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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 a 6ª f. - 10h/19h, sáb - 10h/17h30 
Última 4ª f. do mês abre às 11h30 - Encerra domingos e feriados
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  |
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Entre 21 e 26 de março regressará ao Jardim da 
Parada a Feira do Livro de Poesia, para a qual con-
vidamos desde já todos os fregueses. Esta ação 
permitirá dinamizar o nosso jardim com bancas 
para a venda de todo o tipo de livros de poesia. 

No entanto, a Feira do Livro de Poesia será um es-
paço, como em outras edições, polivalente. Pode-
rá contar com muitas atividades diferentes, para 
todas as idades, como tertúlias, workshops, visitas 
guiadas à Casa Fernando Pessoa e até um con-

| DESTAQUE  |

Feira do Livro
de Poesia

Este ano, a 21 de março, a Junta de Freguesia de Campo de Ourique  
e a Casa Fernando Pessoa voltam a unir esforços para celebrar  

o Dia Mundial da Poesia.
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certo. Poderá conhecer a programação em deta-
lhe seguindo as nossas redes sociais ou consul-
tando o site www.jf-campodeourique.pt .

Manteremos o programa Poesia Estendida, nas-
cido dos anos de pandemia para celebrar o Dia 
Mundial da Poesia. Neste sentido, os fregueses 
são convidados a levantar a sua bandeira com 
versos poéticos impressos na Casa Fernando Pes-

soa ou na Biblioteca/Espaço Cultural Cinema Eu-
ropa, a partir de 14 de março. Os participantes de 
edições anteriores são, também, convidados a 
reutilizar as bandeiras passadas. 

Estas iniciativas inserem-se na política de investi-
mento na cultura, nomeadamente na poesia, ele-
mento tão marcante da nossa identidade”. 

| DESTAQUE  |
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| HIGIENE URBANA  |

te uma maior flexibilidade e capacidade na ação, 
em espaços de tempo mais curtos, permitindo 
ainda poupança de água nas operações de lim-
peza de recantos. Não obstante o trabalho contí-
nuo destas equipas de Higiene Urbana para lim-
peza e manutenção do Espaço Público este só é 
possível com a contribuição de todos, adotando 
boas práticas. 

Com estes investimentos, o piquete de reforço 
para limpezas pontuais, flexível e de resposta rá-
pida entrou em funcionamento no início do pas-
sado mês de fevereiro, encontrando-se ao serviço 
da freguesia. A autarquia de Campo de Ourique 
introduziu ainda alterações aos trabalhos de var-
redura para aumentar a capacidade de limpeza 
dos dejetos caninos. Este novo paradigma permi-

“O piquete de limpeza da Higiene Urbana encontra-se já  
em funcionamento, na sequência da proposta vencedora  

do Orçamento Participativo”

Piquete de Limpeza  
em Funcionamento



7|N.º 12 - Março 2023

O correto tratamento dos resíduos, recicláveis 
ou não, que já não nos têm utilidade é um dos 
principais aspetos da higiene urbana que de-
pende das boas práticas de todos. A separa-
ção do lixo é essencial pois não só permite re-
duzir os custos associados à reciclagem, como 

também protege a saúde pública e o ambien-
te. Nos meios urbanos, como é o caso da nos-
sa Freguesia, torna-se também essencial ape-
nas depositar o lixo nos contentores nos dias 
da recolha próprios. Consulte os dias de reco-
lha do lixo. 

Separação e Recolha do Lixo
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Tendo a proteção animal como uma prioridade 
da Junta de Freguesia de Campo de Ourique foi 
efetuado, em parceria com a Associação Falésias 
e Girassóis, um censo às colónias de gatos de rua 
da freguesia.

Este trabalho permitiu identificar e desenvolver 
uma resposta para melhorar a vida dos animais 
sendo, com esse objetivo, construído um protó-
tipo de abrigo para gatos nas oficinas da Junta 
de Freguesia - a instalar em breve.

A par deste, estão planeadas a instalação de ou-
tros quatro abrigos semelhantes até ao final da 
primavera. 

Os efeitos positivos do arvo-
redo em meio urbano para o 
conforto bioclimático estão ex-
tensamente comprovados por 
estudos científicos, desempe-
nhando, por exemplo, um papel 
importante na amenização das 
ilhas de calor.

Neste sentido, aumentar a co-
bertura arborizada é um dos 
objetivos da Junta de Freguesia 
de Campo de Ourique (ver ru-
brica “repositório de projetos”, 
p.14). 

No entanto, nem sempre nos é 
possível plantar árvores em tan-
tos locais quanto desejaríamos, 
seja devido a constrangimen-
tos à superfície (como varandas 
projetadas, outros elementos 
existentes, etc.) ou no subsolo 
(infraestruturas).

Para estas situações, a Junta de 
Freguesia desenvolveu uma so-
lução de baixo custo, com baixa 
manutenção e que providencia 
uma parte dos benefícios do ar-
voredo urbano: a Ecotree. O pri-
meiro protótipo foi já instalado 
na interseção da rua Tenente 
Ferreira Durão com a rua Almei-
da e Sousa, com sucesso, sendo 
objetivo da Junta de Freguesia 
a breve replicação em outros 
nove locais. 

________

Ecotree

Abrigos para gatos

| BREVES  |
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Passeios Culturais
A Junta de Freguesia de Campo 
de Ourique continua a promover 
mensalmente os muito queridos 
passeios culturais. 

No mês de dezembro, visitámos 
o Museu Nacional de Arte Anti-
ga. Em janeiro, o passeio cultural 
visitou o Museu do Dinheiro, na 
Baixa de Lisboa. Já em fevereiro, 
visitámos o Museu do Ar, no con-
celho de Sintra, onde fregueses 
de todas as idades puderam par-
ticipar numa visita guiada. 

Relembramos que estes pas-
seios são organizados mensal-
mente e são destinados a todas 
as idades, sem custos para o fre-
guês. Junte-se a nós! 

________

À conversa com...
Depois do sucesso da conversa com João D’Ávila e dando segui-
mento à proposta do movimento “CampOvivo”, continuamos a ru-
brica “À conversa com…” na qual contámos com a presença de Ada 
de Castro na Biblioteca/Espaço Cultural Cinema Europa.

Numa conversa intimista conduzida pela investigadora Maria Es-
pírito Santo, a fadista e atriz moradora em Campo de Ourique re-
velou ao público histórias da sua vida, obra e percurso. 

A conversa foi gravada e encontra-se disponível no nosso canal de 
Youtube. 

| CULTURA  |

A biblioteca, enquanto espaço dinamizador da comunidade local 
realiza uma série de workshops para os fregueses. 

Em dezembro a biblioteca realizou uma primeira sessão do Wor-
kshop de Cerâmica para Famílias orientada pela formadora Tatiana 
Ferreira à qual se seguiu, em março, uma segunda sessão.  

Destas sessões, nasceu uma exposição coletiva da Cerâmica para 
Famílias intitulada “Matéria Prima”, inaugurada a 2 de março e que 
ficará em exposição na Biblioteca/Espaço Cultural Cinema Europa 
até ao dia 25 de março. 

Em fevereiro, a biblioteca realizou ainda o Workshop de Construção 
de Livros Pop-Up com Puxador. Estes livros, com mecanismos em 
papel, incutem movimento às páginas, permitindo aos participan-
tes criarem um livro único para a sua própria narrativa. 

Workshops na Biblioteca/Espaço 
Cultural Cinema Europa
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A Biblioteca/Espaço Cultural Cinema Europa rece-
beu entre 12 de janeiro e 18 de fevereiro a exposição 
de Mito Ferreira “Eis senão quando…”.

Foram organizadas, com a presença da artista, visi-
tas orientadas para pessoas cegas à exposição, tendo 
sido recebidos dois grupos de visitantes, da Associa-
ção Promotora do Ensino dos Cegos e da Fundação-
-Lar de Cegos de Nossa Senhora da Saúde. 

Todos os fregueses tiveram assim oportunidade 
de conhecer mais um pouco da obra da artista. 

| BREVES  |

Exposição 

“Eis Senão
Quando...”

Concerto
de Natal

A Junta de Freguesia de Campo de 
Ourique organizou uma série de con-
certos de natal dispersos pela fregue-
sia. Tivemos o gosto de contar com 
ampla participação dos fregueses 
nestas sessões. 

Desfile e Concerto  
de Carnaval 

No passado dia 20 de fevereiro, de forma a assi-
nalar o carnaval, a Junta de Freguesia de Campo 
de Ourique organizou um Desfile Infantil com as 
crianças da freguesia. 

Saídas da Igreja Santo Condestável, as nossas 
crianças desfilaram pela freguesia, contornando o 
Jardim da Parada onde, pelas 15:30 os fregueses 
puderam assistir a uma apresentação de ritmos 
pela Oficina de Percussão BatucaBoa. Por fim, pe-
las 16:30, deu-se início ao concerto de carnaval de 
Fábio Allman & Banda Berimbau.

O desfile contou com o acompanhamento dos 
monitores das CAF, da colaboração da PSP e ain-
da, com a presença da equipa de higiene urbana 
na cauda do desfile, garantindo a limpeza após a 
passagem do mesmo. 
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Community 
Champions League

A equipa do Lisboa Futebol Clube, de Campo de 
Ourique, recebeu em fevereiro uma jornada da 
Community Champions League disputada na 
Quinta do Loureiro, na qual participaram as equi-

pas dos restantes bairros municipais da cida-
de. Esta liga reúne jovens de vários bairros num 
campeonato que alia a vertente desportiva à ver-
tente social e comunitária. 

________

| DESPORTO E JUVENTUDE  |

Mariana Salvado
Gabinete de Comunicação

Mariana Salvado tem 23 anos, 
é licenciada em Marketing e 
Publicidade pelo IADE e fre-
quenta o curso profissional de 
fotografia do Instituto Portu-
guês de Fotografia. Morado-
ra do bairro de Campo de Ou-
rique desde que tem memória, 

começou a sua ligação à Jun-
ta de Freguesia com 17 anos, 
ao desempenhar funções não 
remuneradas como ajudante 
do Programa Praia Campo In-
fância. Uma vez maior de ida-
de tornou-se monitora do Praia 
Campo e ainda do Programa 

Férias Radicais. Neste momen-
to, desempenha funções no 
gabinete de comunicação da 
autarquia: “Sinto que aqui pos-
so evoluir mantendo-me em 
casa, num ambiente muito es-
pecial e com caras amigas”. A 
Mariana gosta da qualidade 
de vida que o bairro proporcio-
na, quer pela sua tranquilidade 
quer pelas pessoas que nele vi-
vem e trabalham. 

| PERFIL DA FREGUESIA |
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Bilha 
Solidária

Foi estendido o prazo do programa 
“Bilha Solidária”. Através deste apoio, 
os fregueses contemplados podem 
ter acesso por mais um ano, até de-
zembro de 2023. Contacte-nos para 
ter acesso ao apoio. 

Pausa Letiva
Para as escolas que funcionam por semestre,  

janeiro trouxe três dias de pausa letiva. 

A Junta de Freguesia de Campo 
de Ourique, através das respos-
tas da Componente de Apoio à 
Família, preparou um progra-
ma cheio de atividades para 
as crianças que frequentam as 
escolas JI/1º ciclo do agrupa-
mento Manuel da Maia. Entre 
outras, as nossas crianças rea-

lizaram o peddy-paper “À des-
coberta de Campo de Ourique” 
e assistiram à leitura encena-
da do livro “Manel e Chico des-
cobrem o Teatro Romano”, ati-
vidades realizadas em parceria 
com: Biblioteca Espaço Cultu-
ral Cinema Europa e projeto Ci-
clopes. 

| AÇÃO SOCIAL  |
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| LICENCIAMENTO  |

Balcão do licenciamento
Já está em funcionamento na Sede da Junta de Freguesia de Campo de Ourique,  

de segunda-feira a sexta-feira, das 9h00 às 12:30 e das 13:30 às 17h00

Está em funcionamento o bal-
cão do licenciamento no qual a 
Junta de Freguesia disponibiliza 
aos seus comerciantes um canal 
próprio para facilitar o acesso aos 
licenciamentos de Ocupação de 
Espaço Público e de Ocupação 
Temporária de Espaço Público. 
Este serviço está localizado na 
Sede da Junta de Freguesia de 
Campo de Ourique, na Rua Aze-
do Gneco nº 84, 2º andar, funcio-
nando de segunda-feira a sex-
ta-feira das 9h00 às 12:30 e das 
13:30 às 17h00. Adicionalmente, é 
possível marcação prévia através 
do 213 931 300 ou licenciamen-
to@jf-campodeourique.pt 

________

Licenciamento 
de animais

Os animais de companhia, além de serem verdadeiros ami-
gos, têm alguns encargos associados.

É obrigatório por lei o registo inicial do seu animal de es-
timação num veterinário, após o qual é necessário o li-
cenciamento.

Este é um processo que, para além de vital para a verifi-
cação da saúde do seu animal, é essencial para se asse-
gurar um eficaz controlo populacional na comunidade, 
combater o abandono, manter as bases de dados atuali-
zadas e facilitar a adequação das políticas públicas às ne-
cessidades da população. 

As raças perigosas ou potencialmente perigosas carecem 
de documentação adicional que pode consultar nesta tabe-
la ou no site da Junta de Freguesia de Campo de Ourique. 
Para além da modalidade presencial, a Junta de Fregue-
sia está a desenvolver um modo digital para este serviço. É 
sempre necessário ter consigo, além dos documentos lista-
dos, o seu Cartão de Cidadão e N.º de Identificação Fiscal. 
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Repositório
de Projetos

Plano de Arborização 
de Campo de Ourique

Uma das competências das Juntas de Fregue-
sia é o planeamento. Não obstante a execução 
e financiamento destas intervenções ser depois 
do âmbito municipal, seja através de contratos 
de delegação de competências com as Juntas 
de Freguesia ou execução direta por parte da 
CML, este trabalho de planeamento e desenho 
de projetos desenrola-se de forma contínua, 
trabalhando para a melhoria do nosso território.

Desta forma, e integrando os contributos re-
colhidos no FÓRUM Campo de Ourique 2030, 
temos elaborado diversos projetos para inter-
venções no Espaço Público da Freguesia. Estes 
projetos são também alvo de atualização e mo-
dernização regular até nos ser possível assegu-
rar a sua implementação.

Assim, no espírito de participação e cidadania 
ativa promovida por este fórum, vimos desta 
forma partilhar com a população o trabalho de-
senvolvido, criando para isso a rúbrica “Reposi-
tório de Projetos”, tanto na revista como no site 
da Junta de Freguesia.

Nesta edição damos-lhe a conhecer o plano de 
arborização de Campo de Ourique, através do 
qual se prevê a plantação de cerca de 200 no-
vas árvores. 
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| REPOSITÓRIO DE PROJETOS  |

200
NOVAS 

ÁRVORES
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Habitação

Pelos últimos dados disponíveis,  
Campo de Ourique será a segunda 
freguesia da cidade onde o valor  
por metro quadrado mais subiu  

na última década. Assistimos assim, 
sem surpresa, ao surgimento  

do tema da Habitação no topo das 
prioridades da discussão sobre  
o futuro aquando dos debates  

do Fórum Campo de Ourique 2030.

Mais do que tomar posição sobre as medi-
das em debate na discussão pública do paco-
te Mais Habitação, do Governo, que dominam 
neste momento o espaço público-mediático, 
devemos aproveitar o momento para reafir-
mar e centrar a nossa intervenção na exigên-
cia da reabilitação e reconversão do patrimó-
nio público.

No universo da próxima década, só a Habita-
ção Pública garantirá a defesa da diversidade, 
a garantia da manutenção dessa que é a maior 
riqueza deste bairro único, a defesa da força 
desta comunidade onde escolhemos viver.

Em primeiro lugar a reabilitação do patrimó-
nio municipal devoluto na Rua Maria Pia e a 
recuperação profunda dos edifícios munici-
pais da Rua dos Sete Moinhos, em relação aos 
quais nos manteremos atentos de modo a ga-
rantir a sua efetiva concretização, a adequação 
dos projetos e o acompanhamento das obras, 

mesmo agora que estão finalmente vertidos 
na carta municipal da habitação da cidade de 
Lisboa.

Além disso, este é o momento para exigir e ga-
rantir que aquele que é simultaneamente o 
maior potencial de criação de espaço habitá-
vel e a maior barreira urbanística de Campo de 
Ourique se transforme, tornando-se o verda-
deiro coração do bairro: O Quartel da Ferreira 
Borges tem o potencial para acabar definitiva-
mente com a divisão física entre Santa Isabel e 
Santo Condestável, mas também para garan-
tir a maior operação de Habitação Pública de 
Campo de Ourique.

Numa segunda linha, também o edifício da 
Presidência do Conselho de Ministros é uma 
oportunidade que não podemos desperdiçar 
por forma de garantir habitação pública no 
prazo de execução do PRR (2026).

Num bairro altamente denso, quase sem ex-
pectantes, marcado pela reabilitação e pela 
gentrificação, este é um caminho fundamen-
tal e urgente, e não podemos perder a impor-
tância do momento, a abertura do quartel de 
Campo de Ourique é a garantia de que Mais vi-
verão mais e melhor em Campo de Ourique e 
esse é o nosso maior compromisso com todos 
os moradores. Só assim garantimos que este 
bairro continuará a ser dos que cá nasceram, 
cresceram ou simplesmente cá escolheram vi-
ver, um só bairro, para todos, desde a Avenida 
de Ceuta até ao Largo do Rato. 

Pedro Costa 
Presidente da Junta de Freguesia de Campo de Ourique

| EDITORIAL  |


