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O Notícias do Parque celebra 16 anos
de vida com 96 edições na rua, desde
2001. 
Poderá parecer pouco tempo, mas, na
verdade, muita história já foi escrita.
Lembro-me perfeitamente da primeira
vez que entrei no recinto da Expo 98,
antes da sua abertura, apenas aberto
aos jornalistas, e da sensação que foi
olhar, do terraço do gabinete de
imprensa para o vasto terreno virgem,
pronto a abrir para a última exposição
do século. Imaculado. Sem ninguém. À
espera. E foi então que aconteceu, a
grande exposição. Um dos verões mais
intensos que vivi nesta nossa grande
cidade. Experiência única, impossível de
igualar. E já lá vão quase 20 anos (a cele-
brar para o ano).

Passados 3 anos nascia o Notícias do
Parque que, no Terreiro dos Corvos, ao
som de uma Tuna, que, numa noite

quente, celebrava a sua primeira edição.
Com um terço das páginas e um quar-
to da tiragem de hoje. O objectivo:
fomentar a união no Bairro contando as
suas histórias e dando a conhecer as
pessoas que escolheram esta margem
do rio para viver, criar família, envelhe-
cer. Se as pessoas conhecerem melhor
a história do seu bairro mais cuidado e
orgulho terão por ele. Maior será o seu
conhecimento sobre ele. Maior será o
seu envolvimento com ele. Maior será o
seu amor por ele (Não é por acaso que
“ADORO O MEU BAIRRO” aparece
tatuado na nossa capa há dezenas de
anos.)  Se as pessoas se conhecerem
melhor, entre si, mais unidas serão. E
quanto mais unidas forem, mais coeso e
próspero o bairro será.  Talvez um dia,
voltemos ao tempo em que cumpri-
mentávamos as pessoas com que nos
cruzávamos na rua. Lembro-me de ser
miúdo e andar na rua com o meu avô

e de ele cumprimen-
tar praticamente
todas as pessoas que
se cruzavam com ele.
Sem precisar de parar
ou de conversar. Apenas
uma troca de olhares e um
simpático bom dia. Um sim-
ples e afável cumprimento.
Talvez. Um dia. “Adoro o meu Bairro.”

SUPER BOCK SUPER ROCK
Nesta 23.ª edição de um dos melhores
festivais europeus (começa já hoje, dia
13!) os Red Hot Chili Peppers (RHCP)
regressam, 15 anos depois, ao Pavilhão
Atlântico, onde tive o privilégio de os
fotografar, da primeira linha. Com uma
máquina analógica, em slide. Tive que
esperar 3 dias pela revelação dos rolos.
Hoje acordei com uma fotografia, tirada
naquele preciso instante, pelo meu
irmão, no aeroporto de Atenas, dele

abra-
çado ao

baterista dos
RHCP. Lembrei-me

dos tempos em que eu e o meu irmão
aguardávamos ansiosos pelo lançamen-
to de um novo álbum dos RHCP. De,
finalmente, o irmos comprar e não con-
seguirmos arrancar com o carro
enquanto não ouvíssemos o CD no
rádio do carro.
Como o tempo passa e os tempos
mudam, mas o que importa é que o
sentimento permaneça.

Miguel F. Meneses

EDITORIAL
NOTÍCIAS DO PARQUE, 16 ANOS DE VIDA.
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Nos dias 2, 3 e 4 de junho, realizou-se no Parque das Nações, a 15ª
edição do Arraial dos Navegantes (AdN), o melhor Arraial de
Lisboa, segundo a votação promovida pelo site NiT (www.nit.pt
um site especializado em conteúdos da área do lazer, em particu-
lar sobre a cidade de Lisboa).
A edição de 2017, o AdN, continuou a merecer destaque no pro-
grama das Festas de Lisboa, tendo tido destaque em diversos
roteiros da cidade e em vários órgãos de comunicação social, o
que consolida o nosso Arraial, como um evento de referência
neste período especial de festividades. 
A cada ano que passa a preparação e realização do AdN é mais
exigente e mais complexa, pelo que o apoio e o envolvimento de
várias entidades e parceiros, com destaque para a Junta de
Freguesia do Parque das Nações, são fundamentais para o suces-
so do mesmo. Só com a colaboração e compromisso de todas as
entidades oficiais e empresas foi possível garantir o sucesso de
um evento criado para a Comunidade do Parque das Nações,
mantendo a tradição de inaugurar a época dos Arraiais Populares
da Cidade de Lisboa.
Este ano foi possível consolidar as melhorias introduzidas nos

anos anteriores, como sejam a fila única para o serviço e a dispo-
nibilização de equipamento sanitário mais higiénico e confortável
e sempre em perfeitas condições de utilização. Aumentámos
ligeiramente a área e foram colocados mais stands, o que permi-
tiu mais empresas estarem presentes no recinto.
Introduzimos ainda, de forma experimental, a utilização do copo
reutilizável. Uma ação que em muito vai contribuir para a dimi-
nuição do impacto ambiental, com a realização do AdN, substi-
tuindo por completo a utilização dos copos de plástico. Esta inicia-
tiva irá estar em pleno no AdN 2018.
Durante o Arraial, passaram pelo recinto mais de 12.000 pessoas,
que puderam usufruir dos cerca de 2.200 lugares sentados, e, no
seu conjunto, consumiram mais de 1.350 Kg de sardinhas e mais
de 1.250 Kg de carne, e cerca de 250Kg de polvo, entre muitas
outras iguarias. Foram servidos milhares de litros de cerveja,
sangria e sumos. Estes números demonstram a grande adesão da
comunidade a este evento, o que muito nos alegra e dá força para
continuar, mas que também justificam os momentos de maior
aperto e dificuldade em servir, num curto espaço de tempo, nas
horas de maior afluxo de pessoas. Fica o compromisso de con-

tinuarmos a tentar melhorar no próximo ano. Já estamos a tra-
balhar para que tal aconteça.
A animação musical ao vivo, todas as noites, própria do ambien-
te de Arraial, garantiu um ambiente sempre animado e diversifi-
cado musicalmente, quer em palco quer com atuações no meio do
público, procurando surpreender a cada momento quem nos visi-
ta. Este ano, mais uma vez, contou ainda com a inclusão de vários
momentos de animação promovidos por entidades e empresas
do Parque das Nações, inclusive com o desfile das “marchas juve-
nis”, realizado pelos alunos das escolas do Parque das Nações.
O AdN desde o seu início, é um evento comprometido com a causa
ambiental e com a preocupação de minimizar a pegada ecológica
deixada pela realização do Arraial, através de ações concretas
levadas a cabo pela Equipa Ambiental do AdN, sendo a mais visí-
vel a preocupação com a recolha seletiva dos resíduos. Também
nesta área o AdN se destacou. Segundo a Direção Municipal de
Higiene Urbana da CML, o AdN foi o Arraial que fez a maior quan-
tidade de recolhas de resíduos e o que obteve a maior percenta-
gem de recolha seletiva.
Todo este sucesso não seria possível sem o contributo decisivo

dos cerca de 250 voluntários, com várias caras novas que a cada
ano se juntam a esta grande equipa organizadora constituída
pelos Escuteiros do Agrupamento 1100 do Parque das Nações e
pelos diversos grupos da comunidade Paroquial, que com uma
dedicação de louvar, se empenharam com um sentido de serviço
à comunidade e sempre com muita alegria e entusiasmo, ajuda-
ram a criar um ambiente de festa e de Santos Populares, mas
também familiar e de Comunidade.
Tal como nas edições anteriores, o Arraial dos Navegantes no
Parque das Nações insere-se num conjunto de eventos que têm,
como principal objetivo, a angariação de fundos para o pagamen-
to do empréstimo contraído para a construção da Igreja do
Parque das Nações e respetivo complexo paroquial.
Por fim, mas não menos importante, cabe-nos um agradecimen-
to profundo a todas as empresas e comerciantes do Parque das
Nações que apoiaram o Arraial, e a todos os que participaram
nesta festa, e de um modo particular a todos os que ajudaram na
organização, com muitas horas de dedicação e esforço. Até à 16ª
edição do Arraial dos Navegantes a 1, 2 e 3 de junho de 2018.
Obrigado a todos!

ARRAIAL DOS NAVEGANTES - SANTOS POPULARES
BALANÇO DO EVENTO 

Judo / Ballet
Parque das Nações!

(a partir dos 3 anos)

Informações: 913705447 - clubedejudohajime@gmail.com

Rua do Cais das Naus, 12
1990-067 Expo Norte

Rua Gaivotas em Terra, 317
1990-601 Expo Sul

Largo dos Bombeiros Voluntários
1885-018 Moscavide
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Rua ilha dos Amores - Lote 4.07.01 - Loja 22E - 1990-118 lisboa | Tlm.: 928 026 024  |  Email: dpaula.rcl@gmail.com

Aberto de 2ª a 6ªfeira das 12h00 às 15h00

COMIDA TRADICIONAL 
PORTUGUESA

Menu Económico   

7.90€
1 Bebida
Entradas

Prato Principal
Sobremesa

Café





Horário de funcionamento: segunda a sexta das 9h-21h - sábado das 9h-19h   
geral@clinica-t.com | www.clinica-t.com | 913 747 437 | Alameda dos Oceanos lote 3.11.07 loja B - 1990-136 Lisboa

Ortondontia I Odontopediatria | Prótese FIxa | Endodontia |  Higiene Oral e Branqueamento 
Periodontologia | Implantologia e Cirurgia Oral | Dentisteria Estética e Restauradora

Já pensou em alinhar os seus dentes de forma quase invisível?
Venha conhecer-nos e saber as várias opções que existem para si!
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José Moreno, primeiro presidente

eleito para a Junta de Freguesia do

PN, faz um balanço do seu mandato.

Depois de muitos anos a lutar pela criação
desta freguesia como foi ter sido o primeiro
presidente da Junta? 
É um orgulho para mim, para a Associação de
Moradores e Comerciantes do Parque das
Nações e para todas as pessoas que me acom-
panharam nesse longo percurso. Publiquei, já este
ano, um trabalho sobre o processo de criação da
Freguesia do Parque das Nações, que dediquei a
“Todos aqueles que sempre acreditaram”, porque,
na verdade, num processo tão longo e complexo
como este, muitos foram os que, embora desejan-
do a unificação de todo este território numa única
autarquia, duvidavam que isso viesse a suceder, nos
tempos políticos que então se viviam. Ter ultrapas-
sado todos os obstáculos e conseguido a criação da
Freguesia do Parque das Nações com um desenho
territorial coeso foi e é muito gratificante para todos
nós. Lembro que a zona da Expo 98 abrangia dois
municípios (Lisboa e Loures), três juntas de fre-
guesia (Santa Maria dos Olivais, Sacavém e
Moscavide) e ainda tinha a gestão operacional da
Parque Expo.  O que hoje é óbvio representa
muitas horas de dúvida, por vezes, quase desâni-
mo, dedicadas a lutar pelos interesses dos mora-
dores e comerciantes do Parque das Nações.
Ser o primeiro presidente da Junta de Freguesia é
uma honra, pela confiança depositada pela grande
maioria dos eleitores do Parque das Nações. É
ainda uma honra ter trabalhado dentro e fora da
Junta com equipas e parceiros que nos momen-
tos decisivos colocaram em primeiro lugar o inte-
resse público, em particular o interesse do Parque
das Nações e da sua cidade. É que nunca deve-
mos esquecer que o Parque das Nações, apesar
das suas características e, em alguns casos, equipa-
mentos próprios, é parte integrante da cidade. Da
nossa cidade. E mantendo aquilo que o caracteri-
za, nomeadamente a arquitectura ousada e os
equipamentos específicos, o Parque das Nações
tem de acompanhar o progresso da cidade e não
ficar parado nos anos 90 do século passado. Por
outras palavras, direi que defendo um Parque das
Nações fiel à sua génese de modernidade e não
um território transformado num “museu” perdido
e desenquadrado no tempo. Queremos um terri-
tório vivo, sempre aberto à modernidade e ao
progresso natural dos anos se seguem. O Parque
das Nações é isso mesmo, o  pólo mais impor-
tante da modernidade da cidade. E Deve manter
esse paradigma.

Que balanço faz deste mandato?
Pode parecer um lugar comum falar em balanço
positivo. Convém, todavia, avivar a memória. A

Freguesia do Parque das Nações partiu do zero.
Sem orçamento, sem verbas, sem pessoal,
sem logística, sem sede. No dia seguinte à
vitória nas eleições era essa a nossa
situação. O primeiro ano foi essencial-
mente dedicado a resolver proble-
mas para a instalação e funciona-
mento efetivo dos Órgãos, sobre-
tudo da Junta de Freguesia. Muita
garra e amor à camisola de todas
as equipas. Em simultâneo tive-
mos o anúncio da extinção da
Parque Expo, que afinal ainda
não se extinguiu, com conse-
quências gravíssimas nomeada-
mente para a libertação e afecta-
ção de parcelas de terreno para
construção de equipamento públi-
co, como é o caso das escolas. Mas
não só. Temos equipamentos que
custaram milhões a  apodrecer, como
é o caso da Torre Galp, do Clube do Mar
ou da Porta do Tejo. A Marina está a
definhar de dia para dia, sem que se vislum-
bre uma solução rápida para os seus proble-
mas de exploração, igualmente devido ao facto
da Parque Expo ainda não se encontrar extinta.
O processo prolongado de transferência de com-
petências, devido à Reforma Administrativa, coin-
cidente com a instalação da Freguesia, que veio
até ao final do mandato, tem sido mais um forte
obstáculo que temos enfrentado. Percebemos
rapidamente que a herança que tínhamos não
correspondia à cidade imaginada. Nos últimos
anos do mandato, a Parque Expo manteve as apa-
rências. Na realidade tanto a Junta de Freguesia
como a Câmara Municipal receberam infraestru-
turas degradadas ou em rutura, como o sistema
de rega e o sistema de iluminação pública, para
citar apenas alguns exemplos. 
Cedo percebemos que havia apenas um caminho
para defender os interesses dos moradores do
Parque das Nações e esse caminho era a coope-
ração política e institucional com a Câmara de
Lisboa. Com o acordo coligatório com o Partido
Socialista a Junta de Freguesia ganhou estabilidade
política (o PNPN não tinha maioria absoluta na
Assembleia de Freguesia) e eficácia na ação con-
junta com a CML.
A obra feita na Gestão Urbana, na Ação Social, no
Desporto, na Cultura, na Educação, na Proteção
Civil deixa marcas de que muito nos orgulhamos
no território e na vida dos nossos fregueses. O
que construímos de raiz em apenas um mandato
é reconhecido por outras entidades através de
prémios como o Eco Freguesias e outros.

Dos objetivos propostos quais conseguiram
alcançar?
Conseguimos dois objetivos que nos últimos anos
pareciam impossíveis. Na educação, garantir a
construção da nova Escola de 2º e 3º ciclos na
zona Norte e a conclusão da Escola Parque das

Nações.
Na saúde, conse-
guimos o compromisso de
construção do Centro de Saúde na vertente
Unidade de Saúde Familiar, projecto que já tinha
sido abandonado pelo anterior governo. Ainda
não se vê, mas desta vez os projetos estão a ser
feitos e já não voltam para trás.
Iniciámos a nossa governação em contraciclo
económico, com perda de rendimentos e aumen-
to de desemprego também nas famílias do
Parque das Nações. A nossa prioridade foi dar
uma resposta social integrada, por vezes discreta-
mente, a todos os que nos procuravam com vul-
nerabilidades várias. Cumprimos com a criação
do Gabinete de Ação Social, porta de entrada
para a Loja Solidária, o Gabinete de Enfermagem,
o Transporte Solidário, o Fundo de Emergência
Habitacional, o Fundo Social de Freguesia, a revi-
talização do Centro de Dia da Qta. Das
Laranjeiras, o Gabinete de Inserção Profissional, o
Gabinete de apoio ao empreendedorismo. 
Finalmente, criámos um modelo de parceria
social exemplar, como o Serviço de Apoio
Domiciliário, os Contentores Solidários, o progra-
ma de troca de livros, entre muitos outros.
Criámos projetos que aliam a prática desportiva,
saúde e combate à solidão, com a colocação de
equipamentos desportivos no exterior e utilizan-
do as instalações das piscinas. Fizemos da
Biblioteca David Mourão Ferreira um espaço de
cultura intergeracional e acrescentámos valor
com o Coro das Nações, o Teatro das Nações e
a realização de tertúlias e exposições artísticas
envolvendo os nossos fregueses.

“A Freguesia do Parque das Nações
partiu do zero.”

“Conseguimos

dois objetivos que

nos últimos anos 

pareciam impossíveis. Na 

educação, garantir a construção

da nova Escola de 2º e 3º ciclos

na zona Norte e a conclusão da

Escola Parque das Nações. Na

saúde, conseguimos o 

compromisso de construção do

Centro de Saúde na vertente

Unidade de Saúde Familiar”

“Cedo percebemos que havia

apenas um caminho para

defender os interesses dos

moradores do Parque das

Nações e esse caminho era a

cooperação política e 

institucional com a Câmara de

Lisboa. Com o acordo coligatório

com o Partido Socialista a Junta

de Freguesia ganhou 

estabilidade política...” 
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E a Gestão Urbana?
Na gestão urbana tivemos de arrancar e fazer de
raiz algumas estruturas emblemáticas como os
passadiços na Alameda dos Oceanos, reabilitar o
sistema de rega, requalificar todos os jardins que
somavam anos de abandono. O caso mais para-
digmático são os Jardins Garcia D’Orta, os Jardins
de Neptuno com a Cascata e o Jardim das
Ondas. Desenvolvemos projetos de gestão urba-
na de proximidade e de participação como o
PN Participo. Criámos novos parques infantis em
toda a freguesia e somámos dois espaços cani-
nos que constituem um apoio a muitas famílias
do Parque das Nações.
Renegociámos contratos de limpeza e manuten-
ção para todo o território e não deixámos nin-
guém para trás. A requalificação da Centieira e
todas as intervenções no espaço público na
Quinta das Laranjeiras e Casal dos Machados,
são prova disso.
Alargámos a oferta de tempos livres na escola
pública ao segundo ciclo e também a famílias que
não têm os filhos nas AAF/CAF mas precisavam
de apoio nas férias. 
Temos um dos primeiros Planos Locais de
Segurança e Proteção Civil. Somos pioneiros na
colocação de desfibrilhadores para apoio a
emergências no espaço público.
A lista é muito longa. Tudo o que alcançámos só
foi possível com a cooperação na ação da
Câmara Municipal de Lisboa e o empenhamen-
to pessoal do Presidente Fernando Medina e do
Vice-presidente Duarte Cordeiro. Mas também
com o empenhamento de entidades nossas par-
ceiras como o Meo Arena, o Oceanário, os
Navegators Sports Club, A Música no Coração,
entre outros parceiros.

O que correu pior?
Não é tanto o que correu pior, mas o queríamos
ter feito e não conseguimos. Em muitos casos
porque os problemas a resolver não dependiam
da Junta de Freguesia. Não conseguimos concre-
tizar a revitalização da zona Sul, dada a situação
em que se encontra a Marina, por decorrência
do facto da Parque Expo, que controla este equi-
pamento, ainda não ter sido extinta. E a grande
âncora para a revitalização da zona Sul é, tal
como foi concebido na altura da elaboração
deste megaprojecto de requalificação urbana, a
Marina. A gestão da Parque Expo sobre o terri-
tório e, em particular, sobre a Marina foi um obs-
táculo que não foi possível ultrapassar em tempo
útil. Tanto nós como a CML temos estado de
“mãos atadas” por muito que quiséssemos fazer.
Esse é um desafio para o próximo mandato e
estou certo que é uma prioridade.
O mesmo problema atrasou os processos de
construção da nova Escola, conclusão da Infante
D. Henrique e da construção do Centro de
Saúde. Mas nestes casos uma task-force entre a
Freguesia, a Câmara Municipal e o Governo, tor-
nou possível o que até então era negado.

Lembro que a Parque Expo já em processo de
extinção ainda tentou fazer uma cedência a pri-
vados para estacionamento automóvel, na par-
cela atribuída à Infante D. Henrique.
Começámos a alterar toda a estrutura de ilumi-
nação pública, juntamente com a autarquia, mas
ainda há muito para fazer. São muitos milhões de
investimento que estão a ser feitos, mas que,
contrariamente ao desejável, não podem ser de
uma só vez. É um trabalho que está ser feito de
forma contínua e sustentável em termos finan-
ceiros e ambientais. Temos de substituir a tecno-
logia da iluminação baseada no mercúrio, pela
tecnologia led. Considero esta questão muito
importante para a segurança do território.
Falando de questões ambientais, não posso, tam-
bém, deixar de referir os constrangimentos que
temos tido nos últimos dois invernos, no que diz
respeito ao combate aos infestantes de jardins e
passeios, por decorrência da impossibilidade de
utilização dos produtos à base de glifosatos, con-
siderados nos últimos anos altamente nocivos
para a saúde. Se tivermos em consideração a
grande área de passeios e a fraca qualidade dos
mesmos, altamente propiciadora do aparecimen-
to de infestantes, aliadas à falta de alternativas
sustentáveis, no momento, ficamos com a noção
do drama que isso representa para quem tem a
responsabilidade de manutenção do espaço
público. 

Demos uns passos no desporto náutico, mas
ainda não conseguimos fazer desta atividade
uma âncora de atração para o Parque das
Nações.
Na Gestão Urbana apesar de tudo o que fize-
mos, e acrescentámos valor, há sempre muito
para fazer. A gestão do território é como uma
unidade de cuidados continuados. Há sempre
mais alguma tarefa, um problema, uma emergên-
cia. 

Qual a razão pela qual não se volta a candi-
datar? 
Por razões de natureza pessoal. Além disso, é
preciso dar lugar à inovação de uma equipa nova.
O PNPN estará presente na candidatura do PS
com um grupo alargado de independentes.
Damos continuidade ao projeto que nos uniu no
primeiro acordo coligatório, o desenvolvimento
e progresso do Parque das Nações e da cidade.
Não quero plagiar ninguém (sorrisos) mas tam-
bém vou continuar por aqui…

Que mensagem quer deixar a toda esta
comunidade?
Uma mensagem de estímulo, positiva, de quem
acredita na potencialidade deste espaço que
escolhemos para viver, o Parque das Nações. O
que há para fazer torna ainda mais aliciante o
desafio.
Precisamos de todos os fregueses porque juntos
vamos conseguir.
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O Parque das Nações será palco de uma corrida
noturna de 10 km e de uma caminhada de 5 km
cujo objetivo é transmitir uma mensagem de
União, Interdependência e Partilha Emocional
entre povos e culturas.

A Junta de Freguesia do Parque das Nações con-
vida toda a comunidade a correr ou caminhar
com as cores dos seus países, para juntos retratar-
mos uma moldura humana que reflita as cores de
um mundo unido.

Com início após o pôr-do-sol, a CORRIDA DAS
NAÇÕES apresenta-se como uma oportunidade
única para os participantes percorrerem de noite
as fantásticas e iluminadas avenidas do Parque das
Nações.

Assente nos pilares históricos do Parque das
Nações e da Expo98, a organização pretende pro-

mover estilos de vida saudáveis através de uma
voz de respeito e admiração por todas as pessoas
independentemente da sua origem, raça, religião
ou nação.

•  Partida e Chegada: Cais Português (junto ao
Pavilhão de Portugal)
•  Aquecimento: 18h00 
•  Abertura Blocos de Partida: 18h30
• Partida Corrida 10km: 19h00 
•  Partida Caminhada 5km: 19h15 
•  Abastecimento: 02 (no meio e no fim) 
•  Idade Corrida 10km: a partir dos 18 anos 
•  Idade Caminhada 5km: Não tem idade míni-
ma (inscrição gratuita para crianças com idade
inferior a 14 anos)  
•  Equipas: Mínimo 3 elementos 
•  Levantamento kit Atleta: 14 e 15 SET na
Piscina Municipal do Oriente (entre as 10h e
as 12h, e entre as 14h e as 20h)
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CORRIDA DAS NAÇÕES
DIA 16 DE SETEMBRO

A Empresa Municipal de Mobilidade e
Estacionamento de Lisboa (EMEL) já deu início ao
projeto-piloto de Bike Sharing, uma solução que
vai proporcionar melhor e mais mobilidade à cida-
de de Lisboa. Durante o período experimental a
rede de bicicletas partilhadas vai disponibilizar 100

bicicletas, em 10 estações, no Parque das Nações. 
Nos últimos meses, a EMEL recebeu mais de 2000
inscrições de cidadãos interessados em participar
no projeto-piloto. Durante a fase de testes, os pri-
meiros voluntários inscritos no projeto vão poder
testar o serviço de forma gratuita, tendo a opor-
tunidade de fazer recomendações que serão
incorporadas na solução final. Prevê-se que a fase
de testes dure cerca de um mês.
Com esta solução, a EMEL pretende «contribuir
para uma melhor qualidade de vida de residentes
e visitantes. A rede de bicicletas partilhadas come-
ça hoje a ser testada por voluntários, um contri-
buto muito importante e que vai permitir corrigir
eventuais aspetos que precisem de ser melhora-
dos, num processo de partilha entre a empresa e
os cidadãos. Quando estiver a funcionar na pleni-
tude, esta rede de bicicletas será uma opção de
transporte público que proporcionará uma nova
mobilidade, fácil, simples e amiga do ambiente»,
salienta Luís Natal Marques, Presidente do
Conselho de Administração da EMEL.

BIKE SHARING
FASE PILOTO JÁ ARRANCOU

Alameda dos Oceanos, 43E 
(JUNTO AO CASINO LISBOA)

Horário Verão : Segunda, Terça e Quarta das 12H às 20H
Quinta e Domingo das 12H às 22H
Sexta e Sábado das 12H às 24H

Contacto: 211 929 540 - oficinadogelado@gmail.com

Gelado Artesanal
Batidos

Crepes e Waffles
Caixas de Gelado 
0,5Lts, 1Lts e 1,5Lt
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Novos candeeiros no passeio de Neptuno  
e Alameda dos Oceanos
Na operação de renovação da iluminação pú-
blica da freguesia. as imagens mostram o tipo 
de candeeiro instalado no Passeio de Neptuno, 
mas também na Alameda dos Oceanos, entre a 
Rotunda dos Vice-Reis e Rotunda das Oliveiras 
(sentido nascente). Assim, foram instalados 41 
candeeiros, tipo “Boos Cassiopeia” (equipa-
mentos com seis metros de altura). 
No Passeio de Neptuno, entre o Passeio do 

Adamastor e Telecabine Sul foram instalados 
vinte (20) candeeiros, modelo “Cree Petway” 
cada um com quatro metros de altura.
Relativamente às árvores cujos ramos pode-
rão afetar a iluminação pública feita pelos no-
vos candeeiros elas objeto de podas cirúrgicas 
dos ramos. A operação durará cerca de duas 
semanas, sendo supervisionada por pessoal es-
pecializado.

GESTÃO URBANA

Concluída 
intervenção  
perto piscina

Várias intervenções em curso e outras já con-
cluídas visam recuperar o espaço público na 
nossa freguesia. No que aos bairros a poente diz 
respeito as imagens são elucidativas, retratando 
o trabalho feito no terreno existente à entrada 
da Piscina do Oriente - Rua Câmara Reis - e 

A obra de construção de degraus, de rampa, 
nivelamento e pavimentação do terreno com 
cubos de granito, está já concluída. Os trabalhos 
realizados incluíram desmatação e limpeza do 
terreno, nivelamento/regularização do terreno, 
construção de murete, de degraus em vários 
locais, calcetamento de pavimento, construção 
de rampa de acesso, e colocação de dissuasores 
horizontais e pilaretes no sentido de evitar o es-
tacionamento indevido devolvendo os passeios, 
atualmente ocupados pelos veículos, aos peões.

que foram substituir as que estavam coloca-
das no Rossio dos Olivais. Ali, foram subs-
tituídas em junho todos os estandartes de 
países e organizações presentes na Expo’98 
e colocadas novas bandeiras.

Bandeiras renovadas

Obras de reabilitação em espaço público

Rotunda das Oliveiras Rotunda da Peregrinação 

Turismo na Alameda dos Oceanos

Lago da Cascata

Julho é o mês em que começam a ser im-
plementadas intervenções prioritárias no 
bairro Casal dos Machados, no âmbito 
dos Contratos Locais de Segurança/CLS. A 
Junta de Freguesia do Parque das Nações 
dinamiza as entidades envolvidas e presta 
todo o apoio logístico e de pessoal técnico. 
A 22 de junho, nas instalações da Biblio-
teca David Mourão-Ferreira realizou-se 
uma reunião alargada do âmbito desses 
Contratos Locais de Segurança/ CLS para 
o Casal do Machados, zona poente da fre-
guesia. Esse lote de instituições centrou a 
sua agenda em torno de dois pontos: aná-
lise dos programas/projetos em curso da 
responsabilidade dos serviços descentra-

lizados no Bairro Casal dos Machados; e 
identificação de potenciais parceiros locais 
para a implementação das medidas previs-
tas no Plano de Intervenção e definição do 
modelo de colaboração. Foi também apre-

SEGURANÇA

CLS reforçam intervenção no Casal dos Machados

O QUE SÃO OS CLS?
O CLS - Contrato Local de Segurança 
tem como objetivo a redução de 
vulnerabilidades sociais, prevenção da 
criminalidade e da delinquência juvenil e o 
incremento do sentimento de segurança 
das populações, através da promoção da 
cooperação entre a Administração Central, 
as Autarquias e as comunidades locais.

sentado o Projeto “Juntos somos MAIS”, a 
ser desenvolvido pela JFPN em articulação 
com a Rede L&M e implementado no Bair-
ro Casal dos Machados, no âmbito do CLS 
- Contrato Local de Segurança.
Dias depois, a 27 de junho, o Gabinete de 
Segurança e Proteção da JFPN reuniu-se 
com vários representantes da Rede L&M, 
para definirem o cronograma e Plano de 
Atividades, bem como para designarem a 
entidade gestora do projeto Juntos somos 
MAIS. Este projeto, já entregue na SEAAI, 
tem em vista acolher a linha de financia-
mento que irá suportar o projeto, cujas 
atividades estão previstas ter início ainda 
neste mês de julho.

POR QUÊ O CASAL DOS MACHADOS?
O bairro Casal dos Machados, zona poente 
da freguesia do Parque das Nações, foi si-
nalizado como de intervenção prioritária no 
âmbito CLS. O que se procura implementar 
aí, por ter sido considerado necessário,  são 
medidas de intervenção prioritárias. Há já 
várias organizações da sociedade civil a tra-
balhar neste território, a par da intervenção 
atenta que a Junta de Freguesia desenvolve 
também aí, cruzando atividades de pelouros 
como a Ação social, Associativismo, Cultura, 
Desporto, Proteção Civil e outros, com o 
trabalho em rede com entidades que tam-
bém estão no terreno, como a Associação 
Entrementes, CDOM, Nutxiga, Pastoral dos 
Ciganos ou o Espaço + Vida, da Associação 
Vida Abundante. No bairro intervém tam-
bém a Rede L&M (Laranjeiras e Machados). 
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CULLTTURA

TTeatreatro das Nações
apresenta-se na
TTorrorre São Rafael
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Dia 30 de junho à noite o T
ções,, liderado ag liderado agora pelo encenador Miguel
Cavaco apresentou-se na sala de condomí

Tnio da Tororre São Rafael. Foi a 
sentação pública deste jovem grupo de tea
tro amador criado pela Cultura da J
Freguesia do Parque das Nações.
TTeatreatro das Nações fez a sua estr

,Tno Dia Mundial do Teatreatro, a 27 de março a 27 de março
varias”,Com “A , ada adaptação de textos de Karl

alentin e Monty Pyton,VValentin e Monty Pyton,   , e v e v
Tesentara apr r-se na -se na Terertúlia Da

F i    JFPN dinamizou em maio na

    riadas

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 

     
 

 

 
 

 
 

  
 

  
  

 
 

 

 
  

 
 
 
 

 

  
 
 

 

 

 

 
 

  

 

  
  

   
 

 
 
 

 

 

TTeatreatro das Na-
  cenador Miguel

  a de condomí-
a terceira apre-

m grupo de tea-
   ura da Junta de

 ações. . O grupo O grupo
   estreia pública

 a 27 de março.
  textos de Karl
  voltaria depois

 David Mourão-
    zou em maio na

    parte da Admi-
  ,  , o grupo a o grupo apre-

 Condomínias”
a e interessada.

    ultural que visa
essoas e tornar

  Parque das Na-
  arte.
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O dia 1 de junho assinala o Dia Internacional 
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VNa Escola Vasco asco da Gama parte das crianças 
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 BR eSL, deslocados da sua residência familiar   TeSL, deslocados da sua residência familiarvsimultaneamente jo
Pretende reposicionar a pessoa sénior no sistema de relações sociais, combatendo a solidão e apoiando

ecnologia da Saúde de Lisboa (EST         Tecnologia da Saúde de Lisboa (ESTdo P
vida  omoacional é uma resposta social conjunta praço Intergerama AbrogrO pr

arque das Nações (JFPN) e pela Escola Superior de T

AÇÃO SOCIAL

Envelhecimento ativo na Freguesi  
é muito mais do que um estandart
Para a população com mais de 50 anos, a

Social da JFPN,Ação   , pontualmente em pontualmente em
os,projetos com outros pelour , desen desenvolve

várias ações e programas que visam estimu-
lar o chamado “envelhecimento ativo” da
população.Virados para pessoas sós ou em
família,, independentemente dos seus nív independentemente dos seus níveis
socioculturais ou do território que habitam

eguesia,na fr , estes pr estes programas   
oferta quotidiana de acompan  
Centro de Dia da Quinta das L  

ela +,Vao projeto Vela +, , passando pelo pr passando pelo pr
estival Praia Campo Sénior o   
dades que todo o ano são di  
âmbito da programação do Par

um esf,Recentemente, n n  forço de estímorço d  

ÇO
INTERGERACIONAL

Os seniores ganham companhia 
e os estudantes recebem alojamento

ens estudantes da EST

Se é estudante da ESTeSL, procura 
alojamento e não reside no concelho de Lisboa 
contacte o Gabinete de Apoio ao Estudante.

Se tem mais de 5      
do Parque das Nações e pretende participar no “banco 
de alojamento para estudantes” de
de Freguesia para marcação de entre

da Criança e visa chamar a atenção para os 
direitos dos mais pequenos.

o Dia  fParNo rque das que das Nações    foi celebrado oi celebrado 
nas três escolas públicas com extras de brin-

AFcadeiras,, dentr dentro das atividades AAAF/C F..
primeirPara os miúdos do pré-escolar e do ro o 

ciclo, que frequentam as escolas Infante Dom 
ParVHenrique,Vasco asco da Gama e rque que das Na-

ções, houve jogos e animação com fartura - e 
nem a mascote CAFinho faltou.

fforam à oram à “Kid Fun” no estádio do  
,te a manhã.  . À tar À tarde, a EV a EVG tev

 com pinturas faciais,todos,, com pinturas faciais,   , jog jogos  
e um pequeno lanche convívio. F
aconteceu também à tarde na Escola Par
das Nações.
Já a Escola Infante Dom Henrique
nhã,um grupo de alunos participou 

Pardecorreu no rque que Marechal C
Cascais.À tarde, a Escola IDH rec  

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 

     
 

 

 
 

 
 

  
 

  
  

 
 

 

 
  

 
 
 
 

 

  
 
 

 

 

 

 
 

  

 

  
  

   
 

 
 
 

 

 

 SLB ,  , duran duran-
e fv  e  esta para 
 brincadeiras 

Festa idêntica 
  scola Par   rque que 

 log,     e, log o de mao de ma-
fu na festa esta que

Carmona, em
ebeu a “Mega

-
os gigantes, jog balões,ciais,, balões, , jog o   , r realização de bati-

 um pr,dos e karaok  kee, um pr  rograma mograma muito recheado
de toda,que preencheu a tar  , para todos. para todos.

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 

     
 

 

 
 

 
 

  
 

  
  

 
 

 

 
  

 
 
 
 

 

  
 
 

 

 

 

 
 

  

 

  
  

   
 

 
 
 

 

 

 

ulho15 de J
erá no próximo diar

ega do galar
dão ocor

-  r-nhecimento e entr
-ecorde pública cerimónia A 

.último
 em Maio , em Maiotada pela Ação Social,

-esenpracandidatura da âmbito 
Amiga do Idoso” noeguesia “Fr

ANG comoeconhecida pela r

eguesia do Par
que das Nações acaba de ser

-  r-unta de FrA J

-Ferreira que a JFPN dinamizou em maio na
Biblioteca de Marvila.
Graças ao acolhimento por par

Tnistração da Tororre São Rafael,
sentou agora a peça “Vidas Condomínias”
perante uma audiência atenta 
Tratou-se de uma iniciativa cultural que visa
levar o teatro a casa das pe  
gradualmente a freguesia do Par
ções numa referência nesta ar

ÚLLTTIMA HORA

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 

     
 

 

 
 

 
 

  
 

  
  

 
 

 

 
  

 
 
 
 

 

  
 
 

 

 

 

 
 

  

 

  
  

   
 

 
 
 

 

     sidência familiar
          endo a solidão e apoiando

eSL).     TeSL).
reguesiaunta de F pela J

Abraço Intergeraograma lançou o pr

a 
      te

 vão desde a
   nhamento do
      Laranjeiras até

  elo programa
    ou pelas ativi-
      namizadas no

rque Saudável.
 e estímulo ao

diálogo entre gerações e combate ao iso-
,lamento das pessoas de mais idade, a  a Ação

Social ç   p
 À   

g  
    

 
    

-
cional.. À semelhança de pr À semelhança de projetos semelhan-
tes muito bem-sucedidos em vários países

nacionais,europeus e até em municípios , o o
Abraço Intergeracional pretende pôr em
contacto e partilha de habitação jovens es-
tudantes do ensino superior (da Escola Su-

Tperior de Tecnologias da Saúde do Parecnologias da Saúde do Parque
das Nações- IPL) e pessoas de mais idade a
quem a presença de companhia pode ajudar

confa ter um dia a dia mais seguro e forortável.
VJá o projeto Vela ela +, por exemplo, procura

dar corpo a uma tradição da zona oriental
de Lisboa de vocação náutica à promoção
da prática física regular numa faixa etária sé-
nior que não tinha qualquer oferta no cam-
po da vela.Vá até www.jf-parquedasnacoes.
pt e procure nos separadores Ação Social e
Desporto/Cultura a oferta que a Junta de
Freguesia disponibiliza às pessoas de mais

.idade. E a E aproveite!

  e de Lisboa (EST

    55 anos, reside na freguesia 
    ende participar no “banco 

 es” deve contactar a Junta 
 de entrevista.  
-parquedasnacoes.pt
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 nformação em www.estesl.ipl.pt 

g  p ç   
Mais informação em www.jf-parquedasnacoes.pt
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O Parque das Nações conta com uma nova associação de moradores e comerciantes da freguesia , a ACIPN - A Cidade Imaginada Parque das Nações.

Faça parte deste movimento cívico pela manutenção da qualidade urbana no Parque das Nações. Saiba como no nosso site www.acipn.pt. 

Pode ainda acompanhar a nossa atividade no Facebook (www.facebook.com/acipn.associacao) ou contactar-nos através do email geral@acipn.pt.

VISITA GUIADA AO PARQUE DAS NAÇÕES
A ACIPN foi convidada e teve o prazer de acompanhar um grupo
de investigadores do Instituto de Geografia e Ordenamento do
Território (Universidade de Lisboa) e da Universidade de
Nürtingen (Alemanha) numa visita pelo Parque das Nações na
manhã do passado dia 2 de junho. Esta visita inseriu-se no âmbi-
to da preparação de um projeto de investigação que visa compa-
rar o desenvolvimento urbano (e evolução urbana posterior) do
Parque das Nações com o do Scharnhauser Park (perto de
Stuttgart) que têm em comum a recuperação de espaços inicial-
mente degradados e a organização de um grande evento como
catalisador dessa recuperação. Durante a visita prestámos todos
os esclarecimentos sobre o projeto de desenvolvimento inicial,
atual e futuro do Parque das Nações nomeadamente sobre os
principais marcos e desafios sociais e urbanísticos do território.

ACIPN NO ARRAIAL DOS NAVEGANTES 2017
A ACIPN marcou presença no Arraial dos Navegantes, pelo segun-
do ano consecutivo. Foram três dias intensos durante os quais
recebemos no nosso stand muitas pessoas a quererem conhecer
melhor a nossa associação e o nosso trabalho e a expressarem as
suas preocupações relativamente ao estado do Parque das
Nações. Ouvimos palavras simpáticas, mas, também, sugestões e
críticas que iremos ter em conta no futuro. A todos um muito obri-
gado e, em especial, aos que decidiram fazer-se sócios da ACIPN.
Um agradecimento final à Corrida Noturna Parque das Nações que
partilhou o stand connosco e à excelente organização do arraial,
sobretudo ao José Rodrigues, como sempre incansável para que
tudo corresse bem. Para o ano há mais!

ALTERAÇÕES AO PLANO DE PORMENOR 3 (PP3) - ZONA SUL 
Foi aprovada, no dia 31 de maio, em reunião de Câmara Municipal
de Lisboa, a proposta de versão final da alteração do Plano de
Pormenor 3 (PP3) – Zona Sul, para efeitos de submissão à
Assembleia Municipal. Durante o período de discussão pública, a

ACIPN submeteu uma participação onde invocando os aconteci-
mentos recentes nas obras de expansão do Hospital CUF
Descobertas, o histórico ambiental de toda aquela zona assim
como o perigo para a saúde pública que representa a inalação de
compostos orgânicos voláteis provenientes de solos contamina-
dos, questionava futuras construções no subsolo em cotas supe-
riores aos 6 metros abaixo da superfície, nomeadamente, o silo de
estacionamento sob a Rua Mário Botas. É com bastante satisfação
que constatamos que a nossa participação teve um parecer favo-
rável, tendo sido introduzida uma nova norma no regulamento do
PP3 (artigo 9.º - A) que estabelece a necessidade das operações
urbanísticas que tenham intervenção no subsolo serem sujeitas a
prévia avaliação da qualidade dos solos e, em caso de comprova-
da situação de risco para a população e para o ambiente, serem
precedidas de operação de descontaminação e/ou remediação
dos solos. Em sintonia com o disposto no artigo 11.º do regula-
mento do Plano de Urbanização, foi igualmente consagrado no
regulamento do PP3 a possibilidade da CML, em função dos resul-
tados da avaliação da qualidade dos solos, estabelecer condicio-
namentos à implantação das infraestruturas viárias, da edificação
e do índice de ocupação, incluindo o estabelecimento de limites à
construção de caves.

COLABORAÇÃO EM PROJETO EUROPEU
A ACIPN está a colaborar com o Centro de Estudos Sociais (CES) da
Universidade de Coimbra num projeto conjunto europeu, iniciado
no departamento de História da Ciência, Tecnologia e Ambiente
do Instituto Real de Tecnologia em Estocolmo (Suécia). O projeto
denominado TOXICBIO tem por objetivo recolher

testemunhos/autobiogra-
fias na Europa sobre casos
de injustiça ambiental em
que as pessoas ou comuni-
dades se viram envolvidas.
À semelhança do que já
existe nos EUA, pretende-se
construir uma base de
dados que leve ao conheci-
mento de como o impacto
no meio ambiente afeta as
populações e, desse modo,
alertar e pressionar as
empresas e o poder político
para estes problemas. O
pedido de colaboração foi
endereçado à ACIPN aten-
dendo ao nosso papel em

defesa dos moradores durante o caso dos solos contaminados nas
obras de expansão do Hospital CUF Descobertas. Assim, apelamos
a todos os interessados que de alguma forma tenham sido afeta-
dos no seu dia-a-dia pelos odores persistentes a hidrocarbonetos
na zona Sul do Parque das Nações que nos enviem o seu teste-

munho para geral@acipn.pt. Agradecemos desde já a participa-
ção de todos.

SECA NO PARQUE TEJO... OUTRA VEZ
A história repete-se, verão após verão, desde 2013. Com a chega-
da dos primeiros dias de forte calor, o pouco que sobra dos relva-
dos ganha uma tonalidade amarelada transformando todo o jar-
dim numa autêntica seara. O Parque Tejo, que conhecemos
durante mais de uma década e que era motivo de orgulho de
todos nós, não passa hoje de uma saudosa lembrança.

MAIS ÁRVORES MORTAS NA ALAMEDA DOS OCEANOS
Depois da morte de duas centenas de azinheiras nos passeios
laterais da Alameda dos Oceanos, também os carvalhos (quercus
palustris) existentes ao longo da plataforma central da Alameda,
entre o Pavilhão do Conhecimento e o Pavilhão de Portugal,

começam a mostrar sinais de pouca vitalidade. Neste momento já
é possível contabilizar mais de duas dezenas de árvores irreme-
diavelmente perdidas e outras tantas com aspeto pouco saudável.

A estas podemos ainda adicionar
mais uma dezena no passeio nas-
cente do troço mais a Sul da
Alameda dos Oceanos, em frente ao
edifício Écran. O carvalho-espanhol
ou carvalho-dos-pântanos (assim
se chama esta espécie) é uma árvo-
re caducifólia de grande porte
(pode atingir os 25 metros de altu-
ra) originária da América do Norte.
Tem uma folhagem verde que
muda para um caraterístico ver-
melho vivo durante o Outono.

Rotunda República Argentina
A toponímia caraterística do Parque
das Nações é uma herança da

Expo’98, onde se quis que os arruamentos tivessem nomes liga-
dos aos Oceanos (o tema principal da exposição) e aos seus explo-
radores, com ênfase na epopeia marítima portuguesa mas, tam-
bém, na literatura e na hidrografia. Essa toponímia começou a ser
adulterada com a alteração do topónimo do Largo Diogo Cão
(junto ao Pavilhão do Conhecimento) para Largo José Mariano
Gago, em novembro do ano passado. Nessa altura, a ACIPN foi
informada pelo Núcleo de Toponímia do Departamento de

Património Cultural da
CML de que à vulgarmente
conhecida por Rotunda da
SportTV (na zona Sul)
seria em breve atribuído
um topónimo “de acordo
com as peculiaridades da
toponímia do Parque das
Nações”. Sabemos hoje
que, pelo Edital nº
15/2017, de 27 de janeiro,
àquela rotunda foi atribu-
ído o topónimo Rotunda
República Argentina.
Refira-se apenas que a
Argentina deve o nome à
sua localização geográfi-
ca, nas margens do rio da
Prata, famoso entre os

exploradores do século XVI por ser uma das vias transitáveis
da região. O nome do país significa precisamente prata e vem
da palavra "argentum", em latim, e "argénteo", em castelha-
no. O mais curioso é que no Parque das Nações já existe a Rua
do Rio da Prata.
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Associação de Moradores e Comerciantes do PARQUE DAS NAÇÕES

Casa do Arboreto, Passeio dos Heróis da Mar – Parque do Tejo (Junto ao Parque Infantil do Gil) 

Participe, Visite-nos em: www.amcpn.pt

PROTEÇÃO CIVIL – Plano
de Emergência da
Unidade Local –
FREGUESIA PARQUE DAS
NAÇOES
Caros Associados, pela sua importância junto se
envia o Plano de Emergência da Unidade Local –
2017.
Assim, para a segurança de cada um e de nós,
aconselhamos a sua leitura de modo a que pos-
sam ser utilizados os seus procedimentos e nor-
mas em situações de ocorrência de acidente
grave ou catástrofes.
Sugerimos, também, que seja guardada, em local
apropriado, a lista dos contactos.

Acesso ao Plano através do seguinte link:
http://amcpn.pt/protecao-civil-plano-de-
emergencia-da-unidade-local-freguesia-par-
que-das-nacoes/

Conselho Público do
Pavilhão do
Conhecimento – Centro
Ciência Viva 

A Associação de Moradores e Comerciantes do
Parque das Nações foi convidada e aceitou, com
prazer, integrar o Conselho Público do Pavilhão
do Conhecimento – Centro Ciência Viva, um
órgão de participação pública, representativo de
uma comunidade alargada, da economia à ciên-
cia, educação, cultura, política e sociedade civil.

Os membros deste Conselho são escolhidos
pela representatividade nos seus sectores, pela
influência na comunidade e pela sua intervenção
cívica. A Ciência Viva valoriza especialmente a
experiência e o conhecimento de pessoas que
se distinguem pela sua prática de responsabilida-
de social, cuja ação é fundamental para enfrentar
com sucesso os desafios de sectores estruturan-

tes na sociedade portuguesa, como a educação,
a ciência e a cultura.

A primeira reunião terá lugar a 25 de Julho, dia
do 18.º aniversário do Pavilhão do
Conhecimento – Centro Ciência Viva, às 11.00.

SOLIDARIEDADE
Na sequência dos
tristes incidentes
verificados em
Pedrogão Grande,
com a perda fatal

de muitas vidas humanas, gerou-se, de mediato,
um grande movimento nacional de solidarieda-
de, na recolha e envio de bens alimentares e de
primeira necessidade.
Também na nossa freguesia, se procedeu à
recolha e envio de muitos bens oferecidos por
particulares, empresas e associações do Parque
das Nações, tendo os escuteiros promovido a
sua recolha e entrega em Pedrogão Grande.  

Assim, para a segurança

de cada um e de nós,

aconselhamos a sua leitura

de modo a que possam ser

utilizados os seus

procedimentos e normas

em situações de 

ocorrência de acidente

grave ou catástrofes.
http://amcpn.pt/protecao-civil-plano-
de-emergencia-da-unidade-local-fre-
guesia-parque-das-nacoes/
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A CRESCER EM ESPAÇO
Finalmente o núcleo do Parque das Nações con-
seguiu formalizar a utilização do espaço contíguo
ao existente. Crescer o apoio a cerca de 150 pes-
soas (70 famílias) implica espaço não só para a
preparação de cada refeição com os alimentos
para cada família, mas, também, armazenamento e
logística.

O atual espaço já se tornava demasiado pequeno
para todas as etapas necessárias ao bom funcio-
namento do núcleo. Graças à perseverança de
todos, graças à disponibilidade da Câmara
Municipal de Lisboa, conseguimos  que um espa-
ço devoluto fosse novamente útil  em beneficio
desta Comunidade, chegámos a bom porto, ou
antes a um melhor e maior núcleo.

As obras já começaram e estão quase a terminar
graças a ajuda de todos!
Como ter paredes novas?  Com a  oferta  da
Robbialac foi possível tornarmos o nosso novo
espaço a cheirar a novo!

A CRESCER NOS APOIOS

Mais uma vez a iniciativa   do Salão Robertinho
Marques conseguiu um enorme apoio de alimen-
tos para as nossas famílias!
150 kg de alimentos recolhidos à troca de um
corte de cabelo. Robertinho Marques mexeu nas
suas “influências” e teve um apoio de peso: os
maiores Youtubers portugueses.
Foi um aniversário em grande, ou melhor de

peso!
E haverá mais ações como esta em breve...

PARA CRESCER EM VOLUNTÁRIOS
Para crescer em voluntários o núcleo da Refood
do Parque das Naçoes esteve presente no Arraial
do Parque das Naçoes. A animação das festas da

comunidade permitiu divulgar o nosso con-
ceito e a nossa missão: a luta contra o des-
perdício e a ajuda a quem mais precisa. 
Deixamos novamente aqui a mensagem: 
A nossa missão é acabar com o desperdício
de alimentos preparados e a insuficiência ali-
mentar, aumentando a solidariedade comuni-
tária. Cada Núcleo Re-food realiza a missão
do Movimento na sua área geográfica através
da criação e manutenção de uma "ponte

humana" entre o excesso e a necessidade.

COMO FUNCIONA?
As pessoas são a essência do processo Re-food,
doando uma pequena quantidade do seu tempo
para o transformar em valor acrescentado para
os outros. Os funcionários dos restaurantes inves-
tem alguns minutos na recolha dos seus excessos

de comida em vez de a deitarem para o lixo. Os
voluntários investem umas horas cada semana na
sua recolha, preparação e distribuição. Cada
pequeno investimento pessoal acrescenta um
retorno significativo para todos.
Ofereça voluntarismo!

Venha juntar-se a nós!!
Rua Manuel Mendes, Lote 20, Cave D, 1800-
251 Lisboa Bº Quinta das Laranjeiras, Parque
das Nações (Moscavide)

REFOOD DO PARQUE DAS NAÇÕES: AS BASES DA SOLIDARIEDADE A CRESCER

Pode contactar-nos por telefone: 218 510 275 ou por email: refoodparquenacoes@gmail.com
E veja toda a nossa atividade em: www.facebook.com/refoodportugal



MEDICINA DENTÁRIA . PEDIATRIA . PSICOLOGIA CLÍNICA . FISIOTERAPIA . MEDICINA TRADICIONAL CHINESA/ACUPUNCTURA

Trata-se da 
sua felicidade

www.clinicabrilliant.com
Rua das Musas 9D

1990-165 Parque das Nações – Lisboa
218 278 208 / 934 306 242
geral@clinicabrilliant.com

Medicina Dentária
Dra. Carla Neves
Dra. Clara Panão
Dra. Taíse Cabral

Dra. Rafaella Magalhães
Dr. Gonçalo Cachado

Dra. Joana Caría

Pediatria
Dra. Maria José Morgado

Psicologia
Dra. Joana Sampaio

Fisioterapia
Terapeuta Bruna Santos

Medicina Tradicional Chinesa/Acupunctura
Terapeuta João Rocha
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A CDU tem todas as condições 

A lista da CDU na Freguesia  
compromisso de estarem nesta 
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enciado em Ciências Sociais, icL
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e Modernização, T

A CDU tem todas as condições 
para governar a Freguesia 
do Parque das Nações, com o 
mesmo trabalho, honestidade 
e competência com que o faz 
em outras freguesias e concelhos

Os nossos compromissos
Participação

• Orçamento Participativo, afetar 5% do Orçamento 
Anual da Junta a atividades e/ou projetos, propostos 
pelos moradores;

• Garantir o funcionamento dos Conselhos Consul-
tivos nas áreas da Educação, Manutenção do Espaço 
Público, Intervenção Social;

• Criar Comissões Locais
ações, projetos e programas concretos;

• Realizar as reuniões públicas de Junta e Assem-
bleia de Freguesia em todos os bairros do Parque 
das Nações;

• Criar o Provedor da Freguesia, entidade indepen-
dente, constituindo-se como um elemento de re-
curso dos moradores e mediar eventuais situações 
problemáticas que tenham com a Junta.

Transparência e boa gestão pública

A Junta tem de ser um exemplo de transparência e 
boa gestão. Serão criados Sistemas de Informação 
online que apresentem  de forma simples  a evolu

• Procura de soluções para garantir maior prox
dade na resposta pública dos cuidados de saúde;

• 
de estacionamento na Estrada de Moscavid
Cons. Lopo Vaz, Casal dos Machados e Centieira

• 
mento dos espaços sob gestão da Junta (Biblioteca 
David Mourão Ferreira e Piscina do Oriente);

• Intervir gradualmente nas muitas áreas expeta  

garanta a manutenção dos espaços verdes;

• Promover um amplo debate sobre o serviço p
co de transportes, a mobilidade e segurança r
viária em toda a Freguesia;

• Pressionar ativamente a CML e a EDP para a r
lução dos graves problemas de iluminação púb

• Lutar pela construção de um Pavilhão desportiv
que sirva a população e outras entidades;

• Promover a Arte Pública, dinamizando o Pa
das Nações como um Museu a céu aberto;

• Alargar o conceito de Apoio à Família aos alunos 
do 2º ciclo;

• Negociar com entidades públicas e privadas a 

Freguesia.
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Esta é uma lista de quem sabe 
e sente que é possível governar o 
Parque das Nações sem demagogi  
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online que apresentem, de forma simples, a evolu-

Melhoria da qualidade 
de vida dos cidadãos

A Freguesia tem hoje problemas complexos que 
deve enfrentar e resolver. Em face destes proble-
mas, a CDU destaca:

• Mobilização pela construção da segunda fase da 
Escola Básica Parque das Nações;
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No dia 6 de Julho apresentei a minha candidatura à Presidência da
Junta de Freguesia do Parque das Nações, na presença do candi-
dato do PS à Câmara de Lisboa, Fernando Medina.
O Jardim Garcia d’Orta foi o nosso ponto de partida para um per-
curso de cidadania, com a presença de todos, dos socialistas, dos
independentes do grupo de cidadãos “Parque das Nações Por
Nós”, e também dos que militam ou simpatizam com outras for-
ças políticas.
Saber que para vós sou quem reúne as condições para personifi-
car o que o PS e o PNPN pretendem para a freguesia onde vivo
desde 2006, com a minha mulher e os meus filhos, representa
para mim uma tremenda responsabilidade, um desafio único.
Na vida, assim como na política, uma das principais virtudes é
saber ouvir. Enquanto candidato à presidência da Junta de
Freguesia passei as últimas semanas a ouvir, com a humildade de
quem quer saber, de quem quer conhecer, de quem quer com-
preender. Ouvi com a determinação de quem quer mudar, de
quem quer fazer melhor.
Ouvi com entusiasmo representantes de instituições de solidarie-
dade social, religiosas, culturais, desportivas, instituições públicas
e privadas, ouvi cidadãos que são um exemplo na comunidade,
ouvi as forças vivas da sociedade. Foi muito importante.
Ouvi todos. Independentemente da sua condição económico-
social, das escolhas culturais ou políticas. Recebi contributos, opi-
niões e sugestões que me permitem, hoje, estar preparado para
este grande desafio.
Muito está a ser feito nas políticas sociais, devemos orgulharmo-
nos do trabalho desenvolvido pela equipa da acção social da fre-
guesia, mas queremos mais, algo que estará sempre na mente da
nossa equipa, a melhoria contínua da qualidade de vida das gen-
tes do presente e do futuro. 

Vamos criar o Conselho de Bairro, será um órgão consultivo de
apoio ao executivo que será participado pelas forças vivas da fre-
guesia, heterogéneo, envolvendo as instituições de solidariedade
social, as diversas entidades públicas, e as privadas, assim todos
partilharão melhor os recursos e dividirão entre si zonas de inter-
venção e tarefas. Será um trabalho de proximidade com as pes-
soas, os nossos seniores e os mais carenciados serão apoiados,
serão o centro de uma nova geração de políticas sociais, o Parque
das Nações será um exemplo como freguesia inclusiva. A Saúde
está na primeira linha das iniciativas da nossa equipa, o tão deseja-
do centro de saúde será uma realidade no próximo mandato.
A nossa freguesia é a mais jovem da cidade, e também a que mais
crianças acolhe. 
A Escola e a Educação irão merecer a nossa especial atenção, é
nesta idade que ocorre a estruturação da personalidade, podemos
e devemos contribuir para a construção de uma melhor socieda-
de, incutindo princípios e valores de cidadania, de respeito pelo
próximo, será neste mandato que mais escolas públicas serão
realidade. O Desporto e a Cultura serão os pilares fundamentais
desta acção, assim como as Tecnologias, melhorando a oferta
destas actividades nas nossas escolas, com novos equipamentos e
com a participação das famílias, teremos mais crianças e jovens
activos.
Em 2018 vamos comemorar o 20º aniversário da Expo 98, o maior
evento nacional da história contemporânea e aquele que deixou
marcas indeléveis na cidade de Lisboa e na vida da nossa fregue-
sia, com a Câmara Municipal de Lisboa iremos contemplar esse
legado e promover uma programação cultural condizente com a
efeméride.
Como herdeiros da Expo 98 tudo faremos para preservar e adicio-
nar valor às principais referências que ficaram, mas temos igual-

mente que ter uma atitude crítica e perceber o que há a melhorar.
Hoje, o Parque das Nações é um território consolidado, com iden-
tidade própria, sujeito a novos desafios. É nossa obrigação encon-
trar as soluções de excelência para a nossa freguesia, seguindo os
melhores padrões de sustentabilidade económica e ambiental,
nunca desvirtuando o conceito inicial do espaço público, mas há
que renovar e inovar.
O caminho que juntos teremos de trilhar, é o das pessoas.
Colocando-as sempre em primeiro lugar, no centro da nossa
estratégia. 
O nosso trabalho de proximidade marcará a diferença. De proxi-
midade com os cidadãos. De proximidade com as instituições. De
proximidade com a Câmara Municipal de Lisboa, como já referi,

grandes obras se projetam para o nosso território, este será um
mandato de fazer acontecer.
Estamos a constituir uma equipa exigente e dedicada, com pes-
soas que, tal como vós, escolhemos viver no Parque das Nações
e que em breve conhecerão. Queremos elaborar um programa
eleitoral com a participação de TODOS, é importante partilhar as
suas ideias e os seus projectos, para nós serão fundamentais,
participe. 
Contamos consigo, o Parque das Nações precisa de Todos.

Mário Patrício
Candidato PS/PNPN
Facebook: @MarioPatricioPN

Cerimónia de apresentação do candidato Mário Patrício, nos Jardins Garcia d´Orta.

O Parque das Nações precisa de Todos.

Assinatura do acordo entre o Partido Socialista e o grupo de cidadãos independentes Parque das Nações por
Nós, para o mandato autárquico 2017/2021, dando continuidade ao acordo firmado em abril de 2015.

Mário Patrício com Dr. António Mega Ferreira presidente da comissão de honra da candidatura PS/PNPN. 



Quando  vi nascer o Parque das Nações,  acreditei que

esta seria uma freguesia que se iria tornar um exemplo

de modernidade, dinâmica e inovação. Acreditei

mesmo que se iria tornar num exemplo para a cidade

de Lisboa.

Com o passar dos anos e vendo a realidade que me

rodeia todos os dias, esta não podia estar mais aquém

da minha visão para a construção de uma grande fre-

guesia.

Perante esta triste constatação só me restavam duas

alternativas, ou nada fazia, aceitando os resultados

que daí adviessem (por muito parcos que fossem), ou

fazia o que fazem os homens com determinação: metia

mãos à obra e concretizava aquilo que idealizei, aquilo

que me fez, tal como a muitos,  ter orgulho no Parque

das Nações.

Na minha visão, esta freguesia não é só mais uma fre-

guesia com jardins bonitos e cuidados, à beira rio plan-

tada, onde os meus filhos podem brincar e crescer.

Não! É mais que isso, muito mais que isso.

Esta freguesia é uma freguesia que respira cultura

pelas ruas e não só nas salas de teatro ou exposições,

uma freguesia que pensa “fora da caixa” e que se

recusa a limitar pelos dogmas estabelecidos, onde a

modernidade e a segurança imperam, e onde o medo e

a instabilidade não florescem.

Onde as corridas e os anúncios das grandes marcas de

automóveis, e a gravação de episódios das novelas

não se sobrepõem ao bem-estar e qualidade de vida

dos fregueses.

Chega de termos ruas cortadas ao trânsito, durante

dias inteiros, obrigando-nos a percorrer km’s para um

percurso que facilmente faríamos em alguns metros.

Quem mora no Parque das Nações não pode só pagar

aquele que é um dos IMI’s mais caros da cidade, sem

poder disfrutar de tudo aquilo que a freguesia tem

potencial para oferecer. Não pode ter receio de sair à

noite de casa, porque as ruas estão escuras e sem ilu-

minação ou porque os passeios estão levantados e

têm receio de cair.

Chega de ver pais, em filas intermináveis, para deixar

os filhos na escola, porque não têm onde estacionar os

carros. Quero criar sistemas de entrega das crianças

para agilizar a vida dos pais, que têm de ir trabalhar,

mas também querem ter a certeza que os filhos estão

em segurança na escola. Quero apoiar o comércio

local para que não morra ou estagne, estabelecendo

parcerias com os comerciantes para a criação de um

cartão do freguês do Parque das Nações que permita a

todos os que aqui habitam usufruir dos serviços desses

mesmos estabelecimentos a preços competitivos, ala-

vancando o consumo e dinamizando o comércio local. 

Não podemos deixar o destino da freguesia entregue a

quem não sabe cuidar dela e a quem não tem expe-

riência governativa, e em conjunto vamos criar o

Parque das Nações do Futuro!

Todos juntos pela nossa freguesia!

Candidato: Romano de Castro

Perfil biográfico do candidato

António Luís Pereira Romano de
Castro, casado, pai de quatro 
filhos, licenciado em Direito pela
Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa, 
advogado de profissão.

Desde 1974 que tem mantido
uma intensa atividade política
tendo colaborado com Francisco
Sá Carneiro e com o General
Soares Carneiro como 
mandatário concelhio da AD e
do referido General nas 
respetivas eleições.

Foi Chefe do Gabinete de vários
membros do Governo e do
Presidente da Assembleia da
República, João Bosco Mota
Amaral. O seu combate tem sido
pela afirmação de valores e
princípios na política, na plena
convicção de que é possível
fazer-se política com ética.

É membro da Associação S.
Francisco de Assis e do Clube
Internacional de Futebol (CIF)
onde pratica ténis e seu filho
mais novo joga futebol.

Possui vários louvores e 
condecorações.

De olhos no Futuro



VISÕES ESTRATÉGICAS E URBANÍSTICAS PARA O FUTURO
DA FREGUESIA

GERAIS

Preservação da Identidade do Território

Uma Presidência de Proximidade, servindo sempre os
interesses dos cidadãos e da freguesia

Reorganização funcional e administrativa da Junta de
Freguesia, de modo a que o corpo técnico e político tra-
balhem juntos 

Elevar a qualidade dos espaços públicos da zona poente,
criando passeios, estacionamento, novos espaços verdes
e novos equipamentos

Incentivar as associações, clubes e agremiações desporti-
vas da freguesia, a abrir o seu equipamento à população
escolar    

Promover o carácter itinerante da Assembleia de
Freguesia, em escolas públicas e privadas, clubes e asso-
ciações, e nos equipamentos emblemáticos 

Mobilidade

Promover a melhoria da eficiência do serviço da rede de
transporte público, quer na articulação com o transporte
pesado (metro e comboio), quer nos tempos de espera

Articular com diversas entidades a criação de parquea-

mento vídeo vigiado para bicicletas junto a estações

Pressionar a Área Metropolitana e o Município a imple-
mentar a instalação de elétrico rápido ribeirinho a ligar a
Praça do Comércio à foz do Trancão

Urbanismo / Gestão do Território

Reposição da qualidade de limpeza, deservagem e
lavagem de ruas

Instalar delegação do nosso Bairro Fiscal no Parque das
Nações  

Implementação de sistema de vídeo vigilância do
equipamento e do espaço público, no eixo central e turís-
tico do bairro

Espaços Públicos e Espaços Verdes

Reabilitar, Recuperar e Restaurar a Identidade de jardins
e espaços emblemáticos da Expo 98

Promover uma gestão participada entre a CML e a JFPN,
no Parque do Tejo e do Trancão

Criar a figura do Zelador do Espaço Público, promovendo
a sua identificação pública com cada espaço verde ou
praça

Comércio e Turismo

Marina Parque das Nações: Promover (em articulação

com outras entidades) a reabilitação da única marina de
Lisboa

Facilitar a ligação entre a Via Terrestre e Via Fluvial para
dinamizar atividades de lazer, de transporte e de turismo 

Apoio Social

Potenciar e melhorar as atividades de cariz social já em
curso

Dar formação para idosos e desempregados de longa
duração, nas escolas da JFPN fora do horário escolar

Garantir a crianças, jovens e idosos fregueses, transporte
gratuito no vaivém do PN

Educação

Garantir aos residentes a frequência da escolaridade
obrigatória em todas as suas valências no território da
freguesia

As Escolas públicas da freguesia, construídas e por constru-
ir, devem pertencer ao mesmo agrupamento escolar

Promover abertura do equipamento escolar público e
privado, a atividades culturais, comunitárias e desporti-
vas da comunidade

Saúde

Garantir nos próximos 3 anos, a certificação da abertura

do Centro de Saúde

Dinamizar práticas saudáveis nos espaços públicos da
freguesia, implementando circuito de manutenção, par-
ques ativos e parques calisténicos

Desporto / Juventude

Fomentar e apoiar a construção de equipamento para
novas valências nos clubes de reconhecida Utilidade
Pública

Estudar viabilidade de construir e rentabilizar na zona
Poente, um Pavilhão Polidesportivo

Cultura

Regressar ao conceito da Expo 98; este deve ser o local
de eleição para o encontro entre culturas

Centro Interpretativo Cidade Imaginada: dinamização e
execução da fase de expansão no Pavilhão de Portugal

Comunicação

Dinamizar os meios da JFPN, promovendo um Jornal
Digital de informação e de comunicação com a popu-
lação, aberto a todos e sem bloqueios

Retomar e atualizar o Diretório do Parque das Nações

Versão condensada, conheça mais em #NossaLisboaPN



O Bloco de Esquerda candidata-se à Assembleia

de Freguesia do Parque das Nações e à Câmara

Municipal de Lisboa para fazer a diferença. A

freguesia do Parque das Nações é uma freguesia

nova, com condições de excelência, com desafios

de Norte a Sul. Assumimos na nossa candidatura

vários compromissos para a freguesia:

1. Aumentar a oferta escolar, nomeadamente no

pré-escolar e 1º ciclo. A oferta de escolas continua

completamente desadequada da procura na

freguesia;

2. Maior transparência, nomeadamente na estru-

tura de despesas da Junta, em particular com

avençados;

3. Promover um levantamento rigoroso sobre a

existência de terrenos contaminados;

4. Reforçar a oferta de transportes públicos,

nomeadamente entre a zona norte e a Gare do

Oriente;

5. Integrar a zona mais antiga, onde estão os bair-

ros camarários, por via de melhores acessibili-

dades ao intermodal de transportes e dotá-los de

espaços verdes e equipamento escolar;

6. Criação de espaços públicos para desportos

colectivos, como futebol ou basket, e melhor

manutenção dos espaços de convívio e da ilumi-

nação pública, como no parque de merendas;

7. Dar espaço à discussão pública de decisões

que afetem a freguesia, como o planeamento do

território e novas construções, privilegiando a

consulta dos moradores;

Candidatamo-nos para responder aos desafios

da freguesia e da cidade. Lisboa tem de dar

respostas às dificuldades criadas nos últimos

anos na habitação, nos transportes, e no

emprego. Precisamos de criar condições para

que as pessoas possam continuar a viver em

Lisboa e para isso é necessária uma política

pública municipal que garanta o direito à

habitação e que pare a galopante subida de

preços no mercado imobiliário. Nos transportes

precisamos de mais qualidade, mais horários e

mais carreiras. Além disso a rede de ciclovias e de

estacionamentos tem de ser expandida com

envolvimento da comunidade. No emprego não

podemos permitir que a precariedade se instale

na Câmara Municipal e nas juntas de freguesia, o

Bloco de Esquerda defende uma política de pre-

cariedade zero para todo o município.

Fazer a 
diferença no
Parque das
Nações.
Cláudia Bonança, arquitecta, 28 anos



Por: Diogo Freire de Andrade
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Vamos aproveitar esta fase de eleições, cam-
panhas e promessas para pensarmos na
Freguesia verdadeiramente.
Pensar de uma forma estável, com longevidade e
integrada.
Não pensar de uma forma dispersa, eleitoralista
ou populista.

Pensar o que queremos para um urbanismo de
qualidade no Parque das Nações:
• Trânsito - Pensar no trânsito enquadrado com
a cidade, mas também localmente, semáforos
que funcionem, possibilitar o trânsito interno da
freguesia, seguir o plano de tráfego feito com a
Expo’98, abrir alternativas à Av. D. João II.
• Vazios Urbanos - Pensar nos vazios urbanos
que existem na Freguesia com terrenos privados
ou estatais / camarários expectantes, vazios onde
deveriam existir edifícios, escolas, centros de
saúde, equipamentos ou jardins. Pensar em algu-
mas situações que ainda não funcionam total-
mente, nomeadamente no Casal dos Machados,
zona norte perto do Trancão, Quinta das
Laranjeiras, Centieira, Parque do Tejo.
• Atravessamento da linha férrea - Pensar na liga-
ção entre os dois lados da linha férrea. Unificar o
território.

• Sistema de ciclovias - A relação entre o carro
e a bicicleta tem de ser bem coordenada para
que seja uma relação win-win. Dar condições às
bicicletas com segurança e comodidade mas não
em detrimento da circulação automóvel. É possí-
vel a coexistência.

A Junta tem de tomar a liderança, não pode ficar
sempre à espera da Câmara Municipal para ter
ideias e resolver problemas que, antes de tudo,
afetam a freguesia.

As eleições são uma oportunidade de ter uma
interação a vários níveis:
• Com associações da Freguesia.
• Com as Freguesias contíguas, do mesmo

Concelho ou de Loures.
• Com os Fregueses. Saber o que eles querem, o
que valorizam e não esperar pelo resultado das
eleições para tirar conclusões. 

Pensar no que queremos para termos uma
arquitetura de qualidade:
• Estar atentos à construção, esplanadas, stands
de vendas, marquises, ar-condicionados, chaminés,
etc..
• Incentivar o bom estado dos edifícios.
• Impulsionar a construção com boa arquitetura
do equipamento em falta, como por exemplo as
Escolas e o Centro de Saúde.
• Acarinhar os espaços verdes e revitalizá-los,
como os jardins Garcia de Orta ou o Parque
Tejo.
• Manutenção dos espaços públicos.
• Preservar pontos icónicos do Parque das
Nações como os vulcões, o passadiço na doca
dos olivais, a torre da refinaria.
• Apoiar investidores na relação com a Câmara
acompanhando os seus projetos.
• Controlar a comunicação eleitoral, desordena-
da e até abusiva na ocupação dos melhores espa-
ços do Parque das Nações muitas vezes estra-
gando os pavimentos onde são colocados e que

se mantém meses após as eleições.

Afinal qual é a Freguesia que nós queremos?
Vamos agarrar esta oportunidade e vamos per-
guntar às pessoas o que querem.
Vamos discutir entre nós e com os nossos vizinhos
ideias para o futuro.
Vamos melhorar a nossa Freguesia.

Temos o melhor Sistema do País

Como todos sabem o sistema de recolha de lixo
utilizado no Parque das Nações é  um sistema
moderno, limpo, eficaz e prescinde dos camiões
de lixo.
Este sistema foi adotado pela Parque Expo e já

tinha sido testado em várias cidades, nomeada-
mente em Barcelona onde foi implementado na
aldeia olímpica em 1992. Neste momento já há
50 cidades europeias a utilizar este método de
recolha de lixo.

A recolha de lixo por vácuo é dos mais moder-
nos da Europa e funciona por meio de válvulas
instaladas nos edifícios que são aciona-
das remotamente e de uma forma auto-
mática encaminhando o lixo para duas
centrais, uma a sul, no Cabeço das Rolas
e outra a norte, junto da ponte. É tudo
controlado por computador a partir da
central. Atingem velocidades altíssimas
tudo por baixo dos nossos pés.
No entanto, há uma série de perguntas
que devem ser postas ao sistema de lixo
do Parque das Nações, neste momento.

Como está a funcionar a recolha de lixo?
De quem é a Gestão e responsabilidade? Da
Centralsug ou da Câmara Municipal?
Não há recolha de vidro no sistema de vácuo
porquê? 

A divulgação é essencial.
Proponho que haja
ações de esclarecimen-
to para maior eficácia
do sistema. O sistema é
excelente, mas, se não
for bem utilizado, é um
desperdício. Essa divul-
gação passaria por
explicar como utilizar
em cada casa e escritó-
rio, como dividir o lixo
orgânico do lixo reciclá-
vel, como utilizar as
bocas de lixo exteriores,
explicar para onde vai o
lixo, ações junto aos colégios para entenderem a
razão para reciclar.
Há muitos utilizadores que não usam o sistema
de lixo nos seus edifícios e colocam o lixo na rua
diariamente, num canto para que os funcionários
contratados pela Câmara venham recolher. Esta
prática poderá ser por negligência, mas também
por desconhecimento, desta forma é imperativo
uma maior comunicação através dos jornais e
dos sites da Câmara e Junta de Freguesia.

Tentei contacto com a ENVAC para perguntar

todas estas questões, no entanto, a mesma reme-
teu-me para a Câmara Municipal não nos forne-
cendo quaisquer esclarecimentos. Também entrá-
mos em contacto com a Câmara que não nos
respondeu.

Pelo que eu consegui descobrir na internet a
Junta de Freguesia no seu site informa que a
recolha de lixo fora de formato ou com
características diferentes pode aceder ao site
da Câmara no portal “Na minha rua” e pedir
a recolha, o que já ajuda, mas poderá ser

complementada por instruções ao sistema usado
em exclusivo no Parque das Nações.

Em relação aos contentores públicos de lixo reci-
clável que existem em alguns pontos da
Freguesia são muito poucos e sempre cheios.
Sugiro que estes contentores sejam ligados ao
sistema geral da recolha de lixo por sucção da
Centralsug evitando cheiros, sobre-utilização e
que os camiões da recolha tenham de lá ir para
despejar.

Também seria positivo se as válvulas públicas que
já existem, mas só são utilizadas pelos colabora-
dores da Câmara que limpam os espaços públi-
cos, sejam também usadas pelo público em geral
aumentando assim a oferta de dispositivos e
sempre ligados a uma central.

Este sistema de recolha de lixo utiliza uma tec-
nologia das mais avançadas do mundo, cabe a
todos nós usá-la de uma forma eficaz e eficiente
para que funcione na sua plenitude.

APROVEITAR AS ELEIÇÕES PARA
REPENSAR A CIDADE
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A propósito da Cabine de Livros para o nosso
Parque, anunciada e prometida mas há quase
dois anos esquecida, dei por mim a pensar no
papel que a leitura, os livros, a literatura em geral
e a poesia em particular desempenham na minha
vida.
Quando eu era pequena e morava no Alentejo,
havia na aldeia um homem excêntrico e desajus-
tado para o tempo e o local, que passava os seus
dias a ler livros de Literatura em vez de ir beber
copos de três para a venda (taberna) do Ti
Sebastião. 

Como se tal feito não fosse suficiente
para ser apontado a dedo pelo povo, ele saía de
casa com o seu livro debaixo do braço e onde
encontrava uma sombra, sentava-se a ler. Amava
os grandes clássicos da Literatura Portuguesa e
Universal, livros que requisitava na Biblioteca
Itinerante da Gulbenkian que visitava a pequena
aldeia nos tórridos dias de verão. Este homem
assumia com orgulho a sua especial predileção,
na narrativa, por autores portugueses como Eça

de Queirós, Camilo Castelo Branco e, mais tarde,
Ferreira de Castro ou Manuel da Fonseca. Mas
aquilo que lhe proporcionava verdadeiro êxtase
era a poesia. E um dia, este homem começou a
escrever poemas. Primeiro, uma quadra popular.
Depois duas ou três até chegar a composições
estróficas mais elaboradas. 

Quando a aldeia deu por isso, este
homem escrevia sonetos. Sobre o Tempo e a
Mudança, sobre o Amor e o Ódio, a Pobreza e a
Riqueza, o Ócio e o Trabalho árduo, a Saúde e a
Doença. Muitos foram os temas abordados na
sua poesia e em muitas das quadras que li e reli,
encontrei reflexões sobre a Sorte, o destino, a
Morte, o Ideal Cristão, a Liberdade, a Emigração,
os Vícios, o Dinheiro, a Paz, a Ganância, o
Desporto, o Desemprego, as Crenças, a Fome,
etc.. Por vezes, lia alto os seus poemas pelas ruas,
declamando os melhores versos para que as pes-
soas da aldeia o pudessem escutar. E as pessoas
escutavam-no. Só que também lhe passaram a
chamar o senhor Manuel dos poemas. Um louco,

portanto.
Porém, a sua era uma

loucura criativa que o transporta-
va para o mundo das palavras do
qual raramente saía. E quando
adoeceu gravemente, ficando
impossibilitado de cantar os seus poe-
mas ao povo, pelas ruas, passou a afixá-los nos
vidros da janela da casa onde vivia. E quando a
aldeia acordava, havia poemas novos por explo-
rar. As pessoas habituaram-se a passar à sua rua,
por sinal, a principal do povoado, para ler os poe-
mas que ali se publicavam. Cada vidro de cada
janela tinha um poema diferente. Passado um
tempo, quando ele considerava que era hora,
substituía estes por outros salmos, e assim ia
mantendo atualizada a sua autêntica página do
facebook de então.

Por sinal, essas mesmas janelas dessa
casa branca na rua da aldeia eram o ponto de pas-
sagem obrigatória das crianças que iam e vinham
para a escola primária. Ainda hoje há relatos de

grupos de meninos e meninas que,
sabendo estar na hora de serem
publicados (postados) novos poemas
na janela, ali se aglomeravam para os

ler.
Este homem extravagante, que passava

os seus dias a ler e a escrever, nunca foi
compreendido. Mas compreendeu o caminho
para o qual o povo caminhava. Sobre as teleno-
velas que na altura começavam a surgir, deixou
estes versos: Podem crer que mais não são / Que
lições de estupidez / Ao mostrar a perversão /Que
seduz tanto português. Ou, refletindo sobre o que é
ser Poeta, escreveu: Um poeta de verdade / Não se
deixa esmorecer. / Sabe que só quando morrer
/Darão valor à sua Arte.

Esse homem atípico para aquele
tempo numa pequena povoação do Alentejo
profundo na margem esquerda do Guadiana
nunca entrou na igreja da aldeia. Mas lia e escre-
via todos os dias como se rezasse uma oração. 

Este homem era o meu pai.

E quando adoeceu gravemente, ficando impossibilitado de cantar os seus poemas ao povo, pelas ruas, passou a afixá-los
nos vidros da janela da casa onde vivia. E quando a aldeia acordava, havia poemas novos por explorar. 
As pessoas habituaram-se a passar à sua rua, por sinal, a principal do povoado, para ler os poemas que ali se publicavam. 

POESIA NO PARQUE

Por: Carmo Miranda Machado
carmomachado@me.com

Rua Nau Catrineta Lt.3.07.03 Lj A/B 
Tele.: 211 924 777 

email: pomardasmusas@gmail.com

Horário de Funcionamento:
Segunda a Sábado: 08:00h - 21:00h

Domingos e Feriados: 09:00h - 20:00h

Produtos Frescos 
à sua porta
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POR UM MUNDO MELHOR
Chef Cláudia Salú
MISS SAIGON - COZINHA VEGETARIANA DO MUNDO
www.miss-saigon.pt

Massa
300 grs. de farinha de trigo ( semi-integral ) bio-
lógica;
200 ml de água morna;
10 grs. de fermento seco biológico para pizza;
1 colher de chá de flor de sal;
2 colheres de sopa de azeite virgem extra bioló-
gico;
1 colher de sobremesa de açúcar mascavado
biológico. 

Preparação da massa
Nota: para fazer a massa e recheio vai precisar de
começar a preparação 2 horas antes, pois, a
massa precisa de descansar e levedar (e duplicar
o tamanho) de forma correcta.

Num recipiente de vidro dissolver o fermento, o
açúcar com a metade da água morna (100 ml) e
num outro recipiente dissolver a flor de sal com
a restante água (100 ml).
Colocar a farinha numa tigela grande e fazer um
buraco no centro e colocar o fermento, o azeite

e o restante da água com sal (bem diluída para
não sentir as pedras de sal) e misturar tudo e tra-
balhar a massa até atingir uma consistência macia
e elástica (caso utilize farinha totalmente integral
ou espelta, farinha de kamute vai precisar de mais
água). Fazer uma bola com a massa e colocar na
tigela e polvilhar com farinha e cobrir com um
pano e deixar descansar por 1 hora. Depois de
ter o dobro do tamanho, a massa fica mais macia
e mole. Colocar a massa sobre uma bancada ou
mesa e polvilhar com farinha e amassar a massa
até fica lisa, macia e elástica e quando esticar, por-
vilhar sempre com farinha para não colar. Depois
dividir a massa em duas bolas e esticar para for-
mas de pizzas de cerca de 30cm, redondas ou
quadradas. 

Enquanto a massa está a descansar preparar
o recheio e o molho.

Preparação base para molho e recheio:
Molho
800 grs. de tomate mini xuxa biológicos

4 dentes de alho inteiros e com casca;
3 ramos de alecrim frescos;
3 colheres de sopa de azeite extra virgem; 
1 colher de café de flor de sal;

Preparação 
Lavar os tomates e dispor (inteiros) numa tra-
vessa de pirex e juntar o alho inteiro com casca,
alecrim, azeite e polvilhar com o sal por cima e
levar ao forno a 200º C durante 25 minutos.
A seguir retirar os talos do alecrim, retirar as cas-
cas do alho e esmagá-los envolvendo-os delica-
damente com os restantes ingredientes. Acertar
o sal e azeite a gosto. Dividir o molho para as
duas pizzas e colocar sobre a massa espalhando
com o verso de uma colher uniformemente.

Recheio
250 grs. de cogumelos pleurotus brancos ou cas-
tanhos biológicos (lavar, cortar laminados);
200 grs. de cogumelos shitake biológicos (lavar e
cortar laminados em 3);
250 grs. de espargos biológicos (lavar e cortar ao

meio); 
1 curgette verde biológica (lavar e cortar em
rodelas )
2 cebolas roxas cerca de 400gr (cortar e laminar)
Flor de sal q.b.
Azeite virgem extra biológico q.b.
Pimenta preta q.b. (opcional)
Papel vegetal.
Para finalizar orégãos, azeite, sal azeitonas verdes
e pretas, a gosto, e alcaparras.
Depois de lavados e cortados dispor sobre duas
bandejas forradas com papel vegetal: os cogume-
los, as cebolas, os espargos e as curgerttes de
maneira uniforme e polvilhar por cima com sal,
pimenta e regar com azeite a gosto. Levar ao
forno pré-aquecido aquecido de 15 a 20 minutos
(os legumes têm que libertar os líquidos e ficar
grelhados para não escaldar a massa da pizza).

Dispor o recheio por cima:
Primeira pizza: cogumelos shitake e pleurotus,
cebola roxa grelhados e azeitonas - polvilhar com
orégãos por cima e um fio de azeite a gosto).
Segunda pizza: espargos verdes, curgettes,
cebola roxa grelhados e alcaparras ou azeitonas -
polvilhar com orégãos por cima e um fio de azei-
te a gosto).
Levar ao forno pré-aquecido aquecido a 200º C
durante 25 a 30 minutos, dependendo do tipo
do forno.

Acompanhar com uma salada verde de rúcula e
basílico verde e roxo biológicos.
Outras opções para o recheio: beringelas e
pimentos assados, salsicha de tofu e ananás assa-
do.

Bom apetite!

PIZZAS VEGANAS COM COGUMELOS E COM ESPARGOS VERDES 
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SINOPSE
Nos primeiros segundos de 2017, com o fogo-de-artifí-
cio ainda a explodir no céu e a namorada ao seu lado,
Duarte recebe um telefonema e fica a saber que tem
uma herança à sua espera: um velho envelope com uma
chave e um mapa. O nosso herói não resiste e parte à
aventura — no entanto, quando, horas depois, abre o baú
que o seu avô escondera numa gruta, não consegue evi-
tar um grito de terror. 
É o ponto de partida para um remoinho de aventuras,

entre aviões da II Guerra Mundial, tesouros da
Antiguidade e histórias de piratas, reis e princesas à nora
nas praias portuguesas. 

Deixe-se levar por este enredo de beijos, espadas,
morangos e perseguições e parta em busca do tesouro
que um romano escondeu, há muitos séculos, na Ilha de
Peniche. São histórias inesquecíveis — e, no meio de
mouros, espanhóis, ingleses e portugueses, lá aparece
uma baleia a dar uma ajudinha à Padeira de Aljubarrota.

DO PARQUE PARA MIRANDA DO DOURO

“Um folhetim rocambolesco com piratas, tesouros e uma baleia” é a estreia de Marco Neves na ficção, depois dos seus últimos livros
sobre a Língua Portuguesa. O lançamento teve lugar na Fnac do Vasco da Gama e contou com a apresentação de Fernando Alvim e José
Correia, presidente da Câmara de Peniche. 

“Num raro gesto de generosidade,  de quase prodigalidade,
quis o Dr. ANTÓNIO JOSÉ FELGUEIRAS, amigo de muitos
anos e de uma imensa memória comum, reservar-me o imere-
cido privilégio de ocupar esta página. E, por vias disso, ficar
indelevelmente associado à trajectória de um livro único: não
só pelo indisfarçável carinho  e encantamento com que foi pre-

parado e elaborado; mas também e seguramen-
te pelo gosto e pelo proveito que a sua leitura
há-de seguramente deixar atrás de si. É um livro
onde se ouve a fala dos mirandeses, atrás da
qual ecoa e assoma a alma das “Terras de
Miranda”. É uma obra em que se conjugam, em
simbiose fecunda, a História e muitas “estórias”;
em que a memória e a saudade do passado se
conjuga com a esperança e a saudade do futu-
ro; onde a metafísica mais intuitiva e elaborada
é dita com a linguagem chã com que se vivem,
se ordenam e dizem os sentimentos mais fundos
e intensos.
É um livro sobre Miranda e o mirandês. Esta lin-
guagem expressiva e ímpar, aparentemente deser-

dada por não ter a seu favor os títulos e brasões nobiliárquicos das
estantes recheadas de monografias — a dissertar sobre a sua gra-
mática,  fonética e  morfologia — luxo apenas reservado às lín-
guas que tem a dimensão e a história dos grandes impérios. Pura
ilusão. Esta é uma linguagem que tem por si a nobreza e a gran-
deza das coisas simples.”                 in Prefácio por Dr. Costa Andrade

A BALEIA QUE ENGOLIU UM ESPANHOL

António José Sarmento Felgueiras lançou, no passado dia 7 de Julho, em Miranda do Douro, uma nova obra intitulada: “ O Mirandês Escrito
Pelos Seus Jovens na Década de Setenta”. O lançamento foi presidido pelo Presidente da Câmara Municipal de Miranda do Douro, Artur
Nunes. A obra e os originais foram oferecidos em nome dos seus filhos, Luís Zé e Ricardo Felgueiras, ao povo Mirandês, e à guarda do “seu
Presidente da Câmara com o dever de os divulgar e facilitar a todos os estudiosos da Língua e Cultura Mirandesa”. Fica um exerto da obra.

Pedro Garcia ficou em casa, sozinho, a beber chá e a pensar nos seus
pecados, enquanto eu e a Rita seguimos para as Cesaredas em
silêncio.
Não foi fácil encontrar a gruta: o mapa era muito impreciso e só
quando  o sol já estava a aparecer por entre as folhagens, 
encontrámos a entrada, junto  às árvores que apareciam na
fotografia.
Para o lado do mar, víamos Peniche a surgir do escuro do mar – e foi
à luz da primeira manhã do ano que entrei com a minha namorada
numa gruta onde nos esperava um tesouro. À luz tosca do telemóvel,
vimos as estalactites e as estalagmites daquela catedral.

Os nossos pés escorregavam no musgo das rochas e a Rita teve de se
agarrar ao meu braço.
– Não estou a ver nenhum tesouro... Ouvimos um ruído de algo a
rastejar.
– O que foi isto?
– Não sei – disse ela – mas está ali qualquer coisa. Vimos um 
diamante desenhado numa rocha diferente das outras, como se tivesse
sido transportada para ali. Com dificuldade, afastámo-la e 
encontrámos três velhas tábuas  meio  desfeitas, que  partimos  numa
nuvem de pó. Respirávamos descontroladamente.
Nos filmes, estas cenas parecem mais fáceis – e sujam menos.
Gastámos suor e músculo, mas, por fim, tínhamos  a arca à nossa
frente, mal iluminada pelo telemóvel.
Ao enxugar o suor, a Rita sujou a cara de terra e eu ri-me.
– O que foi?
– Fica-te bem esse ar de aventureira.
A minha aventureira apontou então para a arca e perguntou:
– Então, vamos lá descobrir que tesouro é este?
Senti um arrepio. Não seria, certamente,  um tesouro aquilo que
iríamos encontrar ao abrir a tampa.
Ouvia o meu sangue a pulsar nos ouvidos.
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Breve caracterização:
A rola-do-mar é uma ave limícola. É assim desig-
nada por fazer parte de um grupo de aves que
se encontram habitualmente em áreas rochosas
junto à costa, em estuários ou mesmo lagoas.
Pertence à ordem dos Charadriiformes e à famí-
lia Scolopacidae. Na verdade não é uma “rola”,
no sentido que vulgarmente se poderá imaginar.
Aliás nem sequer é sua parente. Provavelmente o
nome deve-se à sua dimensão, ao tamanho das
patas, à forma de se deslocar ou até, eventual-
mente, a certas especificidades da coloração das
penas, descortinando-se semelhanças com as
rolas. Como não é uma ave grande, se não esti-
ver próxima dos observadores consegue passar
despercebida, todavia, se observarmos bem, con-
seguimos identificá-la com facilidade graças às
suas curtas patas cor-de-laranja (cor bem visível),
contrariamente a outras aves deste grupo.
Possui uma forma corporal relativamente arre-
dondada. As penas mostram manchas que à vista
parecem padrões desordenados, mas tem uma

zona negra característica no peito e circundando
o pescoço, também partes brancas na barriga,
por baixo da cauda e em parte do peito. A cabe-
ça e o pescoço são brancos com faixas pretas.
Mais típica ainda é a cor alaranjada das penas no
dorso (também com marcas negras), visível prin-
cipalmente na primavera e no verão. No Inverno
predominam tons menos expressivos de cinzen-
to e toda a sua parte inferior mantém-se branca.
Altamente especializada para encontrar alimento
entre as rochas e pedras, a rola-do-mar move-se
com rapidez e precisão prospectando fendas e
virando mesmo as pedras. Desta última caracte-
rística resulta um seu outro nome: vira-pedras. Ao
revolver pedras, detritos e algas captura molus-
cos, crustáceos e até insectos. Em zonas com
forte presença humana pode oportunamente ali-
mentar-se de alguns desperdícios deixados pelos
transeuntes.

Geralmente gregária, avista-se em grupos. É rela-
tivamente vulgar na costa portuguesa e comum

nas zonas vizinhas do estuário do Tejo e
costa do Estoril. Geralmente passa o
inverno nas costas da Europa do Sul
ou Central e nidifica no Norte ou
no Árctico. Apesar disso, em
Portugal é possível observar
exemplares desta espécie ao
longo de todo o ano.

No Parque das Nações:
Nesta zona pode ser obser-
vada a “patrulhar” a beira-rio
desde o seu extremo Norte,
passando pelo Parque do Tejo
até ao extremo Sul, com maior
probabilidade quando a maré
deixa a descoberto os fundos lodo-
sos com algas, pedras e rochas. Nas
áreas com molhes, barreiras ou estruturas
com declive junto ao Tejo, há maior probabilida-
de de se acompanhar de perto os percursos
dinâmicos desta ave em busca de alimento. 

Nome comum: Rola-do-mar
Nome científico: Arenaria interpres

AVES DO PARQUE

Textos e Fotografia por: Rodolfo Miguel Begonha
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Há um sentimento comum a todos aqueles que
se orgulham de ter passado por mais algumas
décadas depois do meio século, o de dever cum-
prido. Mas foi mais ou menos por essa altura que
os filhos abandonaram a casa, para que um novo
ciclo se tivesse iniciado. Nasceram os netos e os
momentos que merecidamente deveriam ter sido
dedicados a todas as aventuras que ficaram pelo
caminho, são oferecidos ao futuro que se partilha,
mas do qual não necessariamente se tomará
posse. 
Aos avós pediu-se tudo no passado e continua a
pedir-se para o futuro. Sem eles a existência nunca
teria sido trazida à realidade e mesmo depois da
promessa do espaço que deveria ser só seu,
depressa se assume que a educação do futuro
está nas suas mãos, como esteve a do passado. É
neste ambiente de grande responsabilização das
gerações pós-sexagenárias que a sociedade atual
reconhece o seu valor. Há um segmento da socie-
dade que continua ativo, que procura atualizar-se
e que por isso se mantém interventivo. Há uma

valiosa dimensão do saber de que os
bancos das escolas já quase se esque-
ceram, mas que continua vivo nestas
pessoas que transferem, em cada dia,
o legado do ser e do ser-se humano.
Na Universidade Sénior de Rotary
do Parque das Nações procuramos
revelar estes valores humanos que
não se encontram escritos em livro
nenhum, que nem sequer foram tes-
tados cientificamente, nem nenhuma
equação os descreveu. São os valores
da vida e das vivências dos nossos
alunos. Do tanto que encerra a expe-
riência de cada um e do valor que
emerge do convívio de todos.
Valorizamos as gerações passadas
porque, necessariamente, são elas as
mentoras de um futuro de excelên-
cia. 

UNIVERSIDADE SÉNIOR DE ROTARY
do Parque das Nações
Textos por: Filomena Calixto - Presidente da USRPN
E-mail: rcparquedasnacoes@gmail.pt

Na Universidade Sénior de Rotary do Parque das Nações procuramos revelar estes valores humanos que não

se encontram escritos em livro nenhum, que nem sequer foram testados cientificamente,

nem nenhuma equação os descreveu.

Quem
sou eu?

Nascida no
Alentejo, no

seio de uma família
humilde, guardo nas minhas memórias de
infância as brincadeiras que tinha com apenas
uns lápis de cor.  
Altura em que comecei a desenhar e desen-
volvi o lado da criatividade e da imaginação.
Sou uma lutadora e acredito num mundo mais
justo e equilibrado.

Porquê este Projeto?
Sonho com um mundo em que todas as crian-
ças deveriam ser felizes. Pensei que este seria o
ano para construir um projeto social na área
das artes para crianças e adolescentes, com o
intuito de desenvolverem o seu potencial e
criar valor para si e para a sociedade.

O que significa Metamorfose?
O nome de Metamorfose surgiu porque as
crianças e os adolescentes passam por várias
transformações na vida, não só fisicamente

como psicologicamente e muitas das vezes não
valorizam o potencial que eles têm e as mais-
valias que podem trazer para a comunidade.
Quero acreditar que podemos quebrar as
barreiras entre o estigma do bairro social,
igualdade de género, etnia e religião através das
artes. 

Quais são as áreas de atuação?
As áreas de atuação para o projeto
Metamorfose serão a fotografia, o teatro, a
música e as artes plásticas/ilustração. O objeti-
vo será criar novas formas de arte com pou-
cos recursos financeiros, como, por exemplo,
criar instrumentos musicais com materiais reci-
cláveis.
Acredito que com poucos recursos se pode
fazer muito pela arte criativa.

Quais as zonas de atuação?
As zonas em que queremos atuar serão no
Bairro das Laranjeiras e Casal dos Machados.

A quem se destina?
Crianças e Adolescentes do nosso bairro.

Dânia Jorge 
Marketing, Publicidade e Relações Públicas
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OS MOSQUITOS
O vírus Zika, tal como os vírus da Dengue, Febre
amarela ou Chikungunya, é transmitido aos huma-
nos por mosquitos como o Aedes albopictus ou o
Aedes aegypti, sendo o segundo bastante mais
competente na transmissão destes vírus.
O Aedes albopictus chegou à Europa, nos anos 80,
através da Albânia, tendo-se alastrado ao longo de
todo o continente e sido responsável por um
surto de Chikungunya em Itália, há cerca de 10
anos. Actualmente, está estabelecido em território
espanhol, a menos de 300 Km da fronteira portu-
guesa, e a hipótese de expansão para Portugal é
considerada como muito provável pelos especia-
listas.
O Aedes aegypti estabeleceu-se na ilha da
Madeira, em 2005, tendo já sido responsável pela
primeira epidemia de Dengue em solo europeu,
desde 1927, com reporte de mais de 2000 casos
da doença entre Outubro de 2012 e Janeiro de
2013. Por este motivo, foi colocado em prática um
programa de controlo do vector na Ilha da
Madeira, no entanto, a população do mosquito
tem continuado a expandir. Embora o facto ainda
esteja por confirmar, existe a possibilidade de
desenvolvimento de resistência aos insecticidas, o
que representa um obstáculo adicional no com-
bate às doenças transmitidas por este insecto.
As relações sociais e comerciais estreitas entre o
arquipélago da Madeira e Portugal continental,
com movimento massivo de pessoas e bens entre
estes dois territórios, torna a possibilidade de
introdução do mosquito uma realidade.
Embora Portugal continental não tenha actual-
mente as condições ideais para a reprodução do
Aedes aegypti, as alterações climáticas são uma
realidade e tenderão a alterar este panorama.
Adicionalmente, apesar de não existirem as referi-
das condições ideais, é importante relembrar que
este mosquito esteve presente desde o século
XVIII até aos anos 1950, tendo sido eliminado por
um programa de erradicação de âmbito nacional,
com pulverização de insecticida em todo país. Este
facto histórico demonstra que a possibilidade de
se estabelecer novamente, em Portugal continen-
tal, não é apenas teórica.

OS VÍRUS
Existe a possibilidade do vírus Zika causar danos
neurológicos graves durante o desenvolvimento
fetal, com uma incidência de cerca de 1% de
microcefalia nos fetos infectados. Este dado tem
um impacto importante se existir uma epidemia
grave, mas, usualmente, este vírus causa apenas
uma doença benigna, de curta duração e 80% das
infecções não chegam a ser sintomáticas.
O vírus da dengue é causador de doença potencial-
mente mais grave, com a possibilidade de desenvol-
vimento de “febre hemorrágica”. Com o tratamen-
to adequado, a mortalidade associada a esta doen-

ça é francamente inferior a 1%, e, geralmente,
causa apenas um síndrome febril com duração de
2 a 7 dias.
A epidemia de dengue na Madeira não provocou
qualquer óbito, mas a sua existência deve fazer
reflectir seriamente sobre este assunto, porque, se
a doença implicada tivesse sido a “Febre amarela”,
provavelmente ainda hoje se andaria a discutir o
acontecimento, devido às suas consequências trá-
gicas. Geralmente, também a Febre amarela se
define como um curto síndrome febril, no entan-
to, uma percentagem significativa dos afectados
desenvolvem doença grave, com a taxa de morta-
lidade a variar entre 3% e 7,5%.

O QUE FAZER?
Apesar de existir uma clara hipótese teórica de
surgirem casos autóctones de Zika ou de outras
doenças transmitidas por vector-mosquito, o risco
real de acontecer uma epidemia parece ser relati-
vamente baixo. No entanto, o surto de Dengue na
Madeira demonstrou que estas ocorrências são
possíveis, e face ao anteriormente exposto, verifi-
ca-se que a possibilidade de acontecerem em
Portugal continental são progressivamente maio-
res. Esperemos que na eventualidade da existência
de um novo surto, na Madeira ou no continente,
ele não seja de Zika, ou de Febre amarela...
Medidas de fundo são necessárias e não parece
que estejam a ser tomadas de forma ambiciosa.
Os aconselhados programas de controlo da popu-
lação do mosquito não têm objectivos imediatos;
projectam-se para o futuro! A pretexto do
mediático vírus Zika, seria uma excelente época
para tentar fazê-lo na Madeira, com o essencial
e desejável apoio e motivação popular. A alter-
nativa a isto, num cenário de epidemia, seria a
fumigação, que ninguém deseja!

Nota: Embora o seu clima seja menos favorável
ao desenvolvimento do mosquito, a Holanda pro-
vou, recentemente, que a sua erradicação é possí-
vel. Em Julho de 2010, 3 espécies de Aedes foram
detectadas em zonas portuárias da Holanda.
Apesar do país não ter qualquer experiência no
controlo deste vectores, um programa de contro-
lo da população foi iniciado no espaço de 1 sema-
na, com aparente eficácia.

SAÚDE PÚBLICA NO PN
Não tendo a pretensão de analisar aprofundada-
mente o que (não) foi feito em matéria de saúde
durante o mandato que brevemente findará, é
pertinente apontar duas situações que se afigu-
ram como particularmente importantes na nossa
Freguesia.
- A abundância de dejectos caninos permanente-
mente presentes nos nossos passeios, e de forma
mais grave, nos nossos jardins e parques infantis, é
uma ameaça constante à saúde pública, em parti-

cular, da população infantil. Não tem cabimento
nesta coluna fazer política, mas uma medida óbvia,
com resultados imediatos, seria a alteração do piso
dos parques infantis, à semelhança do que aconte-
ce em todo o concelho de Lisboa e que teima em
ser diferente na nossa freguesia.
- A Medicina Geral e Familiar é um dos principais
alicerces do Serviço Nacional de Saúde, sem a
qual este se torna ineficiente e oneroso, à custa da
degradação da qualidade de vida dos seus utentes.
O acesso fácil aos cuidados de saúde primários é
essencial na promoção da saúde, sendo a proximi-
dade física dos doentes essencial na aplicação ópti-
ma dos princípios de todos os níveis Prevenção
em saúde. A inexistência de um Centro de Saúde
na nossa freguesia, além de ser um desaponta-
mento crescente, tem custos financeiros e de
saúde para todos!

LINHA DE APOIO www.autoindia.pt

COLISÃOOFICINA LAVAGEMPEÇAS PNEUSSTAND FROTAS

Garantimos uma oferta completa para 
clientes particulares e empresariais
O Grupo Autoíndia® dispõe de um vasto leque de soluções auto nas áreas de comércio, 
manutenção, peças e lavagem para todo o tipo de cliente, seja particular ou empresarial. 
Estamos presentes na internet com loja online e uma plataforma web de contacto 
eficiente para todos os clientes. Esperamos por si.

A epidemia de dengue na
Madeira não provocou
qualquer óbito, mas a sua
existência deve fazer
reflectir seriamente sobre
este assunto, porque se a
doença implicada tivesse
sido a “Febre amarela”,
provavelmente, ainda hoje
se andaria a discutir o
acontecimento...

Poderemos ter Zika em Portugal?
Tendo chegado o Verão, volta a colocar-se a questão da possibilidade 

de surgirem casos de Zika em Portugal.

Por: Marcos Gil da Veiga
medicina.veiga@gmail.com
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CAMPEONATO NACIONAL 
SUB 16 EQUIPAS

Jogo a jogo até à vitória final, e a Escola de
Ténis Jaime Caldeira sagra-se CAMPEÃ
NACIONAL de equipas pelo 2º ano consecu-
tivo. 
Depois de, no ano de 2016, a equipa sub14 da
Escola de Ténis Jaime Caldeira se ter sagrado
campeã nacional por equipas, este ano repetiu
o feito atingindo o título máximo no escalão
de sub16 masculinos!
O campeonato nacional decorreu em Setúbal,
e os nossos jovens atletas seguiram invencíveis
até ao final da prova, onde derrotaram o Sport
Clube do Porto por 3-2 (10-7 no par decisivo).
Parabéns a todos os atletas! (Pedro Araújo,
Miguel Lopes, Vasco Roque, Manuel Marques e
Tiago Oliveira).

INTERNACIONAL DE PORTIMÃO
O treinador Sérgio Coquenim acompanhou
alguns atletas da ETJC a este torneio. Destaque
para Mariana Campino que atingiu as 1/2 finais
em singulares e para Miguel Lopes que termi-
nou como finalista em singulares e vencedor
em pares. Sem dúvida que é uma recompensa
por todo o esforço que têm feito pela modali-
dade! Parabéns a todos!

INTERNACIONAL DE VILAMOURA
Uma grande semana para os nossos jogadores,
com destaque para Mariana Campino e Miguel
Lopes. Mariana Campino saiu vencedora na
vertente de pares femininos ao lado de Beatriz
Costa (CIF), enquanto Miguel Lopes conseguiu
levar para casa o troféu mais importante, sain-
do vencedor de Singulares Masculinos desta
prova internacional Sub14. Parabéns a todos!

CIRCUITO ORIENTE ETJC
Foi na passada sexta-feira, dia 9 de Junho, que
se fechou com chave de ouro, na Escola de
Ténis Jaime Caldeira, o Circuito Oriente
2016/2017, com a realização de um Masters.
Como já era de esperar, houve logo grandes
jogos desde a fase de grupos, onde os melho-
res dos melhores tiveram de medir forças
desde início para garantir um lugar nas meias-
finais.
Houve ainda tempo para um excelente conví-
vio por parte de todos os participantes onde
não faltaram, como é habitual, alguns jogos de
treino entre os atletas que já não estavam em
competição.
Hugo Costa foi o grande vencedor do Masters,
ganhando, na final, ao João Lino por 6/4.
Jorge Lopes foi o grande vencedor do Quadro
B do Masters, ganhando, na final, ao Carlos

Figueiredo por 6/1.
João Lino foi o grande vencedor do Ranking
do Circuito Oriente 2016/2017.
Muitos parabéns a todos e obrigado pela vossa
participação.
Estamos já a preparar o Circuito Oriente da
próxima época 2017/2018.
Contamos com todos vocês.
O Ténis é a nossa Paixão.

CIRCUITO APPROACH ETJC
Foi no passado dia 24 de Junho que se realizou
a última etapa, o Masters do Circuito
Approach 2016/2017 na ETJC. 
Esta última etapa trouxe um equilíbrio supe-
rior na maioria dos jogos, mostrando-se os
nossos jogadores bastante competitivos, numa
tarde bastante agradável para a prática da
modalidade e onde a boa disposição também
não faltou.
A final levou até ao court Miguel Filipe(cs2) e
Jorge Maurício (cs1), na qual Miguel Filipe saiu
vencedor por 7/6 (7-1). 
Contudo o Jorge Maurício recebeu ainda o
trofeu de nº 1 do ranking Circuito Approach
2016/2017.

Obrigado pela participação.
Parabéns a todos, voltamos a ver-
nos no início da próxima época.
O Ténis é a nossa Paixão!

NÍVEL A – ALCOBAÇA SUB12
Matilde Silva e Tiago Abreu em
destaque no torneio da mais eleva-
da categoria, em Portugal, realizado
em Alcobaça. Matilde Silva, em
ascensão durante todo o torneio,
atingiu a final feminina do torneio,
onde saiu derrotada perante
Milana Ivantsiv. Muitos parabéns
pela evolução destes dois jogado-
res!

LEIRIA CUP – NÍVEL B
Num torneio sofrido pelo desgaste
dos jogos e, também, do calor, os
nossos 3 jogadores presentes mos-
traram toda a sua qualidade. Vasco
Roque atingiu as ½ finais em singu-
lares da prova, onde apenas saiu
derrotado perante o colega da

ETJC Pedro Araújo. Este último atingiu a final,
saindo Finalista da prova após ceder perante
Tomás Luís (CT Tavira). Roque e Araújo sagra-
ram-se campeões de pares na prova! Já Matilde
Silva, em sub12 femininos, sagrou-se a vence-
dora do torneio, após não ceder um único set! 
Parabéns a todos!

TAÇA RAMIRO RODRIGUES
(PORTELA)

O nosso jogador Vasco Vale (esq.), após um
torneio repleto de boas exibições, sagrou-se
finalista na Taça Ramiro Rodrigues, no escalão
de Sub16 masculinos, após ceder apenas na
Final perante Vasco Prata (dir. ,CT CAD).
Parabéns pelos resultados, Vasco!

1º TORNEIO DOS ASES 
SUB 16 - GD FABRIL

Manuel Marques é o grande vencedor deste
torneio após fazer a dobradinha! Venceu em
Singulares e pares sem ceder um único set!
Parabéns, Manel!

ESCOLA DE TÉNIS JAIME CALDEIRA
www.etjc.pt 
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No final da 1ª edição da Liga Equipas, aos torneios,
referência especial à participação da Francisca
Campos e do Bernardo Figueiredo no campeonato
nacional sub12.

JANTAR FINAL DE ANO LECTIVO/
CELEBRAÇÃO dos 5 ANOS DA ESCOLA

DE TÉNIS NAVIGATORS SC/CPN:

No passado sábado dia 17, realizou-se o Jantar de
Final do Ano Letivo 16/17 e de celebração dos 5
anos da Escola de Ténis Navigators Sports
Club/CPN.
Foi no Restaurante Timpanas, em Alcântara, e
contou-se com a presença de 41 pessoas.
Boa disposição, boa comida, boa bebida, bom
Folclore, bom Fado, um belo vídeo-resumo dos 5
anos da Escola, enfim, uma excelente noite "fora
dos courts" entre amigos, sócios e familiares.
Foi fantástico perceber (ainda melhor) o quão

bom ambiente existe entre as pessoas ligadas à
nossa Escola, através deste maravilhoso momento
de convívio. Entre outros motivos, para além de
alguns aspetos que foram anunciados no jantar
sobre o futuro próximo da Escola, estamos segu-
ros que os próximos 5 anos de vida da Escola
serão tão bons ou melhores que os primeiros 5
anos que agora passaram.

Queremos agradecer a todos
aqueles que têm vindo a acre-
ditar no nosso projeto e a aca-
rinhar-nos. É essa a nossa mis-
são. Apesar das enormes lacu-
nas que nos são impostas (ins-
talações e horários) tudo fare-
mos sempre para as saber
minimizar e proporcionar-vos

o melhor serviço possível.
Estamos muito gratos pelos mais de 80 alunos
que temos anualmente e pelo carinho e reconhe-
cimento que nos transmitem.
Apesar de desenvolvermos a nossa atividade em
instalações de particulares, sempre seremos uma
escola aberta a todos aqueles que nos desejem
conhecer e sempre seremos uma escola familiar e
próxima de todos os nossos sócios, familiares,
seguidores.
MUITO OBRIGADO A TODOS! 

Para além do destaque merecido no Portugal
Gym em Faro, o N S C - Clube Parque das
Nações, dá os parabéns ao Par Misto Júnior
Elite, Mariana Morgado/Afonso Gonçalves, pelo
apuramento para o Campeonato da Europa

por Grupos de Idade, a realizar em Outubro na
Polónia.

A todos os atletas, treinadores e pais, o nosso
obrigado pela época realizada. 

Ginástica Acrobática do
Clube Parque das Nações
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Crónica de Catarina Figueira 

Parabéns, Pavilhão do
Conhecimento!
O Pavilhão do Conhecimento está a
ficar crescidinho. No dia 25 de Julho
atinge a maioridade e a festa dura
até às 19.30. Afinal, não é todos os
dias que se faz 18 anos! Este ano o
convite é para viajarmos até ao
Espaço e ficarmos a saber tudo
sobre os astronautas: como se prepa-
ram para as missões, do que se alimen-

tam e qual o seu plano de treinos. Pegue
nos miúdos e viajem entre os astros numa

sessão de planetário, espreitem pela lente de um
telescópio, explorem o mapa dos céus com o saté-

lite Gaia, descubram o vosso peso na lua, marte ou plutão, construam
robôs de exploração espacial e um foguetão capaz de viajar à
velocidade da luz, e experimentem o único giroscópio do
país. Quando regressarem à Terra, terão à vossa
espera uma deliciosa fatia de bolo. Neste dia a
entrada no museu é gratuita.

Voltar ao dia em que Lisboa tremeu a sério
No dia 1 de Novembro de 1755, Lisboa tremeu a
bom tremer e nunca mais voltou a ser a mesma.
O que aconteceu nesse fatídico dia? Como é que
a cidade se reergueu depois de tamanha catás-
trofe natural? E que papel teve o Marquês de
Pombal na reconstrução da capital? Os guias da
Time Travellers prometem uma lição de
História fora dos bancos da escola e ao longo
de um passeio pedestre pelas zonas mais atin-
gidas pelo terramoto, como as ruínas do
Museu do Carmo. Marque já na agenda: dia 22
de Julho, das 10.oo às 13.00. E reserve lugar
para toda a família com antecedência atra-
vés do número 96 510 7188. Só mais uma
coisa: aconselha-se calçado confortável para evi-
tar birras a meio do caminho. 

Voltar as costas à
cidade na com-

panhia dos
burros do
Magoito
O trânsito e os horários
para tudo e para nada perdem todo o sen-
tido neste sítio. Os pais levam os burrinhos à
mão e esquecem a semana de cão que
tiveram, os miúdos montam o lombo
destes dóceis animais num passeio pela
bucólica Aldeia do Magoito, e todos
gozam a vista de cortar a respiração do
Parque Natural de Sintra-Cascais. Os pas-
seios de burro organizados por Jorge Correia

começaram por ser uma brincadeira mas
transformaram-se numa coisa

mesmo a sério: uma

quinta
pedagógica enorme, onde
há póneis, cabras, coelhos, por-
cos e ovelhas. Os burros continuam a
ser as estrelas da companhia: o Tico e o
Teco até já foram à escola (literalmente: a
uma escola da vila). Há também um espaço
para festas de aniversário e sinoterapia para
crianças com necessidades especiais. 

Espreitar o futuro no Museu das
Comunicações
É uma grande injustiça dizer que a palavra museu cheira a
mofo. Mas se o baptismo dos seus filhos passou por uma exposição
interminável que só interessou aos pais, é bem possível que este programa enfrente
alguma resistência… Nada que se repita numa visita ao Museu das Comunicações. A

exposição permanente chama-se Casa do Futuro e é mesmo uma casa,
com porta, cozinha e sala de jantar. Só que especial: a aplicação da

robótica às exigências do lar – que se chama domótica – faz
com que tudo aqui seja controlável a partir do exterior. As

crianças podem imaginar-se de férias do outro lado
do mundo, ao mesmo tempo que acendem as luzes
ou mexem nas persianas na sua casa. Lá dentro, a
mesa da sala tem um ecrã led que permite mudar a
cor do tampo, o frigorífico lê códigos de barras para
não deixar nada estragar-se e os armários abrem-se
com cartões magnéticos. No fim desta viagem ao
futuro vão gostar de perceber o caminho percorri-
do até lá, desde os meios de comunicação mais
antigos, como o excêntrico telégrafo.

Dar um passeio de charrete como os reis e
as rainhas
As charretes, puxadas por cavalos, eram o meio
de transporte dos tempos dos reis, quando os
automóveis ainda não tinham sido inventados.
Menos poluentes (mas também menos rápidas),
acabaram por desaparecer. Uma pena... A boa

notícia é que os miúdos podem ter a sorte da
Cinderela e passear, com toda a pompa e cir-

cunstância, numa bonita charrete à antiga na
zona de Belém, com passa-

gem pelas principais
atracções da zona:

CCB e Museu
Berardo, Planetário,

Mosteiro dos Jerónimos e
Palácio de Belém. As viagens da Qtour
duram 20 minutos e acontecem o ano
inteiro (excepto se chover). Basta aparecer
no local – a Praça do Império – e pagar o
bilhete para todos se transformarem em
verdadeiros príncipes e princesas. Durante
a viagem explique aos seus filhos que até ao
século XIV Belém era uma bonita praia fluvial
e que os carros de cavalos foram uma constan-
te em todo o bairro até meados do sécu-
lo XX.
Bons programas!

Meninos, hoje vamos sair!
Sou a Catarina Figueira. Moro no Parque das Nações desde 2007. Sou mãe do António Maria e da Maria Francisca. Trabalho no Pavilhão do

Conhecimento, onde coordeno a área da Comunicação. Ando sempre à procura de programas para fazermos em família. Também lhe acontece?

Então continue a ler.



O Melhor do Mar à
Beira-Rio

Recentemente renovado com uma decoração
moderna para melhor servir os nossos clientes,
o Restaurante Peixaria aposta numa elevada
qualidade de peixe com fornecimento diário dos
melhores portos pesqueiros. 
Localizado no Parque das Nações, próximo do
recém inaugurado Hotel Myriad. 
Capacidade para 200 pessoas com duas salas,
uma delas com vista panorâmica e uma
esplanada virada para o Rio, Mar da Palha! 

MARISCADA: Lagosta, Camarão
Tigre, Camarão de Moçambique,
Sapateira, Amêijoas, Percebes e
outros tipos de marisco.

Outros pratos: 

- Choco frito à Setubalense, 

- Cataplana de Peixe com Gambas e

Amêijoas,

- Arroz de Marisco, 

- Peixe à Pescador (Garoupa).

Bebida p/ acompanhamento: 

- Sangria de Espumante (Espumante,

frutas frescas variadas e licores)

Esplanada: 72 Lugares Sentados

www.restaurantepeixaria.pt
restaurantepeixaria@hotmail.com 

Telefone: 218961040 ou 968548115 

Morada: 
Rua da Pimenta, nº 31, Parque das
Nações - 1990-254 Lisboa



IMAGINE GO Lisboa | 925 155 002
www.imaginego.pt 
PARA TODOS OS GOSTOS 
Já pensou numa festa em que os seus filhos estão
numa discoteca com pinturas corporais com
cores fluorescentes? E num Master Chef em que
as crianças preparam o seu próprio catering? Tem
ainda outras opções: Caça ao Tesouro, Pijama
Party, Peça de Teatro, Desafio de Moda,
Book e Clip Fotográfico. 

VERTIGO 
Lisboa | 967 890 179 
www.vertirogoclimbing.pt 
FESTA SPIDER-MAN 
O seu filho é daquelas crianças irrequietas e com
forte atração por trepar móveis, árvores e
afins? Então o Vertigo é o local certo para a sua
festa de aniversário! Aqui, aniversariante e amigos
podem escalar tudo o que quiserem num
ambiente de total segurança e acompanhados de
perto por profissionais. 

HIPPOTRIP 
Lisboa |211 922 030 
www.hippotrip.com 
LISBOA COM UM SPLASH 
Diversão, riso e aventura... Tudo embrulhado no
passeio turístico mais singular de Lisboa! A bordo
de um veículo anfíbio, explore os diferentes
locais da capital, por terra e por mar, sem sair do
conforto do seu lugar. Os animadores ajudam a
tornar memorável este “mergulho” no rio Tejo. 

BOUNCE 
Lisboa | 212 698 400 
www.bounceinc.pt 
REVOLUÇÃO 
FREE-JUMPING 
O ambiente e os desafios são contagiantes: desde
saltar livremente na Free-Jumping Arena, pular
para o Big Bag até à alucinante experiência de
andar pelas paredes no The Wall. Para quem
quer pura diversão, treinar acrobacias radicais ou
queimar energia! A equipa acompanha todas as
manobras e progressos. 

MOMENTOS COM DESIGN 
Lisboa | 965 688 061 
www.momentoscomdesign.com 
ORGANIZAÇÃO AO 
PORMENOR 
Nestas festas, o detalhe anda de mãos dadas com
a diversão. Os serviços incluem styling e organi-
zação de festas de aniversário infantis. Todos
os pormenores estão pensados: os convites, a
decoração do espaço e as lembranças criativas
para os convidados pequeninos. 

PARTYLAND 
Lisboa | 217 277 626 
www.partyland.pt 
ARTIGOS PARA FESTAS 
A Partyland tem artigos para todo o tipo de
festas e decoração com balões. Cada celebra-
ção é única e pensada ao pormenor. É na
Partyland que as festas começam! Encontre os
temas prediletos das crianças, novidades e artigos
que vão surpreender e marcar a diferença na sua
festa! Visite a loja ou encomende online.
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GASTRONOMIA…MUZONGUÉ NA
PIMENTA Caldo de peixe fresco e seco, bata-
ta-doce, banana-pão, mandioca cozida e farofa
são os ingredientes primordiais neste sublime
prato angolano. A iguaria tem o nome de
Muzongué (13,50€) e é originária deste país no
continente africano. Em modo de rejuvenescer
esta nobre localidade, na emblemática Rua da
Pimenta, surge este conceito diferente, o restau-
rante Mwana Pwo, com comida típica angolana
que proporciona o convívio e os sabores genui-
namente angolanos. 
Abriu as portas em Outubro do ano passado,
com ementa, decoração e gerência totalmente
angolana. Um espaço muito animado, com uma
linha de design sofisticada, cheio de vida e de
cores, que completam este ambiente “transporta-
do” para o nosso bairro. 
Com os preços nada proibitivos, nada fora do
orçamento para quem queria visitar o espaço,

Mwana Pwo oferece-nos um cardá-
pio muito rico neste registo. Tem
como principais pratos de
peixe, para além de
Muzongué, Calulu de
Peixe (12,90€) e Mufete
de Coco (14,50€). Com
carne, a Cabidela
Angolana (10,90€) e
Calulu de Carne Seca
(14,90€) são os mais afa-
mados da casa. 
Só dispõe de jantares duran-
te o fim-de-semana, durante a
semana apenas funciona à hora de
almoço. Tem qualidade e um ambien-
te seleccionado. 
Curiosidades: A banana-pão é uma banana com
cerca de 30 cm, maior que a banana comum, e não
se pode comer crua. Existem 3 fases deste fruto, a

verde, a amarela e a
preta. Quando

está verde é
suave e farin-

henta, à
semelhan-
ça da
mandioca,
Amarela,
significa
que está

madura e é
doce.

Quando a
casca estiver toda

escura, negra, é por-
que se encontra em esta-

do de completa maturação e é
muito aromática e doce. Este familiar da banana
comum tem muito pouca gordura e pouco sódio,

é uma excelente fonte de potássio, magnésio, fibra
e vitamina C, para além de conter um alto teor
em hidratos de carbono. Sabia que, nos países de
origem, a banana-pão é considerada um legume e
não um fruto? 
Mwana Pwo é uma máscara feminina originária
do grupo etnolinguístico Cokwe. Simboliza a
mulher ou rapariga que floresce e garante a pro-
criação, a continuidade da sociedade na qual está
inserida. 
Mais em Rua da Pimenta 65 e 21 8249360
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Por: Pedro Gaspar
pedrogaspar.noticiasdoparque@gmail.com 

Sabia que...
Em modo de rejuvenescer esta
nobre localidade, na 
emblemática Rua da Pimenta,
surge este conceito diferente, o
restaurante Mwana Pwo, com
comida típica angolana que
proporciona o convívio e os
sabores genuinamente
angolanos. 



SAÚDE E DESPORTO…CARDIO E
EXERCÍCIO PARA SÉNIORES E
GRÁVIDAS A 360 Eduardo André, de 35
anos, Fisiologista do Exercício de profissão, é
Licenciado em Educação Física e Desporto
(2005) e Mestre em Exercício e Saúde (2016).
Estuda e está a preparar o Doutoramento na área
da reabilitação cardíaca e do envelhecimento acti-
vo. 
Chegou ao Parque das Nações em Abril de 2017,
trouxe na bagagem um conceito de exercício físi-
co em função da individualidade e da necessidade
de cada um. Um treino 100% personalizado.
Especialista na prescrição de exercício em condi-
ções crónicas e/ou complexas, recorre ao movi-
mento enquanto veículo para promoção de
saúde. Os programas, onde apresenta soluções
congruentes, são altamente individualizados, e vão

desde o envelhecimento activo para a população
sénior, a maternidade saudável e promoção de
saúde em várias faixas etárias.
Eduardo explica que “a prescrição de exercício
tem uma dualidade perversa, se for feito com
correção faz bem, se for feito de forma desade-
quada faz mal, muito mal” - E recarrega- “Esta
frase acompanha-me há muitos anos e, sabendo
que lido com pessoas, ela motiva-me a estudar e
disponibilizar esse conhecimento às pessoas na
forma de exercício. Porque prescrever e acom-
panhar pessoas saudáveis, pessoas com condições
crónicas e/ou complexas, é simultaneamente um
privilégio e uma enorme responsabilidade”. 
Após uma avaliação da história clínica de cada
aluno, são identificadas as suas necessidades e os
seus objetivos. De seguida, os especialistas estu-
dam o caso e reúnem-se para debater a melhor
estratégia de intervenção. O acompanhamento

decorre de acordo
com a disponibilidade
do aluno e no local
que mais lhe convier,
em casa, no jardim ou
no espaço da Clínica
de Exercício 360. 
Um caso real, com
nome fictício, o Sr.
Silveira Branco, com
85 anos, procurou um

acompanhamento que pudesse contrariar o seu
quadro de saúde particular, nomeadamente uma
Síndrome Geriátrica Complexa (Síndrome da fra-
gilidade do idoso). Na sua condição, o exercício
pode ter um impacto favorável na sua qualidade
de vida. Contudo, a complexidade do caso obri-
gou a um estudo completo em que se avaliou a
funcionalidade, alguma limitação do foro neuro-

músculo-esquelético ou osteo-articular que
pudessem condicionar a intervenção. Estes “alfaia-
tes do exercício” ajustaram o programa de exer-
cício, criando um plano ímpar, único, individualiza-
do e que respeita a individualidade anatomofisio-
lógica do Sr. Silveira Branco. Um conceito que
valoriza o cariz terapêutico do exercício e o utili-
za em prol do cliente. Exercício com Saúde para
todos é a frase-chave de Eduardo André.
Mais em Alameda dos Oceanos 4.32.01 B 931
961 952 www.facebook.com/pg/360clinica 

“a prescrição de exercício tem
uma dualidade perversa, se for
feito com correção faz bem, se
for feito de forma desadequada
faz mal, muito mal”

CULTURA…FESTIVAL AO LARGO
2017 No ano em que a Companhia Nacional
de Bailados comemora 40 anos, presenteia-nos
no Largo de São Carlos, de 27 a 29 de Julho, com
duas obras que reflectem a dimensão e a versati-
lidade desta companhia, com entrada livre.
“Quinze Bailarinos”, do português Rui Lopes
Graça, uma peça com uma ausência de narrativa
mas que nos dá uma diversidade de leituras ao

mesmo tempo que explora a capacidade técnica
dos seus intérpretes e “Minus 16” do israelita
Ohad Naharin, uma grande referência da
dança contemporânea, que confirma, nesta
peça, a sua habilidade em fazer o público
dançar.
Estreia absoluta na Nederlands Dans Theater
II, Lucent DansTheater, Haia, Holanda a 11 de
Novembro de 1999 e estreia pela CNB no Teatro

Camões, a 12 de março
de 2015.
De 24 de Setembro de

2016 a 30 de Julho de
2017, tal como na temporada

passada, a presença da CNB nos vários teatros do
país, para além do nosso icónico Luís de Camões,
será também uma prioridade da sua programa-
ção.
Mais em www.cnb.pt 

No ano em que a Companhia Nacional de Bailados comemora 40
anos, presenteia-nos no Largo de São Carlos, de 27 a 29

de Julho, com duas obras que reflectem a dimensão e
a versatilidade desta companhia, com entrada livre. 
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…Acácio Madeira Pinto. O Sr. Acácio nasce
a 28 de Julho de 1921 em Vila Nova de
Cacela, é licenciado em Engenharia
Agrónoma, avô apaixonado da Mariana
Pinto, a “Mimi” (NDP, Edição
Dezembro 2016, entrevista) e de
mais…netos. Está prestes a 
completar 96 anos de histórias
inspiradoras para nos contar
através das suas sábias e 
intimistas palavras, através dos
seus sonetos, dos seus 
poemas, das suas vivências,
através da alma e do coração
que nos dão uma lição de vida. 

Tem fortes convicções sobre a polí-
tica e sobre a família, não pactua com
o fracasso e com o perdedor. Quer
aprender sempre mais e vive fascinado
com a natureza e a ciência. É eternamente
orgulhoso da sua família residente no Parque
das Nações e confessa que “melhor era impos-
sível. É uma grande sorte ter a família que tenho!
Sou um avô muito feliz e babado”. Sente-se
abençoado.  
A sua mãe era natural de Vila Nova de Cacela e
o seu pai veio das Beiras em negócios ao
Algarve, onde se conheceram. Quando estes
casaram, iniciaram a exploração de uma proprie-
dade de 6 hectares nos arredores da aldeia. Por
isso, cresceu no campo e foi habituado à labuta
diária da sobrevivência agrícola. Mas desde cedo
se apercebeu de que queria ir mais além do que
apenas a vida dura e quotidiana do agricultor
tradicional, que tinha os seus campos de semen-
teira, a maioria de sequeiro, e portanto ao sabor
do tempo e das intempéries, e o seu gado auxi-
liar para a lavoura e para a alimentação. Os
excessos da produção agrícola eram comerciali-
zados, mas os pequenos produtores estavam nas
mãos dos intermediários e, com essa agricultura
tradicional, nunca iriam evoluir técnica ou eco-
nomicamente. 
Com a ajuda de familiares vai estudar para Vila
Real de Santo António e depois para Faro. Mais
tarde, ruma para Lisboa, onde um tio remediado
o acolhe. Termina a licenciatura em Agronomia,
em 1946, e trabalha em empresas de agroquími-
ca e funda o seu próprio negócio na área da
agroquímica. Nessa experiência é determinante
a sua passagem por Israel, onde toma contacto
com uma agricultura avançada na tecnologia, no
eficiente uso da água e dos recursos naturais. 
Casa em 1953 com Maria Adelina, rapariga da
mesma aldeia e que conhece e de quem se ena-
mora desde muito cedo (ele com 16 anos e ela
com 11 anos). As suas vidas foram-se cruzando
aqui e acolá, principalmente nas férias de verão
e, mais tarde, esporadicamente, em Lisboa, onde

a
futura mulher
também cursou. A cerimónia decorre na igreja
do Campo Grande, em Lisboa, longe da família,
pois a sua forte personalidade, desde cedo,
entrou em conflito com o futuro sogro. 
Para estar mais próximo da família, e já com três
filhos, regressa a tempo inteiro à sua terra natal
aos 44 anos, sendo obrigado a reiniciar a vida
profissional, agora inteiramente ligada à atividade
agrícola, ansioso para pôr em prática os conheci-
mentos adquiridos na atividade profissional ante-
rior
Em discordância com pais e sogros, que também
possuem terras de cultivo, arrenda pequenas
parcelas de terreno, onde pratica uma agricultu-
ra inovadora e mais avançada. Faz culturas em
estufas para melhor controlar o desenvolvimen-
to das plantas, defendendo-se das agruras do
clima e garantindo uma produção antecipada e
controlada. Tem êxito e rapidamente as suas par-
celas de terreno arrendado se espalham. É pio-
neiro na produção de flores no Algarve e de
outros produtos menos explorados, o que
lhe permite proporcionar aos filhos uma vida
desafogada.
Desde jovem que tem um forte impulso para
divulgar os seus ideais por escrito e a poesia sur-
giu por gosto. Conceitos e sugestões sobre a
agricultura e pensamentos, em forma de quadra,
sobre a vida quotidiana e a natureza são as suas
expressões escritas mais comuns, mas a larga
maioria, contudo, nunca saiu do “baú”.
Mantém uma atividade física regular, hábito
muito desenvolvido no tempo de estudante uni-
versitário, onde praticou ginástica, boxe e jogo
do pau. A vida no campo ensinou lhe que era

importante saber de artes de defesa pessoal. É
rigoroso na alimentação, evitando o consumo

excessivo de carne e bebidas alcoólicas. O
tabaco é um vício até aos 46 anos, tendo,

a partir daí, deixado radicalmente o
tabaco. Torna-se até um grande oposi-
tor público desse vício, quando exer-
ce funções de vereador na Câmara
de Vila Real de Santo António. 
Esta fase da sua vida é vivida de
forma intensa, sem tempo para
leituras ou escrita pois está dividi-
do entre a atividade agrícola,
muito exigente, a atividade socio-
política e o convívio com os ami-
gos. A caça é uma atividade que
pratica desde jovem mas que vai

sendo progressivamente substituída
pela pesca. 

Mantém uma saúde invejável até aos 90
anos, altura em que a mulher começa a dar

sintomas de envelhecimento cerebral, denotan-
do uma cada vez menor capacidade de auto sufi-
ciência. Não quer grandes ajudas de terceiros e
assume o acompanhamento da mulher na doen-
ça. Contudo, o lento, mas decisivo agravamento
da doença exige-lhe grande esforço físico e
mental. A sua frescura física degrada-se em con-
sequência do estado geral de cansaço e nervo-
sismo, atingindo o limite do esgotamento nervo-
so. 
Vive intensamente a doença da mulher, estuda e
procura novas soluções de tratamento. Desafia e
questiona os conhecimentos médicos.
Entusiasma-se com cada sinal de melhoria. Não
desiste perante o fracasso. Revolta-se contra a
impotência do homem, mas nunca abandona o
estudo e a ciência. 
Quando a mulher dá os últimos suspiros na
cama do hospital, ele está a seu lado. Está quase
a completar 94 anos e não quer assistir às ceri-
mónias fúnebres. Envia um soneto.
Passa os meses seguintes em grande sofrimento e
muito sozinho. O seu corpo vacila e a cabeça tam-
bém. Para ultrapassar a dor de um enamora-
mento de quase 80 anos e de um casamento
de 62 anos, começa a escrever poesia de
forma compulsiva. Relata a dor, a saudade e a
injustiça da vida.
São, pelo menos, 365 sonetos, um por cada
dia, em que as memórias, o amor, o carinho e
a amizade estão bem retratados. São poemas
tristes e profundos, nostálgicos e mesmo vio-
lentos na revolta. Procura, assim, vencer a dor
sem nunca esquecer o seu amor.   
Dá, agora, sinais de mais entusiasmo, os poemas
são mais aligeirados e versam temas mais versáteis,
mais variados. Acompanha de igual modo a evolu-
ção da política nacional e internacional e interessa-
se pela vida dos filhos e netos. Por toda a família. 
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Por: Pedro Gaspar
pedrogaspar.noticiasdoparque@gmail.com 

SER POETA É…

NO DIA NOSSO CASAMENTO

O nosso casamento, meu amor!...
Como estavas contente nesse dia,
Teus olhos cintilavam de alegria,
E com que doçura e esplendor…

E mais esse teu sorriso encantador,
Como o que se vê na fotografia,
Que mais parece feito de magia,
E de encanto divino sonhador…

Que mantiveste pela vida fora,
Que mesmo doente nunca perdeste,
Como ainda recordo com ternura!...

Mesmo na tristeza que sinto agora,
Ao reviver o amor que me deste,
No seio da saudade que perdura...

ESTE LIVRO É DE RECORDAÇÕES

Este livro é de recordações,
Vividas desde a minha juventude,
Que mais bem lhes entende a virtude  
Quem as viveu pelas mesmas razões,

Os mesmos motivos e emoções,
Idêntico amor que a ninguém ilude,
Tão coerente p’ra que nunca mude
E permaneça sem alterações.

Só assim deverá ser entendido,
O que aqui digo com muita saudade,
Da mulher que amei e com quem vivi

A vida inteira de amor vivido,
Com grande ternura e dignidade,
Quanto à que tu me deste!... E eu a ti
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