
 

                                                                                      

MOÇÃO Nº1/2022 DA INICIATIVA LIBERAL 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE DE 29 DE SETEMBRO DE 2022 

 

POR MAIS INFORMAÇÃO SOBRE O FUTURO DO JARDIM DA PARADA 

 

A Iniciativa Liberal apoia a expansão da linha vermelha do metro, onde está prevista uma estação em 

Campo de Ourique, que vemos como uma forma de melhorar a mobilidade na nossa freguesia. 

Para a construção de uma estação de metro subterrânea e respetivos acessos à superfície foi selecionada 

a zona do Jardim da Parada (nome pelo qual é conhecido o Jardim Teófilo Braga) tendo o promotor da 

obra vindo a defender que este é o local que recolhia o maior número de vantagens técnicas, económicas 

e ambientais.  

Este jardim é um dos poucos espaços verdes da freguesia de Campo de Ourique e inclui no seu património 

vegetal quatro árvores classificadas (dois metrosideros, uma sequoia e um cipreste-dos-pântanos) que 

poderão vir a ser substancialmente podadas e com impactos imprevisíveis nas suas raízes na sequência 

da escavação da estação subterrânea e o respectivo acesso à superfície que está previsto para um dos 

extremos do jardim. 

 Estes espaço verde está fortemente enraizado na vivência dos residentes do bairro e com um impacto 

social relevante pelo que consideramos ser urgente a obtenção de uma explicação cabal com informação 

clara e fundamentada da razão pela qual foram excluídas outras localização com aparente menor impacto 

social, urbanístico e ambiental como é o caso de toda a zona envolvente da igreja do Santo Condestável. 

Uma maior transparência em todo o processo da tomada de decisão e nas conclusões obtidas através dos 

estudos realizados sobre a matéria irão decerto trazer os esclarecimentos que as populações têm 

procurado e que não têm consigo obter. 

 

 

 



Página 2/2 

Face ao exposto, a Iniciativa Liberal propõe que a Assembleia de Freguesia de Campo de Ourique, na sua 

reunião de 29 de Setembro de 2022, delibere um pedido de esclarecimento às entidades competentes, 

nomeadamente, à Câmara Municipal de Lisboa, Metropolitano de Lisboa, E.P.E., Ministério do Ambiente 

e da Ação Climática e Ministério das Infraestruturas e Habitação sobre as outras alternativas para a 

estação de metro em Campo de Ourique que estavam em análise e que foram excluídas. 

 

 

Bernardo Franco Lacerda 

Membro da Assembleia de Freguesia pela Iniciativa Liberal  
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