sente ao acompanhar
esta evolução?

Nestes últimos dois, temos hipóteses de transformar profundamente
o bairro, no Quartel da Infantaria 16 e
Ferreira Borges, com potencial para
ser o coração do bairro com espaço
público devolvido aos moradores e um
enorme projeto de habitação pública,
num projeto que tanto pode ser municipal como do estado central. E ainda
na encosta da Rua Maria Pia onde há
um enorme potencial de construção
de habitação pública no património
municipal existente e devoluto, mas
também a oportunidade de construir
um grande parque urbano, com áreas
de lazer e de prática desportiva, integrando ainda as áreas mais distantes
do centro do bairro.

P.C.: Campo de Ourique é de facto um
bairro em transformação. Um bairro
num processo de recuperação urbano
muito intenso, com uma forte subida
do valor dos imoveis, com mais jovens

Há muito que fazer, mas não podemos
perder a importância das pequenas
coisas, da higiene urbana, da manutenção do espaço público, da educação e da ação social. [ • ]

Por outro lado, em conjunto com a
Câmara Municipal, teremos de garantir mais espaços verdes e habitação
pública para garantir que mais viverão
melhor em Campo de Ourique.

Campo de Ourique
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Intervenções
em Espaço Público

N

os últimos meses, foram concluídas as obras no auditório da Biblioteca/Espaço Cultural Cinema
Europa, na Rua Silva Carvalho e na Rua dos Sete Moinhos e
estão em curso os trabalhos na Escola EB1+ JI Eng. Ressano
Garcia e nas ruas Pereira e Sousa, Correia Teles e de Campo
de Ourique.

Auditório Cinema Europa | Concluído
Durante o mês de junho ficou concluída a reparação do teto e a impermeabilização do terraço na Biblioteca/Espaço Cultural Cinema Europa. A intervenção desenvolveu-se tanto no interior do auditório como no exterior e permitiu corrigir
os problemas resultantes do sistema de drenagem de águas pluviais.

Rua Silva Carvalho | Concluído
Foi também em junho que ficou concluída a obra de requalificação da Rua Silva
Carvalho entre o cruzamento com a Travessa de Sto. Aleixo e a Travessa do Cabo,
a Norte, e a Rua de Infantaria 16, a Sul. Esta intervenção permitiu a requalificação
de ambos os passeios, garantindo assim canais de circulação pedonal seguros, no
cumprimento do Plano de Acessibilidade Pedonal de Lisboa.
A nova geometria da rua permitiu também o ordenamento do estacionamento
automóvel através da criação de lugares de estacionamento para motociclos e
velocípedes. Foram também plantadas árvores, as quais contribuem para tornar
a nossa freguesia mais verde.

Rua dos Sete Moinhos | Concluído
A intervenção na Rua dos Sete Moinhos ficou concluída em setembro, permitindo
a inclusão de passeios em ambos os lados da rua e com isso garantindo um canal
de circulação pedonal seguro, corrigindo-se a situação anterior em que os veículos estacionados dificultavam o acesso ao edificado obrigando os peões a circular
na faixa de rodagem. Foi ainda executada uma rede de drenagem de pluviais corrigindo a situação existente. Com esta intervenção, foram também instalados marcos de incêndio, contribuindo para a segurança desta artéria da nossa freguesia. A
nova geometria da rua permitiu o ordenamento do estacionamento automóvel e
a criação de lugares de estacionamento para motociclos.

Escola EB1 + JI Eng. Ressano Garcia | Em curso
Neste momento, está em fase de conclusão a requalificação da Escola EB1 + JI Eng.
Ressano Garcia. Esta obra permite aumentar a sala polivalente do piso 1 deste
equipamento escolar e dotar o espaço disponível para as crianças de melhores
condições para as atividades interiores, em particular quando as condições climatéricas não permitem a utilização do recreio exterior.
Ao nível do piso térreo, na zona do refeitório, o espaço está a ser requalificado
com a substituição dos materiais dos pavimentos, paredes e tetos interiores, melhorando assim as condições na zona das refeições.
8
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Rua Pereira e Sousa | Em curso
Está também em fase de conclusão a obra de requalificação da Rua Pereira e Sousa
(entre a Rua Carlos da Maia e a Rua Sampaio Bruno). Esta intervenção vem dar resposta às solicitações não apenas dos moradores, mas também dos encarregados
de educação e das crianças que frequentam a escola do Santo Condestável. A nova
geometria da rua permite dotar o espaço público de condições de segurança tanto
para o peão como para os condutores dos veículos, com um alinhamento das passadeiras que tornam o peão mais visível
Ainda no canal pedonal, foram adotadas soluções ao nível dos materiais que melhoram o conforto, a segurança, a funcionalidade e a acessibilidade dos peões incluindo
os que tenham mobilidade reduzida, enquanto critério objetivo de qualidade e de
qualificação do espaço público, e como contributo para o conceito de uma “Cidade
Acessível” no cumprimento do Plano de Acessibilidade Pedonal de Lisboa.
A nova geometria da rua permite o ordenamento do estacionamento automóvel,
a criação de lugares de estacionamento para motociclos e a incorporação de uma
árvore enquanto elemento da estrutura verde que se pretende adotar em toda a
extensão desta artéria.

Rua de Campo de Ourique | Em curso
As obras de requalificação da Rua de Campo de Ourique (entre a Rua Ferreira Borges
e a Rua Silva Carvalho; e na Rua Silva Carvalho entre a Rua Joshua Benoliel e o cruzamento com a Rua do Sol ao Rato/Rua de Campo de Ourique) encontram-se em
curso e em fase de conclusão.
A nova geometria da rua permite dotar o espaço público de condições de segurança
tanto para o peão como para os condutores de veículos, com o novo alinhamento
das passadeiras, que tornam o peão visível; e com a adoção de uma medida de acalmia através da incorporação de um passeio contínuo no cruzamento da Rua de Campo de Ourique com a Rua Silva Carvalho; enquanto critério objetivo de qualidade e
de qualificação do espaço público e como contributo para o conceito de uma “Cidade
Acessível” no cumprimento do Plano de Acessibilidade Pedonal de Lisboa.
A nova geometria destas duas artérias permite o ordenamento do estacionamento
automóvel e a criação de lugares de estacionamento para motociclos e bicicletas.
Está ainda a ser melhorado o espaço público através da plantação de árvores e da
inclusão de mobiliário urbano de estadia.

Rua Correia Teles | Em curso

Área de intervenção

Todas estas
intervenções foram
financiadas pela
Câmara Municipal
de Lisboa
e executadas
pela Junta de
Freguesia de Campo
de Ourique.

Esta proposta de intervenção pretende melhorar e cumulativamente incorporar soluções que permitam garantir conforto, segurança, funcionalidade e
acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida, como critério objetivo de
qualidade e de qualificação do espaço público e enquanto contributo para o
conceito de uma “Cidade Acessível” no cumprimento do Plano de Acessibilidade
Pedonal de Lisboa.
A proposta prevê o reperfilamento da área de intervenção com alteração de um
dos sentidos de circulação automóvel: O sentido descendente será apenas no
sentido da Rua Maria Pia.
Esta alteração permite aumentar significantemente o número de lugares de parqueamento na via pública.
O projeto prevê também a reformulação das passadeiras de forma a tornar o
peão “visível” ao condutor; através do alinhamento do plano limite da passadeira
com o da faixa de circulação automóvel.
A nova geometria da rua permite ainda o ordenamento do estacionamento automóvel, a criação de lugares de estacionamento para motociclos e a incorporação
de árvores que contribuem para tornar a nossa freguesia mais verde.
Campo de Ourique
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Homenagem
a Alfredo
Marceneiro

CULTURA
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INCLUSÃO

Alfredo Marceneiro, um dos grandes
nomes do fado do século XX, nasceu
e viveu toda a sua vida em Campo de
Ourique. Para o homenagear, a Junta
de Freguesia de Campo de Ourique
encarregou a artista plástica Mariana Santos de o retratar, num mural,
na Travessa de Santa Quitéria; no
local onde se situava a casa onde
nasceu. [ • ]

Parque
infantil
para todos

Casa Fernando
Pessoa distinguida
como Museu do Ano
A APOM – Associação Portuguesa de Museologia
– atribuiu o prémio Museu do Ano 2021 à Casa
Fernando Pessoa. Polo cultural da Freguesia, a
Casa Fernando Pessoa atrai a Campo de Ourique
pessoas de todo o mundo, que querem conhecer
melhor o poeta que ali viveu os últimos anos da
sua vida. E há sempre razões para um regresso,
mesmo a quem já visitou o museu. A exposição
temporária «Marionetas da Comédia de Dante»,
da autoria de Alberto Manguel, que pode ser ali
visitada até março de 2022, é mais um motivo
para a revisitarmos. [ • ]
10 | Campo de Ourique
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Proposto por Ana Aires, este baloiço
adaptado para crianças com mobilidade reduzida foi um dos projetos
vencedores do 1º Orçamento Participativo de Campo de Ourique. Já
está instalado no Jardim da Parada,
tornando a nossa Freguesia ainda
mais inclusiva. [ • ]
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CULTURA

Reabertura do
Auditório da Biblioteca
Cinema Europa
O auditório do da Biblioteca/Espaço
Cultural Cinema Europa voltou a abrir
ao público. Este equipamento já foi
desde então utilizado para uma exposição de fotografia no contexto do Projeto Bairro Meu. [ • ]

Filipe Leal

solvesse estudar, «só tinha a quarta classe. Fui estudar para ter habilitações para poder concorrer a
um lugar de funcionário da Junta, para ter habilitações suficientes para trabalhar aqui», conta.

Assistente operacional
cantoneiro de limpeza
Tem 46 anos e chegou há seis
ao Jardim da Parada. Foi aí que
nos habituámos a vê-lo, todos os
dias, a tratar das plantas, a limpar o
lago, a varrer. Nunca tinha sido jardineiro.
«Antes, trabalhava na montagem de ares condicionados. Tudo o que sei sobre jardinagem aprendi aqui»,
diz Filipe. O novo trabalho também fez com que re-

Diz que gosta de quase tudo o que faz. Observador atento do que acontece no Jardim da Parada,
Filipe elogia os moradores de Campo de Ourique:
«Nestes seis anos, as coisas melhoraram muito.
Nota-se que, hoje, as pessoas estimam mais o
Jardim. Quando aqui cheguei, zangava-me muitas
vezes, porque soltavam os cães nos canteiros e as
plantas ficavam todas pisadas, tudo estragado…
Agora, é raro haver alguém que faça isso». [ • ]

Recordar Pedro
da Silveira
Pedro da Silveira é dos muitos intelectuais portugueses que
viveu em Campo de Ourique. Poeta, tradutor, crítico literário,
investigador, e resistente antifascista, fez parte do conselho
de redação da revista Seara Nova até 1974. Coincidindo com
as comemorações do centenário desta revista, foi descerrada
uma placa no edifício onde Pedro da Silveira morou, na Rua
Freitas Gazul, nº 14. [ • ]

INFORMAÇÃO

CULTURA

PERFIL DA FREGUESIA

46 anos

Vitrines
Está em curso um processo de modernização e
uniformização das Vitrines Informativas da Junta
de Freguesia de Campo de Ourique. [ • ]

Campo de Ourique
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orçamento
participativo
o que gostaria de ver
melhorado no bairro?

saiba mais em: www.jf-campodeourique.pt
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