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Nada mais rápido que a velocidade de
uma música. Uma música pode ter o
poder de nos mandar à lua, com um
simples e fulminante pontapé. Num
segundo estamos cá, no outro, já, não.
Só estive com o Zé Pedro, dos Xutos,
duas vezes. E as duas vezes foram sem-
pre com o Zé Pedro dos “Ladrões do
Tempo”. Umas das outras bandas da
sua criação. O Zé Pedro tinha sonhos.
Sonhava. Sonhava e atirava-se  com pai-
xão. 

No intervalo para o almoço, de uma
gravação para um videoclipe de
“Ladrões do Tempo”, falámos sobre
bandas e músicas, o passado e o futuro,
o vinil e o digital.  Larguei sobre a mesa
as minhas memórias dos tempos do
jornal Blitz. Dos tempos em que eu, na
minha adolescência, encomendava cas-
setes, vindas do Porto, com concertos
das minhas bandas preferidas, através

das páginas de classificados daquele
jornal. De ir aos correios, todos os
dias, ver se a minha encomenda já teria
chegado. E, quando, finalmente, chegava,
da sensação de desenrolar as cassetes
embrulhadas dentro daquele papel
grosso atado por uma guita branca. De
ainda me lembrar do cheiro, do toque,
da sensação de ver as cassetes pela pri-
meira vez. Da excitação de, finalmente,
as meter a tocar. De ouvir algo que
nunca tinha ouvido. E, sem grandes filo-
sofias à volta das diferenças dos tem-
pos, de como hoje se consegue chegar
à música, num segundo, através da
internet, o Zé Pedro contou-nos como
música chegava até ele. Que assinava
uma revista inglesa que trazia, para a
sua caixa de correio, as últimas novida-
des do mundo da música. Que depois
de a ler escolhia os discos que queria
comprar. Que, quando eles chegavam,
ia com os amigos para o quarto para

os ouvir.
Vezes sem
conta. Sem
falarem, como
se estivessem
num templo.  A
sentirem a música.
Durante horas, ele e os
amigos, sentados, de olhos fecha-
dos, no chão, ouvindo, em respeito, os
discos que chegavam dias depois.
Deixando, apenas, a música fazer o seu
papel.
As palavras do Zé Pedro formaram de
imediato uma imagem na minha cabeça
que nunca mais partiu.  Dele e os ami-
gos, em silêncio, num quarto, durante
horas e horas, com o máximo respeito
pela música. Pela arte. Pelo momento
sagrado que estavam a ter. 
Lembrei-me de uma entrevista feita a
Benicio del Toro, depois dele ter
emprestado o seu corpo para encarnar

Che Guevara.
O jornalista

pergunta-lhe
como fez para

se preparar para
o papel: “Fechei os

olhos, com se estivesse
a dizer uma oração.”, res-

pondeu o actor. Paixão. Do Benicio,
do Zé Pedro. Paixão pela arte. Pelas
histórias. Pelo que fazemos.  

Nos últimos dias todos falam do lado
humano e generoso do Zé Pedro. Do
seu sorriso. De ser “um dos melhores
de nós”. Recordo-me que o sorriso
maior estava nos seus olhos.  E acredi-
to que muito disso seja resultado da
forma apaixonada, verdadeira e intensa
como viveu a sua vida, independente-
mente do seu talento, da sua vocação. 

Miguel F. Meneses

EDITORIAL
ZÉ PEDRO, LADRÃO DO TEMPO
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“ESTE SERÁ UM MANDATO DE
FAZER ACONTECER”

Para quem ainda não o conhece, quem é o
Mário Patrício?
Mário Patrício (MP) – Nasci em Lisboa, onde sem-
pre tive residência, desde 2006 vivo no Parque das
Nações, tenho três filhos, (os dois mais novos
“nasceram” no Parque das Nações). Orgulho-me
do meu percurso profissional, pois aos 18 anos
iniciei a actividade profissional enquanto trabalha-
dor estudante, e, em simultâneo, na indústria da
construção civil, concluí o bacharelato em gestão
de projectos e obras e um mestrado em marke-
ting. Gosto de desporto e de acompanhar os
meus filhos nas suas actividades desportivas.
Assumi com muito entusiasmo esta fase da minha
vida que é servir o Parque das Nações.

Como está a correr este arranque como pre-
sidente da JFPN?
O arranque foi há algum tempo, implicou o tomar
conhecimento dos problemas de um território
desenhado de raiz para acolher uma exposição
universal, como foi a Expo’98, e que, uns anos
depois, absorveu parte de outros territórios, com

a reorganização administrativa de 2012, daí resul-
tou a Freguesia do Parque das Nações e que hoje
tem a expressão que conhecemos. Somos uma
Freguesia com uma enorme diversidade social,
mas, onde todos os que aqui vivem têm uma pala-
vra a dizer sobre o seu território. É importante
entender desde já, que todos são e serão ouvidos,
e respeitados de igual forma. Tomámos posse há
pouco mais de um mês, temos vindo progressiva-
mente a corrigir alguns procedimentos, melhorá-
los, estabelecendo o princípio de uma intervenção
proactiva, enquanto nos empenhamos na propos-
ta de Orçamento para 2018, um documento vol-
tado para as pessoas, onde o freguês do Parque
das Nações é o centro da nossa estratégia. Não
descuramos o futuro e, em simultâneo, temos
vindo a reunir e a expor as nossas pretensões aos
vereadores da CML sobre os novos equipamen-
tos que irão nascer a curto prazo no território.

Quais são as suas prioridades para estes pri-
meiros tempos? E a longo prazo?
Se são prioridades, é para resolver com caráter

de urgência. Sabemos que os fregueses estão
ansiosos que apresentemos trabalho, e nós tam-
bém. A Freguesia tem um deficit de equipamentos
públicos em áreas relevantes tais como a Saúde, a
Educação, a Ação Social, a Cultura, o Desporto e,
se teve oportunidade de ler o nosso programa
eleitoral, perceberá, com certeza, que as propos-
tas que fizemos são, de facto prementes. As que
dependem do nosso Orçamento, da nossa capaci-
dade de realização, serão concretizadas de acordo
com os Planos de Atividades. Há propostas que
não dependem exclusivamente da nossa volunta-
riedade ou do nosso orçamento, mas sabemos
que só este executivo, e fruto do trabalho de pro-
ximidade com a Câmara Municipal de Lisboa, só
com um diálogo próximo e persistente consegui-
remos torná-las realidade. Este será um mandato
de fazer acontecer. 
Paralelamente, há que responder a algumas ques-
tões que teimosamente persistem e afetam o dia-
a-dia dos que aqui coabitam. Vou dar-lhe um
exemplo; O problema dos odores provenientes
da ETAR de Beirolas, que já motivou uma reunião

de trabalho no local, está na ordem do dia. Se a
sua eliminação não pode ser, para já, completa-
mente garantida, há que encontrar urgentemente
uma solução que garanta a menorização deste
problema. É uma questão de saúde pública e,
como tal, tem que ser tratada com prioridade,
responsabilizando a entidade gestora. 
A falta de água que assola o nosso país também é
vista como uma preocupação, reunimos com o
vereador José Sá Fernandes que está a desenvol-
ver um projecto para criar redes de rega com as
águas provenientes do tratamento das ETAR,
(actualmente são escoadas para o nosso Tejo), ire-
mos pugnar para que a curto prazo essas águas
possam vir a ser utilizadas na rega dos nossos jar-
dins do Parque Tejo. 
O problema da mobilidade da freguesia, com o
qual todos que aqui vivemos lidamos diariamente,
foi o tema da reunião que realizámos com o vere-
ador Miguel Gaspar, queremos garantir que estará
na primeira linha de prioridades da CML a resolu-
ção do problema do tráfego automóvel no inte-
rior da freguesia, assim como uma nova solução
de mobilidade para a zona terra da nossa fregue-
sia, abrangendo a Estrada de Moscavide e a Rua
Conselheiro Lopo Vaz, que incluirá mais e melhor
espaço público para quem ali vive, estes projectos
contamos partilhá-los e colocá-los à discussão
com os fregueses em breve.
Outro tema que temos vindo a falar com a CML
é a nossa intenção de chamar à responsabilidade
da junta as refeições escolares, e para o qual ire-
mos trabalhar em conjunto.

Mário Patrício, cabeça de lista do acordo coligatório PS/PNPN, foi eleito o 2.º presidente da Freguesia. Morador no PN, desde
2006, pai de três filhos e amante do desporto quer ver o Parque das Nações como um território virado para as pessoas, que aposte
em soluções inovadoras, vanguardistas e sustentáveis.

“Somos uma Freguesia com uma

enorme diversidade social, mas

onde todos os que aqui vivem

têm uma palavra a dizer sobre o

seu território. É importante

entender, desde já, que todos

são e serão ouvidos e 

respeitados de igual forma.”
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Quais os maiores obstáculos que acha que vão
encontrar?
Não há grandes ou pequenos obstáculos. Há desafios
que naturalmente aparecerão, sabemos que os recur-
sos financeiros não são inesgotáveis, logo iremos rea-
lizar obra respeitando as regras em que estamos inse-
ridos, isso não impede que sejamos ambiciosos. Sei
que o nosso grande desafio será concretizar as
medidas programáticas que não dependem da

junta, estou convicto que será ultrapassado com a
relação próxima que tenho e que iremos aprofun-
dar com o governo da cidade, assim como outras
entidades do governo central.

Além dos representantes políticos, de que
forma pode a comunidade contribuir, também,
para um melhor desenvolvimento do nosso
PN?
Nesse quadro, a nossa democracia tem bem defi-
nidas as formas de participação dos cidadãos. Para
além dos eleitos para a Assembleia de Freguesia e
todos os que têm a responsabilidade de represen-
tar o seu eleitorado, os fregueses também o pode-
rão fazer a título individual ou coletivo, neste órgão
representativo. A nossa jovem Freguesia também
possui a diversidade suficiente de organizações e
associações devidamente reconhecidas, onde cada
freguês pode sentir-se representado. Saberemos
ouvir, dialogar e recolher os contributos necessá-
rios para cumprir esta nossa responsabilidade de
construir um futuro melhor. Fomos eleitos para
isso. 
Um exemplo de sucesso da participação foi a mobi-
lização da comunidade na edição deste ano do
Orçamento Participativo de Lisboa, só assim foi pos-
sível eleger um projecto local vencedor – Centro
Comunitário, e estivemos muito próximo de eleger
um projecto estruturante, com o empenho de
todos foi possível.

Como está a correr o relacionamento com os
restantes partidos da AF?
Também aqui, o Parque das Nações precisa de
todos, e é para todos que vamos trabalhar. Os que
nos quiserem acompanhar neste percurso, são
naturalmente bem-vindos. Estamos e estaremos
sempre recetivos a todas as propostas que, de
forma responsável, conduzam ao nosso primeiro
compromisso, que é criar condições para melhorar
a qualidade de vida dos que aqui vivem.

Como gostava de ver o PN daqui a 20 anos?
Um território virado para as pessoas, que aposte
em soluções inovadoras, vanguardistas e sustentá-
veis. Com um espaço urbano consolidado que
contenha mais e melhores equipamentos públicos
de qualidade e em quantidade para servir diversas
gerações, preservando sempre a nossa identidade,
ou seja sob o legado da Expo98. Que todos conti-
nuem a ter um enorme gosto em aqui viver, nós, os
nossos filhos e os filhos dos nossos filhos.
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Paralelamente, há que responder

a algumas questões que

teimosamente persistem e 

afetam o dia-a-dia dos que aqui

coabitam. Vou dar-lhe um 

exemplo; O problema dos odores

provenientes da ETAR de

Beirolas, que já motivou uma

reunião de trabalho no local,

está na ordem do dia. Se a sua

eliminação não pode ser, para já,

completamente garantida, há

que encontrar urgentemente

uma solução que garanta a

menorização deste problema. É

uma questão de saúde pública e

como tal, tem que ser tratada

com prioridade, 

responsabilizando a entidade

gestora.  A falta de água que

assola o nosso país também é

vista como uma preocupação,

reunimos com o vereador José

Sá Fernandes que está a 

desenvolver um projecto para

criar redes de rega com as águas

provenientes do tratamento das

ETAR, (actualmente são

escoadas para o nosso Tejo), 

iremos pugnar para que a curto

prazo essas águas possam vir a

ser utilizadas na rega dos nossos

jardins do Parque Tejo. 
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MAUS ODORES PROVENIENTES DA ETAR

“A Fábrica de Água de Beirolas - ETAR de
Beirolas, serve os Municípios de Lisboa e Loures
e foi construída para resolver os problemas de
drenagem e tratamento de águas residuais destas

zonas que antigamente eram descarregadas dire-
tamente para os rios Tejo e Trancão. 
A instalação encontra-se em funcionamento,
neste local, desde o ano de 1989, tendo sido rea-

bilitada pela altura da Expo’98.
A ETAR está dimensionada para o equivalente
populacional (e.p.) de cerca de 214.000 habitan-
tes, correspondendo a um caudal médio de
54.500 m3/dia. 
O funcionamento desta instalação tem contribuí-
do para a melhoria da qualidade do meio recetor
– o estuário do Tejo, dos seus ecossistemas e das
condições de vida da população servida.
O efluente descarregado no meio recetor pela
ETAR de Beirolas apresenta um índice de qualida-
de excecional, não apresentando qualquer incum-
primento, tendo, inclusive, a água tratada poten-
cial para ser reciclada e reutilizada em lavagens de
ruas e rega de espaços verdes.
Esta instalação é gerida, desde 1 de julho, de 2017,
pela Águas do Tejo Atlântico, do grupo Águas de
Portugal.
Atualmente está em curso o processo de benfei-
torias através de um concurso público que prevê:

• Aumento da capacidade nominal do tratamento
de efluentes;
• Aumento da capacidade do sistema de ventila-
ção e desodorização;
• Cobertura de alguns órgãos que estão, neste
momento, a descoberto;
• Reabilitação das coberturas já existentes;
• Melhoria da recolha e tratamento do ar;

A obra prevista, tem o valor base de 6 000 000€,
está em concurso público e encontra-se em fase
de aprovação do relatório preliminar de avaliação
de propostas.
Prevemos a adjudicação para o primeiro semes-
tre de 2018, tendo a empreitada um prazo de
execução de cerca de um ano e meio.
Com esta grande intervenção de beneficiação,
contamos resolver a questão dos odores e mel-
horar a eficiência desta instalação, por forma a
manter o contributo para o equilíbrio ambiental e
para a qualidade de vida da zona envolvente.”

Está de momento a decorrer um concurso público para uma empreitada que visa reabilitar e melhorar a ETAR de Beirolas. A obra será
adjudicada no primeiro semestre de 2018, terá um custo de 6 000 000€ e estima-se que esteja concluída em ano e meio. Com esta 
intervenção a empresa Águas do Tejo Atlântico, do grupo Águas de Portugal, conta resolver a questão dos odores e melhorar a eficiência
desta instalação. O Notícias do Parque deixa aqui um esclarecimento por parte deste grupo sobre esta matéria.
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Orçamento Participativo de Lisboa 2017

Vitória do Parque das Nações

O projeto para erguer o Centro Comu-
nitário do Parque das Nações foi vence-
dor do Orçamento Participativo de Lis-
boa 2017/2018! Com quase 700 votos, o 
projeto orçamentado em 148 mil euros foi 
aprovado no âmbito das propostas a vota-
ção de âmbito local - zona oriental de Lis-

-
rimónia realizada na CML ao final da tarde. 

De acordo com a proposta apresentada, 

Parque das Nações tem como objetivo dar 
resposta a uma necessidade identificada 

pela comunidade residente em três dos 
Bairros da Freguesia do Parque das Nações 

do Casal do Machado e Bairro do Oriente. 
Neste território, a comunidade local de-
senvolve muitas das suas atividades, sejam 
elas religiosas, lúdicas, desportivas ou de 

-
vidades desenvolvidas no Centro de Dia 
- em locais precários ou provisórios, com 
difíceis condições de acessibilidade para a 

-
ções logísticas para a participação e envol-

garanta a existência de um espaço que pos-
sa ser utilizado pelas diversas associações 
e demais grupos de cidadãos, e possibilite 
a realização de eventos de acordo com as 

instalações do edifício, de acordo coma 
proposta inicial, terão 600 metro quadra-
dos e uma zona exterior. Trata-se de uma 
proposta inicial de Jorge Bonito e Mário 
Patrício.

Obrigado a todos e a todas que com o seu 
empenho e seu voto fazem acontecer!

-

do fundador. O descerrar do busto alusivo 
aconteceu com a presença do Presidente da 
Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Me-

-
-

tros embaixadores e diplomatas de países 

Parque das Nações fez-se representar pelo 
seu Presidente, Mário Patrício e pelas vogais 

O dia 20 de novembro assinalou-se como 

Este tratado visa a proteção de crianças e 
adolescentes de todo o mundo. Nas escolas 
públicas do Parque das Nações, no âmbito 

trabalhos coletivos em torno da identifica-
ção e reconhecimento desses direitos.

-
sia, numa ação de sensibilização aos alunos 

Nesta ação abordaram situações e os cui-
dados a ter, de forma a que as crianças não 
se percam dos pais, por exemplo quando a 
família vai fazer compras de Natal. 

sediadas ou desenvolvem projetos e ativi-
dades na freguesia do Parque das Nações 
desempenham um papel de grande impor-
tância social e comunitária. Nesse sentido, 
e ciente da importância do associativismo, 

de dezembro 2017, o período de candida-
tura destas associações a apoios financei-
ros. Encontra mais informação em:
www.jf-parquedasnacoes.pt/pt/associativismo

O grupo da Corrida Noturna Parque das 
Nações rodeou-se de amigos e convidados 
para festejar o terceiro aniversário (21 de 
novembro) desta iniciativa que põe vários 
residentes do Parque das Nações a correr 
e caminhar. Na celebração, que decorreu no 

-
ram o Presidente da JFPN, Mário Patrício, 
e o vogal Paulo Calisto; cantaram-se os 

saudável ambiente de convívio entre todos.

Animada festa de São Martinho 
na EB/JI Vasco da Gama
Motivação e empenho - de pais e mães, vi-
zinhos, parceiros institucionais, empresas 
apoiantes, famílias e dos coordenadores e 

-

-

bro, fosse um enorme êxito e um momento 
excecional de convívio entre todos. Tendo 

a JFPN, que fez a cedência de insufláveis e 

…e na Cabine de Leitura
Com um pouco de sol, o frio não demoveu 
o interesse das crianças que acorreram à Ca-

para um sábado à tarde passado com ativida-
-

nho das crianças foi evidente.

Os proponentes do Centro Comunitário do Parque das nações, Jorge Bonito e Mário Patrício com o vereador da CML, João Paulo Saraiva
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Junta de Freguesia do Parque das Nações

Limpar, repavimentar, pintar
Uma série de intervenções no espaço público 
começaram a ser desenvolvidas em novembro 
e vão prolongar-se nos fins de semana sempre 
que as condições atmosféricas o permitirem.

Para já, trata-se de pequenas obras que visam 
melhorar as condições de mobilidade dos fre-
gueses. Por exemplo, foram pintadas passadei-
ras de atravessamento na rotunda República 
Argentina e iniciados os trabalhos de limpeza 
das caleiras de escoamento na Alameda dos 
Oceanos. Este tipo de obras estender-se-á a 
outras zonas do Parque das Nações. 

Já no Passeio dos Fenícios uma intervenção 
para a repavimentação faseada dos dois topos 
da via obrigou a condicionar a circulação en-
tre os dias 20 e 28 de novembro. O mesmo 
aconteceu no entroncamento do Passeio dos 
Fenícios com a Rua Ilha dos Amores e no en-
troncamento do Passeio dos Fenícios com a 
Alameda dos Oceanos.

Nestas intervenções é sempre garantida in-
formação e apoio policial no local.

CML substitui árvores
A Câmara Municipal de Lisboa tem estado a 
realizar na Alameda dos Oceanos e também 
na Avenida D. João II intervenções que visam 
remover árvores que se encontram secas ou 
em estado de ameaçarem a segurança do es-
paço.

Assim, depois de fundamentadas avaliações 
técnicas pelos serviços da autarquia, são re-
tiradas e substituídas por outras da mesma 
espécie uma Tília de folha pequena, Plátano e 
Lodoeiro. Igualmente foi dada ordem de aba-
te e substituição a três outras árvores, dois 
pinheiros e um carvalho, localizados na zona 
norte da freguesia.

Intervenção idêntica envolve um carvalho, na 
Alameda dos Oceanos, de médio porte, que 
está completamente seco.

8 dez

10 dez
TERMINA CAMPANHA DE RECOLHA 

DO ORIENTE

14 dez

17 dez

18 dez a 2 jan

21 dez

31 dez

DE ANO

O Natal em Lisboa terá este ano vários 
concertos em igrejas da cidade, incluindo-

-
ra dos Navegantes, no Parque das Nações: 

livre), atuação do Coro Ricercare e Coro
Juvenil da Universidade de Lisboa. O anún-
cio foi feito pelo presidente da Câmara
Municipal de Lisboa e a vereadora da Cul-

-

a Passagem de Ano.  Nestes festejos, pela
primeira vez este ano, participam também
outras confissões religiosas.
No Parque das Nações, as iluminações de
Natal são ligadas esta semana, como não
podia faltar, o grande fogo de artifício na
Passagem de Ano acontecerá na noite de

Acontece  
na Freguesia

Lisboa vai ser Capital Europeia do Desporto 2021
O anúncio desta iniciativa na qual Lisboa con-
corria contra Haia, Holanda, aconteceu a 25 de 
novembro e na véspera, precisamente, uma de-

-

responsáveis da Câmara Municipal de Lisboa, in-
cluindo o vice-presidente Duarte Cordeiro, esti-
veram em visita de trabalho à Piscina do Orien-
te, onde foram acompanhados pelo presidente 
da Junta de Freguesia do Parque das Nações, 
Mário Patrício. A comitiva pode fazer observa-
ção das aulas do Programa Municipal de Apoio 

Esta candidatura de Lisboa, sendo liderada 
com grande empenho pela Câmara Municipal, 
teve o apoio de várias juntas de freguesia da 
capital, estando o Parque das Nações, desde a 
primeira hora, empenhada nesta candidatura 
que se revelou vencedora.

Dezembro marca o início de uma intervenção 
para remodelar a iluminação da Rua das Mu-
sas, durante a qual serão instalados candeeiros 
de menor altura, de modo a evitar situações de 
obstrução provocadas pela ramagem do arvo-
redo. Procura-se assim melhorar as condições 
de iluminação da via e áreas pedonais. Os can-
deeiros serão dotados com tecnologias Led, que 
permitem maior eficiência e menores consumos.

Devido à extensão do arruamento e dimen-
são dos passeios, e sendo necessários tra-
balhos de construção da rede de iluminação 
pública, pede-se a melhor compreensão dos 
moradores e utilizadores do arruamento para 
os incómodos associados. Esta intervenção, 
que arranca na primeira semana de dezembro, 

estimada: 9 semanas).

Rua das Musas com 
melhor iluminação

Pintura de passadeiras na Rotunda República da Argentina



No início de um novo mandato da Assembleia de Freguesia do Parque das Nações, o segundo da
sua história, o nosso jornal Notícias do Parque, na senda dos seus critérios editoriais de foco nas
pessoas e no território, assume na pluralidade o desígnio da Democracia e dos Eleitos.
Neste início de mandato, cabe neste primeiro artigo em nome dos Eleitos pela lista do Partido
Socialista à Assembleia de Freguesia do Parque das Nações, deixar uma palavra de reconheci-
mento pela abertura e oportunidade de, através deste jornal, comunicar com todos os residentes
da nossa freguesia.
Importa neste primeiro contato, tal como na intervenção na Tomada de Posse da Assembleia de
Freguesia, transmitir o nosso propósito e visão de ser representantes e voz dos eleitores do
Parque das Nações.
Com um novo mandato abre-se naturalmente um novo ciclo, porque é um novo tempo, com
novos protagonistas e a missão dos Eleitos do Partido Socialista será sempre a de promover o
debate crítico e construtivo, respeitando a Assembleia de Freguesia, como a casa representativa
de todos os fregueses, que acima de tudo é a casa da cidadania.
O nosso compromisso é o Programa com que nos apresentámos aos eleitores e com firmeza e
determinação, no respeito pelos valores democráticos, todos nós saberemos encontrar as melho-
res soluções para o bem-estar da comunidade. 
Sabemos, hoje, que a cidadania, a participação cívica se concretiza em muitos fóruns, mas é nosso
entendimento que deverá ser a Assembleia de Freguesia agregadora de todos os fóruns, na medi-
da em que é o órgão representativo.
A nossa competência, é todos os dias construir um novo futuro com sentimento de pertença e
de orgulho na freguesia dos Parque das Nações. E, se para nós, eleitos do Partido Socialista, é
certo que o Parque das Nações Precisa de Todos, é igualmente certo que Todos têm de se sentir,

Parque das Nações.
Neste desígnio, propomos o regresso à realização de reuniões da Assembleia em diferentes locais
da Freguesia e consideramos que a Assembleia deve de ser em si mesma promotora de outros
debates, com temas que vão além da sua agenda formal e que se revestem do maior interesse
para o futuro da comunidade, tendo como exemplo de mote os 20 anos da Expo 98.
Neste propósito é desejo dos Eleitos do Partido Socialista que emane da Assembleia uma vonta-
de própria e una para as comemorações dos 20 Anos da Parque Expo, sendo nesta sede consti-
tuída uma comissão para a organização das comemorações que conte com a participação de
todas as forças políticas.
Pela parte dos eleitos do Partido Socialista, podem contar com a vontade e o empenhamento na
concretização de todas as iniciativas impulsionadoras do espírito crítico e construtivo, promoto-
ras da unidade do território e da nossa comunidade.  
Este é um novo ciclo e podem contar connosco, para participar num novo entendimento de deba-
te, centrado nas ideias, que reconheça em cada proposta o valor que encerra em si mesma, como
um contributo válido para um melhor Parque das Nações.

João Pedro Correia - PS

O NOSSO COMPROMISSO

COM O PARQUE DAS NAÇÕES

Carlos Ardisson - Nossa Lisboa 
Parque das Nações

POR UM PARQUE DE

EXCELÊNCIA PARA TODOS

No passado dia 1 de outubro os eleitores foram chamados às urnas e expressaram, através do voto,
a sua vontade. 
Assim a lista que se apresentou como continuidade (PS e elementos do desaparecido PNPN) foi a
mais votada, embora tenha perdido 4 eleitos na assembleia de freguesia e consequentemente a maio-
ria absoluta.
Entendo, pois, que os eleitores pretenderam mostrar um cartão amarelo à gestão dos últimos 4
anos.
Quanto à lista que encabecei, Nossa Lisboa Parque das Nações, os eleitores escolheram-na inequi-
vocamente como líderes de oposição e é assim que desempenharemos o mandato nos próximos 4
anos, colaborando sempre que entendamos ser útil à freguesia, mas mantendo-nos firmes na defesa
da preservação do espaço que nos foi legado pela Expo 98 e na melhoria de toda a zona Poente,
aproximando-a cada vez mais dos patamares de qualidade que desejamos para Todos nesta fregue-
sia.
Para quem não assistiu à tomada de posse, aqui partilho a minha intervenção nessa sessão:
Em primeiro lugar permitam-me que comece por agradecer aos 2140 eleitores que, no passado dia
1 de Outubro, confiaram no nosso projeto e votaram na lista Nossa Lisboa Parque das Nações. 
Agradeço também o convite que me foi dirigido pela coligação Nossa Lisboa, para encabeçar a lista
à freguesia que AMO. 
Um convite que me foi feito conferindo-me total liberdade, sem qualquer imposição.
Quero também agradecer a todos os membros da lista Nossa Lisboa Parque das Nações pelo seu
trabalho, empenho e tempo dedicados nos últimos meses ao nosso projeto para esta freguesia. Foi
um orgulho para mim liderar-vos.
Por coerência entendemos que quem vence deve governar.
Dito isto é também necessário compreender o seu sentido de voto.

Os eleitores decidiram não dar uma maioria absoluta à força que venceu as eleições. 
Entendemos, pois, essa situação como o expressar da sua vontade de que nos entendamos aqui
nesta assembleia na procura das melhores soluções para a preservação e melhoria da nossa fre-
guesia.
Os eleitos Nossa Lisboa assumem-se como oposição, mas uma oposição construtiva e participati-
va, sempre assente nos princípios que assumimos no nosso programa eleitoral que permita a pre-
servação da identidade do nosso espaço, a elevação da qualidade do espaço público da zona poen-
te com a diminuição das diferenças que bem conhecemos.
Exerceremos também a nossa obrigação fiscalizadora.
Estaremos sempre abertos ao diálogo franco e sincero para estabelecer pontes de apoio para con-
cretizar objetivos do anseio da população residente. 
Estaremos também, conforme prometi em campanha, perto da população. 
Podem contar connosco para debater os problemas e as melhores soluções para cada caso.
Desejamos que o próximo mandato seja mais produtivo, mais aberto à população e com menor
exaltação do que o passado. 
Pela nossa parte continuaremos empenhados na construção de um Parque de Excelência para
Todos.
Obrigado.

Caso pretendam contactar-nos podem sempre fazê-lo através do email ouvirpn@gmail.com
Aproveito para desejar a Todos um Feliz Natal e um Excelente 2018

“Em primeiro lugar permitam-me que comece por agradecer

aos 2140 eleitores que, no passado dia 1 de Outubro, confiaram

no nosso projeto e votaram na lista Nossa Lisboa Parque das

Nações 

“Com um novo mandato abre-se naturalmente um novo ciclo,

porque é um novo tempo, com novos protagonistas e a missão

dos Eleitos do Partido Socialista será sempre a de promover o

debate crítico e construtivo, respeitando a Assembleia de

Freguesia, como a casa representativa de todos os fregueses,

que acima de tudo é a casa da cidadania.
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Jorge Alves - CDU
Pode contactar a CDU do Parque das Nações através de: 

cduparquedasnacoes@gmail.com
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COMEÇOU UM NOVO 

MANDATO AUTÁRQUICO

Na sequência da escolha, livre e consciente, que os eleitores fizeram para seus representantes na
Freguesia do Parque das Nações, e estando já instalados os novos órgãos - Assembleia de
Freguesia (AF), Junta e Mesa da Assembleia, entendo ser importante recordar os princípios que a
CDU afirmou na sessão de posse.
Apesar de ter tido muito mais votos, prova do reconhecimento e importância da sua intervenção,
a CDU não alcançou o reforço da sua presença na AF. É em função dessa realidade, e tal como foi
assumido na campanha eleitoral, que iremos trabalhar ao longo dos próximos quatro anos: atentos
aos problemas da Freguesia e exigentes na defesa dos interesses dos moradores,  trabalhadores,
empresários e entidades do Parque das Nações.
Continuaremos a intervir com total independência, norteando-nos apenas pelos princípios
do trabalho, da honestidade e da competência.
Reconhecendo que o Partido Socialista foi o vencedor das eleições, deverá ter todas as condições
para governar. Foi neste contexto que, quando o PS nos informou ser sua preferência constituir
um executivo apenas com elementos seus, aceitámos essa decisão, sem colocar qualquer tipo de
condição prévia. 
Contudo, esta nossa posição, apenas viabiliza a constituição inicial do executivo e não vincula a
CDU a qualquer outra decisão posterior. Assim, e manifestando toda a nossa disponibilidade para
a colaboração que o executivo entenda solicitar-nos, assumimos que não temos qualquer outro
compromisso que não seja, apenas, o de analisarmos e decidir, com total autonomia e independên-
cia, sobre cada medida que a AF tiver de tomar, bem como o de procedermos a uma apreciação
atenta e rigorosa da ação do executivo, que deve, em função do resultado eleitoral, ouvir os
outros partidos e, com eles, construir pontes, aproveitando projetos e ideias que constam dos
seus programas eleitorais.

Educação deve ser uma prioridade para a Junta
A CDU assume que a Educação deve constituir uma prioridade, mas que não se pode, nem deve,
descurar-se a necessidade da intervenção urgente na zona poente, a carecer de um plano integra-
do de intervenção que, envolvendo todos, atue preferencialmente nas áreas do trânsito e estacio-
namento, da limpeza urbana e da habitação. Acrescentamos ainda a necessidade urgente da melho-
ria das acessibilidades e a reabilitação dos espaços verdes, em toda a Freguesia, a eliminação da
precariedade nos trabalhadores da Junta e a melhoria das suas condições de trabalho, criando
desde já condições para que a Junta venha a intervir, de forma direta, nas áreas da limpeza urbana
e manutenção dos espaços verdes. 

A CDU intervirá, ao longo do mandato em torno dos seguintes princípios:
• Participação dos moradores da Freguesia;
• Articulação com as diversas entidades que intervêm na Freguesia;
• Transparência e boa gestão pública;
• Resolução dos problemas, melhorando a qualidade de vida dos cidadãos.

Termino, desejando a todos os moradores e trabalhadores na e da Freguesia, umas boas
festas e um bom ano de 2018

“A CDU assume que a Educação deve constituir uma 

prioridade, mas que não se pode, nem deve, descurar-se a

necessidade da intervenção urgente na zona poente, a carecer

de um plano integrado de intervenção que, envolvendo todos,

atue preferencialmente nas áreas do trânsito e estacionamento,

da limpeza urbana e da habitação...



Antes de tudo, gostaríamos de desejar a todos os leitores e, especialmente, aos mora-
dores da freguesia do Parque das Nações,

UM BOM NATAL e UM EXCELENTE ANO DE 2018
Nesta quadra especial, pautada pela solidariedade e paz, em que todos pedimos ao nosso
“Querido Pai Natal” que nos traga boas notícias, estendemos a vós os nossos melhores desejos, do
grupo de eleitos pelo PSD à assembleia de freguesia: muita saúde e alegria neste Natal, e que
cada família tenha boas razões para festejar a vinda de um novo ano. 
Não poderíamos deixar de agradecer aos mais de mil e duzentos eleitores que nos confiaram o seu
voto no dia 1 de outubro. Mas queremos deixar claro o nosso compromisso: trabalharemos para
todos os eleitores, porque queremos contribuir para o bem-estar e a qualidade de vida de cada cida-
dão que reside neste retângulo à beira-rio, na cidade de Lisboa.
Do PSD, vogais que estamos na oposição ao executivo, poderão sempre contar com a disponibili-
dade para negociar, refletir, trabalhar para gerar soluções a favor da população do Parque das
Nações.

Primeiro, estão as pessoas
Durante os meses de apresentação da nossa candidatura tivemos oportunidade de falar com mui-
tas pessoas, contactar com diferentes realidades, identificar objetivos distintos. Não nos esquecemos
dos testemunhos que ouvimos e prometemos estar sempre atentos à ação deste executivo e desta
junta, avaliando e ponderando sempre sobre as consequências de cada decisão tomada.
Queremos continuar a ouvir-vos. Queremos continuar em contacto. Para facilitar a comunicação,
para além dos meios tradicionais, criámos um email através do qual vos convidamos a apresentar-
nos as vossas observações e comentários, e tudo o que considerarem pertinente comunicar-nos.
Podem e devem fazê-lo para: psd.parquedasnacoes2017.2021@gmail.com.

Prometemos que vamos fazer o nosso melhor
Não seremos “os velhos do Restelo” que estavam sempre a praguejar a ida das naus para
novos mundos, nem seremos aqueles que só apregoam as melhores notícias. Seremos, com
toda a certeza, o grupo que estará sempre atento, sempre com vontade de fazer melhor e
poder contribuir para o objetivo último: o seu bem-estar e a sua qualidade de vida.  
Este grupo tem a consciência de que não é criticando, maldizendo, reclamando ou ficando de

braços cruzados que se chega a “bom porto”. Pelo contrário, sabemos que é preciso mostrar
caminhos, criar projetos, trabalhar em conjunto, sempre que possível, e lutar pelos ideais da social-

democracia, para podermos ver a nossa freguesia crescer. 
Queremos uma freguesia mais feliz, sem assimetrias entre os bairros e mais próxima das pessoas.
Queremos quebrar a ideia de um Parque das Nações dos ricos e um Parque das Nações dos pobres. 
Só há um Parque das Nações, uno e indivisível: aquele onde escolheu viver com a sua família.

Para nós, a sua opinião conta
É, por isso, fundamental que nos manifeste as suas preocupações e as suas opiniões. Poderá fazê-lo,
inclusive, de forma anónima, se assim o entender. Desde que seja uma opinião válida e aferível, concreta
e justa, seremos os primeiros a intervir. Queremos contar consigo, queremos que esta nova realidade
na nossa Freguesia seja de ajuda, de interação e de resultados.
Colocando em primeiro lugar o bem-estar coletivo da Freguesia do Parque das Nações e dos seus
residentes, o PSD apela, por isso, à sua participação cívica. Manifeste a sua opinião, dê sugestões, aler-
te para o que está mal, diga-nos o que pode melhorar.
A cada três meses, pelo menos, nas Assembleias de Freguesia verá alguns dos assuntos por si manifes-
tados debatidos nos órgãos próprios e pelos verdadeiros representantes da população do Parque das
Nações. Não deixe de partilhar a sua opinião nos locais próprios e com as pessoas que podem fazer
algo por si e pela nossa Freguesia!
Teminamos, reforçando o convite e o desafio: escreva-nos para psd.parquedasnacoes2017.2021@gmail.com

MUITO OBRIGADO, Um FELIZ NATAL e BOM ANO de 2018.

Romano de Castro - PSD

POR UMA FREGUESIA MAIS FELIZ, 

SEM ASSIMETRIAS E MAIS PRÓXIMA DAS PESSOAS 
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José Teles Baltazar - CDS/PP
jtelesbaltazar@gmail.com 

MANDATO 2017-2021

Começo por saudar, todos os vogais e eleitos que passaram pelo executivo, pela assembleia local
e que assim contribuíram para a criação e para a instalação de base dos órgãos administrativos
da freguesia. Sem esquecer dezenas de cidadãos ativos que, em alturas críticas da anterior gestão
autárquica, souberam alertar as instâncias municipais para a degradação latente do espaço públi-
co. 

Mandato 2017-2021
Agradecemos aos residentes do Parque das Nações o reconhecimento do nosso trabalho de
intervenção cívica nos últimos 4 anos que confirmou os eleitos pela Nossa Lisboa, como a maior
força política de oposição na Assembleia de Freguesia. Fazer oposição não é um ato menor e tem
uma dimensão de cidadania que passa também por oferecer alternativas credíveis tendo por base
uma vontade genuína de fazer mais e de fazer melhor. 

Felicitamos o presidente Mário Patrício e a lista do PS pela vitória. Sem maioria absoluta, decidiu
avançar para um executivo unicolor, com o apoio dos eleitos pelo PSD. Desejamos um mandato
pautado pelo desenvolvimento territorial e aberto ao diálogo com os interessados em futuras e
necessárias decisões administrativas. Na prática estamos perante um inédito alinhamento ideoló-
gico, entre o município, os órgãos locais e o governo que decretou o fim da austeridade. A expe-
tativa da população é de que tal convergência política, resulte em vontade de avançar com as
infraestruturas desde sempre prometidas e das quais faltam conhecer os projetos. Em 2018,
comemoram-se 20 anos da Expo 98 e do Parque das Nações e alimentamos a esperança de, no
mínimo, assistir ao início das obras da 2ª fase da Escola do Parque das Nações, do Centro de
Saúde, da escola e da creche na zona norte. É que o argumento municipal de que a Parque Expo

recusava ceder os terrenos necessários, desde o início do ano deixou de se verificar.

Apesar de inteira coesão programática na coligação mas em respeito pela sua autonomia, os elei-
tos do CDS-PP, José Baltazar e Francisco Galante, optaram por constituir uma bancada própria.
Seremos uma oposição empenhada e fiscalizadora, positiva e construtiva que colocará sempre em
primeiro lugar, os superiores interesses do Parque das Nações. Plenos de abertura para em con-
junto com qualquer força política, conceber e viabilizar projetos ou medidas consensuais que
constituam uma efetiva mais-valia para a vida comunitária.
A representação da bancada CDS-PP na Assembleia de Freguesia não se irá esgotar nos eleitos
efetivos, envolvendo no sistema de rotatividade, os nossos candidatos substitutos: Alice Cortes;
Carla Ferreira; Miguel Graciano; Gonçalo Malheiro, Célia Bento da Silva e Abel Abejas.

A todos desejamos um santo Natal e um auspicioso Ano Novo.

NAÇÕES AO ALTO
Vídeo-proteção - Os vereadores municipais do CDS apresentaram uma moção a pedir a insta-
lação de sistemas de vigilância em áreas sensíveis de segurança na cidade. A proposta aprovada
com os votos contra do PCP, do BE e a abstenção do PSD, inclui as áreas mais movimentadas do
Parque das Nações, conforme defendemos no programa local.

“Agradecemos aos residentes do Parque das Nações o

reconhecimento do nosso trabalho de intervenção cívica nos

últimos 4 anos que confirmou os eleitos pela Nossa Lisboa, como

a maior força política de oposição na Assembleia de Freguesia. 



José Moreno - PNPN
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O NOVO CICLO

A nossa receita para 
Festas Felizes!

Um bolo de gengibre decorado ao detalhe e a sua propriedade 
têm qualquer coisa em comum: um grande investimento em 
termos de tempo e dedicação.

Mas, enquanto uma se resume à receita correcta, a outra é 
definida pelo seu valor – particularmente quando se trata da 
venda do seu imóvel. 

Contacte-nos! Temos a receita perfeita para si!
                             

E-mail: lisboa@engelvoelkers.com
Telefone: +351 210 960 640

www.engelvoelkers.com/lisboa · AMI 8486

• 

       

Teve lugar no dia 24 de Outubro, na sequência do último acto eleitoral autárquico a que o Grupo
de Cidadãos Parque das Nações Por Nós (PNPN), concorreu em coligação com o Partido
Socialista, a posse dos Órgãos da nossa freguesia para o quadriénio de 2017/2021, candidatura esta
que obteve a maioria dos votos dos nossos fregueses, embora não os suficientes para lhe garan-
tir  a governação sem o apoio de outras forças representadas na Assembleia de Freguesia, o que
nada tem de dramático em democracia.
De resto, já em 2013 o PNPN concorrendo, então, sozinho não obtivera a maioria dos eleitos na
Assembleia e isso não impediu a governação da freguesia até ao final do mandato. Para isso, enten-
deu-se, a certa altura, ser do interesse da freguesia a celebração dum acordo coligatório com o
Partido Socialista, então a segunda força representada na Assembleia, que desse maior estabilida-
de governativa, tanto mais que o Executivo camarário era, como todos sabemos, do Partido
Socialista. Todavia, temos de ter consciência de que, em face dos acordos que foram estabelecidos
para dar estabilidade a esta governação que agora se iniciou, haverá aspectos do programa eleito-
ral com que a nossa coligação se apresentou ao eleitorado que teremos mais dificuldade em imple-
mentar, porquanto há que ter em consideração nas propostas que levamos à Assembleia de
Freguesia aspectos dos programas das outras forças nela representadas. É assim em democracia.
Todavia, fiel aos seus princípios, o PNPN, sem desrespeitar o Acordo firmado com o PS, continua-
rá a defender, tanto no Executivo da Junta como na Assembleia de Freguesia, as propostas do
Programa que a candidatura de que fez parte apresentou a sufrágio dos eleitores, sem prejuízo de,
sempre que tal se mostre do interesse da freguesia, viabilizar propostas apresentadas por outras
forças distintas da coligação.
Da parte do nosso parceiro de coligação espera-se a natural reciprocidade. Ambos temos de ter
sempre presente que estamos a governar em coligação, o que nos obriga a uma permanente pro-

cura de consensos. Governar em coligação não é, obviamente, o mesmo que governar sozinhos,
apesar de, em qualquer circunstância, sermos sempre favoráveis à procura de consensos. E estou
confiante de que eles existirão.
Finalmente e porque é o primeiro artigo que publicamos no Notícias do Parque neste novo man-
dato, uma palavra de agradecimento ao seu director por facultar este espaço de comunicação com
os fregueses a todas as forças representadas nos Órgãos da freguesia e deixar aqui expresso que
o utilizaremos com todo o respeito pelos nossos adversários, que aqui saudamos, tanto mais que
só assim estaremos a respeitar os nossos princípios e os nossos leitores. Que todos contem con-
nosco neste caminho que começámos a traçar em 2013 para fazer da nossa freguesia uma fre-
guesia de referência na cidade e até no país.
É esse o nosso compromisso. E será, seguramente, cumprido.

“Todavia, fiel aos seus princípios, o PNPN, sem desrespeitar o

Acordo firmado com o PS, continuará a defender, tanto no

Executivo da Junta como na Assembleia de Freguesia as

propostas do Programa que a candidatura de que fez parte

apresentou a sufrágio dos eleitores, sem prejuízo de, sempre que

tal se mostre do interesse da freguesia, viabilizar propostas

apresentadas por outras forças distintas da coligação.
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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.

UM ANO DEPOIS DA REUNIÃO COM A CML
Há cerca de um ano, a Direção da ACIPN reu-
niu nos Paços do Concelho com o assessor do
Vice-Presidente da CML, num encontro que
serviu para debater com a autarquia algumas
das nossas preocupações à data. Constatamos
com desilusão que muitas das questões então
abordadas pouco ou nada evoluíram. Desde
logo, a abertura demonstrada pela CML para
discutir o modelo de circulação automóvel, na
Alameda dos Oceanos, de modo a encontrar
soluções que permitissem o seu atravessamen-
to por residentes, durante os dias úteis, acabou
por não passar à prática. De igual modo, foi-nos
garantido que não estava previsto qualquer
projeto de prolongamento da ciclovia no troço
norte da Alameda dos Oceanos que implicasse
a supressão de vias de circulação automóvel.
No entanto, como já sabemos, é precisamente
este o projeto que teve apresentação pública
em maio passado e está em vias de ser imple-
mentado. Sobre os vulcões de água, o assessor
prometeu amarrar-se a um deles, em protesto,
se os mesmos não estivessem a funcionar até
ao final do ano (2016). Certo é que um ano
depois, os vulcões funcionam a meio-gás, sem
efeito ondulatório, sem iluminação e com inter-
valos entre “explosões” que fazem desesperar
qualquer visitante à espera de registar fotogra-
ficamente o momento. Também a recuperação
do cada vez mais degradado e inseguro Skate
Park, transferindo-o para a zona do Trancão,
não passou ainda de intenção. Relativamente à
segurança, do que nos foi prometido, nenhuma
ação avançou. Nem o sistema de guardas
noturnos nas zonas residenciais, nem a intro-
dução de uma componente de vigilância no
contrato de prestação de serviços de manu-
tenção dos espaços verdes do Parque Tejo, nem
a tão desejada videovigilância. Já no que diz res-
peito à iluminação pública, a CML tem sido
coerente com a posição tomada de abandonar
os conceitos de iluminação criados para a
Expo’98, apostando em soluções economica-
mente mais viáveis. No troço norte da Alameda
dos Oceanos, tal como nos foi assegurado há
um ano, as icónicas torres de iluminação acaba-
ram por ser substituídas por candeeiros mais
baixos. Quanto à Educação, existia há um ano o
compromisso e a plena convicção de que a
construção da nova escola EB1+JI, bem como
da segunda fase da Escola Básica do Parque das
Nações, iniciar-se-iam no início de 2017… mas
nem nós acreditámos… Dentro do que são os
seus objetivos, a ACIPN vai manter este espíri-
to de cooperação e diálogo com a CML na
busca de soluções para os problemas do
Parque das Nações, esperando, no entanto,
resultados mais satisfatórios.

MEMÓRIA DAS ÁRVORES DA EXPO’98
O Eng.º Manuel Prates Canelas, autor do livro
"Memória das árvores da Expo'98", colaborou
com a Parque Expo durante 9 anos, até 2002,

destacando-se o seu papel na arborização dos
Espaços Verdes da Zona de Intervenção. Quem
consigo trabalhou durante esse período recor-
da a sua sabedoria, a sua filosofia, o seu carinho
e a sua maneira de estar com as pessoas e, em
particular, com as árvores que faziam parte da
sua vida e a quem afetuosamente se referia
amiudadamente "que se tinham de educar".
Talvez não tenha sido por acaso que apenas
uma percentagem reduzidíssima das centenas
de árvores plantadas sob sua responsabilidade
tenham secado. Recentemente, fomos contac-
tados por um dos seus filhos que nos informou
do seu falecimento em janeiro de 2016, com 86
anos de idade. Simpaticamente ofereceu-nos
um exemplar do livro do seu pai, facto que
muito nos sensibilizou. Lamenta profundamen-
te o estado atual das árvores que o seu pai tra-
tava como se fossem filhos e pede-nos, por
isso, que em memória delas, divulguemos as
suas histórias. Nesta edição do Notícias do
Parque, prestando uma justa homenagem ao
Engº Prates Canelas, partilhamos três dessas
histórias:

A “pata de elefante”

Conhecida por "Pata de Elefante", o notável
exemplar de “Beaucarnea recurvata", espécie
natural das regiões secas e áridas do México,
veio de um viveiro em Havana (Cuba) para a
Zona de Intervenção da Expo'98. Viajou de
barco até Vigo e de camião até Lisboa onde foi
plantada na Esplanada Dom Carlos I, junto ao
Oceanário. O seu acondicionamento em con-
tentor especial e as movimentações foram
rodeados de todos os cuidados devido à fragi-
lidade dos seus tecidos ricos em reservas de
água. Floresceu logo em agosto de 1998, o que
muito valorizou a sua presença já notável pelas
invulgares dimensões. Certamente foi de todos
os exemplares o mais fotografado. Todos que-
riam ficar ao pé dele e até teve honras de tele-
visão, rádio e comunicação escrita!

A grande Pistácea que veio do Sahara

O património arbóreo que nos foi legado pela
Expo’98 tem tanto de valioso como de desconhe-
cido para a maioria das pessoas. Um desses
exemplos é a “Pistácea atlântica” que ainda exis-
te no talhão de África dos Jardins Garcia d’Orta,
uma árvore com mais de 300 anos que foi tra-
zida do deserto do Sahara propositadamente
para a Exposição Universal. Numa altura em
que esta árvore está bastante doente e em vias
de se perder, é nosso dever divulgar toda a his-
tória que ela encerra. Recuando mais de 20
anos, a Embaixada da Argélia mostrara interes-
se em que uma árvore proveniente daquele país
estivesse presente na Expo’98. Uma delegação
da Parque Expo e da Portucel, acompanhada pelo
Comissário da Argélia na Expo’98, percorreu
então várias áreas da Argélia para observar espé-
cies in loco. Acabaram por ser selecionados 2
exemplares de “Pistácea atlântica” no oásis de
Ghardaia, perto da cidade de Hassi R’Mel, um
do sexo feminino, de maior porte, e outro do
sexo masculino, mais pequeno. A “Pistácea atlân-
tica”, representante do Património antigo do
Sahara Central da Argélia, é uma espécie rústi-
ca, resistente às amplitudes térmicas e adapta-
da às secas e à salinidade da água e do solo.
Com copa arredondada, chega a atingir 10
metros de altura. A madeira, muito dura, conti-
nua a ser usada em artesanato pelos Touareg. A
operação de transplante dos 2 exemplares
revestiu-se de grande complexidade. Sendo
uma espécie de folha caduca com elevado risco
de movimentação quando a seiva se começa a
mover, houve que agir rapidamente, organizan-
do com detalhe o processamento da operação,
tanto mais que lidar com árvores tão grandes
constituía novidade para a equipa dos Serviços
Florestais argelinos que tinha sido disponibiliza-
da. O transporte das árvores foi programado
com recurso a um avião de carga Hércules C-
130, o que obrigou a uma substancial redução
do volume da copa do exemplar grande. Em
todo o processo registou-se um grande empenho
por parte do Governo argelino na concretização
com sucesso desta invulgar operação de trans-

porte. Para ajudar a ultrapassar as dificuldades
surgidas, esteve sempre presente o Chefe de
Gabinete do Primeiro-Ministro da Argélia. Já em
Lisboa, um acidente à plantação acabou por viti-
mar a Pistácea mais pequena. No entanto, a
grande Pistácea adaptou-se bem à sua nova
“casa” e teve honras de visita do Primeiro-
Ministro da Argélia e da sua Comitiva no dia da
Argélia na Expo’98.

As palmeiras “Megas”

Em abril de 1995 os representantes da Parque
Expo (Gameiro Fernandes e Prates Canelas)
observaram na África do Sul, na cidade de
Tzaneen, as “Livistona chinensis”, espécie propos-
ta pelo adjudicatário do concurso de forneci-
mento de palmeiras para a Zona de Intervenção
da Expo’98. Tratavam-se de exemplares cultiva-
dos em jardins particulares há cerca de 25 anos.
A disponibilidade dos seus titulares foi reforça-
da com a motivação de que se destinavam a
Portugal e à Expo’98, evento que muitos con-
heciam. Após contentorizadas num local mais
quente, 30 das palmeiras partiram do porto de
Durban, no início de julho de 1996. Após 10 dias
de viagem, chegaram a Lisboa tendo sido logo
plantadas no Passeio de Neptuno, na área Sul,
com total sucesso. Nesta operação de trans-
plante do Hemisfério Sul para o Hemisfério
Norte procurou-se que as palmeiras não
sofressem muito com as variações climáticas. A
chegada a Lisboa na época mais quente permi-
tiu o contínuo desenvolvimento radicular, sem
paragens de crescimento. Das 70 palmeiras ini-
cialmente previstas, só foi possível negociar a
aquisição de 45 com as especificações contrata-
das. Perante tal contrariedade, apenas veio
aquele lote de 30 “Livistona chinensis” que foram
apelidadas de “Megas” para evocar o empenha-
mento de Mega Ferreira, Comissário da
Exposição, na sua aquisição.

BOAS FESTAS E FELIZ ANO NOVO
Não poderíamos terminar sem desejar a todos
os associados e Parquenses umas Boas Festas,
fazendo votos para que 2018 seja um ano de
viragem, para melhor, no Parque das Nações.
Aproveitamos ainda para adiantar que 2018
ficará inevitavelmente marcado pelo 20º aniver-
sário da Expo’98 e, nesse sentido, a ACIPN já
está a preparar uma série de iniciativas come-
morativas a decorrer ao longo do ano e que, a
seu tempo, serão devidamente divulgadas. Fique
atento e faça-se sócio!
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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

A partir das pró-
ximas eleições
e até 2021, a
AMCPN vai
encetar um
novo ciclo
de activi-
dade, mais
atento aos
problemas
e mais dinâ-
mico, sempre
em prol da
defesa dos inte-
resses da população
da freguesia do Parque
das Nações, seguindo os mes-
mos princípios que estiveram na base da
sua criação.    
Como é do conhecimento geral, foi a AMCPN
que protagonizou todo o processo que condu-
ziu à criação da freguesia. A ela se deve todo o
esforço burocrático, político e mediador que
levou a bom porto a votação na Assembleia da
República da criação da mais jovem freguesia
do país. 
Não fora a sua intervenção através do seu
Presidente na altura – Dr. José Rodrigues
Moreno – e a criação da freguesia não seria
uma realidade, dadas as conflitualidades
políticas com interesses decla-
rados que se moviam no
território.    
Ao longo destes
anos tem sido
uma voz atenta
aos problemas
da freguesia,
levando aos
órgãos de
decisão o
desconforto
das situações
colocadas pelos
moradores e
comerciantes, com
firmeza e determina-
ção. Também nas áreas
da Cultura e do Desporto
desenvolveu um trabalho conti-
nuado de forte impacto junto da comunidade.
São disso exemplo a realização do Festival
Anual do Parque das Nações, as várias exposi-

ções de Artes Plásticas
com pintores residentes
realizadas nos Hoteis
da freguesia, encon-
tros de Folclore
nacional, apoio a
regatas e outros
eventos náuticos,
tertúlias poéticas,
etc..   
Como em tudo na

vida, também a
AMCPN tem passado

por momentos menos
bons e alturas menos

conseguidas.
Todavia, a força da

sua génese e o empenho
de alguns têm consegui-
do manter viva a
chama que a alimen-
tou e não podere-
mos deixar apagar.
Em cumprimento
dos Estatutos, irá
ter lugar, no próxi-
mo dia 10 de Janeiro,
a eleição dos Órgãos
Sociais para o quadrié-

nio de 2017/2021, o
qual deverá

centrar-se,
em nossa

opinião, em
dois pilares funda-
mentais de actua-
ção:
1 – manter viva a
observância,
atenta e crítica,
junto dos eleitos
autárquicos da
Junta de Freguesia
do Parque das

Nações;
2 – promover para

2018 um conjunto de
iniciativas culturais e des-

portivas no seio da freguesia,
centradas sobretudo nas comemora-

ções dos 20 anos da EXPO.  
Entendemos que o potencial do desenvolvi-
mento da nossa freguesia passa pelas áreas da

Cultura e do Turismo, apoiadas nas novas tec-
nologias, numa conjugação sócio cultural entre
a tradição histórica e a nova realidade das
sociedades desenvolvidas.  Não podemos igno-
rar as mudanças que se estão a operar no
mundo. Temos que potenciar essa mudança
fazendo desde já parte dela. Basta estarmos
atentos e procurar as respostas adequadas para
os desafios que outros nos colocam. 
Pese embora todos os modelos de sociedade
que hoje proliferam, há uma coisa que nunca
podemos esquecer – são as pessoas “reais” que
fazem o mundo e o comandam. Por muita inte-
ligência artificial que se crie, será sempre o

homem a decidir. 
Isto a propósito da

AMCPN e da sua
missão estatutá-
ria em servir
os morado-
res e
comercian-
tes da fre-
guesia,
numa
óptica de
serviço
cívico em

ambiente de
urbanidade,

colaborante com
os Órgãos da

Freguesia, Partidos
Políticos e demais entidades,

continuando, no entanto, a manter relativa-
mente a todos eles, a independência que sem-
pre marcou a sua actividade ao longo dos seus
quase 20 anos de vida. 
Os próximos quatro anos apresentarão, segu-
ramente, aos futuros Órgãos Sociais mais um
desafio diário do que uma aventura programa-
da. Pretende-se a solução na centralidade do
problema. Pretende-se que a nossa freguesia
continue exigente na qualidade de vida, na reso-
lução dos problemas de mobilidade, na gestão
urbana, na difusão da cultura, na valorização do
rio como parte da vida de cada um, no respeito
pela condição humana, no quebrar das assime-
trias no território, no trabalho autárquico de
qualidade e próximo das pessoas. É isso que se
espera dos próximos Órgãos Sociais.

A Direção da AMCPN

Ao longo destes anos tem sido
uma voz atenta aos problemas
da freguesia, levando aos
órgãos de decisão o 
desconforto das situações
colocadas pelos moradores e
comerciantes, com firmeza e
determinação. Também nas
áreas da Cultura e do Desporto
desenvolveu um trabalho 
continuado de forte impacto
junto da comunidade. São disso
exemplo a realização do
Festival Anual do Parque das
Nações, as várias exposições de
Artes Plásticas com pintores
residentes realizadas nos
Hoteis da freguesia, encontros
de Folclore nacional, apoio a
regatas e outros eventos 
náuticos, tertúlias poéticas,
etc..    

OS PRÓXIMOS QUATRO ANOS
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O Natal na FIL começa com a NATALIS, de 6
e 10 de Dezembro, com acesso gratuito no
primeiro dia, e prolonga-se até 7 de Janeiro,
complementando os festejos da quadra natalí-
cia com uma oferta que inclui para além da
festa das compras e da gastronomia, animação
e diversão para todas as idades com a FIL
Diverlandia, a Exposição de Lego e o Circo
Jorge Cardinalli.
Natal é oferecer e partilhar, na NATALIS pode
escolher o presente certo para cada um dos
familiares e amigos. Para além do tradicional
MERCADO DE NATAL, com uma vasta
selecção de presentes originais, no MERCA-
DO OUTLET marcam presença marcas com
grandes descontos numa variedade extensa
que inclui Moda e Acessórios, Casa, Desporto,
Livros, Brinquedos, entre outros,
com descontos que chegam
a 70%.
No MERCADO DE
CHOCOLATE,
haverá uma
variedade de
combinações
salgadas ou
doces com
cacau, com os
melhores
mestres cho-
colateiros e
Chefs nacionais
que vão apresentar
iguarias e surpreen-
der numa experiência de
diversas degustações.
Especialmente para as Famílias, a ini-
ciativa Choco Family oferecerá em permanên-
cia, a possibilidade de confecionarem pizzas de
chocolate, numa interação constante com o
público. Vários Showcookings terão lugar no
período em que decorre a NATA-
LIS e onde os profissionais
vão apresentar várias
opções de pratos com
chocolate. Não faltarão
também os DOCES
CONVENTUAIS,
iguarias com tradição
e história e que tor-
narão ainda mais doce
este Natal.
Este ano há novidades
na FIL, EXPOSIÇÃO DE
LEGO e CIRCO, até 7 de
Janeiro.
A  maior exposição horizontal de
construção em LEGO, tem mais de 5 milhões
de peças,  e inclui naves espaciais da saga Star
Wars, uma cidade medieval, uma cidade espa-

cial e vários
outros
temas que
vão delei-
tar toda a
família.
Pela pri-
meira vez
em Lisboa, a
exposição está
candidata a um
recorde mundial do
Guiness. As crianças que se
deslocarem a este Pavilhão da FIL, contam
também com o Espaço Lego Kid onde podem
dar asas à sua imaginação.
O CIRCO, estreia na FIL um espectáculo

inédito com o King Kong, o
Exterminator, os Transformers e o

Homem Aranha, recriando em
tamanho natural as maio-

res atrações de
Hollywood. Com o
conceito “Do Cinema
para o Circo”, o
Circo de Natal da
FIL conta com um
espetáculo inédito
produzido com a
mais recente inova-

ção tecnológica ao
nível da iluminação,

som e efeitos especiais, a
que se juntam os tradicio-

nais palhaços, trapezistas, mala-
baristas e equilibristas, uma produ-

ção de Jorge Cardinali.
Para complementar a oferta de Natal FIL
temos ainda a tradicional DIVERLÂNDIA, um
espaço dedicado à animação que é uma verda-
deira Feira Popular Indoor, com toda a como-

didade de um espaço coberto.  A par-
tir dos 2 anos, os preferidos são

o Carrocel Francês, o
Kanguru Infantil, Tranpolins

com elásticos, Montanha
Russa Lagarta, Carrossel
Paraíso Gigante,
Carrossel de dois anda-
res e Pavilhão New
York. Nesta feira de

divertimentos de inverno
todos se podem divertir e

testar os seus limites. Subir
até aos 18m no High Energy é

uma das opções para quem não
tem medo de alturas. Para os amantes de

velocidade, a opção será o Mattherhorn que
oferece uma experiência louca a 200km à
hora. Já para aqueles que preferem a adrenali-

na à velocidade, têm ao dispor a Mega
Pista de Carros de Choque. O
Simulador Virtual, o Kanguru Louco
XXl, o Mega Dance ou o Maxi
Dance, são outras das alternativas.

NATALIS
Entrada: Primeiro dia – acesso gratuito

(open day)| Bilhete – 2,5€ ( crianças até
aos 10 anos gratuito)

Horário: 6 e 10 Dez | 15h00 – 21h00 | 7 a 9
Dez   | 15h00 – 23h00

LEGO
Entrada: Adulto – 5€ | Criança – 3€
Horário: 15h00 às 23h00, 6ªs e Sábados, das
15h00 às 24h00
Encerrado a 24 e 31 de Dezembro

CIRCO 
Entrada: Adulto – Bancada - 15€ | 
Cadeiras – 20€ | Palcos-Pista – 25€
Crianças – grátis até aos 2 anos, ao colo
Crianças dos 2 aos 10 anos – desconto de 50%
Horário: Todos os dias - 16h30 e 21h30, Sábados,
Domingos e Feriados - 15h30, 17h30 e 21h30

DIVERLÂNDIA 
Entrada: Livre 
Preço médio por equipamento 2 Divers = 2
euros
Horário: 15h00 às 23h00, 6ªs e Sábado, das 15h00
às 24h00

Mais informações em:  http://natalis.fil.pt/;
http://diverlandia.fil.pt/;
https://www.facebook.com/Natalis.Fil/;
https://www.facebook.com/FILDiverlandia.FIL/

O NATAL NA FIL COMEÇA DIA 6 DE DEZEMBRO 
E SÓ ACABA A 7 DE JANEIRO

Mercado de Natal, Mercado Outlet e Mercado de Chocolate e Doces Conventuais, 
Fil Diverlandia, Exposição de Lego e Circo Jorge Cardinalli compõem o vasto e animado programa que a FIL oferece neste Natal a todas as Famílias.
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“Reiki é a arte secreta de convidar a felicidade”
Mikao Usu

A palavra Reiki já existe na minha vida há cerca
de 15 anos, altura em que tive necessidade de
fazer uma intervenção cirúrgica, encontrando-
me muito debilitada física e psicologicamente.
Como já tinha ouvido falar deste método tera-
pêutico, recorri a uma Mestre de Reiki, que me
foi aplicando esta maravihosa energia, antes,
durante e depois da cirurgia. Logo, desde os
contactos iniciais, comecei a sentir-me mais con-
fiante e, a pouco e pouco, fui perdendo os
receios que até então sentia. A cirurgia correu
sem problemas e a recuperação foi tranquila.
Desde essa altura que desejava receber prepa-
ração nesta área para me poder ajudar a mim e
aos outros. Assim, comecei há cerca de dez anos
a receber formação através de vários cursos de
Reiki e pesquisas pessoais, num viajar de apro-
fundamento de conhecimentos pelo Universo
Energético da Terapia Reikiana. Ao longo deste
percurso fui presenciando com alegria os
inúmeros benefícios, quer em mim própria, quer
nas pessoas a quem fui aplicando, até que senti

ser chegado o momento de partilhar o conheci-
mento e experiência adquiridos, formando e ini-
ciando todos os que sintam um apelo para
aprender comigo a aplicar este método de cura
natural. 

O Reiki utiliza a canalização de energia universal
(Rei) para o equilíbrio da energia vital (Ki), pro-

porcionando har-
monia aos níveis
físico, mental,
emocional e espi-
ritual. É também
uma filosofia de
vida assente em
cinco princípios:
só por hoje sou
calmo, confio, sou
grato, trabalho
honestamente e
sou bondoso. 

Associada na Associação Portuguesa de Reiki
decidi apresentar um projecto de voluntariado
na Universidade Sénior, para ministrar aulas de
Reiki e Meditação. Os responsáveis pela
Universidade acolheram a ideia com carinho e
entusiasmo, tendo as aulas começado no início
deste ano letivo. Nas aulas de Reiki e Meditação
é realizada uma sensibilização ao Reiki e são
usadas várias técnicas de meditação. Desde o
início que tem havido muita afluência e é com
muita alegria que recebo o feedback positivo
por parte dos alunos que comigo embarcaram
nesta experiência. Sou muito grata por poder
juntar duas paixões, a paixão pelo ensino e a pai-
xão pela energia amorosa do Reiki.

Contatos: univ.senior.rpn@gmail.com ou
rcparquedasnacoes@gmail.com

Nas aulas de Reiki 
e Meditação é 
realizada 
uma sensibilização 
ao Reiki e são 
usadas várias 
técnicas de 
meditação. 

Isabel Gamboa
Professora do ensino básico e Mestre em Reiki; 
Voluntária da Associação Portuguesa de Reiki;
E-mail: micsmgamboa@hotmail.com

AULAS DE REIKI E 
MEDITAÇÃO NA 
UNIVERSIDADE SÉNIOR

MerryChristmasand Happy New Year2018



Viver o surf de forma Positive no
Parque das Nações.

Positive Surf é a escolha segura para aprender a surfar de forma sustentada. Os
nossos packs, individuais ou em grupos com um máximo de 6 alunos, são
cuidadosamente adaptados às suas idades e níveis de aprendizagem.
Transporte, fato, prancha, temos tudo à disposição dos nossos alunos para que
a sua única preocupação seja divertir-se. Seja um principiante ou um potencial
campeão, garantimos todas as condições para fazer de cada surfada, uma
experiência sempre Positive.

AULAS DE GRUPO / FAMÍLIA AULAS INDIVIDUAIS / ATL TRANSPORTE, MATERIAL
LANCHE

DÁ UMA SURFADA EM WWW.POSITIVESURFING.COM OU LIGA-NOS PARA 964 382 476

Tratamos de tudo! Transporte, fatos, pranchas. Só precisa de estar à porta de casa 
à nossa espera. E, já agora, porque não vir a família toda experimentar?
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Só mesmo os tolos, ou os mais distraídos é que
poderão não estar interessados no futuro, uma
vez que é lá que todos vamos viver!

O tempo, apesar de ser um recurso escasso para
todos, está distribuído de forma democrática.
Independentemente de quem sejamos, todos
temos exactamente 86.400 segundos para viver
em cada dia.

A este propósito tenho referido muitas vezes o
seguinte: se todos se queixam de falta de tempo
porque é que tanta gente desperdiça esse bem
escasso a falar e a pensar no passado?

Vejamos uma curiosidade do nosso léxico: a coin-
cidência de chamarmos “presente” ao momento
que se está a viver, e de usarmos também a pala-
vra “presente” como sinónimo de prenda ou
dádiva. Daqui podemos tirar uma conclusão: se
uma prenda ou uma dádiva são coisas que todos
em regra apreciamos, quem vive o presente
como uma dádiva, certamente não só desfruta e
usufruiu mais do seu dia-a-dia, como também se
torna capaz de  preparar e de antecipar melhor o
seu próprio futuro. Decerto desperdiça menos
tempo a “viver” o passado.

Em média, uma pessoa saudável precisa de dor-
mir cerca de sete horas por dia, ou seja: 25.200
segundos. Assim, feitas as contas, na verdade ape-
nas podemos desfrutar de 61.200 segundos/dia.

Como mudaria a nossa vida para melhor se deci-
díssemos, colectivamente, não roubar tempo uns
aos outros... 

Sete passos para usar o presente ao serviço do
seu futuro:

1. Imagine cenários
Reúna amigos ou colegas e pergunte: como será
a nossa envolvente pessoal e profissional dentro
de cinco anos? Quais serão as oportunidades que
daí surgirão? Que poderemos fazer para as apro-
veitar? Inovação ou melhoria contínua? Que valo-
res humanos? Que motivações?

2. Imagine personagens
Depois de imaginar os cenários, encaixe persona-
gens dentro deles. Pergunte: Quem vão ser as
pessoas com quem vou investir o meu tempo e o
meu know-how? Quem vai ser importante para a
minha realização pessoal e profissional? Que van-
tagem competitiva terei eu face aos outros? Que
valores me diferenciarão? Liderarei ou serei lide-

rado? O que será liderar no futuro?

3. Imagine as respostas aos novos desafios
Se conseguiu descortinar alguns dos desafios que
vai ter que enfrentar num prazo relativamente
curto, imagine diversas alternativas possíveis para
lhes fazer face. Predisponha-se já para o fazer,
adoptando uma atitude mental positiva.
Interrogue-se: o que faço hoje será válido amanhã?
Se a resposta for negativa, interrogue-se desde já:
o que me falta? Quem, ou o quê, me pode ajudar?
Quais serão as novas necessidades de desenvolvi-
mento a aplicar em função dos futuros valores,
crenças, comportamentos e necessidades das pes-
soas com quem terei que interagir?

Conclusão:
Tal como um actual bom treinador de futebol,
você tem que dedicar mais tempo a pensar em
estratégias e em tácticas que surpreendam, do
que a “cansar-se” a correr, no dia a dia, ao lado
dos jogadores…
Como alguém disse: “Desafie o seu pensamento
em vez de ser controlado por ele”.

O sucesso pessoal e profissional passa, na
maioria dos casos, apenas pela capacidade de
saber aproveitar as ocasiões favoráveis.

BEM VINDO À
SOCIEDADE DOS
SEM TEMPO
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Vejamos uma curiosidade

do nosso léxico: a 

coincidência de chamarmos

“presente” ao momento

que se está a viver, e de

usarmos também a palavra

“presente” como sinónimo

de prenda ou dádiva.

Por: João Alberto Catalão
www.catalao.pt

25-10-2017

Dois Anos de Saudade Eterna

O nosso profundo obrigado pelo vosso inesgotável 
carinho sem o qual nada seria possível.

Rosa, família e equipa



Por: Diogo Freire de Andrade
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Finalmente foi votada a relocalização da
Agência Europeia do Medicamento (European
Medicines Agency – EMA).
A EMA está em Londres e com o Brexit será
necessário relocalizá-la para outra cidade da
União Europeia.
A cidade portuguesa escolhida para concorrer
à candidatura era Lisboa. Cidade aclamada por
unanimidade pela Assembleia da República.
Por razões diversas trocou-se a decisão e a
candidatura portuguesa mudou-se para a cida-
de do Porto.

Segundo a Visão era uma derrota anunciada.
As cidades que passaram à fase seguinte, de
onde sairia a vencedora, foram Milão,
Amesterdão e Copenhaga. Bratislava, uma das
candidatas tidas por mais fortes (uma vez que
não há nenhuma agência europeia a leste),
também não sobreviveu à primeira votação.
A candidatura para o Porto não passou da
primeira volta.
Rui Moreira diz que foram as elites que não
deixaram, faz-me lembrar outra personagem
em 1995 que dizia que os outros eram sulis-
tas, elitistas e liberais…
Desculpam-se com as elites.

Lisboa era uma boa escolha. A única escolha
possível.
Conforme mostrei no artigo anterior Lisboa
tinha todas as condições para receber a EMA.

O Parque das Nações estava nas opções de
Lisboa e era a localização mais forte.
A Conceito
Arquitetos já tinha
o projeto prepara-
do para receber a
Agência.
A Parcela 1.11 era
a localização ideal:
• Perto dos trans-
portes públicos.
• Perto do
Aeroporto.
• Uma zona da
Cidade nova e com
Infraestruturas de
nível mundial.

O projeto de
arquitetura apre-
sentado foi desen-
volvido conforme
as premissas da
EMA aos níveis
ambiental, progra-
mático, necessida-
des de infraestru-

turas da cidade e do local onde se situa o edi-
fício.

Houve uma preocupação na sustentabilidade,
desta forma, o edifício foi desenhado para que
fosse eficiente em relação ao uso de energia
através de materiais, sombreamentos, pátios
com espaços verdes e lagos, e para que tives-
se elementos que permitissem bem-estar e

espaços saudáveis para os ocupantes e visitan-
tes.

Estava previsto um parque de bicicletas com
capacidade para 100 lugares também solicita-
do pela EMA. Pretendia-se um local com boas
acessibilidades, amigo do ambiente, com mobi-
lidade dinâmica e moderna.

O conceito do projeto era um edifício linear
com linhas verticais no sentido de retirar
peso ao edifício, acentuado por intermédio de
lâminas feitas de alumínio.

A vista do edifício seria privilegiada para o rio
e toda a área do Parque das Nações.

Foi uma oportunidade perdida para Portugal e
particularmente para o Parque das Nações.
Haverá outras empresas a terem a sorte de
instalar as suas sedes neste espaço de exce-
lência que é o nosso Parque das Nações.

E A AGÊNCIA FOI… PARA AMESTERDÃO.
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Vamos entrar na época festiva do Natal e as fes-
tas multiplicam-se na nossa comunidade. Várias
entidades da nossa comunidade têm demostrado
vontade e empenho em ajudar o movimento
Refood.

ATUAÇÕES DO CORO DO PARQUE DAS
NAÇOES
O Coro do Parque das Nações irá promover, nos
próximos dias 12, 16 e 19 de dezembro, concer-
tos e contará com a presença do Refood para
divulgar a sua missão e angariar voluntários e ali-
mentos não perecíveis. Estes produtos irão fazer
parte dos cabazes de Natal a entregar na festa de
Natal Refood.

FESTA DE NATAL DA REFOOD COM
ENTREGA DE CABAZES E BRINQUEDOS
No dia 21 de dezembro realiza-se a festa de
Natal, do Núcleo da Refood do Parque das
Nações, na Escola Básica Infante D. Henrique,
pelas 21H, com o apoio do Coro do Parque das
Nações e da Junta de Freguesia do Parque das
Nações.
Nesta festa serão entregues os cabazes de Natal
às famílias beneficiárias e brinquedos às crianças.

PORQUÊ ESTA NECESSIDADE EXTRA DE
RECOLHA DE ALIMENTOS?
Um dos objetivos da Refood é a recolha de ali-
mentos excedentes em restaurantes, pastelarias,
supermercados e todos os locais que têm des-
perdício alimentar.
É certo que esse é um objetivo, daí as ações dos
voluntários de recolha – preparação – entrega.
Mas existem períodos em que tais ações não são

possíveis. No Natal existem as fes-
tas familiares, as férias e a redução
de disponibilidade de todos quan-
tos ajudam voluntariamente. O
núcleo da Refood, nestes momen-
tos, fica encerrado, mas não deixa
de se preocupar com as suas famí-
lias que dependem dos alimentos
doados. Assim, a recolha de ali-
mentos é necessária e fundamen-
tal para manter comida na mesa
destas famílias.
Assista às atuações do coro – vá
cortar o cabelo – ou visite-nos e
entregue alguns alimentos para
este Natal das famílias carenciadas
da nossa comunidade.
Contamos consigo!

AJUDA TAMBÉM É CORTE DO CABELO
E mais uma vez o cabeleireiro e visagista
Robertinho Marques toma a iniciativa de ofere-
cer, no seu salão, um corte de cabelo a quem
trouxer 5 kg de alimentos não perecíveis.
Não esquecer – dia 11 de Dezembro aproveite e
tenha um novo corte, pague com arroz, bolachas,
enlatados massas ou atum.

VOLUNTÁRIOS PRECISAM-SE
Venha juntar-se a nós!!
Onde estamos:
Rua Manuel Mendes, Lote 20, Cave D, 1800-251
Lisboa Bº Quinta das Laranjeiras, Parque das
Nações (Moscavide)
Pode contactar-nos por telefone: 218 510 275
ou emai:l refoodparquenacoes@gmail.com
E veja toda a nossa atividade em: 
www.facebook.com/refoodportugal

REFOOD É AJUDA E TAMBÉM 
É FESTA

Telefone: 218942183 ou 916216221
Morada: Rua do Zambeze, 4.43.01 - D, Loja 37 - 1990-069 Lisboa

Condomínio Portucalle, na Zona Norte do Parque das Nações. 

Feliz Natal e 
Próspero 2018
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Por: Inês Freire de Andrade  

“WEB SUMMIT” OU “FUTURE SUMMIT”?

O FUTURO DO PLANETA TERRA
Fiz questão de ir à noite de abertura do even-
to, para ouvir o Secretário Geral da ONU,
António Guterres, que tanto orgulho traz aos
portugueses pela sua ética impecável e pelo
papel tão importante que desempenha. Iniciou
o seu discurso dizendo que “as mudanças cli-
máticas são a ameaça mais determinante
dos nossos tempos”, dizendo que são neces-
sárias novas soluções para este problema tão
grave e presente. 
Noutra discussão, os oradores partilharam a
previsão de que em 2050 haverá mais plásti-
co do que seres vivos no oceano, se conti-
nuarmos a este ritmo de poluição. Ao contrário
dos materiais biodegradáveis, o plástico parte-
se em pedaços cada vez mais pequenos, mas
demora centenas de anos a degradar-se por
completo. Isto faz com que o plástico seja inge-
rido pelos seres marinhos, entrando na cadeia
alimentar, até chegar aos nossos pratos, conta-
minando tudo pelo caminho.
Podia fazer uma tese de doutoramento acerca
de todos os problemas ambientais que enfren-
tamos hoje, mas não foi isso que a Web Summit
me ensinou. Aquilo que aprendi é que faz falta
trazer esperança a este tema, e desenvolver
inovações que transformam problemas,
como o lixo e o carbono, em recursos e solu-
ções! Na verdade, já existem vários projetos
ligados a esta nova mentalidade, como a ideia
de pagar aos pescadores pelo lixo que recolhe-
rem do oceano, transformar carbono em mate-
riais de construção, o desenvolvimento de plás-
ticos de origem vegetal, entre muitos outros.
Alguns de nós irão dedicar a sua vida a levar
para a frente este tipo de soluções, mas há
várias formas de todos os outros contribuírem
para um melhor futuro, no seu dia a dia. Algo
essencial que foi várias vezes referido nas con-
versas da Web Summit é o que vem antes de
reciclar o plástico: rejeitar e reduzir! 
Todos os dias usamos utensílios de plástico e

os deitamos fora logo a seguir, como as palhinhas,
os copos e as colheres de plástico, as embala-
gens dos alimentos, os sacos das compras, e por
aí fora. Se juntássemos todo este plástico que
deitamos fora (e muitas vezes para o lixo
comum, em vez do reciclável) ao fim do mês,
ficaríamos de certeza assustados com a quanti-
dade de lixo que fazemos, sem sequer dar
conta! Este é o primeiro conselho: rejeitar o
plástico que nos oferecem e de que não pre-
cisamos, e reduzir ao máximo a compra de
produtos embalados em plástico.
De seguida, podemos também investigar um
pouco como são feitos os objetos que usamos,
como a roupa, a mobília, os utensílios, e até a
comida. Qual será o nível de poluição causada
pela produção destes produtos? Será que a
empresa fabricante tem preocupações ambien-
tais? Há já várias marcas que têm este tipo de
consciência, como a Patagónia, a H&M, a
Unilever, a Siemens e a Jonhson & Jonhson.
Assim, o segundo conselho é: procurar mar-
cas sustentáveis que vendam aquilo que
queremos e evitar marcas poluentes.
O último conselho é manter a esperança

que juntos conseguimos conservar a beleza
e saúde atuais do planeta Terra, ao pensar
em todas as formas positivas de prevenir a
poluição, e que a responsabilidade pertence a
cada um de nós!

EDUCAR PARA O FUTURO
Mais à frente no seu discurso, António
Guterres também referiu a educação: nas suas
palavras, “a forma como pensamos no nosso
sistema educacional tem de mudar comple-
tamente”. E eu não podia concordar mais com
a sua afirmação. Na sua grande maioria, as nos-
sas escolas estão pensadas ainda para a Era
Industrial, onde o mais importante era seguir as
normas e ter um pensamento “formatado”.
Salvo a exceção de alguns professores extraor-
dinários que tive, o único objetivo da maioria
era “acabar o programa”, pois esta era a sua
obrigação, imposta pelo Ministério e pela nossa
sociedade. A criatividade, o pensamento crítico,
a curiosidade e a inteligência emocional são
completamente ignoradas, criando alunos cada
vez mais desmotivados, apáticos e sem objeti-
vos.

É, por isso, essencial criar novos modelos de
ensino, onde os alunos são “ensinados a
aprender” e não a decorar factos que virão a
ficar obsoletos muito cedo, tal como disse na
sua conversa a Diretora da International
Bureau of Education da UNESCO, Mmantsetsa
Marope. De acordo com ela, por um lado, a
educação deve servir para nos tornarmos em
“Life Learners” - pessoas que aprendem cons-
tantemente ao longo da sua vida. Por outro
lado, podemos ser especialistas numa certa
área, mas devemos também ser “generalistas”,
isto é, conhecedores de muitas outras áreas. De
forma igualmente importante, devemos ser
educados a tornar-nos pessoas resilientes e
com uma enorme capacidade de adaptação,
porque as mudanças nos nossos contextos e
nas nossas funções serão cada vez mais rápidas. 
No entanto, não devemos apenas adaptar-
nos aos novos contextos, mas também ser
capazes de os transformar para melhor.
Várias outras competências, como a auto-regu-
lação e disciplina, integrar as tecnologias de
forma eficiente, interagir em equipas multidisci-
plinares e conjugar uma visão global com uma
visão local, foram também referidas como
essenciais para ser bem-sucedido num futuro
próximo.
Assim, há, sem dúvida alguma, muito a fazer
para melhorar a Educação em Portugal e no
mundo. Na minha perspetiva, é também res-
ponsabilidade de todos nós contribuir para esta
melhoria. Agora que sabemos aquilo que quere-
mos alcançar, é altura de começar a desenhar e
construir novos modelos e métodos, adaptados
àquilo que nos espera!

Concluindo, a cada ano que cá passa, a Web
Summit traz ao Parque das Nações uma
“janela para o futuro” e uma oportunidade de
percebermos o que aí vem e como nos pode-
mos preparar para aproveitarmos tudo o que
de bom o futuro tem para nos dar!

Pelo segundo ano consecutivo, a Web Summit esteve no Parque das Nações. Eu, tal como muitas outras pessoas vindas de todo o mundo, aproveitei a

oportunidade de conhecer o que há de mais inovador pelo mundo fora.

Para aqueles que leram as centenas de artigos publicados acerca deste evento, já deverão saber que o tópico mais presente foi a Inteligência Artificial

(IA), fortemente representada pela estranha “Sophia”, o robô que até já tem cidadania! Todos os grandes oradores falaram sobre os potencias benefí-

cios, mas também dos perigos da IA. Quer queiramos quer não, a IA veio para ficar, e, mais tarde ou mais cedo, estará presente em tudo o que fazemos.

Na minha perspetiva, em vez de nos recusarmos a integrá-la, o melhor que temos a fazer é aproveitar as extraordinárias aplicações desta tecnologia a

favor do bem da Humanidade, ao mesmo tempo que impedimos que a usem para a destruição daquilo que mais prezamos.

No entanto, a Web Summit foi muito mais do que isto, e o meu foco durante a semana foi completamente diferente. Foram dois os temas que mais me

cativaram: o futuro do Planeta Terra, e o futuro da Educação. A verdade é que, em ambos os temas, há um grande “atraso” a nível mundial, quando

comparamos o que é atualmente feito e o que é preciso alcançar em breve, para garantirmos um futuro próspero.
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Há muito tempo que pais, encarregados de
educação, diretores de escolas e ortopedistas
se queixam do peso excessivo que os alunos
transportam diariamente para a escola. Este
facto, aliado ao transporte incorreto das
mochilas e a alterações de postura, contribui
para a ocorrência de problemas de saúde em
jovens e crianças.
É reconhecido o esforço para minorar o pro-
blema, por parte das diversas entidades envolvi-
das. As editoras de livros escolares, por exem-
plo, têm investido na procura de soluções para
os manuais, nomeadamente, dividindo-os em
vários volumes, bem como na utilização de
papel de impressão mais leve. Também as esco-
las têm investido em cacifos e sensibilizado os
professores para o problema. Já os pais têm
optado por mochilas com rodinhas, para poupar
as costas dos filhos.
Contudo, apesar de a Organização Mundial de
Saúde (OMS) ter estabelecido 10% do peso cor-
poral da criança como o limite máximo que esta
deve transportar às costas, aquele valor é alta-

mente ultrapassado pelos alunos portugueses.
Em fevereiro de 2017, entrou na Assembleia da
República uma petição pública, promovida por
várias figuras públicas e médicos e assinada por
mais de 50 mil cidadãos, em que é solicitada a
adoção de medidas políticas e legislativas no
sentido de diminuir o peso das mochilas escola-
res.
Esta petição resulta de um estudo feito pela
Associação Portuguesa de Defesa do
Consumidor (DECO), em 2003, que concluiu
que mais de metade das crianças do 5.º e do 6.º
anos de escolaridade transportavam peso a
mais nas suas mochilas escolares. Foram pesa-
das 360 crianças e as respetivas mochilas, tendo
o estudo revelado que 53% das crianças trans-
portavam mochilas com uma carga acima do
recomendado pela OMS. Recentemente, a
DECO fez novo estudo e, pesadas 174 crianças
e as respetivas mochilas, concluiu que 66% dos
miúdos da amostra transportavam às costas
peso superior ao recomendável. 
No passado dia 20 de outubro, o grupo de tra-

balho criado para debater
este tema na Comissão
de Educação do
Parlamento, após ter
recebido contributos
de várias entidades, rea-
lizado diversas audições
e recolhido informação
sobre as melhores práti-
cas internacionais, produziu
um projeto de resolução,
subscrito por todas as bancadas
parlamentares e aprovado por unani-
midade. Este documento recomenda ao
Governo a adoção de medidas que têm em
vista a redução do peso das mochilas escolares,
entre elas: a monitorização pelas escolas do
peso das mochilas; a realização de um estudo,
realizado pela Direção Geral de Saúde, sobre o
efeito, nas crianças, do peso da mochila e dos
materiais obrigatórios; e a instalação de cacifos
para todos os alunos, ou, na medida do possível,
a introdução de suportes digitais na sala de aula,

substituindo gra-
dualmente os
livros em papel. 
No que respeita
ao agrupamento
de Escolas Eça de
Queirós, este
problema poderá
ser agravado pela

adesão ao projeto de
Flexibilidade Curricular

que implica que as crianças
do 5.º e do 7.º anos possam ter

um acréscimo de livros a transportar.
Temos informação de que a direção do agrupa-
mento encomendou novos cacifos para a Escola
Vasco da Gama, que serão colocados em breve
e que se destinam aos alunos do 5.º ano. Sugeriu
ainda aos encarregados de educação a adoção
de manuais digitais em tablet.
Espera-se que, de um modo geral, as entidades
com responsabilidades nesta matéria estejam
mais atentas a este problema.

ALERTA: OS NOSSOS FILHOS ANDAM SOBRECARREGADOS!
Por: Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Vasco da Gama

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

Prepare o Natal e Ano Novo com
as nossas iguarias

O Pomar das Musas deseja 
a todos um feliz Natal e

próspero Ano Novo
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BALANÇO OUTUBRO-NOVEMBRO
Organização da Etapa Navigators Sports
Club/Smashtour
O nosso clube acolheu pela primeira vez uma
etapa do circuito Smashtour, que se realizou nos
escalões Vermelho e Laranja. Contámos com 24
jogadores de diversos clubes da ATL e da ATLei. A
nossa etapa (apesar do nº de participantes um
pouco abaixo do desejado devido à realização em
simultâneo de outra etapa noutro clube da ATL)
foi um sucesso em todas as suas vertentes (des-
portiva, organizativa, social, formativa) tendo sido
reconhecida pela FPT e pelas famílias que nos visi-
taram, como um bom exemplo a seguir em pro-
vas deste âmbito. De destacar que, como uma
espécie de "cereja no topo do bolo", os nossos
jogadores Miguel Oliveira e Rodrigo Jesus sagra-
ram-se vencedores dos respectivos escalões
(laranja e Vermelho respectivamente).
Torneio Social Aberto de Outono
- Realizou-se o Iº Torneio Social Aberto
2017/2018 que contou com 15 jogadores.
Pódio: Vencedor - Bernardo Figueiredo; Finalista -
Tiago Prandi; 3º Lugar - Carlos Freitas

  
       
      
      
        

   
    

     
     

     
      
     

      
       

   
    

        
      

     
     
    
     
     

        

      
     

        
     

       
     

    
      

        
  

         
     

     
       

  
      
      
        
      
 

    
    

     

ADCPN ou… sobre o poder transformador
do desporto www.adcpn.pt

No dia 3 de Novembro de 2017, fundá-
mos uma nova associação desportiva no
Parque das Nações - a Associação
Desportiva Parque das Nações ADCPN -
com o objectivo primeiro de dar conti-
nuidade às classes de ginástica acrobática
que, desde 2009, treinavam no pavilhão da
Escola Vasco da Gama. Temos como
sócios fundadores os três treinadores
que iniciaram o desenvolvimento da
modalidade nesta freguesia, Mariana
Vieira, Ricardo Figueirinha e Bruno Silva,
um grupo alargado de pais de atletas e
alguns amigos que se juntaram ao
“sonho” de, mais do que criar um novo
projecto desportivo, criar condições para
toda a comunidade continuar a beneficiar
do projecto original de ginástica acrobáti-
ca que, em oito anos, gerou uma família
alargada na freguesia e ganhou reconheci-
mento, a nível nacional e internacional,
bem como o respeito dos seus pares na
modalidade.
Despojados da nossa Casa de sempre, a
Escola Vasco da Gama, em finais de
Setembro, unimo-nos, mobilizámo-nos e
treinámos onde foi possível, uma semana
nos relvados junto ao rio e quatro no
Salão Paroquial da Igreja de Nossa
Senhora dos Navegantes, até encontrar-
mos uma nova Casa na freguesia – o salão
do Grupo Recreativo Centieirense, onde
estamos desde o dia 26 de Novembro.

Em dois meses de intenso trabalho volun-
tário, criámos a associação e reunimos as
condições necessárias para que a época
desportiva decorra com normalidade
para os nossos atletas. Pedimos apoio à
Junta de Freguesia do Parque das Nações
e à Câmara Municipal de Lisboa, que nos
cedeu, a título de empréstimo, o equipa-
mento necessário ao desenvolvimento
dos treinos. 
Em duas semanas, reabilitámos, com os
nossos próprios meios, humanos e mate-
riais, o salão da Centieira e estabelece-
mos um protocolo com este Grupo
Recreativo com quase 70 anos que nos
permite continuar o projecto original de
acrobática e projectar novas dinâmicas
que contribuam para que mais crianças e
jovens possam ter acesso à experimenta-
ção da modalidade e, até, desenvolver
novos projectos para outras faixas da
população. Em simultâneo, o Centieirense
“renasceu”, como afirma o seu próprio
presidente, e projecta agora o futuro com
mais confiança.
Fizemos tudo isto em dois meses e esta-
mos muito orgulhosos. E muito gratos! A
Todos os que se mantiveram unidos
neste caminho difícil mas feito de valores
morais que importa passar aos nossos
filhos. E a Todos os que nos ouviram e
ajudaram como puderam.
Somos ADCPN, um acrónimo que tem

no meio uma letra extra, o “C”, que assu-
mimos como o nosso Centro, que faz a
ligação entre o passado e o futuro. Um
“C” que também significa Coragem,
Confiança, Cooperação, Camaradagem e
Crescimento. Um “C” que também nos
remete para a palavra Campeões em alu-
são às pequenas vitórias que por certo
atingiremos diariamente e aos títulos que
os nossos atletas esperam vir a
Conquistar. Mas, acima de tudo, gostamos
de pensar no "C" como a Casa que
encontramos quando "Estamos Juntos". 
A família ADCPN tem agora a sua Casa
aberta a todos os que quiserem entrar,
seja para praticar ginástica acrobática,
colaborar em actividades futuras ou sim-
plesmente apoiar a associação
(http://www.adcpn.pt)
Inspiração maior em muitos outros pro-
jectos desportivos, Nelson Mandela é
também referência para nós. Porque o
Desporto une as pessoas e tem o poder
de fazer do mundo um lugar melhor.

A Direção da ADCPN
Luísa Pereira
Luís Silva
Mariana Vieira
Ricardo Figueirinha
Bruno Silva

http://www.adcpn.pt

“O desporto tem o poder de superar velhas divisões e criar o laço de aspirações comuns” 
Nelson Mandela
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Circuito Team 4
- Realizou-se a 1ª etapa do Circuito Team
4 17/18 (IIª edição), o circuito formativo
de âmbito não federado que se disputa
nos níveis Laranja, Verde e Juvenis e que é
coorganizado por 4 escolas/clubes
(Navigators Sports Club, Colégio Pedro
Arrupe, Lisboa Racket Centre e Colégio
Moderno). Participaram perto de 50 alu-
nos, que puderam realizar vários jogos
segundo as regras formais do Ténis, des-
frutando e aprendendo assim um pouco
mais para além das suas habituais vivências
em espaço de aula. No 2º período reali-
zar-se-ão mais 2 etapas.
Participações Torneios oficiais da FPT
(total de 14): 2 Smashtour, 1 ATL Mini Tour,
4 Sub12, 2 Sub14 e 5 Veteranos.
Destaque para: o título alcançado pelo
Miguel Oliveira no escalão Laranja da
etapa Smashtour organizada pelo nosso
clube; o título alcançado pelo João
Minhalma (com Gonçalo Sousa) na prova
de pares do Sub12 C de Almeirim; o títu-

lo alcançado pelo Rodrigo Jesus no escalão
Vermelho da etapa Smashtour organizada pelo
nosso clube; a final de pares alcançadas pelo Miguel
Oliveira/Tiago Gonçalves na etapa Smashtour do
LRC; a final de pares alcançada pelo Alexandre
Jeremias/Bernardo Figueiredo no Sub12 C de
Idanha-a-Nova
Outros acontecimentos: Os nossos professores
Nuno Fernandes e Marcos Ramalheira receberam o
certificado de Treinadores de Ténis Grau I pela FPT.
DESTAQUES PARA DEZEMBRO
- Concluir-se-á a fase de grupos da fase regional do
Campeonato Nacional de Equipas (sub14 masc.)
- Participaremos como habitualmente em vários
torneios oficiais do grupo juvenil, sénior e veterano
DESTAQUES PARA JANEIRO
- Realizaremos o almoço-convívio de Ano Novo
- Realizar-se-á a 2ª etapa do Team4
- Realizar-se-á a 1ª etapa do Circuito Ténis MAIS
- Arrancará o Torneio Escada Navigators Sports
Club 2018.
ESCOLA DE TÉNIS NAVIGATORS SPORTS
CLUB/CLUBE PARQUE DAS NAÇÕES, 
A ESCOLA ONDE TODOS SÃO CAMPEÕES!!!

NAVIGATORS SPORTS CLUB
Coordenação: tenis@navigatorscpn.org / 927 302 498
Direção Desportiva: dir.tenis@navigatorscpn.org / 919 051 404
geral@navigatorscpn.org | FB: https://www.facebook.com/EscolaTenisNavigatorsSC
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LOURENÇO COSTA EM 
GRANDE FORMA!
Nos últimos 5 torneios joga-
dos, estes foram os resul-
tados do nosso pequeno
jogador:
Vencedor Sub8 MINI-
TOUR Quinta das
Flores; Vencedor Sub8
MINITOUR Paço do
Lumiar; Vencedor Sub9
SMASHTOUR Idanha-a-
Nova; Finalista Sub9 SMAS-
HTOUR Navigators; 
Vencedor Sub8 MINITOUR Oeiras.
Parabéns Lourenço!! 
#teniseanossapaixao

Masters Interregional SmashTour
João Lopes 3º lugar no Masters Inter-regional
Smashtour Zona Centro! Após uma fase de grupos
sem perder um único set, apenas foi derrotado nas 1/2 finais da
competição perante João Morgado! Na disputa pelo 3o lugar,
Lopes levou a melhor perante Pedro Coelho! Com o 3º lugar, o
João garantiu assim a presença no cobiçado Masters Nacional, a
realizar dias 2 e 3 de Dezembro no Jamor!

Parabéns João! 
#teniseanossapaixao

1ª Etapa Circuito
Oriente
Foi já no passado
dia 12 de
Novembro, que se
realizou, na Escola de

Ténis Jaime Caldeira, a
1º Etapa do nosso
Circuito Oriente.
Foi uma etapa repleta de
bons jogos, onde houve
oportunidade para
algumas surpresas vin-
das de jogadores bas-
tante inspirados.

Todos os atletas estão de
parabéns não só pela forma

como se empenharam durante
toda a prova, mas, também, pelo enorme fair play demonstrado
nunca esquecendo a componente competitiva.
Na final, Tiago Ribeiro acabou por levar a melhor frente a Jorge
Maurício num jogo com os parciais de 6/0.
Parabéns a todos!

O Ténis é a nossa Paixão.

1ª Etapa Approach
Realizou-se no passado dia 28 de Outubro a 1ª etapa do Circuito
Approach 2017/2018, da qual, depois de jogos bem disputados
durante uma tarde quente para a época, sobressaíram os 2 fina-
listas.
Nesta última "batalha" dentro de court a final sorriu ao Miguel
Filipe vencendo pelo parcial de 6/2 o Paulo Coelho.
Um muito obrigado e parabéns a todos os participantes!

Interclubes
Equipa de Interclubes Sub16 Soma e Segue! Após 3 jornadas dis-
putadas, 3 vitórias conseguidas! Todas com o resultado de 5-0.
Jogadores: Pedro Araújo, Miguel Lopes, Manuel Marques,
Alexandre Lopes, Afonso Cruz e João Henriques.

Internacional Sub16 na Galiza
Pedro Araújo, que tem mostrado em todos os seus jogos uma
excelente forma, sagrou-se finalista no Internacional Sub16 Grau
3 disputado em Pontevedra, Galiza! 

Torneio Sebastião da Gama
Tiago Abreu, com grandes exibições, sagrou-se vencedor no tor-
neio Sebastião da Gama, em Setúbal! 

ESCOLA DE TÉNIS JAIME CALDEIRA
www.etjc.pt 

O grupo da Corrida Noturna Parque das Nações (corridanotur-
na.pt) foi criado em 2014 por um residente e comerciante do
Parque das Nações. A ideia era simples, juntar semanalmente pes-
soas do PN e arredores, para fazer exercício gratuito e ao ar livre,
aproveitando todo o potencial envolvente. Todas as terças-feiras
às 20h30, dezenas de pessoas juntam-se em frente à loja da Kid
to Kid Expo, para conviver e caminhar ou correr a vários ritmos.
Este projeto é aberto a todos os que desejem participar, sejam
crianças, adultos ou séniores. Recebemos de braços abertos tanto
quem deseje iniciar-se como quem é mais experiente. Todos os
treinos iniciam-se com o aquecimento, seguindo-se de 45 minu-
tos de caminhada/corrida. No final, após os alongamentos, todos
os participantes recebem uma garrafa de água do Vimeiro, oferta

da Delta Cafés e uma maçã de
Alcobaça, oferta do Pomar da
Rosa.
O grupo participa ativamente em
muitas provas de caminhada e
corrida, oferecendo aos seus par-
ticipantes centenas de inscrições,
com o patrocínio da ERA Expo. Se
for comerciante ou empresário
no Parque das Nações, não deixe
também de apoiar este projeto.
Em
Novembro de
2017 o grupo
celebrou os 3
anos de exis-

tência tendo, nestes anos, organizado mais de
160 treinos semanais, 3 Corridas Solidárias
Refood com milhares de participantes, bem
como outras iniciativas de solidariedade.
A celebração do 3º aniversário contou com a
presença do presidente da Junta de Freguesia
do Parque das Nações, Mário Patrício, e foi
realizada no navio Santa Maria Manuela, que
está atracado na Marina do Parque das
Nações. Todo o grupo foi recebido a bordo
por uma excelente tripulação, tendo sido a
experiência sensacional. Convidamos todos a
fazer uma visita (info em www.santamariama-

nuela.pt).
Seja todas as semanas, seja ocasionalmente, apareça nos treinos
da Corrida Noturna Parque das Nações. 
Estamos à sua espera!

ESTAMOS À SUA ESPERA!

A celebração do 3º aniversário contou com a 
presença do presidente da Junta de Freguesia do PN,
Mário Patrício e foi realizada no navio Santa Maria
Manuela, que está atracado na Marina do PN. 
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A “beleza” feminina está
associada a vários poten-
ciais riscos de saúde,
podendo ser motivados
por factores tão variados
como roupa constritora
da cintura, calças excessi-
vamente justas, malas
carregadas com “um
pouco” mais do que
essencial, roupa interior
sintética ou calçado de salto alto.
Recentemente, tornou-se frequente o uso de
gel ou gelinho em substituição do tradicional
“verniz de unhas”. Esta pequena alteração na
metodologia utilizada para embelezar as unhas
trouxe várias vantagens, nomeadamente a facili-
dade de aplicação, a longevidade, a resistência e
o excelente resultado estético final.
Adicionalmente, esta metodologia de manicure
torna possível o embelezamento de unhas doen-
tes, ao contrário do que acontece com o verniz
das unhas.
Todas estas qualidades tornaram o uso de gel
progressivamente mais prevalente, estando
actualmente disseminado pela maioria das
mulheres que optam por ter unhas pintadas.
Mas aquilo que aparentava apenas ser uma
alteração de protocolo de aplicação com
várias vantagens associadas, aparenta escon-
der potenciais malefícios.
Não existe sugestão de que o gel/gelinho pro-
priamente dito possa trazer malefícios, mas a luz
Ultra-Violeta (UV) que é utilizada como catali-
sador para promover a adesão à unha e acelerar
a aplicação do material tem levantado preocu-
pação.
Este procedimento de manicure é claramente
contra-indicado para pessoas que, por alguma
razão, apresentam hiper-sensibilidade à luz,
como, por exemplo, doentes com Lúpus erite-
matoso sistémico ou líquen plano, entre outras
doenças. Indivíduos que estejam a realizar trata-
mento dermatológico com cremes contendo
ácido glicólico, ácido salicílico ou tretinoínas,
também apresentam hipersensibilidade tempo-
rária à luz, pelo que a exposição à luz UV está
contra-indicada.
Apesar de indivíduos saudáveis não apresenta-
rem o mesmo tipo de restrição, não significa que
a radiação seja inócua! A radiação UV tem a
capacidade de penetrar na pele e causar dano
nas fibras de colagénio e no ADN, o que conse-
quentemente conduz ao envelhecimento preco-
ce da pele e aumenta a probabilidade de desen-
volvimento de cancro da pele.
Consequentemente, é inevitável admitir a exis-
tência de potencial carcinogénico neste tipo de

procedimento de manicure.
A exposição à radiação UV
durante a aplicação de unhas
de gel é relativamente breve,
no entanto, existem diversos
factores a contrariar este argu-
mento, nomeadamente a idade
jovem com que as mulheres
iniciam neste procedimento, a
frequência aproximadamente
quinzenal com que o fazem e o

facto de o fazerem ininterruptamente ao longo do
ano. Adicionalmente, é importante relembrar que
os efeitos deletérios sobre os tecidos biológicos é
cumulativo e não reverte com a suspensão do
hábito.
Há quem argumente que as lâmpadas LED
actualmente utilizadas em alguns salões de bele-
za não apresentam este risco, mas infelizmente
este tipo de lâmpada também emite radiação
UV, não estando por esta razão isenta de risco.
A preocupação, relativamente a este procedi-
mento, torna-se um pouco maior quando se
pensa que este tipo de estabelecimento comer-
cial não é submetido a inspecções de qualidade.
As câmaras emissoras de radiação UV podem,
como qualquer outro equipamento, degradar
com o tempo, o que tem efeitos imprevisíveis
sobre a dose de radiação aplicada.

O MEU CONSELHO MÉDICO:
Não existindo actualmente evidência científica
de que a aplicação de unhas de gel possa provo-
car cancro, o facto da radiação UV promover o
desenvolvimento de cancro da pele está prova-
do cientificamente. Assim sendo, se não desejar
regressar ao verniz, sugiro uma das duas seguin-
tes acções preventivas:
- Aplicação de creme protector solar (Factor 30
ou superior) na pele das mãos, 15 a 30 minutos
antes do procedimento;
- Uso de luvas opacas com as extremidades dos
dedos cortadas.

Não existe sugestão de que o
gel/gelinho propriamente dito
possa trazer malefícios, mas a luz
Ultra-Violeta (UV) que é utilizada
como catalisador para promover a
adesão à unha e acelerar a 
aplicação do material tem 
levantado preocupação.

Por: Marcos Gil da Veiga - Médico
Professor universitário 
NMS | Faculdade de Ciências Médicas- UNL

GEL E GELINHO
Os custos acessórios da beleza

Alameda dos Oceanos Lote 43E  (JUNTO AO CASINO LISBOA)
Horário :  Terça, Quarta, Quinta e Domingo das 12H às 20H

Sexta e Sábado das 12H às 23H - Encerra à Segunda 
Contacto: 211 929 540 - oficinadogelado@gmail.com

Sugestões de Inverno

Crepes Salgados
Crepes Doces 

Waffles
Chocolate Quente
Bolo de Chocolate

Empadas Alentejanas
Caixas de Gelado de 0,5Lts 1,0Lts e 1,5Lts 

Boas Festas e um
Delicioso 2018
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POR UM MUNDO MELHOR
Chef Cláudia Salú
MISS SAIGON - COZINHA VEGETARIANA DO MUNDO
www.miss-saigon.pt

Ingredientes:

2,5 chávenas de farinha semi-integral biológica;
Meia chávena de fécula de batata;
1 Chávena de sumo de laranja Raspa de 1
laranja;
1,5 chávena de leite de soja biológico;
160 Grs. de margarina de soja;
1 colher de café de canela;
1 colher de café de noz moscada;
1 colher de sobremesa de fermento;

200 Grs. de tâmaras;
100 Grs. de nozes trituradas grosseiramente;
100 Grs. de amêndoas trituradas grosseira-
mente;
100 Grs. de fruta cristalizada cortada em cubos
pequenos;
100 Grs. de passas ou sultanas picadas;
Meia chávena de rum ou vinho do porto;
60 Grs. de ameixas pretas picadas.

Preparação:

Demolhar as passas, ameixas, frutas cristaliza-
das com rum ou vinho do porto durante cerca
de 1 hora e colocar de parte. Triturar as tâma-
ras com leite de soja e reservar. Bater a mar-
garina de soja com as tâmaras trituradas e o
leite, juntar a farinha, a fécula e o fermento,
batendo sempre. Acrescente o sumo e as ras-
pas de laranja e as especiarias. Depois de bater
bem adicionar os frutos secos e os frutos

demolhados e mexer com uma espátula envol-
vendo os frutos na massa.

Colocar numa forma forrada em papel vegetal
e colocar por cima nozes e frutas cristalizadas.
Assar no forno durante 45 minutos a 200º C. 

A Miss Saigon deseja a todos umas Boas
Festas em harmonia com o Mundo.

Vegan English cake 



“Uma viagem gastronómica”
Curiosamente o destino cruzou-me com Simone e Daniele Campi. A sua paixão pelo futebol e a minha pela gastronomia,
deu origem ao Ciao Gaucho.
Uma viagem gastronómica Italo-Argentina. O nosso principal objetivo, é trazer a Lisboa uma experiência culinária de
duas cozinhas completamente diferentes, mas igualmente deliciosas. A cozinha Italiana é mundialmente conhecida, mas
não queremos ter apenas os pratos mais conhecidos. Queremos fazê-los de uma forma tradicional, com os produtos e
sabores originais desta fantástica cozinha mediterrânica. A cozinha Argentina assenta na qualidade das carnes prove-
nientes dos pastos Argentinos e da especialidade da parrilla. Duas opções que irão com certeza agradar a Lisboetas,
Gregos e Troianos!
EZEQUIEL SCHELOTTO

CIAO GAUCHO RESTAURANTE ITALOARGENTINO
PARQUE DAS NAÇÕES, ALAMEDA DOS OCEANOS 19 C | 1990-197 LISBOA  italo.argentino.expo@gmail.com | t. +351 925 543 444

NOVIDADE TAKE AWAY COM ENTREGA 
(SÓ NO PARQUE DAS NAÇÕES)
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Crónica de Catarina Figueira 

Os sapatos
do Sr. Luiz

No teatro há o palco, há os actores, os
cenários, os figurinos e os adereços. Mas para

lá daquilo que nós, espectadores, consegui-
mos avistar das cadeiras da plateia existe
muito mais. Um mundo mágico prestes a
ser revelado nesta visita guiada por
Madalena Marques a um dos teatros
mais bonitos da cidade: o São Luiz.
Vamos calçar “Os sapatos do Sr. Luiz” e
conhecer as histórias que eles têm para

contar. Gestos, memórias, objectos e
melodias que contam o dia-a-dia de um

lugar feito de dramas e comédias, num per-
curso que as famílias são convidadas a percorrer

fazendo uso do corpo, da palavra e da imagina-
ção. As próximas visitas acontecem nos

dias 13 de Janeiro, 17 de Fevereiro (sessão com LGP), 17 de
Março e 28 de Abril, sempre às 11.00.

Fada Juju e a festa dos sentidos
Este é um musical que fala ao coração. E que apela à

igualdade e ao respeito pela diferença, chamando a
fada que há em cada um de nós a ajudar o outro a
encontrar o caminho da felicidade. A protagonis-
ta é a fada Juju, que não consegue descobrir qual
a sua verdadeira vocação. Até que um dia, por
obra do destino, conhece Margarida, Tomás e
Gaspar. A Margarida não consegue andar e
desloca-se numa cadeira de rodas. O Tomás
nasceu cego e o seu maior sonho é conhecer
as cores do arco-íris. E o Gaspar, que é surdo,
sente-se muitas vezes sozinho e sem amigos.
O actor Tony Weaver, surdo profundo desde
a nascença, foi convidado a interpretar o
papel de menino Gaspar. O restante elenco
é formado por Paula Teixeira, Daniel Cerca
Santos, Filipa Duarte e Rebeca Reinaldo. Em
cena no Teatro Villaret.

Assalto às lancheiras
O tomate

cherry e a
couve-flor,

reis do Reino
dos Alimentos

Saudáveis, andam preo-
cupados. Algo de muito estranho se está
a passar. Os alimentos das lancheiras
das crianças estão a ser trocados por
comidas pouco saudáveis e ninguém
consegue perceber bem como nem por-

quê. O acordo estabelecido entre todos
é claro: a alimentação dos humanos deve

ser equilibrada e os alimentos pouco sau-
dáveis devem entrar na equação apenas de

vez em quando. Claro que o Lord
Cheese Burguer, o Refrigerante

e a Lollipop estão

muito contentes mas
será que não existe uma “mão-
zinha” de cada um deles em tudo o que
está a acontecer? Numa altura em que no
mundo inteiro se debate o problema da obesidade
infantil, este espectáculo é um autêntico “dedo
na ferida”. E arrisca ser a peça mais saudável
do ano! Certo é que a brincar e a cantar, os
miúdos (e, já agora, os graúdos) vão apren-
der a comer melhor. Para ver, até
Fevereiro, no Teatro Tivoli BBVA.

A Bela e o Monstro no gelo
Pode não nevar em Lisboa mas as tem-
peraturas vão descer abaixo de zero na
tenda montada no espaço exterior do cen-

tro comercial Alegro Alfragide. Inspirada
no conto original de Alan

Menken, nesta história
nem tudo é o que parece.

Bela é uma menina que não
aceita o seu destino e o Monstro é um príncipe a quem

o destino pregou uma desagradável surpresa.
Um castiçal, um relógio que nunca sabe as horas e um

bule casamenteiro guiam o público numa apaixonan-
te história de amor que junta no mesmo palco

actores, bailarinos e patinadores numa performan-
ce cheia de luz e cor. Se depois do espectáculo
ficarem cheios de vontade de deslizar no gelo, é
só procurarem a Praça Principal do Alegro, onde
uma pista com 160 metros quadrados e um par
de patins esperam por vocês até ao dia 7 de
Janeiro. A novidade deste ano é que o cão da
família é muito bem-vindo.

Fazer um brunch (saudável!)
para toda a família

Tudo começou com uma ideia – neste caso,
uma ideia vencedora. O Vitamimos abriu na

Quinta da Alagoa, em Carcavelos, em 2011,
depois de ganhar quatro anos antes o Concurso

de Ideias de Negócios em Cascais. Apresenta-se
como um centro de educação alimentar e como

um movimento con-
tracorrente à obesi-

dade infantil, promo-
vendo estilos de vida

mais saudáveis. Aos fins-de-
semana há um brunch diferente do habi-
tual e por mais 5€ os miúdos podem par-
ticipar na confecção dos sumos, panque-
cas ou waffles e serem eles próprios a
servir os pais. A esplanada fica num jar-
dim e lá fora há uma cozinha montada à
medida dos mais pequenos. Vista-lhes o
casacão de Inverno e o gorro e enfrentem
o frio. Vão ver que vale a pena.

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.
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Este ano, a Ageas Seguros dá as Boas Festas e leva
mais cor à vida das crianças da Fundação A.J.U –
Jerónimo Usera. Os espaços comerciais da marca
irão servir de ponto de recolha de bens essen-
ciais a estas crianças e os Mediadores Ageas
Seguros convidam a comunidade de Lisboa a con-
tribuir também para esta causa. Com o objetivo
de dar mais cor e conforto nesta quadra especial
a todos e especialmente para as crianças, a
Fundação Ageas irá entregar um Cabaz com pro-
dutos infantis juntamente com os bens angaria-

dos nos vários espaços Ageas
Seguros.
Até ao dia 18 de dezembro, os
bens podem ser entregues nas lojas
Ageas identificadas com esta ação,
havendo uma preferência por bens
de cuidado infantil como leite,
papas, fraldas e toalhitas. Após o
período de angariação, uma equipa
de Duendes de Natal Ageas
Seguros irá fazer a recolha nas lojas
e entregar à Fundação A.J.U –
Jerónimo Usera.
“Este ano, vamos fazer do Natal
das crianças da Fundação A.J.U –
Jerónimo Usera ainda mais especial.

A Ageas Seguros e os seus Mediadores juntaram-
se para recolher os bens de que estas crianças
mais precisam e assim proporcionar-lhes uma
Época Festiva mais protegida,” refere Alexandra
Catalão, Diretora de Marketing da Ageas Seguros.

Participe nesta iniciativa entregando os seus bens
nas nossas Lojas do Parque das Nações:
Loja Ageas Lisboa
Av. do Mediterrâneo, 1, Parque das Nações,
1990-156 Lisboa

A Ageas Seguros convida os seus clientes a doar bens às crianças

que mais precisam

Ageas Seguros e Fundação
Ageas promovem um Natal
mais solidário
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Mais um ano repleto de peças originais a juntar ao prazer da 

companhia destes vizinhos e artistas 

Venda de Natal no Centro
Pastoral da Paróquia

A Venda de Natal da Paróquia
de Nossa Senhora dos
Navegantes Parque
das Nações está a
cargo de um
grupo de paro-
quianos que
dedicam gran-
de parte do
seu tempo a
desenvolver
peças utilizan-
do conchas,
xisto, troncos
de castanheiro,
entre outros
materiais. As peças
produzidas, por tudo o
que encerram, desde a sua
originalidade, criatividade dos

artesãos, têm sido muito bem
aceites pela comunidade e

acabam, também, por
constituir uma ajuda
para a angariação
de fundos para o
pagamento dos
encargos
inerentes à
construção da
nossa igreja.
Não deixe de
passar por lá, a
originalidade das

peças e o prazer
da companhia des-

tes vizinhos e artistas
são a garantia de um

momento bem passado.



Museu Arqueológico do Carmo
CARMO
21 358 5200
www.museuarqueologicodocarmo.pt
Faça uma viagem histórica
em família até às ruí-
nas da antiga igreja
do Carmo! Além
da visita ao
Museu, da qual
destacamos a
coleção de
epigrafia
romana, a
coleção de
cerâmicas e
múmias pré-
colombianas e o sar-
cófago e múmia egípcia,
pode ainda visitar a 7.ª Feira do
Livro Ilustrado ou participar num dos workshops disponíveis para
toda a família! 

Caravel on Wheels
CENTRO HISTÓRICO
215 955 155
www.caravelonwheels.com
Este é um tour inovador,
com um circuito único e
uma complementarida-
de entre os conteúdos
digitais e o sightse-
eing, num autocarro
que lembra uma
caravela. Esta carave-
la sobre rodas inova
ao integrar o vídeo
como peça central
do passeio, com
tablets individuais em
cada assento e um sis-
tema que permite seguir
a caravela no mapa e dis-
parar vídeos automatica-
mente durante o tour.

Pavilhão do
Conhecimento
PARQUE DAS NAÇÕES
21 891 7100
www.pavconhecimento.pt
Lisboa é a primeira cidade europeia a receber a exposição
"Angry Birds", inspirada no famoso jogo que pôs pessoas dos 8

aos 80 anos a proteger ovos de pássaros dos malditos Porcos
Verdes. Prepare-se para uma aventura onde não faltam fisgas
gigantes, slides e uma parede de escalada, pistas de carros e
módulos crianças e crescidos constroem estruturas que serão
derrubadas por furiosos pássaros lançados por outros visitantes.

Bowling city
CCCOLOMBO
217 162 382
www.bowling-city.pt
Aventure-se num
universo de diver-
são pura para toda
a família e amigos,
e para todas as
idades. A nova
cidade do Bowling
ocupa uma área
total de 2.059 m2,
com dois pisos. 
Existem, no primeiro piso de

entrada, jogos de entrete-
nimento familiar, com máquinas que compre-

endem de um a seis utilizadores, entre
crianças e adultos. Estes equipamen-
tos permitem momentos de diver-
são familiar.

Museu do
Oriente
ALCÂNTARA
213 585 200

www.museudooriente.pt
O Natal chegou mais cedo
ao Museu do Oriente que,
durante o mês de dezembro,
dedica as suas oficinas à qua-

dra mais festiva do ano. Desde
ouvir e sentir as músicas tradicio-

nais, a dar a conhecer a história de
um bebé chamado Jesus, passando por

símbolos como o presépio e a coroa de
Natal, estas oficinas vão levar os mais novos a

viver o Museu numa das épocas mais mágicas do ano.
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Sugestões Estrelas e Ouriços para

explorar Lisboa em família

nas férias de Natal

Por: Simão Aragão Azevedo

Os direitos das crianças

Todas as crianças têm 

O direito de estudar

O direito de se exprimir 

E o direito de falar.

Também têm o direito 

De ser protegidas e cuidadas

E de viverem  vidas

Tranquilas e descansadas

Em vários países do mundo

Estes direitos não há

Em Angola e Moçambique 

É muito diferente de cá

E em todos, todos os anos

Há milhares de crianças a morrer

Por não terem estes direitos

Ou nada para comer

Podem achar que para isso é tarde

Mas se todos contribuirmos

A estas crianças daremos

Uma nova oportunidade





GASTRONOMIA…A ROTA DAS PIZZAS 
São 12 as Pizzarias/Restaurantes exclu-
sivamente italianos no nosso
bairro. Massa fina, massa
grossa, massa média,
massa estaladiça.
Massa branca
ou massa
preta de
tinta de
choco.
Todas
com
farinha.
Todas
com
queijo. E
cada con-
ceito traz,
quase que
intransponível,
os sabores genuí-
nos de Itália para a
porta da nossa casa. E a
sabedoria. Para todos os gos-
tos. Para todas as carteiras. Para todos
os ambientes. 
“Zero Zero”, “Luzzo”, “Forneria”, “Il Pizzarium”,
“La Rúcula”, “Capricciosa”, “La Dolce Vita”,
“Pizza Hut”, “Domino´s Pizza”, “Telepizza” e a
mítica do bairro “Rafaelo”, que outrora se cha-
mava “Valentino”. Nos últimos meses, juntaram-
se à restauração do Parque das Nações, a
“Zero Zero” (Farinha importada de Itália com
teor elevado de proteína), “Luzzo” (Pizza de
vieiras com molho de champagne com coen-
tros), “Forneria” (Inovação com massa de tinta
de choco e pizza de frutos do mar, camarão e
peixe com molho de Pesto) e “La Tagliatella”
(Um Italiano feito por espanhóis na Alameda
dos Oceanos. Pizza de nozes, maçã carameliza-
da e compota de tomate). Todos estes pratica-
mente num raio de 1 km de distância. Todos
eles a fazerem “crescer água na boca”.  
São vários os locais exemplares da verdadeira
cozinha italiana, para namorar, socializar ou para
fechar um negócio. Ou um emblemático jantar
em família. Certo é que a qualidade tem valor
acrescido e nem todos os restaurantes são o
“comer muito e pagar pouco.” Mas nesta escala,
e neste rodízio, neste campeonato internacional
das Pizzas, é difícil não dar uma boa nota a
todos pela qualidade e pelo ambiente. 
Os pratos-preferência, a nossa zona de confor-
to, vão crescer exponencialmente ao ler qual-
quer lista. A arte da simplicidade da Pizza pas-
sou a ser erudita, mesmo com escolhas óbvias,
passou mesmo, em alguns cardápios, a ser pre-

enchida e complementada com tinta de choco,
molho de champagne e coentros, compo-

tas doces, Burrata (Queijo
mozarela recheado com
massa fresca de moza-
rela) ou mesmo de
peixe e de maris-
co fresco. Uma
média de
intervalo de
valores de
10 a 15
euros por
pizza, pra-
ticamente
o denomi-
nador
comum
entre eles,
mas se pecar
pela “gula” nos

ingredientes e pela
excentricidade nos

vinhos, em alguns casos,
prepare-se para levar a carteira

bem recheada ou pode ficar a “lavar pra-
tos”. 
Vale bem a pena experimentar todas para
conhecer e ficar amante do conceito. Ideais
para os jantares de Natal, que se aproximam.
Festas felizes é o que desejo a todos. 

VIDAS DO PARQUE…
SKOG – UMA PERSPECTIVA 
DIFERENTE DE VER O
MUNDO 
Um tópico pertinente: Quando
damos 200 euros por um par
de óculos de sol, o que esta-
mos realmente a pagar? Os
materiais de que são feitos? A
qualidade das lentes? O design
original? Muitas vezes pagamos por
umas pequenas letrinhas nas hastes,
por siglas sonantes e célebres, que
algumas vezes são sinónimos de luxo
e de exclusividade. A maioria dos óculos
de marca são desenhados pelos mesmos
designers anónimos, fabricados muitas vezes
nos mesmos locais, com o mesmo tipo de mate-
riais (Acetato), e por um custo que, tendo em
conta a larguíssima escala de produção, muitas
vezes não atinge os 10 euros nos modelos mais
caros. 
A partir do momento em que este facto se
tornou evidente, Hugo Janes (39), Afonso

Caldeira (35) e Nuno Pinto (39) acharam
necessário criar uma alternativa. E assim nasceu,
em 2014, a “Skog”, financiada em 2015 pelo
“Shark Tank Portugal” e, inicialmente, posicio-
nou-se como uma alternativa sustentável
seguindo o modelo tradicional de distribuição
do sector. A empresa Online tem para oferecer
ao público óculos de sol com um estilo icónico,
feitos de materiais ecológicos de alta qualidade,
a um preço imbatível (em média 50 euros,
incluindo o envio para qualquer parte do
mundo). 
Questiona-se como? A resposta: Vendendo
exclusivamente online, mantendo a estrutura
pequena e utilizando práticas sustentáveis
como, por exemplo, reduzir as embalagens ao
mínimo, enviar os seus produtos directamente
do armazém para o consumidor e plantando
uma árvore por cada par de óculos vendido. Os
criado-

res
têm a preten-
são de ir mais longe e de mudarem mentalida-
des, combatendo esta ideia imposta estoica-
mente que óculos bons e giros têm de custar

uma fortuna. O objectivo da marca, dizem eles,
não é enriquecer à custa do planeta e de mar-
gens de lucro exorbitantes, mas antes democra-
tizar o acesso a óculos de design icónico e alta
qualidade e mostrar que há uma alternativa
para quem quer óculos de “premium” a um
preço justo. Esta é a alternativa, confessam. 
Filipa Fonseca Silva, esposa de Hugo Janes (38),
escritora (Reconhecida como a autora que
atingiu o Top 100 de vendas da Amazon) e
designer, este ano tomou a decisão de contri-
buir para este projecto a full time, como
Directora Criativa. A publicitária de formação
académica rescindiu o contrato com uma
empresa conhecida de Publicidade onde sem-
pre exerceu a actividade, estabelecida também
no Parque das Nações, para abraçar este pro-
jecto fascinante. Sediados neste bairro Alfacinha,
sofisticados é um dos adjectivos inerentes ao
propósito, a “Skog Eyewear”, que conta com um
design de alta qualidade, produz lentes polariza-
das, as armações são criadas à mão em
madeira e em acetato de algodão. Filipa
deixa a questão no ar: «Se pudesse ter
uns óculos de sol ecológicos, de alta
qualidade, por um valor bastante
modesto?». 1 SKOG = 1 Árvore
plantada. 
Mais em
www.skogeyewear.com
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Por: Pedro Gaspar
pedrogaspar.noticiasdoparque@gmail.com 

Sabia que...
São 12 as Pizzarias/Restaurantes exclusivamente italianos no nosso
bairro. Massa fina, massa grossa, massa média, massa estaladiça.
Massa branca ou massa preta de tinta de choco. Todas com farinha.
Todas com queijo. E cada conceito traz, quase que intransponível, os 
sabores genuínos de Itália para a porta da nossa casa. 
E a sabedoria. Para todos os gostos. Para todas as carteiras. Para
todos os ambientes. 

Filipa Fonseca Silva,
esposa de Hugo Janes
(38), escritora
(Reconhecida como a
autora que atingiu o Top

100 de vendas da
Amazon) e designer, este

ano tomou a decisão de 
contribuir para este projecto a
full time, como Directora
Criativa.
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A Marina Parque das Nações pretende ser o
seu espaço de eleição, para um fim de dia ou
fim-de-semana, relaxantes em contacto com o
Tejo. 
Venha participar nas nossas actividades e usu-
frua do melhor que o Tejo tem para si e para
os seus. Desde as mais divertidas actividades,
em grupo ou individuais, às formações náuticas
adequadas à sua medida 
Torne ativos os seus tempos livres e da sua
família.
O que fazer, aqui, tão perto de si?

MARINA PARQUE DAS NAÇÕES
. Festas de Aniversário
(para crianças dos 2 aos 14 anos de idade)
. MPN Sailing Academy 
(Aulas de Vela para Adultos)
.Vela +
(Atividades de vela para a população sénior)
. Passeios no Rio Tejo

(Abril a Novembro)
. Aluguer de Salas
(Reuniões e Formações)
. Aluguer de Bicicletas
(À hora, dia ou semana)
. Aluguer de mesa de Ping Pong

CENTRO NÁUTICO MPN
. Canoagem
(Domingos 10.00-12:00)
. Vela para Todos
(Vela adaptada a pessoas com mobili-
dade reduzida) - 4ª feira 15:00-17:00

Saiba mais em:
Marina Parque das Nações
Edifício da Capitania, Passeio de Neptuno 
www.marinaparquedasnacoes.pt
www.facebook.com/marinaparquedasnacoes
info@marinaparquedasnacoes.pt
Tel. 218 949 066 / Fax. 218 949 067

MARINA PARQUE DAS NAÇÕES
ACTIVIDADES NÁUTICAS  MESMO AQUI AO LADO



Viver e trabalhar no Paque das Nações.
Quais as vantagens e as desvantagens? 
Vivo no Parque desde 2001, e vim para cá tra-
balhar em 2003, quando a empresa em que tra-
balhava se mudou e, por sorte ou azar, logo ao
lado da minha casa. Era perto demais e deixei de
me sentir confortável com uma distância tão
curta. Asfixiava-me ir à janela e ver o meu local
de trabalho. Por outro lado, era uma zona
menos “bairrista” e muito central, que não nos
permitia disfrutar de tudo o que o Parque nos
oferecia sem “ruído”.
Mais tarde, mudei-me mais para a zona Norte
do Parque (ainda em Lisboa) e estou muito feliz
aqui. É um local mais calmo onde quem circula
vive aqui e o convívio é mais propício e vamos
conhecendo e alargando o nosso círculo de ami-
gos.
Morar e trabalhar no Parque oferece-nos uma
boa qualidade de vida. Os trajetos são mais cur-
tos e ficamos com mais tempo para poder dis-
frutar do espaço e da família. Podemos deslocar-
nos de bicicleta ou simplesmente a pé.
É impressionante como numa zona nova da
cidade se criou um ambiente tão acolhedor e
familiar e onde se conseguiu implantar um ver-
dadeiro espírito bairrista. Sentimos mesmo que
vivemos numa cidade imaginada e, nesse sentido,
somos uns privilegiados.

O que faz falta por aqui?
Costumo dizer que o Parque é uma cidade den-
tro de uma cidade. Na verdade, temos pratica-
mente tudo, desde habitação a comércio, esco-
las, colégios, hospital e clínicas privadas, imensas
atividades para desporto e para desenvolvimen-
to das crianças, grandes jardins e relvados, igre-
ja, transportes e salas de espetáculo entre
outras atividades de lazer. Até um aeroporto às
portas do Parque temos.
Faz falta, no entanto, o centro de saúde público,
uma escola com 4º ciclo e acho que, com uma
freguesia à beira rio, podíamos ter mais ativida-
des náuticas.
Para mim, fazem-me falta também os meus pais,
que, embora não estejam muito longe, eu gosta-
ria de os ter mais perto.

O que mudou nestes 19 anos de bairro? 
Para quem, como eu, veio aqui morar em 2001,
é assinalável o desenvolvimento do Parque em

termos habitacionais e empresariais.
Neste sentido, o desenvolvimento fez
aumentar muito a população resi-
dente e trabalhadora e hoje há
zonas e dias de grande confusão,
especialmente devido aos visitan-
tes.
Tenho algumas saudades dos pri-
meiros anos do Parque, quando
éramos muito menos e a vida era
menos agitada: menos trânsito,
menos confusão e menos pessoas.

Como vês o futuro dos teus
filhos (Família)? 
Eu gosto de cidades. Não me vejo
a sair do Parque. Acho que os miú-
dos conseguem fazer o seu trajeto
escolar na zona até ir para a facul-
dade. São muito felizes neste espaço,
onde fazem várias atividades e têm
amigos.
Temos a nossa “família maior” (a rede de
amigos que também vive no parque) e difi-
cilmente conseguiremos uma qualidade de
vida tão boa noutro local da cidade.

És colaboradora no Projecto Cabine de Leitura
“Ler no Parque”. O que te levou até aí?
Soube do projeto da cabine pelo Facebook já há
mais de um ano, ou seja, sabia que a Carmo que-
ria lançar uma iniciativa similar e lembro-me de,
na altura, lhe ter enviado um e-mail a oferecer
ajuda. Como viajo muito por motivos profissio-
nais, já conhecia o conceito de outros países,
como o Reino Unido ou o Luxemburgo, onde
este tipo de conceito é muito aplicado e não há
tanto o sentido da posse do livro. Neste verão,
assim que recebi a newsletter da junta de fre-
guesia e vi o anúncio a solicitar a inscrição de
voluntários, nem hesitei.
Este projeto está no local certo com a comuni-
dade certa. Acho que temos o ecossistema per-
feito para que funcione. Temos uma comunidade
interessada, ativa e em constante crescimento e
desenvolvimento. Todos somos leitores, alguns
não descobriram ainda quais os seus livros pre-
feridos. 
Assim como eu me identifiquei com este proje-
to do Parque desde o primeiro dia, seria extre-
mamente valioso que outros residentes do par-

que,
com as suas diferentes valências, se aproximas-
sem mais do projeto. Um escritor do Parque,
porque pode ajudar-nos numa tertúlia sobre
determinado tema ou pode orientar uma ofici-
na de Escrita. Um contador de histórias, porque
é um pai (ou uma mãe) com imenso jeito para
contar e reinventar histórias, pode proporcionar
um bom momento a outras crianças. Um pro-
fessor ou uma escola de inglês, porque tem
valências interessantes, num idioma universal,
pode proporcionar uma manhã ou uma tarde
diferente conjugada com histórias de livros da
cabine e muitas outras.
Tenho um clube do Livro com umas amigas há
mais de 5 anos. Residimos quase todas aqui no
Parque e reunimo-nos periodicamente para
discutir um livro de um autor que é seleciona-
do por cada uma de nós sequencialmente. O
desafio é levar-nos a ler algo que provavelmen-
te não seria uma escolha natural por não se
enquadrar nos nossos gostos pessoais e permi-
te-nos sair da caixa e fazer novas descobertas.
No intervalo leio outros livros.
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VIVER E TRABALHAR A MENOS DE UM
“QUILÓMETRO DE DISTÂNCIA”

Tenho um clube do Livro com
umas amigas há mais de 5 anos.
Residimos quase todas aqui no
Parque e reunimo-nos 
periodicamente para discutir um
livro de um autor que é 
selecionado por cada uma de
nós sequencialmente. 

Por: Pedro Gaspar
pedrogaspar.noticiasdoparque@gmail.com 

Rita Azevedo Pires Miranda, casada com Ricardo Miranda, mãe de
Tomás (14 anos) e de Madalena (8 anos), Directora de Business
Development e vive no PN, desde 2001. 





PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO NORTE

\ 042170273                  €385.000

2

PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO NORTE

\ 042170298                    sob consulta

PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO NORTE

\ 042170319                   €549.000
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PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO NORTE

\ 042170281                    sob consulta

PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO NORTE
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PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO SUL

\ 108170361                      850.000€

JARDINS DO CRISTO REI

\ 042170251                  €535.000

PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO SUL

\ 108170179                     sob consulta

PORTELA

\ 042170203                     €370.000

OLIVAIS NORTE

\ 108170369                   €139.900

MADREDEUS

\ 108170128                   sob consulta

ENCARNAÇÃO
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\108170265                                       €405.000
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