
CAMPO DE OURIQUE

A CDU - Coligação Democrática Unitária, vem ao 
encontro da população de Campo de Ourique 
para prestar contas em relação ao mandato que 
agora se conclui. 
Como é do conhecimento geral a CDU assumiu 
responsabilidades no Executivo da Junta de 
Freguesia, com o vogal Nuno Figueira a assumir 
o pelouro da Cultura e das colectividades a nível 
cultural.

ACTIVIDADE CDU
Nos primeiros dois anos de mandato a CDU realizou 
uma série de iniciativas do foro cultural, essen-
cialmente na Biblioteca/Espaço Cultural Cinema 
Europa.
 
• Participámos numa iniciativa dedicada a Bento 
de Jesus Caraça e a Biblioteca Cosmos, através de 
uma exposição e de uma série de debates, onde par- 
ticipou o nosso camarada e amigo Ruben Carvalho.

• O primeiro aniversário da Biblioteca com diversas 
actividades musicais, leitura para jovens e  
adultos, teatro, exposição pintura.

• É de destacar uma “Noite de Fados” promovida 
pelo Lisboa Futebol Clube, uma colectividade  
da Quinta do Loureiro que, tendo embora 
no desporto o seu principal objectivo, nunca 
descurou  a componente cultural como 
complemento da sua vocação desportiva.

O Lisboa Futebol Clube, que recentemente 
comemorou 87 anos de existência (foi fundado 
em  6 de Junho de 1934) não escapou à crise que 
os “anos da troika” vieram agravar. E teve, 
naturalmente, que cercear as suas actividades 
quer no plano desportivo, quer no plano  cultural. 
As “Noites de Fados” constituíam uma tradição 
que vinha dos primórdios da sua existência e que 
a CDU ajudou agora a reeditar.
 
Com o surgimento da pandemia a actividade 
cultural na freguesia (e no País) sofreu um revés 
considerável. 

Para a CDU (e salvaguardando naturalmente as 
prioridades económicas e sociais das populações) 
a cultura é um bem, uma necessidade e um 
direito que não podem ser apagados da vida das 
pessoas.

Mesmo nos tempos mais difíceis há que criar 
condições para o exercício da actividade cultural, 
imprescindível ao desenvolvimento humano e ao 
usufruto da liberdade.
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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 
Também na Assembleia de Freguesia a CDU, 
através dos seus dois eleitos, não deixou de 
intervir e acompanhar as diversas frentes de 
actividade que têm repercussão na vida daqueles 
que residem na freguesia ou que aqui trabalham.
 
Depois da reestruturação administrativa de 2012, 
que alterou o mapa das freguesias de Lisboa, a 
freguesia de Campo de Ourique formou-se das 
antigas freguesias de Santo Condestável e Santa 
Isabel. A diversidade de zonas, como a Quinta do 
Loureiro, Sete Moinhos, a zona alta de Campo de 
Ourique ou Santa Isabel, requer soluções nem 
sempre coincidentes no domínio dos transportes, 
da pavimentação das ruas, da higiene urbana, 
da habitação. Além da actividade do pelouro 
da cultura da CDU, os eleitos na Assembleia 
de Freguesia tiveram actividade constante em 
diversas áreas da freguesia:
 
• Contactos com a população da Quinta do 
Loureiro sobre o abandono a que o bairro tem 
sido votado, tanto pela Gebalis como pela 
freguesia, sobre questões tão importantes como 
o abandono da manutenção dos edifícios, a 
limpeza dos arruamentos, o corte de água junto 
ao parque infantil
 
• Nos Sete Moinhos com a falta de limpeza, a 
infestação de ratos nas casas mais distantes 
do bairro, o abandono a que foi votado o 
Andorinhas e que acabou por fechar devido 
a diversos problemas, tão comuns a diversas 
colectividades de Lisboa.

• A luta contra a aplicação da Lei-quadro da 
transferência de competências para as Autarquias 
Locais foi realizada pelos eleitos da CDU que 
solicitaram a convocatória de uma assembleia 
de freguesia para discutir e deliberar sobre esta 
matéria. Os entraves colocados na convocatória 
desta assembleia nos prazos estabelecidos pela 
Lei-geral não foi da vontade das forças políticas 
que fizeram aprovar esta lei, como aconteceu um 
pouco por todo o País. Como é óbvio a proposta 
da CDU foi recusada pelos eleitos do PS e PSD.

A transferência de mais competências para 
a freguesia traz mais problemas de recursos 
Humanos, financeiros e materiais agravando  
a resposta às necessidades da população.
 
Congratulamo-nos com a ligação, pela Carris, de 
uma carreira pública entre os bairros da Avenida 
de Ceuta e a zona central de Campo de Ourique 
reivindicada há muitos anos pela população dos 
bairros.
 
Foi na Padaria do Povo, colectividade em que 
Bento de Jesus Caraça fundou e albergou a 
sua Universidade Popular, que se realizou uma 
sessão pública da CDU com a população de 
Campo de Ourique. Nesta sessão, que contou com 
a presença do candidato da CDU a presidente 
da Câmara Municipal de Lisboa, João Ferreira, 
discutiram-se os problemas colocados pelos 
moradores da freguesia e as propostas da CDU 
para a sua melhoria e desenvolvimento.
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