
A edificacao da igreja de Santa Isabel tem infcio em 1742, sendo 0 seu projeto
da responsabilidade do engenheiro militar, Carlos Mardel. Durante a sua
construcao, prolongada durante mais de duas decades, a sede da paroquia fica
instalada na Ermida de Santo Ambrosio (edificada em 1738), localizada na Rua
de Santo Ambrosio (actual Rua Dom Dinis).

Planta da frequesio de Santa Isabel, Sargento-Mor Jose Monteiro de
Carvalho, 1756-1768 (Torre do Tombo)

A freguesia de Santa Isabel (cuja autoridade era simultaneamente eclesiastica e
administrativa) foi institufda, pelo Cardeal-Patriarca de Lisboa D. Tomas de
Almeida, em 1741, na sequencia de um pedido efetuado pelos moradores das
freguesias de Sao Jose, Santa Catarina, Sao Sebastiao da Pedreira, e Santos-o
Velho, alegando que padeciam grande incomodo para a odministrociio dos
Sacramentos, pela grande distancia das suas freguesias. Para constituicao da
nova freguesia, dedicada a Rainha-Santa, sao destacados territories das
referidas circunscricoes.

A Freguesia de Campo de Ourique foi criada em 2012, no ambito da
reorganizacao administrativa da capital, sendo 0 resultado da uniao de duas
freguesias mais antigas: Santa Isabel e Santo Condestavel,

A Freguesia de Campo de Ourique



Em 1834 e inaugurado 0 Cemiterio Ocidental de Lisboa, ou Cerniterio dos
Prazeres, definido na Quinta dos Condes da Ilha, sobranceira ao Vale de

Santa Isabel conheceu um crescimento exponenciallogo apos 0 Terramoto de
1755, tendo side um dos espacos de eleicao para refugio da populacao, Nos
pianos de reconstrucao da cidade de Lisboa, a freguesia, foi um dos locais
escolhidos para a edificacao do novo Palacio real e de um grande bairro que 0

/
envolveria. Foi tarnbern apos 0 terramoto, a partir de 1758, que foi edificado 0

quartel militar, estrutura que passa a limitar a Este 0 Campo de Ourique. 0
Quartel acabou por tornar-se um foco de atracao populacional e,
consequentemente, um motor de urbanizacao da area na qual foi implantado.
o quartel foi palco de diversos episodios relevantes no ambito das lutas liberais
e republicanas, que acabaram por imortalizar os seusprincipais intervenientes,
os Regimentos do 4 e 16 de Infantaria na toponimia da freguesia.

A nova freguesia, entao no suburbia da cidade, apresentava contornos sinuosos
e tentaculares, abarcando um vasto territorio que se estendia ao Convento de
Sao Bento, Palacio das Necessidades, Hospital Militar da Estrela, Rua da Escola
Politecnica, e a Campolide.

E no centro deste espacoque surge0Campode Ourique, uma dasmaiores areas
da freguesia, um extenso campo agricola com limites bem definidos, cuja
primeira referenda remonta a 1741. Campo de Ourique acabou, pela sua
dimensao, por emprestar 0 seu toponirno a area envolvente, perpetuando na
atualidade toda a suahistoria e memoria. Em1758, nasMemories Paroquiais de
Santa Isabel, 0 prior da freguesia aponta a inexistencia de antiguidades dignas
de memoria, e de onde nam tem sahido homens insignes. Com efeito, a
freguesia era preenchida na sua quase totalidade por campos e quintas
agricolas, entrecortados por uma multiplicidade de ermidas, erguidas na sua
maioria logo apos 0 Terramoto de 1755. Existiam, porern, algumas casas
conventuais de grande influencia na freguesia, tal como a de Sao Bento, as
Trinas do Rato, Sao Filipe Nery, Senhor Jesusda Boa Morte, e 0 Noviciado da
Cotovia.



Nas decadas de 30 e 40 a freguesia moderniza-se, sendo alva de inurneras
transforrnacoes. Emtermos urbanfsticos, aAvenida AlvaresCabral,planeada em
1910, e finalmente inaugurada. A edificacao do Cinema Europa e do Jardim
Cinema, ambos em 1931, e do Mercado, em 1934, acabam par impulsionar a
desenvolvimento de novas habitos sociais. Num contexto administrative, em

Ao longo de cerca de oito decades a bairro de Campo de Ourique esteve em
constante ampliacao em direcao a Oeste e a SuI.Durante este perfodo a aspeto
campesina desta area vai dando lugar a grelha de rUBSe a um modo de vida
urbano, com caracterfsticas muito proprias. A identidade deste bairro e fruto de
uma cornbinacao de diversos fatores (a sua localizacao,a tracado urbanfstico, e
as grupos socioeconomlcos que a vieram habitar), e desenvolveu-se sobretudo
como forma de sobrevivencia face ao seu isolamento na cidade, acabando par
transforrna-lo num bairro singular na cidade.

E tarnbem a partir de finais do seculo XIX que, com a desenvolvimento da
industria no Vale de Alcantara e ao longo da zona ribeirinha, a periferia da
freguesia, nomeadamente a margem esquerda do Vale de Alcantara (RuaMaria
Pia, Arco do Carvalhao, Terramotos, Rua de Campo de Ourique, e zona dos
Prazeres),se tornou no local de fixacao do operariado. A presenca deste grupo
socioeconomico gerou a aparecimento de novas praticas sociais,como a criacao
de coletividades culturais e recreativas, e simultaneamente novas modelos
habitacionais, como as vilas e patios. A grande proximidade entre grupos
economicamente desfavorecidos e a pequena e media burguesia, que se instala
no novo bairro, torna-se uma das marcas da freguesia, sentida ainda na
atualidade.

Em 1878 e aprovado 0 projeto de urbanizacao de Campo de Ourique. Tracado
pelo Municipio, no ambito do programa de expansao e melhoramentos da
capital, esta iniciativa destacou-se pelo seu pioneirismo, e pela forma como
adequou as principles da Escola Portuguesa de Urbanismo Moderna as pre
existencias do espacoe asexigencias dos «novas tempos».

Alcantara, a Sudoeste de Campo de Ourique. Ate finais do seculo XIX sao estes
as unicos grandes equipamentos existentes em Campo de Ourique.
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A freguesia de Campode Ourique, palco privilegiado do crescimento desta zona
da cidade a partir do Terramoto, reune no seu arnago uma multiplicidade de
territ6rios com Hist6ria e identidades muito diversas, sendo esta
heterogeneidade social e cultural uma das suasmarcasmais relevantes.
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Igreja de Santo Condestavel, Ant6nio Passaporte, 1954 (AF- CML)

Uma nova par6quia exigia um novo templo, cujo projeto foi entregue ao
Arquiteto Vasco Regaleira.Durante a sua construcao a sede da par6quia ficou
sediada na Igreja NossaSenhora das Dores, na Rua do Patrocfnio. A igreja de
Santo Condestavel e inaugurada em Agosto de 1951, sendo para ai trasladados
os restos mortais do Santo Condestavel.

resultado do crescimento populacional da freguesia, e criada em 1934, pelo
Cardeal Patriarca Manuel Cerejeira, uma nova par6quia, dedicada a D. Nuno
Alvares Pereira, 0 Santo Condestavel, Alguns dos territ6rios das freguesias de
Santa Isabel e Sao Pedro de Alcantara sao destacados para integrarem a nova
par6quia. A freguesia (civil) surgira em 1959.


