
Já se encontra em circulação 
o autocarro 65B, uma nova 
carreira de bairro que percorre 
parte da nossa freguesia; 
abrangendo Santa Isabel e 
Santo Condestável.

Inaugurada a nova Carreira de Bairro: 

Mais transportes  
na Freguesia!
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JUNTA DE FREGUESIA
EXECUTIVO

Presidente
PEDRO COSTA
Presidente da Junta de Freguesia
Pelouros: Coordenação-Geral; Gestão dos Serviços e  
Coordenação Administrativo-financeira; Ação Social;  
Relações Institucionais; Higiene Urbana; Inovação;  
Comunicação.

Vogais
HUGO 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 MATOS
Tesoureiro e Substituto do Presidente da Junta
Pelouros: Espaços Públicos, Espaços Verdes e Licenciamento; 
Tesoureiro.

MARIA TERESA VAZ
Secretária da Junta de Freguesia
Pelouros: Educação.

PATRÍCIA LOURENÇO
Pelouros: Economia e Comércio Local.

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
MESA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Presidente da Assembleia de Freguesia
Ana Luísa Cardoso Marques Teixeira Loureiro (PS)

1º Secretário da Assembleia de Freguesia
César Gama Laranjo Ferreira (PS)

2º Secretário da Assembleia de Freguesia
Alfie Maria Ferreira Alfaiate Pereira (PS)

Filipe de Castro Torres Hasse Ferreira (PS)
Rita Jacobetty de Albuquerque (PS)
Teresa Zanãrto Gubert Morais Leitão (CDS)
Francisco Maria Bilhota Guerra Neto de Carvalho (CDS)
Mafalda Ascensão Cambeta (PSD)
António Maria Sarzedas Belmar da Costa (CDS)
João Pedro Teixeira Lagoas (PSD)
Marta Lima e Silva Corado (CDU)
João Vasco Cruzeiro Oliveira Barata (BE)
Bernardo Maria de Henriques Lebre Franco Lacerda (IL)

| 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 

| INFORMAÇÃO  |



3|N.º 9 - Junho 2022

Orçamento Participativo
Após o grande sucesso da 1ª Edição, o Orçamento Participativo de Campo  

de Ourique regressou em 2022.

Para a Junta de Freguesia, é es-
sencial ouvir a população sobre 
as necessidades que esta iden-
tifica no bairro; e o Orçamento 
Participativo é uma ferramenta 
que permite esta auscultação.

A apresentação de Propostas foi 
aberta a todos os recenseados 
na Freguesia com idade supe-
rior a 18 anos que o puderam fa-
zer presencialmente nas instala-
ções da Junta de Freguesia, nos 
vários postos móveis que colocá-
mos ao longo do bairro durante 
várias semanas e também onli-
ne através do preenchimento de 
formulários.

Após o encerramento do pra-
zo para a submissão de propos-
tas, estas foram avaliadas inter-
namente para determinar a sua 
validade e exequibilidade, sendo 
todos os proponentes contacta-
dos pelo Executivo da Junta de 
Freguesia.

Na 1ª Edição, o Orçamento Par-
ticipativo de Campo de Ourique 
contou com 12 propostas apre-
sentadas a votação e 76 votos re-
gistados.

É com grande satisfação que ve-
rificamos que nesta 2ª Edição, o 
total de propostas colocadas a 
votação foi de 17 e o número de 
votos registados 143. 

Estes aumentos significativos 
mostram uma crescente von-
tade dos fregueses de Campo 
de Ourique em participarem na 
gestão da sua Freguesia.

As duas propostas vencedoras, 
recolhendo o maior número de 
votos foram:

Proposta #2: Capacitação do pi-
quete de limpeza das ruas para 
remover dejetos de cão e pom-

bos, ervas daninhas, beatas, entre outros. Melhorando a limpeza do 
bairro. Apresentada pelo freguês Manuel Dias Rosa. (16 votos)

Proposta #3: Aquisição de novos cacifos para o vestiário do quar-
tel dos Bombeiros Voluntários de Campo de Ourique. Apresentada 
pelo freguês João Gonçalves Matos. (17 votos)

A Junta de Freguesia iniciará agora o processo de execução e con-
cretização destas propostas.

A Edição deste ano contou ainda com o lançamento do Orçamen-
to Participativo Jovem, aberto a todos os jovens que vivam ou es-
tudem na nossa Freguesia. A vertente jovem do O.P. ainda decorre 
e contará com várias iniciativas ao longo dos próximos meses, para 
que os mais novos se possam também fazer ouvir sobre aquilo que 
consideram necessário melhorar no nosso bairro. 

| OP2022  |
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res da Rua Ferreira Borges; características pela sua 
forma, o poeta Fernando Pessoa; o mais famoso 
residente do nosso bairro, e as ruas em quadrícula 
do centro da Freguesia foram três das característi-
cas apontadas pela maioria das pessoas.  

Assim, foram elaboradas três propostas de concei-
tos gráficos para a nova imagem que, juntamente 
com o antigo logótipo, foram postas a votação, du-
rante as duas primeiras semanas de fevereiro. 

Os moradores de Campo de Ourique puderam vo-
tar presencialmente, nas instalações da Junta de 

A Nova Imagem 
da Freguesia

Ao longo dos últimos meses, construímos uma nova imagem para Campo  
de Ourique, contando com a opinião e colaboração de centenas de fregueses.

| DESTAQUE  |

Considerando fundamental que os moradores do 
bairro se sentissem representados, a Junta de Fre-
guesia desenvolveu ao longo dos últimos meses 
um processo de mudança da imagem que consis-
tiu em várias etapas.

A Junta de Freguesia começou por perguntar aos 
moradores quais os elementos ou símbolos que 
mais identificavam com Campo de Ourique. Rea-
lizando inquéritos online e na rua, foram ouvidos 
centenas de Fregueses que deram a conhecer a 
sua opinião. O resultado demonstrou que as árvo-

Quinta do Loureiro Largo de Santa Isabel

Rua dos 7 Moinhos Rua Ferreira Borges
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PROPOSTA 2

Freguesia, nos vários postos de votação móvel que 
foram colocados em alguns dos pontos mais mo-
vimentados do Bairro, e também online.

A participação pública nesta fase conseguiu su-
perar a anterior, foram registadas várias centenas 
de votos e os resultados apurados de forma clara: 
A proposta vencedora tem como elemento prin-
cipal as árvores da Rua Ferreira Borges em com-
binação com elementos representativos do poeta 
Fernando Pessoa.

A proposta mais votada teve uma vantagem con-
siderável, obtendo 150 votos. As restantes opções 

tiveram também boas votações, tendo a imagem 
atual sido a opção menos votada pelos nossos fre-
gueses.

Após a votação, o conceito da imagem foi trabalha-
do e aprimorado, para que se transformasse efeti-
vamente na nova imagem da nossa Freguesia.

Sendo importante notar que todos os materiais 
existentes e que apresentam o antigo logótipo, 
serão mantidos até à sua necessidade natural de 
substituição; evitando encargos financeiros des-
necessários para a Junta de Freguesia. 

119 150112 83

| DESTAQUE  |

PROPOSTA 3
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PROPOSTA 1
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A nova Carreira de Bairro 65B já está em funciona-
mento. Entre as 07h00 e 20h30 percorre, de forma 
circular, as zonas de Santa Isabel e Santo Condestá-
vel; concretizando assim uma reivindicação antiga 
dos moradores e da Junta de Freguesia de Campo 
de Ourique. Em conjunto com a outra Carreira de 
Bairro 64B, que liga a Quinta do Loureiro e Santo 
Condestável, a Carreira 65B veio permitir desloca-
ções entre todas as zonas do nosso bairro. 

A estação de Metro de Cam-
po de Ourique, que fará parte 
da linha vermelha, está aponta-
da para ficar localizada de baixo 
do Jardim da Parada, com três 
pontos de acesso aos cais na 
zona envolvente ao jardim, jun-
to à Rua Ferreira Borges e Rua 
Francisco Metrass. O Estudo de 
Impacto Ambiental esteve em 
consulta pública entre os dias 21 
de abril e 2 de junho deste ano. 
Para que todos os fregueses 
fossem ouvidos, e pudessem es-
clarecer qualquer dúvida sobre 
este tema, a Junta de Freguesia 
organizou uma Sessão de Escla-
recimento em parceria com a 

Câmara Municipal de Lisboa e 
o Metropolitano de Lisboa onde 
foram dadas todas as garantias 
de que tudo será feito para mi-
nimizar o impacto da obra de 
construção da estação. Esta ses-
são teve lugar no auditório da 
Biblioteca / Espaço Cultural Ci-
nema Europa, com a presença 
do Presidente da Junta de Fre-
guesia, da Eng.ª Rita Rego – En-
genheira do Ambiente, do Eng.º 
Jaime Alves – Diretor do em-
preendimento da linha verme-
lha a Alcântara – e do Vereador 
da Câmara Municipal de Lisboa, 
Ângelo Pereira, com o pelouro 
da Mobilidade. 

| MOBILIDADE  |

Inaugurada a nova Carreira de Bairro: 

Mais transportes na Freguesia!
Já se encontra em circulação o autocarro 65B, uma nova carreira de bairro que 

percorre parte da nossa freguesia; abrangendo Santa Isabel e Santo Condestável.

________ 

O Metro está a chegar  
a Campo de Ourique

A estação de Metro de Campo de Ourique está para breve!
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Doações  
à população 

ucraniana
A população de Campo de Ou-
rique respondeu com enorme 
solidariedade ao apelo da Junta 
de Freguesia para que fossem 
doados bens alimentares, de hi-
giene e de primeiros socorros 
à Ucrânia. E, assim, numa ação 
conjunta com o Serviço de Pro-
teção Civil de Lisboa, foram reu-
nidos bens que, numa primeira 
fase, se destinaram aos refugia-
dos ucranianos que estavam a 
chegar a Lisboa e, numa segun-
da fase, foram enviados para a 
Ucrânia, onde foram distribuí-
dos. 

________

Isabel Machado
Coordenadora  
da Biblioteca / Espaço Cultural  
Cinema Europa

________ 

Atendimento 
do Presidente

Isabel Machado tem 29 anos, é licenciada em Ciências da Cul-
tura e tem um mestrado em Artes Performativas. Vive em Cam-
po de Ourique desde 2015, já trabalhou no serviço educativo do 
Museu Berardo e fez produção cultural. «Quando soube que ti-
nha aberto concurso para coordenar a Biblioteca, decidi candi-
datar-me». A sua experiência profissional revelou-se importante 
e Isabel está muito feliz com as suas funções: «É uma experiên-
cia muito boa, porque esta biblioteca é um sítio muito especial, 
por onde passa todo o género de pessoas. Algumas, vêm cá to-
dos os dias. É muito mais dos que uma biblioteca e o facto de ha-
ver uma ligação com a Junta de Freguesia também nos permi-
te sinalizar algumas situações que percebemos precisarem de 
acompanhamento». Para Isabel Machado, coordenar a bibliote-
ca está a ser uma maneira muito especial de conhecer a comu-
nidade em que vive. 

Sabia que o Presidente da Jun-
ta de Freguesia está disponí-
vel para responder a contactos 
e pedidos de atendimento dos 
Fregueses? Se desejar agendar 
um atendimento, ou contactar 
o Presidente da Junta de Fre-
guesia, pode fazê-lo através do 
formulário disponível no nosso 
site. 

www.jf-campodeourique.pt/
atendimento-presidente

| BREVES  |

| PERFIL DA FREGUESIA  |
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Do Passado 
ao Presente: 

A Memória 
dos Regimes 

Fascistas  
na Europa

Cinco anos  
de Biblioteca / Espaço Cultural  

Cinema Europa

Vida e Obra de 
Mário Dionísio

Numa parceria com a Fundação 
do Conhecimento, da Hungria, 
e o Festival de Cinema Judaico 
de Zagreb, (Croácia), a Junta de 
Freguesia participou no progra-
ma «Do Passado ao Presente: A 
Memória dos Regimes Fascis-
tas na Europa», organizado pela 
LAG (Organization for Civic Edu-
cation and Democracy in Bran-
denburg).

Puderam candidatar-se a par-
ticipar nesta iniciativa os jovens 
da Freguesia, entre os 18 e os 30 
anos e os escolhidos foram Ma-
ria Mesquita e Duarte Marçal. 
Ao longo de três meses, houve 

No dia 23 de abril, Dia Mundial do Livro, a Biblioteca Espaço Cultu-
ral Cinema Europa celebrou cinco anos com um extenso progra-
ma que incluiu sessões de leitura para crianças, um debate so-
bre a igualdade de género, a reabertura do Clube de Leitura com 
uma conversa com a escritora Ana Maria Magalhães e, a termi-
nar, um concerto do artista Ruben Martins e do Coro Lopes-Gra-
ça, com que a Junta de Freguesia homenageou o Movimento 
SOS Cinema Europa, a quem todos devemos o enorme dado em 
defesa de um dos locais mais marcantes de Campo de Ourique e 
que é, hoje, um importante polo cultural do bairro e da cidade. 

Numa iniciativa conjunta do 
CampOvivo, Junta de Fregue-
sia de Campo de Ourique e Casa 
da Achada, durante todo o mês 
de maio esteve patente ao públi-
co, na Biblioteca / Espaço Cultu-
ral Cinema Europa, uma exposi-
ção sobre a vida e obra de Mário 
Dionísio. No âmbito da mostra 
houve, também, visitas guiadas 
e exibição de documentários so-
bre este grande nome da cultu-
ra portuguesa. 

uma intensa troca de experiên-
cias e conhecimento entre todos 
os participantes e workshops em 
Zagreb, Budapeste e Lisboa. Em 
Zagreb realizou-se uma visita ao 
memorial antifascista Dotrscina, 
ao memorial Jasenovac e uma 
conferência sobre os filmes de 
propaganda Nazi. Em Budapes-
te, as visitas incluíram o museu 
Grande Sinagoga de Budapeste 
(a maior da Europa), a «Casa do 
Terror», o Memorial «Sapatos no 
Danúbio» e visita ao «Memorial 

do Holocausto». Em Lisboa, os 
jovens europeus tiveram a opor-
tunidade de conversar, na Biblio-
teca Espaço Cultural Cinema Eu-
ropa com alguns dos seniores da 
nossa Freguesia, que partilha-
ram com os mais novos as suas 
memórias dos anos do Estado 
Novo e participaram no desfile 
do 25 de abril, na Avenida da Li-
berdade. 

________

| BREVES  |
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Community Champions League
A equipa do Lisboa Futebol Clube, de Campo de Ourique – com sede na Quinta do 

Loureiro, é a vencedora da Community Champions League! Os campeões vão agora 
representar Portugal na competição europeia.

A 1ª fase desta edição começou 
com a participação da equipa na 
“Fase Ocidental” onde o Lisboa 
FC venceu os cinco jogos dispu-
tados. Realizando duas ações co-
munitárias (um estendal comu-
nitário, avaliado com pontuação 
máxima de 20 pontos; e uma loja 
de Natal, avaliada em 18 pontos).

Com este resultado, a equipa 
seguiu em frente para dispu-
tar a “Liga de Ouro” onde obte-
ve quatro vitórias e uma derro-
ta nos cinco jogos disputados. 
Foram realizadas três ações co-
munitárias (Karaoke pela Ucrâ-
nia , Pintura e Arranjos no Jardim 
da Quinta do Loureiro e Ação de 
Sensibilização sobre dejetos ca-
ninos e lixo urbano - todas ob-
tendo a pontuação máxima de 
20 pontos). Parabéns aos cam-
peões! 

| DESPORTO  |
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Eco-Famílias  
numa Eco-Freguesia 

Em conjunto com a Associação Bandeira Azul da 
Europa, a Junta de Freguesia de Campo de Ouri-
que lançou o concurso Eco-Famílias. Até 19 de ju-
lho, todas as famílias da Freguesia são convidadas 
a concorrer. Para isso, basta registar-se no site eco-
freguesias21.abae.pt e responder a um breve ques-
tionário. Duas semanas depois, as famílias que 
obtiverem as pontuações mais elevadas são con-
vidadas a participar na segunda fase do concurso, 
de onde sairão as três primeiras classificadas.

A participação da população no Concurso Eco-
-Famílias XXI na Freguesia de Campo de Ourique, 
contribui para a valorização da candidatura da 
Freguesia a Eco-Freguesia XXI. 

Banco de Sementes 

Em 2021, pela primeira vez, a Junta de Freguesia 
disponibilizou um banco de sementes a todos os 
moradores de Campo de Ourique. Perante o su-
cesso da iniciativa, este ano, uma vez mais, come-
moramos a Primavera com sementes gratuitas 
para todos os moradores que quiserem ter varan-
das e quintais mais verdes. Para ter acesso às se-
mentes, basta inscrever-se no site da Junta de Fre-
guesia. 

________

Visita +Sénior a Mafra 
Após mais de dois anos de pandemia que impedi-
ram a realização das tradicionais visitas sénior da 
Junta de Freguesia, estas regressaram finalmente 
no passado dia 15 de maio.

Vários fregueses deslocaram-se com a Junta de 
Freguesia a Mafra, onde tiveram oportunidade de 
ter uma visita guiada ao Palácio Nacional / Con-
vento de Mafra, desfrutando do tradicional almo-
ço e baile.

As visitas sénior continuarão a ter lugar, estando o 
próximo destino ainda por anunciar. 

Apoio ao preenchimento 
do IRS

A Junta de Freguesia tem um serviço de apoio ao 
preenchimento dos formulários de IRS para recen-
seados seniores (+60 anos) e famílias com baixos 
rendimentos; ajudando na entrega da sua decla-
ração de rendimentos. O atendimento é feito por 
marcação e está disponível até 30 de junho, último 
dia de entrega dos documentos no site da Autori-
dade Tributária. 

________

| BREVES  |
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Trotinetas fora dos passeios

Inauguração da Rua Correia 
Teles e Rua Pereira e Sousa

Para proteger as pessoas que, todos os dias, usam 
os passeios da nossa Freguesia nas suas desloca-
ções, foram colocadas várias placas sinalizadoras 
para a proibição de utilizar esses espaços para a cir-
culação de trotinetas ou bicicletas, salvo raras exce-
ções exclusivas a crianças até aos 10 anos de idade.

De acordo com a lei em vigor, estes veículos de-
vem utilizar a estrada para circular: «(...) só podem 
circular nas bermas ou nos passeios desde que o 
acesso aos prédios o exija (...)», (Artigo 17º do Códi-
go da Estrada).

É importante salvaguardar a segurança das pes-
soas quando circulam nos passeios. 

________

________

Campo de Ourique  
mais limpo

A Junta de Freguesia está a realizar uma campa-
nha de fiscalização de abandono de dejetos cani-
nos na via pública. Lembramos que, ao não reco-
lher os dejetos do seu cão fica sujeito a uma multa 
entre os 50 e os 1000 euros. Mesmo se saiu de casa 
e se esqueceu de levar consigo um saco para apa-
nhar os dejetos do seu cão, basta procurar um dos 
muitos dispensadores de saquinhos que existem 
espalhados por toda a Freguesia e evitar, assim, 
ser multado. 

Um bairro mais limpo depende de todos.

Foram inauguradas no dia 23 de Maio as obras 
de requalificação da Rua Correia Teles e Rua Pe-
reira e Sousa.
Na Rua Correia Teles, ganhamos mais estacio-
namento, mais árvores e melhor espaço público 
com a requalificação dos nossos passeios.
Na Rua Pereira e Sousa, a conclusão das obras 
concretizou a conquista de maior segurança 
para os peões, mais árvores plantadas e pas-
seios mais confortáveis.
Estas ações de requalificação continuarão a ser 
uma prioridade da Junta de Freguesia, para me-
lhorar continuamente o espaço público do nos-
so bairro. 

Nota: Obras financiadas pela Câmara Municipal de 
Lisboa e executadas pela Junta de Freguesia.

| BREVES  |
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Marcha de Campo  
de Ourique

FADO E AMÁLIA

No ano em que as Marchas Populares voltaram a descer a Avenida da Liberdade, 
Campo de Ourique homenageou a grande diva do fado.

| ESPECIAL  |
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rinha, que compôs a música. O coreógrafo foi tam-
bém Carlos Español que, com Margarida e André 
Martins, dirigiu igualmente os ensaios. Os fatos fo-
ram desenhados por João Praia.

À frente dos 48 marchantes, saíram à rua Maria 
João Gama e Nuno Miguel Henriques, os padri-
nhos da Marcha de Campo de Ourique. 

E houve muita cor, muita alegria e vozes muito afi-
nadas, tanto na noite de 5 de junho, na primeira 
apresentação, no Altice Arena, como na noite de 
12 de junho, quando desceram a Avenida da Liber-
dade. 

Viva a Marcha de Campo de Ourique.

Os ensaios dos 48 marchantes começaram no dia 
29 de março. De segunda a quinta-feira, todas as 
noites, o pátio da Escola Manuel da Maia foi palco 
para aprender de cor a coreografia, a letra e a músi-
ca. Organizada pelos Alunos de Apolo, com o apoio 
da Junta de Freguesia, a Marcha de Campo de Ou-
rique de 2022 teve como tema «Fado e Amália», ho-
menageando a grande diva do fado que, no início 
da sua carreira, viveu no Bairro de Campo de Ouri-
que e que depois, já famosa, passou a maior parte 
da sua vida na casa da Rua de São Bento, onde hoje 
existe um museu que lhe e dedicado e que tam-
bém faz parte da nossa Freguesia.

A Marcha de Campo de Ourique teve como auto-
res Carlos Español, que escreveu a letra, e Rui Ter-

| ESPECIAL  |

Primeira apresentação, no Altice Arena
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Campo de Ourique  
já tem um compostor comunitário!

A sustentabilidade ambiental e a redução da pe-
gada carbónica são prioridades da Junta de Fre-
guesia de Campo de Ourique. 

Nesse sentido, através da participação no proje-
to Lisboa a Compostar da Câmara Municipal de 
Lisboa, foi instalado no nosso bairro um com-
postor comunitário; para que todos os fregueses 
possam participar neste processo e contribuir 
para termos um Campo de Ourique mais verde 
e mais amigo do ambiente. 

| BREVES  |

Vizinhos em Festa 
Organizada pelo Movimento CampOvivo, realizou-
-se, no Jardim da Parada, a tradicional festa do Dia 
do Vizinho. Este ano houve muitas atividades: Con-
certos, workshops de primeiros-socorros, um mer-
cadinho de trocas, postos de informações úteis 
para quem vive na Freguesia, entre outros. E, so-
bretudo, houve a participação de muitas dezenas 
de vizinhos, que não dispensam esta festa que já se 
tornou uma das tradições de Campo de Ourique. 

Dia da Criança 
No Dia da Criança, em parceria com a EPAL, a Jun-
ta de Freguesia de Campo de Ourique entregou 
aos alunos que estudam nas escolas públicas de JI 
e 1º Ciclo da Freguesia, um saco com um conjun-
to de brindes que procuram incentivar os mais no-
vos a aprenderem um pouco mais sobre a impor-
tância dos recursos hídricos, para que possam dar 
o seu contributo para o nosso planeta através da 
poupança de água. 

Na Quinta do Loureiro, no âmbito do projeto «Fa-
zer a Ponte - E8G», em colaboração com o «CLDS 
Ativar - 4G»,  houve gincanas de jogos tradicionais 
e pinturas faciais. Os prémios às equipas vence-
doras foram entregues pela Secretária de Estado 
para a Igualdade e as Migrações, Isabel Almeida 
Rodrigues. 

Compostar reduz os resíduos levados para aterro, diminuindo não só o volume a tratar como reduzindo 
significativamente as emissões associadas ao transporte e processamento dos resíduos? O composto cria 
solo mais rico, devolvendo nutrientes e podendo eliminar a necessidade de recurso a fertilizantes químicos.

Sabia
que...?
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Mais e melhor
mobilidade

Já ninguém ignora que as questões 

climáticas serão o maior desafio 

das próximas décadas, tal como não 

podemos ignorar o papel das emissões, 

em particular dos automóveis,  

no problema em causa.

Isto exige uma alteração profunda na forma 
como coletivamente nos movemos: há um lu-
gar para o carro elétrico, um lugar para bici-
cletas e trotinetas, um lugar para quase tudo, 
mas a verdadeira solução passará sempre pelo 
transporte público como solução pesada e par-
tilhada de mobilidade urbana.

Neste sentido, ligando o interior do bairro e 
todo o bairro à Estação de Metro do Rato, ini-
ciou-se há semanas o funcionamento da se-
gunda metade da carreira de Bairro de Campo 
de Ourique ligando a zona da antiga Freguesia 
de Santa Isabel, desde o Largo do Rato, ao cen-
tro da antiga Santo Condestável e interligando 
com a carreira já em funcionamento que liga a 
Freguesia desde a Avenida de Ceuta até ao seu 
centro.

 A isto junta-se, numa fase de debate muito 
participada, o avançar do projeto de expansão 
da Linha Vermelha desde São Sebastião até às 
Amoreiras e Campo de Ourique. Se a estação 
das Amoreiras, com as saídas do lado da fron-
teira de Campolide mas a servir também a po-
pulação que vive e trabalha em Campo de Ouri-
que, não cria problemas, o mesmo não se pode 

dizer da estação de Campo de Ourique previs-
ta para o Jardim da Parada.

Concordamos que a localização no Jardim da 
Parada não é a ideal, sugerimos uma alterna-
tiva ainda em Dezembro passado que, infeliz-
mente, se verificou não ser possível, tal como 
se tinham revelado impossíveis as restantes 
soluções nos últimos 20 anos em que se estu-
daram alternativas para fazer chegar o Metro 
a Campo de Ourique. Melhorámos o projecto 
para defender o jardim, reduzimos e continua-
remos a reduzir os impactos que sofrerá, ga-
rantindo que o nosso jardim cá continuará por 
muitos anos depois da chegada do Metro. 

A chegada do Metro tem de ser uma priorida-
de. Só a chegada do Metro permitirá resolver o 
maior drama da vida de Campo de Ourique: o 
estacionamento. Só com esta estrutura pesada 
damos uma alternativa reconhecida por, prati-
camente, todos ao automóvel individual e ga-
rantimos que nas próximas gerações a primei-
ra solução de mobilidade não será o automóvel 
desde o dia em que fazem 18 anos.

Este é o verdadeiro caminho da adaptação na 
transição da mobilidade, ao mesmo tempo 
que avançamos com parques no Pátio das Se-
das e na Travessa do Bahuto, limpamos esqui-
nas, passeios e passadeiras do estacionamento 
abusivo e damos mais e melhores soluções de 

mobilidade para todos. 

 Pedro Costa 
Presidente da Junta de Freguesia de Campo de Ourique
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