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| 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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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.

CULTURA

Mensagem do Presidente

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

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)
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| AÇÃO SOCIAL |

Férias para os mais novos
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 decorreu 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 animação preencheram o primeiro mês das férias de verão destas crianças. De 1 a 5 de agosto
teve também lugar um programa de recuperação de aprendizagens de Português e Matemática, para as crianças do 1º e
2º ciclos, contando, para além
dos estudos, com muitas atividades lúdicas.

Praia
Sénior
Este ano, o programa Praia
Sénior da Junta de Freguesia de Campo de Ourique regressou! E permitiu levar 160
dos nossos fregueses à praia,
entre 4 e 18 de julho.
Um programa que se repetiu 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.

N.º 10 - Setembro 2022
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| DESTAQUE |

Fórum

CAMPO DE
OURIQUE 2030

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

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.

Setembro e Outubro várias Sessões Participativas

Nesse sentido, terão lugar durante os meses de

vemos ter.
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onde todos os fregueses; moradores, comerciantes, membros de associações, entre outros, poderão dar a sua opinião sobre qual o bairro que de-

| DESTAQUE |

Agenda das Sessões Participativas
Educação
Mobilidade
Ação
Cultura e
e Desporto		
Social,
Envelhecimento
			Habitação
Ativo
			e Saúde		

Espaço
Público
e Espaços
Verdes

Participação
e Serviços
ao Cidadão

22 SET (5ª)

20 OUT (5ª)

26 OUT (4ª)

28 SET (4ª)

6 OUT (5ª)

12 OUT (4ª)

Convite
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 conjunto de reuniões que o Presidente e o Executivo tiveram com os trabalhadores das várias di-

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

N.º 10 - Setembro 2022
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Portuguese
for

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

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

Online Classes - Remote Teaching

Annual Course

September 15th 2022 to July 15th 2023

| DESPORTO E EDUCAÇÃO |

| PERFIL DA FREGUESIA |

Os heróis
Flávio, Martim, Miriam, Gonçalo, Luís, Rúben, Simão
e Cristiano são os oito jogadores da equipa de Futebol 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.

Homenagem
Para homenagear os oito jovens
da equipa do Lisboa Futebol Clube, bem como a sua equipa técnica,
que voltaram da Holanda com o título de Campeões Europeus, foi pintado um mural na Quinta do Loureiro. 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.

Torneio
InterCAFs

Campeões!
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 Campeões Nacionais, foram à Holanda disputar a componente Europeia da Community Champions League. E voltaram com dois prémios! 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 Freguesia disputaram um animado torneio, nas instalações do
CACO. Os jogos foram muito
disputados e, no final, não houve uma única equipa que não tivesse conquistado um dos vários troféus. Parabéns a todos os
alunos e monitores!
N.º 10 - Setembro 2022
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| CULTURA |

Exposições
A Biblioteca/Espaço Cultural
Cinema Europa recebeu, nos
últimos meses, várias exposições.
Com a mostra «Os Suspeitos
do Costume», realizada no âmbito do projeto EcoFreguesias
XXI, puderam ser vistos os resíduos mais encontrados em
limpezas de praia, promovendo uma reflexão sobre as suas
origens e sobre o impacto na
nossa vida. Com «Santa-Bárbara - Capista de Zeca» homenageámos o designer José Santa
Bárbara, autor das capas dos
discos de Zeca Afonso. A exposição «Árvores Nativas em Portugal» permitiu que fizéssemos uma viagem à descoberta
das espécies de árvores nativas
e características da flora portuguesa.

Concertos
Por ocasião do 47º aniversário
da independência de Cabo Verde, houve um concerto de música cabo-verdiana na Biblioteca/Espaço Cultural Cinema
Europa, com Sofia Carvalho,
Armando Tito, Iemilson do Rosário e Nando Andrade.
Algumas semanas antes, a Academia de Amadores de Música
trouxe ao auditório da Biblioteca/Espaço Cultural Cinema Europa o concerto «Cantigas de
Santa Maria». No final de Agosto, contámos ainda com o concerto “jovens cantores do mundo” onde participaram artistas
de vários países.
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| CULTURA |

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.

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 Ourique e o já famoso porco no espeto. No sábado, a Grande Noite de Fado, este ano em colaboração com a Fundação Amália Rodrigues,
contou com a atuação da fadista Daniela Giblott e levou centenas de moradores ao adro
da igreja. As festas terminaram com a tradicional bênção do pão e das rosas, celebrada
pelo Padre José Manuel Pereira, Pároco de
Santa Isabel.

Marcha de
Campo de Ourique
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 vivem. Durante todo o percurso, dezenas de pessoas aplaudiram os marchantes, em ambiente
de grande alegria.

N.º 10 - Setembro 2022
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| BREVES |

Projeto
RADAR
Decorreu, em Campo de
Ourique, mais uma ação
do Projeto RADAR.
Este Projeto da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, em parceria
com a PSP e as Juntas de Freguesia tem como objetivo identificar a população com mais de
65 anos e construir sistemas de
base comunitária de coesão social. A Junta de Freguesia de
Campo de Ourique tem colaborado ativamente neste projeto e
foi graças ao RADAR que, logo
em 2020, no primeiro confinamento, foi possível apoiar, com
grande rapidez, todos os seniores da Freguesia que precisaram
de ajuda para fazer compras de
supermercado e farmácia.

________

Ser Bombeiro

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 Autónoma de Lisboa. Através da criação deste novo espaço de serviços e
de convívio para a população a Junta procura dinamizar aquela
zona da Freguesia.
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Os alunos do CAF da EB Santo Condestável fizeram uma visita ao Quartel dos Bombeiros
Voluntários de Campo de Ourique. As crianças levaram alguns
bens alimentares, que doaram
aos Bombeiros e, em troca, ficaram a saber o que significa ser
bombeiro e como é feito aquele trabalho tão importante para
toda a comunidade. Foi um dia
muito especial para as crianças
e para os bombeiros de Campo
de Ourique!

| BREVES |

Posto de
Carregamento Giras
Está finalmente ativado o Posto de Carregamento de Bicicletas Gira, na Rua Tomás da Anunciação, junto ao Jardim da Parada. Em conjunto
com o Posto de Carregamento das Amoreiras,
este é um passo muito significativo para o melhoramento da mobilidade em Campo de Ourique, tornando a nossa Freguesia mais acessível,
menos poluída e com menos ruído.

Balcão SNS24
Já está em funcionamento o Balcão SNS24, no edifício da Junta de Freguesia, com o objetivo é facilitar 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 técnicos 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.

________

________

Venda Responsável

Linha verde
Higiene Urbana

Decorreu, junto de vários estabelecimentos comerciais 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 conjunta da PSP - Comando Metropolitano de Lisboa, da
Câmara Municipal de Lisboa e da DICAP (ARS Lisboa e Vale do Tejo) - Equipa de Prevenção de Lisboa, 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.

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.

N.º 10 - Setembro 2022
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| EDITORIAL |

Higiene Urbana:
1 ano depois
ria de volta, investir no futuro e salvaguardar as
contas desta autarquia e os direitos dos seus

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.

trabalhadores.
Com a clarificação da situação e a assinatura
dos contratos em julho pusemos em marcha o
plano para modernização e reforço dos serviços de Higiene Urbana, avançando com a criação de piquetes para responder a situações
pontuais, com foco em lavagens mais eficazes
e ambientalmente sustentáveis, com a aquisição de nova frota elétrica, aumentando a velo-

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 incumprimento das regras e a seca extrema que vivemos impôs-nos limitações ao nível da utilização de água nas lavagens.

cidade e agilidade da recolha na malha densa
e consolidada do nosso bairro, e com a abertura do maior concurso de contratação de cantoneiros que alguma vez fizemos.
O trabalho de garantir um Campo de Ourique
Mais Limpo tem de ser um trabalho partilhado entre a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, mas da nossa parte podemos prometer

A mudança de mandato fez caducar os contratos de delegação de competências assinados no mandato passado, reduzindo assim os
meios e as competências a exercer pela Junta
de Freguesia. Foi decisão deste Executivo manter os mesmos serviços, priorizando a Higiene
Urbana, mantendo a recolha de sacos em volta de eco-ilhas bem como o trabalho 7 dias por
semana.

a recuperação dos nossos níveis de serviços e a

Esta priorização exigiu, como sempre, fazer escolhas 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 plenitude. Não é possível, na incerteza das competências que teremos ou que a Câmara assumi-

dos, todos os dias. Nós cá estaremos para ga-
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melhoria da resposta, em toda a linha, cobrindo 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 torantir que os próximos três anos, serão mais
três de anos de melhoria e de exigência no serviço que prestamos.
Pedro Costa
Presidente da Junta de Freguesia de Campo de Ourique

