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Férias para os mais novos

Praia 
Sénior

Este ano, cerca de 
600 crianças da nossa 

Freguesia participaram 
nos três programas de 
férias organizados pela 

Junta de Freguesia. 

O Campo de Férias de Verão de-
correu entre 2 e 29 de julho e o 
Praia-CAF teve lugar entre 1 e 29 
de julho. Praia, passeios, visitas 
divertidas, muitos jogos e ani-
mação preencheram o primei-
ro mês das férias de verão des-
tas crianças. De 1 a 5 de agosto 
teve também lugar um progra-
ma de recuperação de apren-
dizagens de Português e Mate-
mática, para as crianças do 1º e 
2º ciclos, contando, para além 
dos estudos, com muitas ativi-
dades lúdicas. 

Este ano, o programa Praia 
Sénior da Junta de Fregue-
sia de Campo de Ourique re-
gressou! E permitiu levar 160 
dos nossos fregueses à praia, 
entre 4 e 18 de julho. 

Um programa que se repe-
tiu ainda em setembro, entre 
os dias 5 e 9, para mais de 80 
pessoas. As manhãs passadas 
na praia, em boa companhia, 
são sempre muito apreciadas 
e já se tornaram uma tradição 
entre os seniores de Campo 
de Ourique. 

| AÇÃO SOCIAL  |
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| DESTAQUE  |

Setembro e Outubro várias Sessões Participativas 
onde todos os fregueses; moradores, comercian-
tes, membros de associações, entre outros, pode-
rão dar a sua opinião sobre qual o bairro que de-
vemos ter.

Que Campo de Ourique queremos no ano de 
2030? É agora o momento para começar a agir e a 
trabalhar de forma a alcançar o ideal de bairro que 
queremos no início da próxima década.

Nesse sentido, terão lugar durante os meses de 

Fórum
CAMPO DE

OURIQUE 2030

A Junta de Freguesia quer ouvir os fregueses  
de Campo de Ourique sobre o futuro do nosso bairro.
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| DESTAQUE  |

A Junta de Freguesia convida todos os interessados a estarem presentes em 
uma ou várias das sessões participativas temáticas que terão lugar nas datas 
acima indicadas* sempre às 18h30 no auditório da Biblioteca / Espaço Cultural 
Cinema Europa.

Pode também preencher o nosso inquérito online, disponível no nosso 
site ou através do código QR.

*  Informação sujeita a possíveis alterações. A ser confirmada através das páginas online da Junta 
de Freguesia (Website, página de Facebook, página de Instagram).

Estas sessões participativas temáticas, abertas 
à participação de todos, surgem após um con-
junto de reuniões que o Presidente e o Executi-
vo tiveram com os trabalhadores das várias di-

visões da Junta de Freguesia. Procurando ouvir 
os seus testemunhos e recolher sugestões so-
bre a freguesia e o trabalho que desempenham 
na mesma. 

Educação Mobilidade Ação Cultura e  Espaço Participação
e Desporto  Social, Envelhecimento  Público e Serviços
   Habitação Ativo  e Espaços ao Cidadão 
   e Saúde  Verdes

22 SET (5ª) 28 SET (4ª) 6 OUT (5ª) 12 OUT (4ª) 20 OUT (5ª) 26 OUT (4ª)

Convite

Agenda das Sessões Participativas



Foreigners

Portuguese
for

Online Classes - Remote Teaching
Annual Course
September 15th 2022 to July 15th 2023

Sign up now!
Form available online at: www.jf-campodeourique.pt

Cost: €20 / month| Non-Voters: €50 / month

| PERFIL DA FREGUESIA  |
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Campeões!

Torneio 
InterCAFs

A equipa de Futebol de Salão, no escalão sub-15, do Lisboa Futebol 
Clube, está de parabéns e é um orgulho para a nossa Freguesia e 
para o nosso país! Depois de terem conquistado o título de Cam-
peões Nacionais, foram à Holanda disputar a componente Euro-
peia da Community Champions League. E voltaram com dois pré-
mios! São os Campeões Europeus de sub-15 e ficaram em 3º lugar 
na competição geral. 

Os alunos dos CAFs de todas as 
escolas básicas da nossa Fre-
guesia disputaram um anima-
do torneio, nas instalações do 
CACO. Os jogos foram muito 
disputados e, no final, não hou-
ve uma única equipa que não ti-
vesse conquistado um dos vá-
rios troféus. Parabéns a todos os 
alunos e monitores! 

Homenagem

Para homenagear os oito jovens 
da equipa do Lisboa Futebol Clu-
be, bem como a sua equipa técnica, 
que voltaram da Holanda com o tí-
tulo de Campeões Europeus, foi pin-
tado um mural na Quinta do Lou-
reiro. A iniciativa partiu do Projeto 
Bairro Meu e teve o apoio da Junta 
de Freguesia de Campo de Ourique, 
da Fundação Benfica e da GEBALIS.

| DESPORTO E EDUCAÇÃO  |

| PERFIL DA FREGUESIA  |

Flávio, Martim, Miriam, Gonçalo, Luís, Rúben, Simão 
e Cristiano são os oito jogadores da equipa de Fute-
bol de Salão sub-15 do Lisboa Futebol Clube e ficarão 
para sempre na nossa memória.

Treinados por Miguel Orlando e Fábio, capitaneados 
pelo Rúben e pelo Simão, foram à Holanda disputar a 
final da Community Champions League e regressaram 
com o título de campeões europeus. «Foi inesquecível», 
respondem, quando alguém lhes pergunta como foi 
participar e ganhar tantas medalhas. 

Os heróis
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Exposições

Concertos

A Biblioteca/Espaço Cultural 
Cinema Europa recebeu, nos 
últimos meses, várias exposi-
ções. 

Com a mostra «Os Suspeitos 
do Costume», realizada no âm-
bito do projeto EcoFreguesias 
XXI, puderam ser vistos os re-
síduos mais encontrados em 
limpezas de praia, promoven-
do uma reflexão sobre as suas 
origens e sobre o impacto na 
nossa vida. Com «Santa-Bárba-
ra - Capista de Zeca» homena-
geámos o designer José Santa 
Bárbara, autor das capas dos 
discos de Zeca Afonso. A expo-
sição «Árvores Nativas em Por-
tugal» permitiu que fizésse-
mos uma viagem à descoberta 
das espécies de árvores nativas 
e características da flora portu-
guesa. 

Por ocasião do 47º aniversário 
da independência de Cabo Ver-
de, houve um concerto de mú-
sica cabo-verdiana na Biblio-
teca/Espaço Cultural Cinema 
Europa, com Sofia Carvalho, 
Armando Tito, Iemilson do Ro-
sário e Nando Andrade.

Algumas semanas antes, a Aca-
demia de Amadores de Música 
trouxe ao auditório da Bibliote-
ca/Espaço Cultural Cinema Eu-
ropa o concerto «Cantigas de 
Santa Maria». No final de Agos-
to, contámos ainda com o con-
certo “jovens cantores do mun-
do” onde participaram artistas 
de vários países. 

| CULTURA  |



9|N.º 10 - Setembro 2022

| CULTURA  |

Depois dos Santos Populares e como é costume, 
a Marcha de Campo de Ourique desfilou pelas 
principais ruas da Freguesia e atuou no adro da 
Igreja de Santo Condestável e no adro da Igreja 
de Santa Isabel, para agradecer o grande apoio 
que recebe sempre de todos quanto aqui vi-
vem. Durante todo o percurso, dezenas de pes-
soas aplaudiram os marchantes, em ambiente 
de grande alegria. 

Festas de Santa Isabel
Depois de dois anos de interrupção forçada devido à pandemia COVID-19,  

as Festas de Santa Isabel voltaram à nossa Freguesia.

Marcha de
Campo de Ourique

Durante o fim de semana, houve espetáculos 
de malabarismo e cuspidores de fogo, uma 
pequena feira com as típicas barraquinhas, 
uma atuação da Marcha de Campo de Ouri-
que e o já famoso porco no espeto. No sába-
do, a Grande Noite de Fado, este ano em co-
laboração com a Fundação Amália Rodrigues, 
contou com a atuação da fadista Daniela Gi-
blott e levou centenas de moradores ao adro 
da igreja. As festas terminaram com a tradi-
cional bênção do pão e das rosas, celebrada 
pelo Padre José Manuel Pereira, Pároco de 
Santa Isabel. 
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| BREVES  |

Projeto 
RADAR

Decorreu, em Campo de 
Ourique, mais uma ação 

do Projeto RADAR. 

Este Projeto da Santa Casa da Mi-
sericórdia de Lisboa, em parceria 
com a PSP e as Juntas de Fre-
guesia tem como objetivo iden-
tificar a população com mais de 
65 anos e construir sistemas de 
base comunitária de coesão so-
cial. A Junta de Freguesia de 
Campo de Ourique tem colabo-
rado ativamente neste projeto e 
foi graças ao RADAR que, logo 
em 2020, no primeiro confina-
mento, foi possível apoiar, com 
grande rapidez, todos os senio-
res da Freguesia que precisaram 
de ajuda para fazer compras de 
supermercado e farmácia. 

________

Mercearia Social nos Sete Moinhos
A Junta de Freguesia de Campo de Ourique apresentou, no início 
de julho, o projeto da Mercearia Social que vai ser construída na 
Rua dos Sete Moinhos. Este projeto é uma parceria entre a Junta 
de Freguesia e o Curso de Arquitetura da Universidade Autóno-
ma de Lisboa. Através da criação deste novo espaço de serviços e 
de convívio para a população a Junta procura dinamizar aquela 
zona da Freguesia. 

Ser Bombeiro
Os alunos do CAF da EB San-
to Condestável fizeram uma vi-
sita ao Quartel dos Bombeiros 
Voluntários de Campo de Ouri-
que. As crianças levaram alguns 
bens alimentares, que doaram 
aos Bombeiros e, em troca, fica-
ram a saber o que significa ser 
bombeiro e como é feito aque-
le trabalho tão importante para 
toda a comunidade. Foi um dia 
muito especial para as crianças 
e para os bombeiros de Campo 
de Ourique! 
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Balcão SNS24
Já está em funcionamento o Balcão SNS24, no edi-
fício da Junta de Freguesia, com o objetivo é faci-
litar e promover o acesso aos serviços digitais e de 
telessaúde entre os cidadãos e os profissionais de 
saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS), através 
de criação de condições de maior proximidade e 
redução de barreiras em lidar com os meios técni-
cos ou mesmo pela sua inexistência.

Faça a sua marcação contactando os serviços da 
Junta de Freguesia:

E-mail: geral@jf-campodeourique.pt 
Telefone: 213 904 748 ou 213 931 300 
Presencialmente: Rua Azedo Gneco, 84, 2º andar. 

________

Linha verde  
Higiene Urbana 

A Junta de Freguesia de Campo de Ourique tem 
uma linha verde para a Higiene Urbana! Ligue 800 
911 307 para fazer sugestões ou reportar qualquer 
situação relativa ao nosso espaço público. 

________ 

Venda Responsável 

Decorreu, junto de vários estabelecimentos co-
merciais da nossa Freguesia a primeira ação de 
uma grande campanha de sensibilização para a 
venda responsável de bebidas alcoólicas, produtos 
de tabaco e jogos sociais.  Esta iniciativa conjun-
ta da PSP - Comando Metropolitano de Lisboa, da 
Câmara Municipal de Lisboa e da DICAP (ARS Lis-
boa e Vale do Tejo) - Equipa de Prevenção de Lis-
boa, conta com o apoio da Junta de Freguesia de 
Campo de Ourique e vai continuar nos próximos 
meses, de maneira a chegar a todas as lojas do 
bairro que vendem estes produtos. 

Posto de  
Carregamento Giras

Está finalmente ativado o Posto de Carregamen-
to de Bicicletas Gira, na Rua Tomás da Anuncia-
ção, junto ao Jardim da Parada. Em conjunto 
com o Posto de Carregamento das Amoreiras, 
este é um passo muito significativo para o me-
lhoramento da mobilidade em Campo de Ouri-
que, tornando a nossa Freguesia mais acessível, 
menos poluída e com menos ruído. 

| BREVES  |
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Higiene Urbana: 
1 ano depois

Pusemos em marcha o plano  
para a modernização e reforço  

dos serviços de higiene urbana, 
avançando com a criação de piquetes 

para responder a situações pontuais (…) 
com a abertura do maior concurso  

de contratação de cantoneiros  
que alguma vez fizemos.

É impossível ignorar, ao fim de quase um ano 
de mandato, o aumento da sujidade da cidade 
de Lisboa. Além da recuperação da atividade 
económica, com foco em especial no turismo, 
os confinamentos aumentaram o incumpri-
mento das regras e a seca extrema que vive-
mos impôs-nos limitações ao nível da utiliza-
ção de água nas lavagens.

A mudança de mandato fez caducar os con-
tratos de delegação de competências assina-
dos no mandato passado, reduzindo assim os 
meios e as competências a exercer pela Junta 
de Freguesia. Foi decisão deste Executivo man-
ter os mesmos serviços, priorizando a Higiene 
Urbana, mantendo a recolha de sacos em vol-
ta de eco-ilhas bem como o trabalho 7 dias por 
semana. 

Esta priorização exigiu, como sempre, fazer es-
colhas difíceis, cortando outros investimentos 
e despesas noutros departamentos e áreas de 
atuação da Junta, mas não permitiu evitar uma 
degradação da reposta existente na sua pleni-
tude. Não é possível, na incerteza das compe-
tências que teremos ou que a Câmara assumi-

ria de volta, investir no futuro e salvaguardar as 
contas desta autarquia e os direitos dos seus 
trabalhadores.

Com a clarificação da situação e a assinatura 
dos contratos em julho pusemos em marcha o 
plano para modernização e reforço dos servi-
ços de Higiene Urbana, avançando com a cria-
ção de piquetes para responder a situações 
pontuais, com foco em lavagens mais eficazes 
e ambientalmente sustentáveis, com a aquisi-
ção de nova frota elétrica, aumentando a velo-
cidade e agilidade da recolha na malha densa 
e consolidada do nosso bairro, e com a abertu-
ra do maior concurso de contratação de canto-
neiros que alguma vez fizemos. 

O trabalho de garantir um Campo de Ourique 
Mais Limpo tem de ser um trabalho partilha-
do entre a Junta de Freguesia e a Câmara Mu-
nicipal, mas da nossa parte podemos prometer 
a recuperação dos nossos níveis de serviços e a 
melhoria da resposta, em toda a linha, cobrin-
do até uma parte dos problemas que resultam 
das falhas na recolha que a Câmara Municipal 
tem sentido e que entendemos ter de apoiar 
como imperativo de cooperação institucional e 
de relação com a nossa comunidade. 

Campo de Ourique Mais Limpo depende de to-
dos, todos os dias. Nós cá estaremos para ga-
rantir que os próximos três anos, serão mais 
três de anos de melhoria e de exigência no ser-
viço que prestamos. 

 Pedro Costa 
Presidente da Junta de Freguesia de Campo de Ourique

| EDITORIAL  |


