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...mas antes, umas palavras para o Pedro
Santos Pereira, conhecido por “Herói”,
que esteve presente nestas páginas, nos
primeiros anos do Notícias do Parque
(responsável pelo desporto) e que par-
tiu, no passado dia 30. Mais à frente,
nesta edição, também, José Borralho,
presidente do Clube Desportivo
Olivais e Moscavide, lhe presta home-
nagem. Era mesmo assim, o Pedro,
daquelas poucas pessoas adoradas
por todos aqueles que se cruzaram
com ele na vida. Íntegro, generoso,
bom. Uma companhia sempre, mas,
mesmo, sempre, boa. Ao lado dele
estávamos sempre bem.  Uma pessoa
com um índice de pureza raro de
encontrar. Foi uma sorte tê-lo como
amigo. Até sempre, Pedro. 

100 Edições. 
Nunca fui muito de olhar para trás, nem
muito de celebrar datas ou números.
Mas confesso que, quando criei a pasta
“100” para começar a preparar esta
edição, fui seduzido pelo número. Pela
sua forma. Pelo seu significado. Não, não

são 100 anos de Notícias do Parque.
Mas são 100 vidas dele a respirar pelas
ruas do nosso bairro. E, de repente, sem
ser eu uma pessoa saudosista, as
memórias começaram a romper. O que
me levou a parar, dar uma volta de 180
graus e olhar para a longa esteira que
este jornal já deixa para trás. Acima de
tudo olhar para a diferença dos tempos.
Fez-me pegar na minha antiga máquina
reflex Nikon e recordar a véspera do
fecho da primeira edição. Da corrida
até casa do António-Pedro Vasconcelos
(que eu tinha convidado para a capa
com a rubrica “Cidade Imaginada”)
para o fotografar, em película, e por
“rezar” que as fotos tivessem ficado
bem. Não havia maneira de saber (não
era uma máquina digital) e era a minha
única tentativa de conseguir a fotogra-
fia, dado que tinha que regressar ao
Parque das Nações para revelar o rolo,
escolhermos a fotografia certa, digitali-
zá-la, fechar a página, ir para a gráfica,
imprimir os fotolitos, esperar que fos-
sem supervisionados pelo “montador”
(uma profissão já desaparecida) e todo

esse compasso de espera estava ao
milímetro para conseguirmos que o
jornal fosse impresso a tempo e horas.
Eu sei que não é propriamente um rela-
to de um repórter de guerra, e que não
andei a fugir de balas, mas, que me deu
alguma adrenalina, deu. Principalmente
por me relembrar da sensação que é
fotografar em película. De fazermos a
fotografia e só, umas horas depois, a
conseguirmos ver. Da cadência do acto.
Do tempo que passávamos na gráfica, a
olhar para os (já desaparecidos) fotoli-
tos. Do olho, calmo, sereno, cuidadoso,
do montador em cima da lupa a ajustar
os fotolitos. Do silêncio à volta do
momento, sem deixar que os segundos
atravessassem a sala.  Eu sei que pareço
um saudosista ou um avô a contar his-
tórias aos netos sobre os “velhos tem-
pos” e como as coisas mudaram, quan-
do sou ainda um puto com pouco mais
de dois dedos acima dos 40.  Mas é tão
bom ter podido viver nestes dois
momentos tão distintos e, no entanto,
tão próximos um do outro. 
Apesar, de banal, esta história tem a ver

com “a espera”. Com a nossa forma de
nos relacionarmos com ela. Com a
sede pelo imediato, dos dias de hoje.
Com o instantâneo. Com a nossa cres-
cente incapacidade de esperar.
Costumava dizer em tom de brincadei-
ra, aos meus primos mais novos, que
mais importante do que o primeiro
beijo, é a espera pelo primeiro beijo.
Num tom meio de gozo, mas com
algum fundo de verdade. E, como escre-
via, apesar de banal, esta história tem
muito a ver com a essência deste jornal.
Que sai para a rua, de 2 em 2 meses.
Que chega às mãos das pessoas, em
papel. Que tenta relembrar alguns valo-
res antigos. Unindo as pessoas em
torno de uma causa única. Fomentando
o amor e o orgulho pelo nosso bairro.
Os tempos podem ter mudado, mas o
meu coração, ainda hoje, acelera da
mesma maneira que acelerou nessa pri-
meira edição. Ao longo destas 100 edi-
ções, na véspera de sair para a rua, bate
sempre com mais força.

Miguel F. Meneses

100 EDIÇÕES DE NOTÍCIAS DO PARQUE
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Parque das Nações recebe o Festival
Eurovisão da Canção 2018 

A vitória de Salvador
Sobral com a canção
“Amar Pelos Dois” deu a
Portugal a honra de rece-
ber pela primeira vez o
maior programa de
entretenimento do
mundo, o Festival
Eurovisão da Canção
2018. As duas semifinais
realizam-se a 8 e a 10 de
maio, e a grande final a 12
de maio.

20 anos passados sobre a
inesquecível Exposição
Mundial de 1998

(EXPO’98), Portugal volta a ser o palco de um
grande evento com projeção mundial. All Aboard!
foi o claim criado para esta edição do Festival
Eurovisão da Canção, convidando a comunidade
internacional a celebrar a Europa e a música. A este
slogan está associado um logotipo principal com
doze variações gráficas que representam a diversi-
dade da vida nos mares e na história de Lisboa
como o centro das rotas marítimas mais importan-
tes do mundo.

No Festival Eurovisão da Canção 2018 estão a con-
curso 43 países que se juntam em Lisboa para cele-
brar a música no maior e mais antigo concurso
musical da Europa. Esta será a 63ª edição do con-
curso realizado pela União Europeia de
Radiodifusão (EBU) em parceria com a RTP. 2018 é
a estreia de Portugal enquanto organizador, depois
de Salvador Sobral ter dado ao nosso país esta

grande vitória.

Cada país é representado por uma
delegação cujo número de partici-
pantes varia de país para país, mas
calcula-se que cheguem a Lisboa
cerca de 30.000 visitantes (nacio-
nais e internacionais), entre pessoas
diretamente ligadas ao Festival
Eurovisão da Canção 2018,
Sponsors, delegações, imprensa,
fans, técnicos e espetadores, e que
vão circular pelos espaços que
rodeiam o Altice Arena, a sala de
espetáculos do Parque das Nações,
mas também a Praça do Comércio
onde se situa o Eurovision Village, a
praça lisboeta onde decorrem
vários espetáculos, animações e as
emissões em direto, e em grandes
ecrãs, das semifinais e da final.

O espaço privilegiado do Parque
das Nações é o cenário ideal para este grande
evento. Ao longo do rio Tejo, os espaços verdes
combinam com a riqueza estética de ruas e praças
povoadas de obras de arte urbana de talentosos
artistas. Este é, sem dúvida, o local ideal e com as
infraestruturas necessárias que permitem que
todos os visitantes tenham uma experiência única e
inesquecível.

MEDIDAS DE SEGURANÇA

A Altice Arena foi a sala de espetáculos escolhida
para esta grande produção televisiva internacional.
Com uma capacidade para 20 000 pessoas, este
emblemático espaço de concertos e outros gran-
des eventos, a nível nacional, a zona do Rossio dos
Olivais e o Pavilhão de Portugal constituirão a

"cidade da Eurovisão" nos próximos dois meses. 
A Rádio e Televisão de Portugal, a Câmara
Municipal de Lisboa, a Junta de Freguesia do Parque
das Nações, a Administração da Altice Arena e a
Polícia de Segurança Pública delinearam uma estra-
tégia de segurança que garante proteção, tranquili-
dade e confiança em todos os momentos e locais
associados a este grande evento, procurando, para-
lelamente, criar o mínimo de constrangimentos
para a cidade de Lisboa, os seus cidadãos e, em par-
ticular, para os residentes e demais entidades do
Parque das Nações.
Para tal, é implementado um perímetro de segu-
rança que envolve a área de espetáculos e toda a
zona envolvente até à "pala" do Pavilhão de
Portugal (incluindo o Cais dos Argonautas e o
Largo Bartolomeu Dias), de 4 de abril até ao dia 15
de maio. Esta medida está associada à garantia,
absolutamente necessária, de que todas as opera-
ções de montagem (e posterior desmontagem) da
sala de espetáculos da Altice Arena decorram com
o maior cuidado e proteção, quer do ponto de vista
da segurança dos trabalhadores e dos cidadãos que
acorrem, diariamente, a esta zona, quer do ponto
de vista da segurança do próprio evento.

Estas medidas de segurança implicarão apenas
alguns constrangimentos na zona envolvente à
Altice Arena, deixando-se algumas informações
úteis:

•De 4 de abril a 6 de maio: a Rua do
Bojador (no troço nas traseiras dos bares) terá
trânsito condicionado, devidamente controlado
pela PSP, que garantirá a circulação automóvel atra-
vés da criação de corredores de circulação especí-
ficos, em ambos os sentidos, permitindo, desta
forma, um fluxo viável e alternativo, sempre que se
demonstre necessário;

• De 7 de maio a 12 de maio: a Rua do
Bojador e a Alameda dos Oceanos, nos horários
dos espetáculos abertos ao público, serão interdi-
tadas ao trânsito automóvel, de forma a criar uma
zona de segurança que não permita acesso de veí-
culos a zonas de grande concentração de pessoas
junto às portas de entrada para os espetáculos;

• De 7 de maio a 12 de maio: as Avenidas
do Índico e do Pacífico funcionarão como zonas de
acesso de público às portas de entrada para a Altice
Arena, sendo apenas permitido o trânsito pedonal;

• De 7 de maio a 12 de maio: A Praça do
Oriente, junto à Gare Intermodal de Lisboa (GIL)
terá em funcionamento um posto de atendimento
móvel da PSP e uma maior presença policial;

• Toda a circulação pedonal junto à orla
fluvial do Tejo está assegurada, não havendo restri-
ções, não obstante uma presença policial mais visí-
vel em toda a área envolvente ao perímetro de
segurança criado.
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Este grande evento terá lugar nos dias 8, 10 e 12 de Maio. As medidas de segurança implicarão, apenas, alguns constrangimentos 
na zona envolvente à Altice Arena. Ficam algumas informações úteis, por parte da organização à nossa comunidade. 





PaRTES: fazer arte com prazer

A galeria de arte do Casino de Lisboa
abriu portas, no dia 22 de março, à expo-
sição coletiva nas modalidades de escultu-
ra, design de produto, equipamento e
cerâmica sob a curadoria de Ana Catarino
Dória. A sólida parceria entre o Casino e
a JFPN ficou patente na presença no even-
to do diretor comercial do grupo Estoril
Sol, Paulo Bertão e os vogais Alexandra
Maurício e Manuel Tito de Morais.
As peças de “excecional qualidade”, como
afirmou a curadora, resultam de um tra-

balho de reflexão
orientado por João
Abreu Valente.
“O meu objetivo era
desafiar os participan-
tes, retirá-los da sua
zona de conforto e
introduzir algumas
linhas de orientação
sem nunca influenciar
o olhar próprio de

cada um em relação à obra”.
Objetivo conseguido. João Valente criou uma dinâmi-
ca de grupo e contribuiu para que cada participante
fosse além das suas expetativas, numa experiência
enriquecedora para todos.
A original mostra coletiva subordinada ao tema do
jogo foi apresentada com orgulho por cada um dos
participantes:
“PARADOXOS DO UNIVERSO DO JOGO" de
Isabel Lopes e Paula David, Atelier Amazing Felting.
Escultura em felting e madeira. O Universo do jogo é
representado por um globo construído com troncos
de madeira (Arte Povera), do qual emerge um joker,

símbolo dos paradoxos, do tudo ou nada, da alegria
ou tristeza, da sabedoria ou ignorância, dos opostos
complementares. O joker bem como os naipes das
cartas e os dados foram feitos em lã de merino (fel-
ting).
“CHANGING CARDS”, 2018, de Antonieta

Martinho. As obras apresentadas pertencem à série
CHANGING. Os trabalhos desta série são desenvol-
vidos em técnica mista sobre um suporte transparen-
te, brilhante e flexível. A modelagem deste material
maleável permite a criação de formas tridimensionais. 
“ATELOR / RODA DA SORTE” de Jacques Ruela.
Pedra moleanos esculpida, com madeira de mogno
embutida e pedra negra, ardósia, clivada esculpida e
pintada com ornamentos em folha de ouro. Esta peça
simboliza a dupla personalidade da Roleta, assim
como a dupla personalidade do jogador, a realidade e
a ilusão.
“NUNCA DEIXES DE SONHAR” de Esmeralda Dias
Serra. A técnica utilizada é a de figuração sobre papel
“Pergamano”. O papel translúcido pressionado com
as ferramentas adequadas ganha relevo e transforma-
se num delicado trabalho em “renda”. Esmeralda
recuperou uma técnica secular das monjas benediti-
nas para representar a fluidez do sonho da fortuna.
Os artistas inscritos na residência de pintura,
desenho e ilustração sob a mentoria de Paula
Palhota e Isabel Moreno têm os seus trabalhos
expostos nas instalações da Escola Superior de
Tecnologia de Saúde de Lisboa. A mostra coletiva,
sob a curadoria de Beatriz Bento, está aberta ao
público até ao dia 15 de abril.
O Pavilhão do Conhecimento/ Ciência Viva acolhe a
exposição dos trabalhos da residência artística dedi-
cada a audiovisuais, multimédia e novos media sob a
tutela do professor de New Media, André Sier. Até ao
dia 2 de abril pode percorrer esta mostra inovadora
e interativa sob a curadoria de Beatriz Bento.

A segunda edição do Festival das Artes do Parque das Nações (PaRTES) consolidou o percurso da inovação criativa dos artífices e
artistas amadores que residem na freguesia.As exposições resultantes do trabalho elaborado nas residências artísticas 
demonstram a qualidade, o empenho e o entusiasmo dos participantes dos mentores e das curadoras num evento que já faz parte
da marca Parque das Nações. Fica um balanço do evento por parte da JFPN.
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“ATELOR / RODA DA SORTE” de Jacques Ruela. Pedra moleanos
esculpida, com madeira de mogno embutida e pedra negra, ardósia,
clivada esculpida e pintada com ornamentos em folha de ouro. Esta
peça simboliza a dupla personalidade da Roleta, assim como a dupla
personalidade do jogador, a realidade e a ilusão.



DIÁLOGO ENTRE PARCEIROS

O sucesso desta edição do Partes 2018 é reconhe-
cido por todos graças à iniciativa e trabalho organi-
zativo da Junta de Freguesia do Parque das Nações,
mas, também, ao envolvimento de todos os parcei-
ros, desde logo a Escola Superior de Belas Artes
que está no projeto desde o primeiro dia.
A vogal da cultura, Alexandra Maurício e o presi-
dente da JFPN, Mário Patrício, não poupam o elogio
à forma como os restantes parceiros (o IPDJ, o
Casino de Lisboa, A Escola Superior de Tecnologia
da Saúde, o Pavilhão do Conhecimento) aderiram
com convicção ao projeto, colocando à disposição
as suas instalações para a realização das residências,
dos workshops e, finalmente, as exposições.
“Estas parcerias são para manter. O PaRTES foi
acolhido pelas instituições no território com uma
envolvência que tem de ser valorizada. Este tra-
balho conjunto permite-nos abrir o projeto à
comunidade e captar novos talentos. Podemos
dizer sem qualquer hesitação que o Festival de
Artes do Parque das Nações tem reunidas as con-
dições para aumentar em número de participantes
e mostrar que o talento e a criatividade moram no
nosso território”, afirmou Mário Patrício.
Alexandra Maurício, no dia da primeira inauguração
no Casino de Lisboa, deu particular ênfase aos par-
ceiros “que nos acolheram de braços abertos”, à
equipa da JFPN “pela dedicação” e, claro, aos artis-
tas participantes e aos seus mentores “que conse-
guiram em tempo record realizar exposições cole-

tivas de grande qualidade”.
A curadora da Galeria de Arte do Casino Lisboa,
Ana Catarino Dória, com uma vasta experiência na
promoção de iniciativas que divulgam “novos talen-
tos emergentes” admitiu que “é a primeira vez que
acolhemos um número tão significativo de artistas
residentes. Mas não foi necessário convencer-nos a
entrar no projeto. Aderimos com convicção.
Estamos orgulhosos com o resultado. Esta exposi-
ção conseguiu captar a emoção e o entretenimen-
to de um espaço como o casino. Estamos no proje-
to para continuar.”

PARQUE DAS NAÇÕES 
É UM ESPAÇO DE CULTURA

Fátima Regatao tem a convivência com as artes
desde menina, através da influência do pai, também
ele pintor.
Este primeiro ano no Festival de Artes do Parque
das Nações “foi uma experiência muito rica e grati-
ficante”.
Participou na residência artística de pintura. “Já
conhecia a mentora Paula Palhota. Inicialmente
questionei-me se seria capaz. Sou uma autodidata.
Mas a dinâmica do grupo permitiu desenvolver um
trabalho descomprometido, aberto, com mais
interação e mais prazer. Esta experiência ajudou-
me a dar um passo em frente. Veio ao encontro
das minhas necessidades e da minha expetativa”.
Para Fátima Regatao a experiência no PaRTES foi
mais do que um desafio artístico, “foi um desafio

pessoal que me ajudou a crescer como artista, a
ouvir os outros, a aceitar a crítica e a sugestão”.
Para o ano já está decidida a experimentar novos
caminhos na área da escultura.
“Há movimentos que são irreversíveis. Este é um
deles”.
Rita Santa Marta e Ilda Brown consolidaram no
PaRTES uma amizade que vai para lá dois dias do
festival.
Rita é uma entusiasta do projeto desde 2017 e este
ano passou de participante a mentora de um
workshop de pintura e colagens, numa parceria
artística com a amiga Ilda.
Ambas defendem o potencial de crescimento do
projeto.
“Vivemos num bairro onde há muitas pessoas
com atividades ligadas às artes”, afirma Ilda Brown.
Uma ideia reforçada por Rita Santa Marta: “o
nosso bairro é cénico, tem o ambiente propício
para o desenvolvimento de atividades artísticas.
Além disso, é importante a JFPN criar projetos
que envolvam a comunidade. Os residentes preci-
sam destas atividades e o bairro só tem a ganhar”.
Além disso, afirmam, “o Parque das Nações não é
só para residentes. É para os trabalhadores, para os
visitantes sejam eles nacionais ou estrangeiros. O
PaRTES tem lugar para todos, independentemente
da sua formação artística”.
A paixão pelo Parque das Nações é assumida com
convicção.
“O nosso bairro é lindo. Surpreende-nos em cada
recanto. É um território com muito potencial”.

A curadora da Galeria de Arte

do Casino Lisboa, Ana Catarino

Dória, com uma vasta 

experiência na promoção de 

iniciativas que divulgam “novos

talentos emergentes” admitiu

que “é a primeira vez que 

acolhemos um número tão 

significativo de artistas 

residentes. Mas não foi

necessário convencer-nos a

entrar no projeto. Aderimos com

convicção.

CULTURA | NP 7 







Neste número, pelo especial simbolismo que reveste a
100ª edição do “Notícias do Parque”, poderíamos aqui
recordar a vasta intervenção dos eleitos da CDU, desde
Setembro de 2001, aquando da publicação do primeiro
número deste meio de comunicação de referência da
nossa Freguesia, salientando a importância desta inter-
venção consistente ao longo do tempo.
Poderíamos referir as centenas de propostas e ideias que
lançámos para debate, como contributo para que esta
nossa Freguesia seja melhor a cada dia que passa, uma
Freguesia onde seja agradável viver e trabalhar, uma
Freguesia onde se combatam as assimetrias sociais e se
promova a requalificação de todo o espaço público, uma
Freguesia da qual todos se sintam parte integrante, uma
Freguesia em que a voz dos cidadãos seja ouvida e valo-
rizada.
Poderíamos falar da evolução da Freguesia que o
“Notícias do Parque” viu nascer e que, com paixão, acom-
panha o seu desenvolvimento, as dificuldades que atra-
vessou e ainda atravessa, os desafios que enfrentou e

ainda enfrenta, os êxitos e os fracassos que fazem parte
de qualquer processo. 
Poderíamos até valorizar o empenho e entusiasmo das
muitas mulheres e homens que, acompanhada(o)s e
incentivada(o)s pelo seu “Notícias do Parque” contribuí-
ram decisivamente para o nascimento e crescimento
desta nova Freguesia.
Poderíamos e recordar os problemas que a longo destes
100 números do “Notícias do Parque” foram sendo
denunciados: a Escola que não se acaba, o Centro de
Saúde que não se constrói, o espaço que público que
nem sempre é cuidado, o trânsito que dificulta a nossa
acessibilidade, o estacionamento que rareia. Poderíamos
até reconhecer que muito ainda falta fazer para que
Norte e Sul, Poente e Nascente do nosso território sin-
tam, de facto, sermos uma única Freguesia.
Mas se nos limitássemos a falar disto, estaríamos a ser
injustos para com o nosso “Notícias do Parque”, o papel
que tem, a história com que nos honra, o espaço que
regularmente nos disponibiliza, para que, com total liber-

dade, possamos comunicar as nossas ideias, projetos e
propostas.
Assim, o mais importante neste número especial, para
mim, é a oportunidade para reconhecer e enaltecer publi-
camente o papel determinante que o “Notícias do
Parque” tem e o importante contributo de todos os seus
colaboradores que, na sua diversidade, garantem a plu-
ralidade deste meio de comunicação. Naturalmente que
não se pode, nem deve, falar do “Notícias do Parque”
sem se falar da sua alma, o nosso grande amigo Miguel
Meneses. O projeto que ele carinhosamente abraça e ao
qual dedica o melhor de si, vive com ele, cresce pela sua
determinação, afirma-se devido à capacidade extraordi-
nária de gerar consensos, perceber e interpretar a fre-
guesia e as suas gentes. Se é justo assinalar a 100ª edi-
ção do “Notícias do Parque”, tem de se reconhecer que
ele existe e perdura por força da sua vontade e capaci-
dade.
O “Notícias do Parque” é, para a nossa Freguesia, o
exemplo de que é possível conviver com opiniões diferen-

tes, é possível e desejável construir pontes entre projetos
diferentes que se podem aproximar em prol da popula-
ção, é possível afirmar projetos de sociedade diversos e,
sem abdicar de princípios e valores fundamentais, dar
passos convergentes no caminho de uma sociedade mais
justa. 
Os nossos votos neste aniversário do nosso “Notícias do
Parque” vão para que perdure, por muitos anos, a sua
edição, o seu exemplo, a sua capacidade de informar com
pluralidade, divulgando o que acontece de relevante no
nosso território. Para que, se necessário, com o apoio da
Junta de Freguesia, chegue ainda mais longe, a toda a
Freguesia. Para que se mantenha como um exemplo de
sã convivência democrática.
Obrigado  Not ic ias do Parque

Para contactar a CDU do Parque das Nações, agendar
uma reunião, marcar uma visita ou colocar alguma ques-
tão, poderá fazê-lo para: 
cduparquedasnacoes@gmai l .com

Jorge Alves - CDU

PARABÉNS NOTÍCIAS
DO PARQUE
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“O “Notícias do Parque” é, para a nossa Freguesia, o exemplo de

que é possível conviver com opiniões diferentes



Re lações de proximidade: C l imaespaço
Como referido no número anterior do NP, reunimos com a
administração da Climaespaço para abordar as seguintes
questões, que consideramos serem as mais importantes
no relacionamento que os moradores têm com a empresa:
Tubagens rotas constantemente nos mesmos locais;
Reparações mal executadas nos pisos; Zonas que ficam
muito tempo por reparar; Reparações de noite com barulho
para moradores; Em caso de interrupção do fornecimento
mantêm o valor respeitante ao dia de corte de forneci-
mento de serviço; Quando removem contadores não colo-
cam tampões no sistema; Perdas de energia nos condo-
mínios que para grande indignação do consumidor são
faturadas; Cauções elevadas: em especial no arrefecimen-
to incentivam que se coloquem ar condicionados pelos
edifícios (embora seja proibido, ninguém fiscaliza);
Deixámos sugestão, de proceder a auditoria à instalação
para detetar reparações a fazer (locais onde há mais per-
das).
De salientar a forma atenta e disponível com que fomos

recebidos. Todas as Nossas sugestões foram bem recebi-
das e ficaram de ser estudadas para possível implementa-
ção. Soubemos que uma reclamação feita há uns meses
pelo Carlos Ardisson mudou já o comportamento da
empresa, que passou a colocar tampões nos sistemas
quando retira contadores, prevenindo os riscos de quei-
maduras e de inundação no interior dos prédios.
Foi possível criar um canal de comunicação entre as duas
partes onde cada uma transmitirá à outra as informações
mais importantes para a comunidade e para a empresa.
Assim passámos a receber informações sobre as inter-
venções que irão decorrer, as quais temos divulgado na
Nossa página de Facebook. Comprometemo-nos a enviar
diretamente todos os problemas detetados ou que nos
chegam ao conhecimento por moradores, decorrentes de
intervenções da Climaespaço, tendo já tido feedback posi-
tivo da alteração de comportamentos na via pública, por
parte dos prestadores de serviços da empresa. 

A propósito da  dec isão do anter ior executivo

da JF, de encer rar compuls ivamente o Centro
Interp re ta tivo do  Parque das Nações, apresen-
támos,  at ravés dos Nossos deputados na
Assembleia Munic ipal , uma r ecomendação pe la
manut enç ão  do  Cen t ro  I nt er p re ta t i vo  do
Parque das Nações no  Pav ilhão de  Por tugal
que foi  aprovada por unanimidade.

“Nesse sentido, o Grupo Municipal do CDS-PP propõe à
Assembleia Municipal de Lisboa que, na sua sessão de 20
de fevereiro, recomende à Câmara Municipal de Lisboa
que: 
1. Inicie, de imediato e envolvendo a Junta de Freguesia
do Parque das Nações, contactos com a Universidade
de Lisboa para assegurar a abertura de um espaço
semelhante ao que existiu;
2. Assegure a preservação do espólio do Centro

Interpretativo, de forma a que seja reposto no local, assim
que possível;
3. Aproveite para enriquecer o espólio da Exposição com
diversos materiais que foram entregues pela Parque Expo
ao Museu da Cidade;
4. Seja equacionada a abertura de uma segunda sala,
existente por cima da atual e que se encontra em estado
bruto, de forma a criar mais espaço para Exposições e que
permita a existência de uma sala capaz de acolher alguns
pequenos eventos relacionados com a temática daquele
espaço.”

Nota: Saúdo na pessoa do Miguel Meneses todos os que
colaboram, ou colaboraram nas 100 edições do Notícias
do Parque, das quais guardo 98 e onde é possível rever a
história desta zona e as alterações ao longo destes anos.
Obrigado e venham pelo menos mais 100 números.  

POR UM PARQUE DE EXCELÊNCIA
PARA TODOS

“Provamos, dia a dia, com empenho e dedicação que mesmo na

oposição é possível desempenhar um papel importante para a 

melhoria da Nossa Freguesia.
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Carlos Ardisson
Nossa Lisboa/CDS

de 25 de junho a 27 de julho de 2018

9h - 17h30



Bernardo Narciso - PS

ORÇAMENTO, RECEITA, E DESAFIOS DA GESTÃO 

AUTÁRQUICA DE PROXIMIDADE.

UMA VOZ POR TODOS E PARA TODOS

– PSD PARQUE DAS NAÇÕES

Este foi o lema que levou o PSD PARQUE DAS NAÇÕES ao
mandato em curso na Assembleia de Freguesia do Parque
das Nações.
O PSD mudou. Mudou de líder e também mudou aqui no
Parque das Nações, mas a nossa génese continua a
mesma que o líder de sempre, FRANCISCO SÁ CARNEIRO,
incutiu no partido e no povo português.
“Em democrac ia não há  leis  indiscut íveis,  não
há pessoas ind iscutíve is.  Em democrac ia  só é
indis cut íve l  o  r espe i to das l iberdades de cada
um…” .  (Discurso de Sá Carneiro em Abril de 1978 -
Há precisamente 40 Anos)
Nós respeitamos os órgãos e as pessoas mas também
exigimos mais e melhor em Lisboa e no Parque das
Nações, e desta vez queremos chamar  à  atenção
do  p róx imo  Ano Let ivo 2018/2019.
Vem aí as inscrições para o Ano Letivo e todos sabemos
que vai ser a mesma azáfama de sempre, correrias por
parte das famílias à procura de vagas nas escolas da
nossa freguesia e o resultado poderá ser o mesmo – NÃO

HÁ, NÃO TEMOS, ou FICA EM ESPERA!
Esta situação não pode continuar e é imperativo que o
GOVERNO, O MINISTÉRIO da EDUCAÇÃO, a Câmara
Municipal de Lisboa e o seu vereador da Educação escla-
reça os representantes do PSD na Assembleia de
Freguesia e a população do Parque das Nações sobre a
2.º  FASE da ESCOLA BÁSICA VASCO DA GAMA.
É uma verdadeira vergonha, antes das eleições de
Outubro de 2017, mais concretamente em Julho, a
Secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra
Leitão, e a sua comitiva juntamente com o Vice-Presidente
da C.M de Lisboa e a Parque Escolar, disseram:
“…ESTA ESCOLA VAI TER CAPAC IDADE PARA
900 A lunos,  e  va i  passar a  r eceber a lunos a té
ao 9. º  Ano…”
Hoje ainda não mudou nada, JÁ PASSARAM 7 ANOS desde
as primeiras promessas socialistas na Câmara, apesar do
anterior governo, PSD/CDS, ter orçamentado e cabimen-
tado a verba para a sua construção. Foi o atual primeiro-
ministro, que na altura presidia à C.M. de Lisboa, que

nada fez e até hoje nem sequer um tijolo foi acrescenta-
do. Até quando vamos assistir a mais “supostas inaugu-
rações”?
A construção desta Escola é fundamental para a fregue-
sia que apenas possui um Jardim de Infância e o 1.º Ciclo.
Os Pais, Encarregados de Educação e todos os residen-
tes que aqui procuram uma escola não têm oportunidade
de colocar os seus filhos junto da sua residência porque
a Câmara de Lisboa não está preocupada com as crian-
ças e jovens do Parque das Nações.
“SOMOS IGUAIS AOS RESTANTES LISBOETAS E QUERE-
MOS A ESCOLA ACABADA”… dizia-nos uma freguesa
indignada, à qual o PSD  manifestou  a sua luta diária para
que a obra avance, seja na assembleia municipal seja na
Assembleia de freguesia, mas não sabemos o que se
passa, por isso questionamos: Senhor Presidente da C.M.
de Lisboa, senhor Vereador da Educação,
- Porquê do atraso?
-Para quando o arranque das obras?
- Pode garantir aos Pais e Encarregados de Educação
que todos os residentes podem inscrever os seus filhos
nas escolas da nossa freguesia neste ano letivo de

2018/19?
O PSD e os fregueses do Parque das Nações querem res-
postas sérias e não manobras de marketing propagan-
dístico que em nada resultam.
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, este é
um assunto sério, não brinque com o Parque das nações!
A freguesia mais nova de Lisboa e com o maior índice de
natalidade da cidade não tem garantido um dos princípios
fundamentais consagrados na Constituição da REPÚBLICA
PORTUGUESA – O DIREITO À EDUCAÇÃO, Art.º 74 
Esta impossibilidade apenas se deve à inércia da C.M. de
Lisboa e ao seu executivo do Partido Socialista e do Bloco
de Esquerda, mas nós não podemos continuar a permitir
esta ingratidão aos moradores do Parque das Nações,
por isso dizemos bem alto:
QUEREMOS a ESCOLA BÁSICA do PARQUE DAS NAÇÕES
CONSTRUÍDA, NÃO QUEREMOS MAIS VISITAS E INAUGURA-
ÇÕES, APENAS QUEREMOS A ESCOLA PRONTA! 

(Para envio de perguntas e/ou comentários, por favor
envie-nos e-mail para: 
psd .parquedasnacoes2017.2021@gmai l . com)
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As freguesias têm, na ultima década, assumido acrescidas
competências, alargando a sua esfera de responsabilida-
des, ao nível local, assegurando o princípio de serviço
público na relação de proximidade com o cidadão. Muito
nos satisfaz esta evolução, pois sendo as Juntas de
Freguesia quem melhor conhece o território e as suas pes-
soas, está em posição privilegiada para o reforço de res-
postas à comunidade. 
No entanto, importa referir que este aumento de compe-
tências nem sempre é acompanhado pelo justo reforço de
meios financeiros e consequentemente humanos que per-
mitam assegurar novas competências com a qualidade que
um serviço de proximidade exige. 
Neste contexto, é relevante que as competências das
Juntas de Freguesias, correspondam ao necessário equilí-
brio de recursos, e que encontrem soluções para prestar
serviços de qualidade, reclamando para isso, quando for o
caso, o devido reforço orçamental de modo a manter o
enfoque na gestão competente, responsável e financeira-
mente equilibrada. 

Permitam-me, assim, abordar o tema do financiamento
das freguesias, essencialmente do lado da receita.   
Os orçamentos de receita são feitos anualmente, seguindo
modelos previsionais baseados essencialmente no históri-
co e nas linhas estratégicas definidas para o ano, contan-
do de forma muito resumida, com 4 fontes de financia-
mento:
Impostos Diretos - percentagem do valor pago de IMI; 
Impostos Indiretos e Taxas - resultantes das atividades de
licenciamentos nas áreas de competência das JF’s; 
Transferências Correntes - decorrentes de competências
protocoladas e de acordos estabelecidos, nomeadamente
Governo Central, das Câmaras Municipais, IEFP ou Santa
Casa da Misericórdia de Lisboa; 
por último, as receitas por Venda de Bens ou Serviços –
ou seja, as receitas decorrentes da exploração de equipa-
mentos, bem como das diversas atividades ao dispor da
população.
Esta explicação pretende enquadrar o que é um desafio
para o futuro da nossa Freguesia. A venda de bens ou ser-

viços, que é tendencialmente aquela que resulta da ativi-
dade própria das freguesias, constitui em média, na cida-
de de Lisboa, apenas 8% das receitas das JF’s. O desafio
que se coloca traduz-se na capacidade de reinventar a
oferta, proporcionando à comunidade um leque de servi-
ços complementar, de proximidade, acessíveis a todos e
que sejam economicamente sustentáveis.
Tal consegue-se pela implantação de programas mais
completos para os jovens, tanto no âmbito de complemen-
to à educação ou à atividade desportiva, para a população
adulta, pela promoção de atividades e serviços adequados
a cada faixa etária, mas também pela diversificação da
oferta de serviços nas instalações sob a gestão da Junta
de freguesia como seja a Piscina do Oriente ou polides-
portivos e salas de formação, colocando-os assim ao ser-
viço da população.
O programa eleitoral do Partido Socialista, e as Grande

Opções do Plano aprovadas em Assembleia de Freguesia,
em dezembro passado, deixam bem clara esta aposta em
servir mais e melhor as pessoas do Parque das Nações,
pela oferta de serviços mais diversificada disponibilizados
à nossa população. 
O Regulamento Geral de Taxas que se encontra em dis-
cussão pública é claramente o compromisso entre o dever
de prestar um serviço de qualidade e o justo valor que
cada freguês pode e deve contribuir para sustentabilidade
do serviço colocado à sua disposição. É neste sentido de
justiça, que o regulamento tem na sua dimensão de equi-
dade regras de salvaguarda e isenção de acordo com o
universo dos utentes.
Estamos certos que com uma maior abrangência, equida-
de e responsabilidade, o Regulamento Geral de Taxas irá
permitir ao Executivo fazer de forma sustentável, mais e
melhor para todos. 

Francisco Bento - PSD

“Este foi o lema que levou o PSD PARQUE DAS

NAÇÕES ao mandato em curso na Assembleia de

Freguesia do Parque das Nações.

“Estamos certos que com uma maior abrangência, equidade e

responsabilidade, o Regulamento Geral de Taxas irá permitir ao

Executivo fazer de forma sustentável, mais e melhor para todos





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.

No âmbito do programa de Monitorização
Ambiental do Parque das Nações, o
Laboratório de Bromatologia e
Águas da Câmara Municipal
de Lisboa procedeu, em
2017, à monitorização
da qualidade das
águas ornamentais,
das águas de des-
carga na frente
ribeirinha (cole-
tores pluviais) e
das águas subterrâ-
neas (piezóme-
tros e furos de
rega). Os resulta-
dos agora divulga-
dos são, no mínimo,
preocupantes, nomea-
damente os que se refe-
rem às águas ornamentais.
Nenhuma das 6 análises realizadas,
entre maio e outubro de 2017, à água de
cada um dos vulcões da Alameda dos Oceanos,
bem como da fonte e da cascata dos Jardins da
Água, mostrou estar em conformidade com o

Decreto Regulamentar n.º 5/97 de 31 de março.
Apontam-se concentrações supe-

riores aos valores de refe-
rência de bactérias coli-

formes, nomeada-
mente a E.Coli, e
enterecocos,
microrganis-
mos indicia-
dores de
contamina-
ção da
água com
origem
fecal.
Verificou-se,

também, que
as concentra-

ções de cloro
não estão em

conformidade com
o estabelecido no

Decreto Regulamentar (quer
por excesso quer por defeito), o que
deverá ter como consequência a contami-
nação microbiológica nos locais em que
estes valores se verificam inferiores ao
recomendado. No caso da cascata, foi ainda
detetada a presença de ADN de “Legionella
pneumophila” numa das campanhas e de
“Legionella spp” em todas as campanhas, situa-
ções que foram imediatamente comunicadas aos
serviços competentes. Mesmo não tendo sido
confirmada a presença da bactéria em nenhuma
das amostragens, através do método cultural, o
relatório divulgado pela CML aconselha que se
mantenha a vigilância devido à produção de
aerossóis junto à cascata. Sabendo que estes

locais são muitas vezes utiliza-
dos, quer por visitantes e crian-
ças que ali aproveitam para se
refrescar nos dias quentes, quer
por estudantes universitários
durante as praxes, importa
reforçar o alerta para que se
evite qualquer tipo de contacto
com estas águas.
Relativamente à monitorização
do funcionamento da rede de
coletores pluviais os resultados
também não são animadores e
mostram que a maioria das
descargas não cumpre o dis-
posto no DL nº236/98, de 1 de
agosto, por serem excedidos,
em diversas situações, pelo
menos um VLE (Valor Limite de
Emissão) de um dos parâme-
tros. Já em relação às águas

subterrâneas, não foram detetadas situações gra-
ves. As águas utilizadas para rega cumprem o
estipulado na legislação, embora no furo de rega
do Cabeço das Rolas tenha sido detetado um
valor superior ao VMR (Valor Máximo
Recomendado) para o parâmetro Coliformes
Fecais pelo que, preventivamente, a água não
deverá ser utilizada para rega sem recurso pré-
vio a tratamento de desinfeção.

ENCERRAMENTO DO CENTRO
INTERPRETATIVO DO PARQUE
DAS NAÇÕES

No
dia 28 de
maio de 2015 foi
inaugurado o Centro Interpretativo do Parque
das Nações no Torreão Norte do Pavilhão de
Portugal. A exposição inaugural, concebida pela
Parque EXPO e denominada “A Cidade
Imaginada” era a primeira fase do Centro
Interpretativo e apresentava uma retrospetiva da
intervenção arquitetónica, urbanística e ambien-
tal no território que é hoje o Parque das
Nações. Esta exposição recebeu mais de 25.000
visitantes ao longo dos 7 meses em que esteve
aberta ao público. O Centro Interpretativo have-
ria de reabrir em 2016, mas com um horário
mais limitado em virtude do processo de liqui-
dação da Parque EXPO. Por esse mesmo motivo,
e para garantir a sua permanência de portas
abertas, a Junta de Freguesia do Parque das
Nações (JFPN) e a Comissão Liquidatária da
Parque EXPO firmaram, em outubro de 2016,
um protocolo que estabelecia os termos da
transmissão para a freguesia do conjunto de
bens, equipamentos e demais conteúdos do
Centro Interpretativo. Desde então, todo o acer-
vo do Centro Interpretativo bem como a gestão,
exploração e manutenção desse núcleo museo-

lógico passou a estar a cargo da JFPN.
Não obstante a autarquia ter então
manifestado interesse e disponibilidade
em manter e assegurar o funciona-
mento do Centro Interpretativo,
nunca se verificou da sua parte qual-
quer iniciativa visando a divulgação e
dinamização daquele espaço, nem
sequer uma única referência nos
inúmeros canais de comunicação que

tem ao seu dispor. Não surpreende, por-
tanto, que o Centro Interpretativo tenha

sido encerrado em janeiro sem qualquer
aviso prévio ou justificação aos fregueses, des-
conhecendo-se se voltará a abrir portas, naque-
le ou noutro local. No dia 30 de janeiro, a ACIPN
solicitou esclarecimentos ao Presidente da JFPN
relativamente aos motivos do encerramento
bem como aos planos para o futuro do Centro
Interpretativo e todo o seu espólio. Até à data
não recebemos qualquer resposta, facto que se
lamenta. Lamenta-se, também, que este encerra-
mento ocorra em pleno ano da comemoração
do 20º aniversário da Expo’98.

PARABÉNS AO NOTÍCIAS 
DO PARQUE
Não poderíamos obviamente deixar passar a
oportunidade de endereçar os parabéns ao
Notícias do Parque pela sua 100ª edição! Foram
100 números, ao longo de 16 anos e meio, a
olhar e a divulgar o que de bom e menos bom
foi acontecendo no nosso território. O Notícias
do Parque tornou-se, indiscutivelmente e com
mérito, numa parte integrante da identidade
deste bairro. Temos, portanto, de agradecer a
todos aqueles que ao longo destes anos fizeram
e tornaram possível o Notícias do Parque, com
um destaque especial ao Miguel Meneses, seu
diretor desde o primeiro número. Que venham
agora as próximas 100 edições! 

ÁGUAS CONTAMINADAS NOS VULCÕES E CASCATA

Apontam-se concentrações 
superiores aos valores de 
referência de bactérias 
coliformes, nomeadamente a
E.Coli, e enterecocos, 
microrganismos indiciadores de
contaminação da água
comorigem fecal
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A exposição inaugural, concebida
pela Parque EXPO e denominada
“A Cidade Imaginada” era a
primeira fase do Centro
Interpretativo e apresentava uma
retrospetiva da intervenção
arquitetónica, urbanística e 
ambiental no território que é hoje
o Parque das Nações. Esta
exposição recebeu mais de
25.000 visitantes ao longo dos 7
meses em que esteve aberta ao
público. 



Mesmo com o São
Pedro a fazer das
suas, o HIGHSPI-
RIT não parou.
Ora dentro ora
fora das insta-
lações da
Escola Vasco da
Gama, a cente-
na e meia de
participantes tive-
ram a oportunidade
de experienciarem
várias actividades despor-
tivas e artísticas.
Acompanhados por profissionais
especializados em cada uma das actividades, as
famílias aprenderam desde pintar com escovas de
dentes com as Educadoras da Escola
Saídos da Casca, trabalhos inte-
ressantíssimos por sinal, pas-
saram também pela práti-
ca de Tiro com Arco,
onde, por exemplo,
puderam ser auxiliados
pelo olímpico Nuno
Pombo e todos acerta-
ram no alvo, no amare-
lo mesmo. Os pais e
avós não se deixaram
ficar e praticaram râguebi
sob a orientação do professor
Nuno Mourão, treinador há deze-
nas de anos. Montes de Zorros não falta-
ram à festa e a olímpica Débora Nogueira, sem-
pre atenta, esgrimiu os conceitos básicos da
modalidade esgrima. Também houve opor-
tunidade de aprenderem a andar
de bicicleta e partilhar jogos
tradicionais portugueses
entre as várias gerações
presentes. Partilhar
em família portanto.
As actividades extras
foram um extra ape-
tecível. Na actividade
‘veterinário por um
dia’, as crianças conhe-
ceram os bastidores do
Hospital Veterinário
BichoMix, assistiram a con-
sultas e até auscultaram animais.
Uma jornalista acompanhou as crianças na
actividade ‘jornalista por um dia’ onde viram
como é estar do outro lado das câmaras, fazendo
entrevistas aos participantes. Por fim os séniores,
estes terminaram a actividade de prevenção de
quedas numa animada aula de grupo, sempre
acompanhados por profissionais da Faculdade de
Motricidade Humana. Isto tudo no último dia da
1ª fase, dia 25 de Março, porque nos domingos

anteriores estiveram pre-
sentes estes e outros
profissionais a auxiliar o
bom desenvolvimento
das actividades.
Os embaixadores do
HIGHSPIRIT também
não arredarem pé. Os
actores Catarina
Gouveia e Pedro

Górgia, juntamente com
os embaixadores de palmo

e meio, participaram em
todas as actividades, espalhando

por todos os participantes boas
energias e muita simpatia.

Agora, terminada esta 1ª fase, já estão a preparar
a implementação da 2ª fase que irá decorrer nos

meses de Junho e Julho, também aos
Domingos. Já sabe, se tem crianças

na família entre os 3 e 10 anos
de idade e mora no Parque
das Nações, ou mesmo não
morando mas frequentan-
do qualquer escola pública
ou privada do Parque das
Nações, inscrevam-se. É
divertimento garantido
para todos.

Mas afinal o que é isto do
HIGHSPIRIT?

O HIGHSPIRIT é um programa de
responsabilidade social que se propõe desen-

volver actividades físicas e artísticas para as famí-
lias, tudo gratuitamente. Associado ao mentor do
programa, João Chú, estão uma série de profis-

sionais e entidades que, embora gratuito,
levam todas as actividades com gran-

de seriedade. O objectivo princi-
pal é as famílias unirem-se em
momentos únicos e memorá-
veis, passando por activida-
des desportivas habitual-
mente pouco acessíveis e
outras actividades que ‘ensi-
nem’ a brincar, crianças e
adultos. Em 2018 iniciou-se o

programa-piloto no Parque das
Nações sendo um dos objectivos

principais para os anos seguintes
estender para o resto do país. O lema é

‘Somos por Todos’ e não podia ser mais ajustado.

AGRADECIMENTO PÚBLICO
O HIGHSPIRIT agradece publicamente o apoio
de inestimável valor a todos os ‘Fantásticos’,
pessoas e entidades que deram o seu tempo,
conhecimento e recursos, para o desenrolar do
HIGHSPIRIT. Obrigado!

HIGHSPIRIT NO NOSSO BAIRRO
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3, 2, 1… HIGHSPIRIT está no ar! Foram 4 Domingos de boa disposição e

muitas experiências que vieram alegrar miúdos e graúdos num 

ambiente cheio de energia positiva. Voltam em Junho e Julho, 

novidades em breve. São (mesmo) por Todos!
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Casa do Arboreto, Passeio dos Heróis da Mar – Parque do Tejo (Junto ao Parque Infantil do Gil) 

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

Não podia iniciar este artigo sem brindar ao
nosso NP pela sua centésima edição, na pessoa
do seu criador e diretor Dr. Miguel Meneses,
que continua a ser um reconhecido pioneiro da
comunicação escrita no Parque das Nações. O
NP tem sido um veículo agregador de vontades
e anseios, não só dos moradores, como tam-
bém dos empresários locais, no respeito inte-
gral pela diversidade de opinião. Tem um grafis-
mo simpático, um forte poder de comunicação
– escrita e digital - um cuidado alinhamento de
conteúdos, e, acima de tudo, mantém o leitor
atualizado com o que de mais importante acon-
tece na freguesia. Não admira, portanto, que
seja considerado um dos melhores jornais no
género em Portugal.  

Atenta a estes factos, desde a primeira hora, a
AMCPN tem recolhido informação sobre a
qualidade e impacto do NP junto da população.
Sendo considerado, pela esmagadora maioria
das pessoas contactadas, um excelente meio de
divulgação da freguesia onde todos podem opi-
nar, também há bastantes que o consideram
demasiado politizado. Consideram que o “seu”
NP tinha uma maior proximidade com os leito-
res antes do aparecimento da Junta de
Freguesia. Logo que surgiram as colunas dos
vários partidos e forças independentes, a quali-
dade do jornal, segundo eles, degradou-se subs-
tancialmente. Esse espaço foi utilizado por
alguns, mais como arma de arremesso político,
de ataque pessoal, de injúria e até difamação
pessoal, do que um confronto democrático
construído com inteligência e elegância dialéti-
ca, onde a boa educação, o conhecimento dos

temas e as boas regras de convivência estives-
sem presentes. Cada um pode e deve manifes-
tar a sua opinião, seja ela qual for, desde que o
faça com bom senso e elevação discursiva.
Apesar de tudo enaltecem a restante qualidade
dos artigos.   
Sendo nós uma Freguesia com elevados parâ-
metros de qualidade, temos a obrigação de a
defender, pautando a nossa conduta na intransi-
gência desses valores. Assim nos exige a cidada-
nia de proximidade, sustentada numa cultura de
valores, inovadora e exigente.       
Sendo a AMCPN uma associação cívica e apar-
tidária, não só continua atenta aos princípios
que a regem, como se mantém na linha da fren-
te pela defesa, sem cedências, da qualidade
territorial onde está inserida, onde o ambiente,
o morador e o empresário são as peças cen-
trais da sua combatividade. 
Por isso estamos focados e muito atentos à
inoperância de alguns, à degradação continuada
de certos equipamentos, ao desleixo da manu-
tenção dos espaços, e, sobretudo, ao alheamen-
to de quem deveria estar ao serviço ( apenas )
da causa pública.    

Figueiredo Costa
Presidente da Direcção 

TERTÚLIAS POÉTICAS DO
CASINO  
Na senda da Pessoa de Fernando

Indo ao encontro de inúmeras vontades de
moradores e amigos do Parque das Nações, a
AMCPN vai retomar a sua atividade cultural -
Tertúlias Poéticas, que tanto sucesso obteve em
anos anteriores com a Tertúlia Poética da
Marina. 
Numa parceria com o Casino Lisboa, que gen-
tilmente nos cedeu um espaço simpático para
um serão poético e musical, iremos levar a cabo
no próximo dia 17 de Abril pelas 21.30h a pri-
meira Tertúlia Poética do Casino.       
Convidamos todos aqueles que amam a Poesia
e a fragrância do seu sabor, a ouvir os poetas
convidados ou dizendo os seus próprios poe-
mas, enquanto assistem a uma pintura ao vivo
do mestre aguarelista Carlos Marques Santos,
numa onda musical de ensaio e divagação inter-
pretativa, enovelada pela flauta transversal do
músico João Eduardo Sabbo.   
Todo o ambiente é informal, confortável e des-
contraído. 
A entrada é livre e o jantar no Buffet é opcio-
nal. 

Numa parceria com o Casino Lisboa, que
gentilmente nos cedeu um espaço simpático
para um serão poético e musical, iremos
levar a cabo, no próximo dia 17 de Abril, pelas
21.30h, a primeira Tertúlia Poética do Casino.       

PARABÉNS Nº 100! 

Cada um pode e deve 
manifestar a sua opinião, seja
ela qual for, desde que o faça
com bom senso e elevação 
discursiva. Apesar de tudo 
enaltecem a restante qualidade
dos artigos.   
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A REVOLUÇÃO DA LEITURA

No próximo dia 10 de abril, às 21h00, o Chá
com Livros partilha leituras e olhares diferentes
sobre o tema “Revoluções”.
As convidadas da Junta de Freguesia do Parque
das Nações, Rita Red Shoes, Patrícia Reis e Rita
Garcia são a garantia de um serão literário ines-
quecível, no café Esplanando.
Este Chá com Livros integra o programa “abril
em Lisboa” promovido pela EGEAC.

JANTAR SABI, DIA 28 DE ABRIL
Cresce, Cria e Enraíza

O Projecto Sabi é um projecto de voluntariado
missionário para jovens, criado em 2009.
Consiste numa caminhada de formação durante
o ano, que prepara os voluntários para partirem
em missão, durante o mês de Agosto.
As missões de verão são realizadas em Portugal
e São Tomé e Princípe. Missões essas em que
servimos o outro de acordo com as necessida-
des específicas de cada comunidade, trabalhando
com crianças, idosos, pessoas com necessidades
especiais, etc...
Fazer missão só é possível porque os voluntá-

rios do Projecto Sabi se dedicam a várias ativi-
dades de angariação de fun-
dos. O Jantar Sabi, não é
excepção e é totalmente pen-
sado, organizado e preparado
pelos voluntários Sabi.

Mais do que um maravilhoso
jantar, é uma experiência única
e especial, que serve também
para dar a conhecer este pro-
jecto, que marca a vida de
quem com ele se cruza.
Faça a sua inscrição, até ao dia
20 de abril, através do seguin-
te link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5
4aoZdEj01Ti1z4KmVQJ9vt_ybvEIeHKxdKoVt3
8fTol6qQ/viewform
Em caso de dúvidas contacte-nos através de:
E-mail - jantarsabi@gmail.com
Telefone - 913 831 147 / 910521072

SÁBADOS NA BIBLIOTECA 

Dia 14 de abril, 16h00 - Inauguração da
Exposição "Pássaro que voa" com a presença do
autor Cláudio Hochman e da ilustradora
Carlota Lopes. A mostra está patente até 23 de
junho, dentro do horário da biblioteca David
Mourão Ferreira. 
Dia 28 de abril, 15h00 - Leituras ao sábado. A
Comunidade de Leitores debate o livro "O
velho e o mar", de Ernest Hemingway.

GAZA GIRLS – EXPOSIÇÃO NA
ALAMEDA DOS OCEANOS

Na programação de abril da Câmara Municipal
de Lisboa, a Alameda dos Oceanos recebe de 6
a 30 a exposição fotográfica “Gaza Girls”. Um
trabalho da fotojornalista Monique Jaques que
nos desafia a refletir sobre as raparigas que
vivem e crescem na faixa de Gaza, um lugar que
parece tão longínquo, mas cujos sonhos e aspi-
rações são surpreendentemente semelhantes
aos de qualquer jovem da mesma idade.

VIDAS CONDOMÍNIAS: 
O TEATRO À SUA PORTA

O Teatro das Nações leva à cena no dia 16 abril,
às 21h30, a peça Vidas Condomínias, desta vez na
sala de condomínio da Torre São Rafael.
Falar de coisas sérias com humor é o melhor
remédio. Segundo a JFPN, “o sucesso e adesão
dos moradores do Parque das Nações tem sido
um incentivo para este grupo amador constituí-
do por gente que conhece. 
O trabalho do ator/encenador Miguel Cavaco é
uma motivação semanal para o trabalho dos
atores. 
Um projeto de proximidade da Junta de

Freguesia do Parque das Nações que leva a arte
de representar com sensibilidade e humor aos
residentes (cada vez mais), para um serão bem
passado nas salas de condomínio das respetivas
habitações.”

TORNE O SEU IRS SOLIDÁRIO E
AJUDE A ASSOCIAÇÃO 
MAKE-A-WISH

Basta colocar o NIF 509 196 853 no Modelo 3
– Quadro 11 – e está a contribuir para a reali-
zação de desejos de crianças e jovens Make-A-
Wish!
Este ano faça a Consignação do seu IRS à Make-
A-Wish Portugal!
A consignação de 0,5% do IRS liquidado –
imposto cobrado pelo Estado depois de abatidas
as deduções à coleta – é uma das formas mais
simples de os cidadãos poderem apoiar uma
causa social, ambiental ou cultural. Em vez de o
valor ficar todo nos cofres do Estado, o contri-
buinte poderá direcionar essa percentagem para
uma organização.
Para o contribuinte não há qualquer perda de
benefícios fiscais nem custo associado. O dinhei-
ro será retirado ao montante de imposto desti-
nado ao Estado e encaminhado por este para a
organização escolhida.

A CORRIDA QUE TROUXE O
SOL E A ALEGRIA

4ª CORRIDA SOLIDARIA REFOOD 
PARQUE DAS NAÇÕES

Depois de mais de uma
semana a chover, o prog-
nóstico não era o mais
animador. Mas com perse-
verança e empenho de
todos, a manhã de domin-
go acordou com o sol a
bater nas janelas. E todos
vieram correr e caminhar,
as crianças vieram partici-
par. Houve insufláveis,
aulas de hip-hop, biscoi-
tos e pipocas. À chegada

as maçãs e as águas da praxe não faltaram.

No fim das corridas, caminhadas, danças e foto-
grafias, mesmo antes da chuva voltar, o objeti-
vo foi alcançado, a recolha de fundos foi bas-
tante positiva e vai permitir mais um ano de
financiamento do núcleo da Refood do Parque
das Nações. Ficam aqui alguns dos momentos e
os nossos agradecimentos a todos os patroci-
nadores e apoios.

BREVES
ACONTECE NO PARQUE DAS NAÇÕES
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A Companhia Nacional de Bailado (CNB) é uma
das instituições culturais portuguesas com uma
forte presença no Parque das Nações. Desde 2002
que habita o Teatro Camões, situado no Passeio de
Neptuno, mesmo ao lado do Oceanário.
Ao longo das suas quatro décadas de existência
tem apresentado obras de referência do repertó-
rio internacional, como os incontornáveis clássi-
cos: Giselle, O Quebra-Nozes, Copélia, D.
Quixote e O Lago dos Cisnes que, em dezembro
passado, com a Orquestra Sinfónica Portuguesa,
esgotou sessões no Teatro Camões. Paralelamente
apresenta grandes nomes da dança como
Balanchine, De Keersmaeker, Forsythe, Joos, Kylián,
Limon, Van Manen, Spöerli e Akram Khan assim
como autores portugueses como Vasco
Wellenkamp, Rui Lopes Graça, Clara Andermatt,
Rui Horta, Victor Hugo Pontes e Olga Roriz que
criou para a CNB o inesquecível Pedro e Inês. 
Desde dezembro de 2016 que a CNB é dirigida
pelo coreógrafo Paulo Ribeiro, que anteriormente
já tinha criado para a companhia obras como Du
Don de Soi ou Lídia.
Ainda na atual temporada, entre abril e maio, a
CNB convida mais duas grandes coreógrafas da
atualidade. De 25 de abril a 5 de maio, Sasha Waltz
remonta a peça Impromptus, que, sobre a música
de Franz Schubert, aborda a beleza e a vulnerabi-
lidade do corpo humano. Com presença assídua

em Portugal, desde 1997, esta é a primeira vez que
Sasha Waltz trabalha diretamente com a CNB. A
soprano Sara Braga Simões e a pianista Jill Lawson
interpretam ao vivo quatro peças de Schubert
para voz e piano, enquanto o elenco de bailarinos
dá corpo à coreografia. Nesta peça a música e a
dança cruzam-se criando estados de emoções que
variam entre o desequilíbrio e a leveza. 
Em maio, de 18 a 27, é a vez de conhecer o tra-
balho de Ambra Senatore, uma coreógrafa italiana
atualmente diretora do Centro Coreográfico
Nacional de Nantes, em França. A partir de um
convite do diretor artístico, Paulo Ribeiro, Ambra
Senatore remonta Passo e cria uma nova obra
para o elenco da CNB. No universo desta coreó-
grafa reúnem-se elementos essenciais para o espe-
táculo ao vivo, como a partilha e o encontro. As
questões humanas atravessam, de forma transver-
sal, o seu trabalho atuando a partir das áreas artís-
ticas da dança, teatro e artes visuais, explorando
sempre as fronteiras entre a ficção e a realidade
da ação. As suas obras estão sempre cheias de sur-
presas e de uma proposta de relação humana
entre a artista e o público, através da abertura de
espaço para a dúvida, o sentido crítico, a fragilida-
de e, sobretudo, o humor.
Razões não faltam para acompanhar a Companhia
Nacional de Bailado, entre abril e maio, no Teatro
Camões, no Parque das Nações. 

De 25 de abril a 5 de maio, Sasha Waltz remonta a peça
Impromptus, que, sobre a música de Franz Schubert, aborda a
beleza e a vulnerabilidade do corpo humano. Com presença 
assídua em Portugal desde 1997, esta é a primeira vez que Sasha
Waltz trabalha diretamente
com a CNB. A soprano Sara
Braga Simões e a pianista Jill
Lawson interpretam ao vivo
quatro peças de Schubert para
voz e piano, enquanto o elenco
de bailarinos dá corpo à 
coreografia. 
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Teatro Camões
A Casa da 
Companhia Nacional de
Bailado

FOTO: Bruno Simão



Doce ou Salgado?
Salgado

Qual a primeira memória que tem da cozinha?
A minha primeira memória foi na cozinha do
meu pai, em Estrasburgo. Quase que nasci na
cozinha, tenho boas recordações.

O que é que o surpreendeu mais na cozinha
portuguesa? E a nível da matéria-prima?
É uma cozinha que respeita muito a matéria-
prima e o uso frequente do coentro fresco, o
que é pouco usado em França. A qualidade do
peixe e mariscos é uma das grandes riquezas de
Portugal. O azeite é de grande qualidade.

Como é que caracteriza a cozinha portuguesa?
Uma cozinha rica, simples, honesta e generosa.

Qual o seu prato (s) favorito (s)?
Tenho muitos, o essencial é sentir que foi feito

com amor e dedicação, sen-
tir a alma e a paixão do
cozinheiro. É tão difícil dizer
só um. Gosto muito de um
bom peixe grelhado, chocos,
atum, salmonete, polvo, lulas,
amêijoas, carne de porco à
alentejana, cabrito e porco
preto. Podia continuar.

O que pode encontrar
alguém que nunca experi-
mentou a cozinha do
Myriad?
No Restaurante River
Lounge do Myriad by SANA
Hotels, encontra uma cozinha
que nasce de inspiração da
fusão entre duas culturas e
tradições.
Desde 2012 que a nossa

missão é proporcionar momentos únicos, tanto
a nível gastronómico, como a nível sensorial e
conseguir, ainda mais, que seja uma experiência
que perdure na memória de quem nos visita.
Chega-se a um resultado final harmonioso, res-
peitando ao máximo a qualidade inicial dos pro-
dutos, de grande qualidade, mas sem exuberân-
cia, com grande enfoque no peixe, no marisco e
nos vinhos portugueses, privilegiando ao máxi-
mo o produto nacional.
Não se tratando somente de uma associação de
produtos, mas sim encontrar um equilíbrio
honesto no prato, na harmonização vínica e no
serviço. 

Quais os pratos mais cobiçados?
Há vários:  A vieira marinada com gelatina de
manga e gel de maçã verde; As Pétalas de bacalhau
com muxama e caldo de bivalves; A Raia e o
Tamboril, risoto de bivalves, marinière de manjeri-
cão; o entrecôte e raiz inverno, molho trufado; O

porco preto com gnocchi e cogumelos; A Tarte
de Trufa com sablé gratinado com parmesão e
queijo fresco; O saint honoré com framboesas. 

Quais as principais diferenças que podemos
encontrar para quem vai almoçar, jantar ou
ao brunch, do Myriad.
Temos vários momentos, doces e salgados ao
longo do dia. Logo de manhã, um riquíssimo
pequeno-almoço com uma panóplia de produ-
tos para agradar e satisfazer o paladar de todos
os gostos.
À hora do almoço temos uma oferta para quem
não tem muito tempo, num buffet executivo
com muitos produtos de qualidade, saladas e
entradas à base de peixe, carnes e mariscos.
Temos também uma estação ao vivo para garan-
tir a frescura e rapidez dos pratos quentes, que
mudam diariamente.
Ao jantar os nossos clientes têm já mais tempo
e a nossa oferta em fine dining tem uma carta
ampla e feita à base de produtos de eleição e
frescos.
A carta muda de 3 em 3 meses, com as estações
do ano, para conseguir acompanhar a sazonalida-
de dos produtos, assim garantimos ao máximo a
evidência dos sabores. 
Temos também uma proposta de menu de
degustação em cada estação.
Aos fins-de-semana e nos dias feriados temos a
nossa oferta de Brunch. O objetivo é propor-
cionar um bom e longo momento à mesa com a
família e amigos.
Com uma grande variedade de saladas, entradas,
peixes, mariscos, carnes, ostras, sushi e várias
sobremesas.

Qual o prato (ou pratos) que mais se orgulha
de ter criado?
Tenho vários e vão variando ao longo do tempo.
Gosto de brincar com ligação à tradição portu-
guesa e tentar atualizar.

Também gosto de aperfeiçoar os pratos de uma
estação para a outra, fazê-los evoluir noutro
enquadramento ou com outro toque especial.

Com quem gostaria de passar um serão, à
volta de uma mesa, a comer e a beber?
Porquê?
Gostaria de passar um bom serão de conversa,
à mesa, com o chefe francês Olivier Roellinger,
temos duas paixões em comum, a cozinha e o
mar. Acho que a conversa iria ser saborosa e
com muita partilha de experiências neste dois
mundos paralelos. 

Estou em Portugal há 20 anos, hoje já me sinto
muito português, mas uma das razões que me
fez adoptar este país foi sem dúvida o mar. O
mar, as ondas e os desportos náuticos represen-
tam uma parte importante da minha vida, são a
minha fonte de energia e adrenalina.

O planeta está prestes a ser “atacado” por
uma grande tempestade obrigando as pesso-
as a ficarem enclausuradas em casa, durante
alguns dias. Que lista é que ia fazer para
“abastecer” a sua cozinha?
Um bom foie gras, depois, o básico: água, arroz,
massas, muitos e variados legumes, frutos secos,
pão, carne, peixe, polvo, azeite, farinha, ovos e
chocolate. Para acompanhar umas boas garrafas
de vinho. 

MYRIAD  
EXPERIMENTE O SONHO

“Desde 2012 que a nossa 
missão é proporcionar
momentos únicos, tanto a
nível gastronómico, como a
nível sensorial e conseguir,
ainda mais, que seja uma
experiência que perdure na
memória de quem nos visita.”

http://www.myriad.pt/

O restaurante River Lounge do Hotel Myriad atingiu o escalão máximo com 3 Garfos no concurso "Lisboa à Prova".

Fica a conversa com o Chef do River Lounge, Frederic Breitenbucher, sobre a sua vivência e experiência em Portugal.
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1ª  A minha janela virada ao Tejo.
2ª A vizinhança em geral.
3ª Os vizinhos do meu prédio.
4ª O Miguel Meneses e o Jornal Notícias do Parque.
5ª A Cabine “Ler no Parque”.
6ª O Parque Tejo com os seus espaços à beira  rio.
7ª O som do amolador de facas que passa aos sábados
depois do almoço.
8ª O homem dos braços abertos que aparece nas nossas
rotundas.
9ª A Feira Internacional de Lisboa.
10ª A possibilidade de ir às compras ao Vasco da Gama
de bicicleta.
11ª O prazer de pisar, descalça, a relva em frente ao pré-
dio onde habito.
12ª O  sol que bate de frente num dos bancos do parque
junto ao rio.
13ª  A Paula do Ginásio Kalorias e o próprio ginásio onde
aprendi a gostar de bodycombat com uma professora fantás-
tica.
14ª Os cães cujos donos apanham os seus dejetos.
15ª O carteiro que vem entregar a carta com as contas a pagar.
16ª Os concertos de Jazz.
17ª Os polícias jovens, giros e simpáticos que andam de bicicleta e usam cal-
ções.
18ª  As esplanadas em frente ao rio.
19ª A Ponte Vasco da Gama que gosto de olhar ao acordar e ao adormecer.
20ª O Café da esquina (Casa dos Cafés do Oriente) onde encontrei um grande amor.
21ª A minha dentista cujo espaço Oral design nos faz sentir em casa.
22ª O cabeleireiro low cost da Rua Ilha dos Amores.
23ª O meu querido vizinho Henrique e os seus três cães.
24ª Os vizinhos de diferentes nacionalidades.
25ª A mãe e o filho do Cristiano Ronaldo a tomarem calmamente o seu pequeno almoço ao meu lado sem guarda-cos-
tas ou paparazzis.
26ª A minha mana Guadalupe.
27ª A Lena do 4º andar que me presenteia com bebinca quando vai jantar ao indiano.
28ª A Manela do lote ao lado que mandou a empregada trazer-me  uma tarte quando fiz uma cirurgia complicada.
29ª O centro de massagens tailandesas, Medithai, onde nos esquecemos um pouco da geografia do nosso lugar.
30ª As tertúlias Chá com Livros organizados pela Junta de Freguesia, no âmbito da nossa Cabine.
31ª Os concertos naquele que, para mim, será eternamente designado como Pavilhão Atlântico.
32ª Os pássaros que entram pela janela quando chega a Primavera. 
33ª Os papagaios multicolores que de vez em quando esvoaçam em bando nos jacarandás em frente ao meu prédio.
34º Os jacarandás e  todas as árvores do parque.
35ª O Francisco e o Pedro, duas crianças vizinhas que tenho visto crescer.
36ª A Estação do Oriente, por cuja arquitetura sou fascinada.
37ª Os concertos de final de ano no Casino Lisboa.
38ª Passear no teleférico ao fim da tarde.
39ª O parque de skate repleto de graffitis e de gente ousada.
40ª Deambular pelo Oceanário de mãos dadas com alguém que se ama.
41ª Os recantos escondidos do Parque Tejo.
42ª Os passeios de bicicleta de manhãzinha (durante a semana), quando o parque se despovoa.
43ª A pala do Pavilhão de Portugal.
44ª Os concertos de verão.
45ª Os espetáculos de bailado no grande auditório do Teatro Camões.
46ª Um cocktail com uma amiga ao final da tarde no Sky Bar do Hotel Tivoli Oriente.
47ª Um jantar de amigos num dos muitos restaurantes do parque.
48ª Os bancos listados de Carrilho da Graça.
49ª As estátuas do João Cutileiro.

50ª A marina e os seus iates que me fazem sonhar com terras distantes.
51ª Um passeio de barco, saboreando um bom vinho.

52ª As cinquenta sombras que o Tejo assume  ao longo dos diferentes meses do ano. 
53ª Uma lição de canoagem ou de vela só para sentir novas experiências.
54ª O meu vizinho a praticar flauta ao final do dia cujo som entra pelas nossas
casas dentro e nos faz bem.
55ª O melhor administrador de prédio que alguém pode sonhar ter, o Carlos
Ardisson.
56ª Os muitos restaurantes de cozinha variada que nos dão uma infini-
dade de opções para ir jantar fora a pé.
57ª O Festival de artes Visuais (PaRTES) promovido pela JFPN.
58ª As muitas corridas que se realizam aqui com realce para a corrida
solidária Refood e para a corrida noturna do Parque das Nações.
59ª Os grupos dos passeios de bicicleta com partida na torre Vasco da
Gama às segundas.
60ª Uma aposta nas slots do Casino Lisboa numa noite fria de inverno.
61ª Uma aula de yoga no topo do Myriad.
62ª Os gelados artesanais da Oficina dos Gelados.

63ª Os passadiços sobre o rio.
63ª Uma partida de ténis numa tarde amena de primavera na escola de ténis

Jaime Caldeira.
65ª A minha varanda.

66ª A proximidade de Moscavide onde gosto de ir fazer compras a pé.
67ª As cores dos prédios.

68ª A minha vizinha que todos os dias dá arroz aos pombos.
69ª Os fabulosos 69 homens verdes de Fabrice Hybert.

70ª As Tágides do Cutileiro, esculturas de pedra dentro do lago,
71ª Os Jardins da Água.
72ª Toda a arte urbana espalhada pelo parque.
73ª Os edifícios de formas estranhas.
74ª As torres S. Gabriel e S. Rafael.
75ª A folha de papel pousada em dois tijolos que a pala do Pavilhão de Portugal de Siza Vieira pretende representar.
76ª Os cinco quilómetros de passeio à beira rio.
77ª O outro lado do rio.
78ª Os habitantes do parque que o respeitam e cuidam.
79ª O rapaz das pizzas que já sabe de cor qual vai ser o meu pedido.
80ª A cadeira e o livro estrategicamente colocados sob a ponte para apreciar o fim do dia.
81ª Os namorados que passeiam de mãos dadas pelo parque.
82ª A sessão de fotografias de uma noiva chinesa.
83ª O casamento tradicional indiano no hotel Myriad by Sana.
84ª Um gin tónico (ou dois) no Peter’s. 
85ª O meu ritual de ir anualmente à Feira de Artesanato.
86ª Os muitos praticantes de desporto que dão colorido aos nossos espaços.
87ª As bandeiras das Nações em frente ao Vasco da Gama.
88ª A longa extensão da ponte percorrida com o olhar a partir da minha janela num dia de inverno, com uma chávena
de chá quente entre as mãos.
89ª A estátua da Rainha D. Catarina de Bragança a olhar o Tejo.
90ª Os barcos que passam no rio.
91ª Os piqueniques no parque Tejo.
92ª As ciclovias que me levam daqui ao Terreiro do Paço.
93ª As deambulações que faço pelo parque sem qualquer destino pré-determinado. 
94ª As salas de cinema do centro comercial onde posso ir sem levar carro.
95ª A ponte Vasco da Gama quando iluminada em dias festivos.
96ª A subida ao topo da torre Galp para apreciar as vistas.
97ª A torre do Hotel Myriad quando a noite cai. 
98ª O coaxar dos sapos nas noites quentes de verão.
99ª O nascer do Sol no Parque das Nações.
100ª O Gil, a nossa mascote vestida de azul do mar.

O RIO DA MINHA PAIXÃO
100 razões para viver no Parque
O nosso jornal de bairro celebra o seu centésimo aniversário. Cem edições de amor incondicional ao Parque, às suas gentes, espaços e eventos. Cem números de
dedicação à arte de bem viver no Parque das Nações. Por isso, como forma de celebrar este nosso aniversariante, aqui vão as 100 razões que me fazem continuar a
viver aqui com o mesmo prazer com que cá cheguei há vinte anos e a dedicar-me ao meu bairro com todo o amor que devemos dar aos espaços que amamos.
Eis a lista aleatória das 100 razões pelas quais não trocaria viver no Parque das Nações por outro qualquer local da cidade de Lisboa e arredores.
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Por: Carmo Miranda Machado | carmomachado@me.com



“Tem-se assistido um pouco por todo o país – mas, de forma alargada, em Lisboa e no Porto - a um

vasto movimento de reabilitação dos cascos antigos das cidades.”
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Tem-se assistido um pouco por todo o
país – mas, de forma alargada, em
Lisboa e no Porto - a um vasto movi-
mento de reabilitação dos cascos anti-
gos das cidades. Implicados neste pro-
cesso estão desde o proprietário indi-
vidual que visa melhorar as condições
de habitação do seu imóvel, até aos
grandes promotores imobiliários que
reconstroem prédios inteiros transfor-
mando-os em fantásticas habitações
munidas de todos os confortos moder-
nos. Mas não é sobre os segundos inter-
venientes que pretendemos nos
debruçar hoje.
A situação que se afigura preocupante
respeita àquelas outras intervenções,
feitas  na maioria das vezes de forma
“ad-hoc” por particulares que, sem
recorrerem aos serviços técnicos quali-
ficados de engenharia e arquitectura, se
abalançam em alterações - muitas
vezes, estruturais - nos seus imóveis,

em completo desrespeito pelas normas
de segurança dos edifícios.
Às preocupações expressas pela Ordem
dos Engenheiros, nomeadamente, no
que se relaciona com a segurança sís-
mica, contrapõe-se a mediatização dos
processos internos de renovação
habitacional, através de programas nos
“media” e pela proliferação de grandes
superfícies comerciais onde encontramos
todo o tipo de materiais de construção e
equipamentos para a “transformação do
lar”. Aqui, inúmeras pessoas concen-
tram-se nas secções de cozinhas e de casa
de banho, para escolherem e encomen-
darem novos equipamentos sendo que a
única preocupação é com as medidas e
não com as possíveis implicações estru-
turais no imóvel: é chegar, escolher,
encomendar e levar. É o “Fast-food” das
reabilitações.
Mas, assim como no “Fast food” tradi-
cional (que só após décadas de con-

sumo se começam a con-
firmar os seus efeitos
sobre a saúde) quan-
do é que se
começarão a ates-
tar as conse-
quências desta
“moda” de se
efectuarem
intervenções no
construído sem
acompanhamen-
to técnico e com
frequente substitu-
ição de materiais
nobres de inequívoca
qualidade por produtos
de acesso simples e nem
sempre adequados?

Maria de Lurdes Santos, Engª
Responsável Comercial por Lisboa
Centro e Parque das Nações

O “FAST-FOOD” CHEGOU ÀS REABILITAÇÕES





As agências imobiliárias ERA
Expo/Portela, Expo/Olivais
e Chiado/Lapa, perten-
centes ao franqueado
M3F, sociedade tam-
bém constituída por
três sócios, confir-
mou estar nova-
mente este ano
com as três lojas
no topo do Ranking
Nacional da ERA
Portugal. Facto históri-
co que tem conseguido
manter desde há três anos
consecutivos. “Tri Top 3 traduz
o feito inédito por parte de uma
agência imobiliária na história do setor em
território nacional. 
Este é um momento brilhante para nós, fruto do
profissionalismo e da competência das nossas

equipas em fornecer um
serviço excepcional aos

nossos clientes, assim
como é uma conse-
quência da imple-
mentação eficaz
de um modelo
de trabalho de
sucesso”, referiu o
franqueado ERA,
Mário Feliciano.
A ERA integra o

maior operador
mundial de franchising

imobiliário, atualmente
presente em mais de 50 paí-

ses. Em Portugal desde 1998, a
empresa conta já com mais de 200 agên-

cias, cerca de 2200 agentes e 65.000 imóveis em
comercialização, segundo fonte ligada a estas
agências.

ERA PREMIADA
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“TRI TOP 3 NO TOPO DA IMOBILIÁRIA EM PORTUGAL” foi como a

empresa de marca local e detentora destas três agências ERA,

classificou este “feito inédito por parte de uma agência imobiliária 

em Portugal”.

“A Médis marcou presença com uma solução
inovadora na segunda edição do maior evento de
transformação digital de Saúde – Portugal
eHealth Summit. O evento foi promovido pelos
Serviços Partilhados do Ministério de saúde.
Durante 4 dias, vários fóruns,
conferências, workshops e
expositores consegui-
ram dinamizar e ana-
lisar questões fun-
damentais da tec-
nologia e saúde
no mercado por-
tuguês e interna-
cional.
A solução inova-
dora Espaço de
Saúde Médis replica
um consultório médi-
co onde, de forma rápida
e eficaz, qualquer utilizador
pode realizar uma avaliação autóno-
ma de Saúde ou uma consulta médica por video-
conferência com o apoio de meios auxiliares de
diagnóstico.
O Espaço permite realizar uma avaliação autóno-
ma de saúde: altura, peso e Índice de Massa

Corporal (IMC), pressão arterial, frequência car-
díaca e nível de oxigénio no sangue, temperatura
corporal, glicémia, testes auditivos e visuais.
Permite ainda uma consulta médica à distância,
utilizando instrumentos como o otoscópio, der-

matoscópio, estetoscópio e o eletrocardio-
grama, num processo integrado que se

inicia no agendamento online das
sessões e que termina com a
impressão dos resultados dire-
tamente no Espaço. Os parâ-
metros avaliados podem ser
monitorizados com regulari-
dade pelo utilizador numa
plataforma online.
A Médis, através do seu

Diretor de Redes e Clínica,
Pedro Correia, participou num

painel com a temática Telesaúde –
Centros e Contacto – Serviços de

saúde mais próximos, onde partilhou o
exemplo de sucesso da Médis ao nível da Rede

de Prestadores, do Médis Assistente Médis e da
Linha Médis, que disponibiliza o apoio 24 horas
feito por enfermeiros. Serviço pessoal de saúde é
ir além de assistência médica”, conclui esta segu-
radora.

INOVAR NA SAÚDE
O Espaço de Saúde Médis, que permite uma avaliação autónoma de

saúde e uma consulta médica à distância, marcou presença no eHealth

Summit, que decorreu no Altice Arena entre os dias 20 e 23 de Março. 



O FIM DE 20 ANOS NA ESCOLA
Por: Inês Freire de Andrade

Celebrei, em fevereiro, o fim de 20 anos na escola,
ao graduar-me no mestrado de Gestão. Passei por
várias escolas, vários métodos pedagógicos, vários
ambientes sociais, vários professores, vários colegas.
Passei a minha infância no Jardim Infantil Pestalozzi,
onde aprendi a viver em liberdade com responsabi-
lidade, a estar numa comunidade e a funcionar
numa democracia; passei a puberdade na Escola
Vasco da Gama, onde abri os meus horizontes para
a ciência e as amizades, onde conheci pessoas que
ainda têm um papel essencial na minha vida; passei
a adolescência no Liceu Camões, onde fui inspirada
pelas artes, a expressão individual e experimentei
liderar outros; comecei a minha vida adulta na
Universidade Católica, onde aprendi a ser discipli-
nada e ganhei interesse pelo empreendedorismo; e
acabei agora este percurso na Universidade Nova,
onde descobri a minha paixão pela educação e o
impacto social que pode advir dela. 

Felizmente, posso dizer que tive a sorte de ter faci-
lidade em adaptar-me aos métodos de educação e
avaliação comuns em Portugal, e sempre ter sido
considerada boa aluna pelos adultos e pelos meus
pares. Pude sempre escolher que caminho fazer e
tive sempre o apoio da minha família e dos meus
amigos ao longo dele. No entanto, sei que podia ter
aprendido muito mais e usado todo o tempo que
passei em aulas ao longo destes 20 anos a desen-
volver-me de uma forma muito mais eficiente e efi-
caz. A verdade é que considero que as lições mais
importantes que aprendi foram fora das aulas, nos
projetos em que estive envolvida e nas vivências em

sociedade. Porque será, se a escola é o local que é
suposto ensinar-nos? E parece haver tanta coisa que
eu podia já ter aprendido e desenvolvido… Será
que estou preparada para o futuro? Não sei a res-
posta a estas questões, por agora.

E se não tivesse todas estas vantagens, a maior
parte delas proporcionadas pelos meus pais? O que
acontece àquelas crianças que são ignoradas ou
exageradamente disciplinadas (ou até mimadas sem
quaisquer limites), que não têm alguém que acredi-
te nas suas capacidades, que as deixa em ambientes
violentos e adversos à aprendizagem, que não têm
acesso aos recursos que nós damos como adquiri-
dos, que nunca se chegam a adaptar ao ensino, que
não vêem um futuro promissor para si mesmos, e
são vistas como incompetentes ou preguiçosas?
Não há respostas para elas e nunca chegam a atin-
gir o seu verdadeiro potencial.

Estamos ainda presos ao modelo de ensino origina-
do pela revolução industrial, de forma a responder
a funções onde eram valorizadas competências
como a repetição de processos, a memória, a obe-
diência, a pontualidade, o silêncio e a uniformização.
Quem cumpre estes requisitos tem tendência a ser
bom aluno (no meu caso, por exemplo); os restan-
tes, são chamados de “mal comportados” ou de
“cabeças no ar”. A grande questão é se estas com-
petências serão as mais importantes para ter suces-
so no trabalho do futuro e ter uma vida plena. Se
virmos bem, as máquinas de hoje já são capazes de
fazer esse tipo de tarefas muito melhor que nós. 

De acordo com a fundadora do jardim infantil que
frequentei, Lucinda Atalaya, “o Homem precisa de
desenvolver plenamente a sua capacidade de inicia-
tiva, de criação, de pesquisa, de solidariedade. Só
assim ele poderá ser capaz de se adaptar, de inter-
vir e também de transformar.”

O que já se faz de bom
Felizmente, já se faz muito em Portugal e pelo
mundo fora educação alinhada com a visão de que
falei no parágrafo anterior. Deixo aqui alguns exem-
plos com que contactei e que admiro muito.

EM PORTUGAL:
Pestalozzi - O Jardim-Infantil Pestalozzi foi criado,
em 1955, por Lucinda Atalaya. Diferenciou-se das
escolas existentes ao tempo, por uma ação pedagó-
gica assente no reconhecimento e no respeito pela
individualidade e expressão livre de cada criança,
face a uma Escola em que a passividade do aluno,
associada à memorização ou à selecção das respos-
tas desejadas pelo mestre. Firmou-se como uma
escola que privilegiava a vivência das crianças, em
contacto direto com o meio ambiente, e ainda a
relação com os pais baseada no diálogo e reflexão
conjunta sobre as questões do desenvolvimento
das crianças.

Escola da Ponte - A Escola Básica da Ponte é uma
escola organizada segundo uma lógica de projeto e
de equipa, estruturando-se a partir das interações
entre os seus membros. A sua estrutura organizati-

va, desde o espaço, ao tempo e ao modo de apren-
der exige uma maior participação dos alunos tendo
como intencionalidade a participação efetiva destes
em conjunto com os orientadores educativos, no
planeamento das atividades, na sua aprendizagem e
na avaliação. Não existem salas de aula, no sentido
tradicional, mas sim espaços de trabalho, onde são
disponibilizados diversas fontes de conhecimento.

Zoom Talentos - A ZOOM Talentos é uma
ONGD que desde 2009 ajuda os jovens do ensino
secundário a tornarem-se mais motivados e proati-
vos, conscientes das suas capacidades e vocação,
conscientes do sentido de grupo e dotados de
ferramentas para definirem os seus objetivos e o
seu futuro. Através de formações de grande impac-
to escolar, baseadas em dinâmicas, exercícios e
reflexões das várias áreas do Desenvolvimento pes-
soal (Coaching, Psicologia positiva, Programação
Neuro Linguística...), as formações ZOOM têm
resultados surpreendentes.

Inspiring Future - A Associação Inspirar o Futuro
é uma associação juvenil sem fins lucrativos com o
objetivo de desenvolver iniciativas na área da edu-
cação, trabalhando primordialmente com escolas
secundárias e ensino superior. Pretende proporcio-
nar suporte ao sistema educativo nacional, através
de projetos inovadores que chegam diretamente
aos alunos, falando a sua linguagem e ajudando-os
na construção do seu projeto de vida e de carreira
com consciência das suas capacidades e da realida-
de à sua volta. 

“Estamos ainda presos ao modelo

de ensino originado pela 

revolução industrial, de forma a

responder a funções onde eram

valorizadas competências como a

repetição de processos, a

memória, a obediência, a

pontualidade, o silêncio e a

uniformização. Quem cumpre

estes requisitos tem tendência a

ser bom aluno (no meu caso, por

exemplo); os restantes, são

chamados de “mal comportados”

ou de “cabeças no ar”. A grande

questão é se estas competências

serão as mais importantes para ter

sucesso no trabalho do futuro e

ter uma vida plena. Se virmos bem,

as máquinas de hoje já são

capazes de fazer esse tipo de

tarefas muito melhor que nós”. 
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Junior Achievement - A Junior Achievement Portugal
é uma organização sem fins lucrativos, criada em
Setembro de 2005. É a congénere portuguesa da
Junior Achievement, a maior e mais antiga organiza-
ção mundial de educação para o empreendedorismo.
A JA Portugal inspira e prepara crianças e jovens
para terem sucesso numa economia global através
de experiências transformadoras com base em três
pilares fundamentais: Cidadania e Literacia Financeira,
Educação para o Empreendedorismo e
Competências para a empregabilidade. Dotam
jovens empreendedores com competências funda-
mentais que fortalecem o mundo do trabalho e o
aproximam do mundo das escolas, e estimulamos o
desenvolvimento de uma cultura de responsabilida-
de individual.

NO RESTO DO MUNDO:
Summerhill - Summerhill é a democracia infantil
mais antiga do mundo. A escola é agora uma comu-
nidade democrática próspera, mostrando que as
crianças aprendem a ser autoconfiantes, tolerantes e
consideradas quando têm espaço para serem elas
próprias. Todas as aulas são opcionais. Não há pres-
são para se adequar às idéias de adultos de crescer,
embora a própria comunidade tenha expectativas de
conduta razoável de todos os indivíduos. 

Brockwood Park School - Há uma atmosfera de
igualdade amigável e, como em qualquer família,
jovens e adultos ajudam com a tomada de decisão e
o cuidado ao dia-a-dia dos terrenos e edifícios.

Trabalhar juntos desta forma alimenta um espírito de
responsabilidade, cooperação e carinho. Aprender
sobre si mesmo e outros é aprimorado em
Brockwood, tendo um corpo internacional de estu-
dantes de cerca de 25 países diferentes. Esta mistura
gera uma cultura distintiva na Escola, que não é o
resultado de uma perspectiva

The School in the Cloud - Em 1999, Sugata Mitra
decidiu colocar um computador numa parede que
separava o seu escritório de uma favela, na Índia.
Estava curioso para ver o que as crianças fariam,
especialmente se ele não dissesse nada. Para sua sur-
presa, as crianças rapidamente descobriram como
usar a máquina. Os seus esforços renderam-lhe o
primeiro prémio TED de 1 milhão de dólares.
Entretanto, oito laboratórios foram abertos, que
visam proporcionar um ambiente onde uma comuni-
dade global de educadores possa observar o impac-
to da aprendizagem auto-organizada em crianças de
uma vasta gama de origens educacionais. O seu prin-
cípio é: “As crianças estão totalmente no comando”.

Vittra - a organização escolar sueca Vittra opera 30
escolas ao redor da Suécia, com o objetivo de garan-
tir que a aprendizagem ocorra em qualquer lugar,
sem haver necessidade de salas de aula. A “aldeia” é
uma pequena casa destinada a trabalhos em grupo, e
“móveis orgânicos conversacionais” permitem que
as crianças interajam umas com as outras. Cada
aluno recebe um computador da escola, que é usado
como uma ferramenta de aprendizagem. A organiza-

ção acredita que, ao quebrar as divisões de aula físi-
cas, as crianças podem ser ensinadas a viver com a
curiosidade intelectual, autoconfiança e comporta-
mento em comunidade responsável. De acordo com
a diretora da escola, Jannie Jeppesen, o projeto des-
tina-se a permitir que “a curiosidade e a criatividade”
floresçam nas crianças.*

(descrições retiradas dos sites das iniciativas)
*https://hypescience.com/escola-sueca-sem-classes-
de-aula-sera-o-futuro-da-educacao/

Educar para o futuro
A verdade é que ninguém sabe o que o futuro nos
espera, desde uma utopia onde somos todos felizes
e vivemos em paz, até uma distopia marcada por
guerras nucleares e inteligências artificiais destruido-
ras. No entanto, podemos observar tendências e
prever necessidades. 

A sociedade está cheia de bons e maus exemplos
de educação, e todos nós podemos aprender mais
sobre eles. O que considero mais importante é
lembrar-nos que estamos a educar pessoas para o
futuro, e que este certamente não será igual ao
presente. Para educar para o futuro, temos de pri-
meiro pensar em como o podemos moldar àquilo
que desejamos (dentro das nossas limitações) e no
que será essencial para ter sucesso neste. A partir
daí, começamos a construir um plano de uma esco-
la para o futuro. Quem se quiser juntar a mim nesta
demanda está convidado!

“Em 1999, Sugata Mitra decidiu

colocar um computador numa

parede que separava o seu

escritório de uma favela, na Índia.

Estava curioso para ver o que as

crianças fariam, especialmente se

ele não dissesse nada. Para sua

surpresa, as crianças rapidamente 

descobriram como usar a máquina.

Os seus esforços renderam-lhe o

primeiro prémio TED de 1 milhão de

dólares. Entretanto, oito 

laboratórios foram abertos, que

visam proporcionar um ambiente

onde uma comunidade global de 

educadores possa observar o

impacto da aprendizagem 

auto-organizada em crianças de

uma vasta gama de origens 

educacionais”. 
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“Agir no
Presente,
Alcançar o
Futuro”
IV Congresso de Trás-os-Montes e
Alto Douro
(25, 26 e 27 de Maio de 2018)

PAVILHÃO DO CONHECIMENTO
(Parque das Nações)

PROGRAMA

Dia 25 de Maio de 2018
(Sexta-Feira)

16h00 – Receção e Credenciação dos
Congressistas;
17h00 – Receção de Entidades Oficiais e
Convidados;
17h15 – Receção de Sua Excelência o
Presidente da República (A Confirmar);
17h45 – Inauguração dos Stands da Semana de
Trás-os-Montes e Alto Douro e Inauguração da

Exposição de Pintura de artistas da Região –
Coordenação: Pintor José Augusto Coelho;

18h00 – Abertura do IV Congresso de Trás-os-
Montes e Alto Douro;
- Dra. Rosalia Vargas, Presidente da Ciência Viva;
- Dr. Hirondino Isaías, Presidente da Casa de
Trás-os-Montes e Alto Douro;
- Dr. Sá Fernandes, Vereador da CML, com o
Pelouro das Casas Regionais;
- Prof. Doutor Marcelo Rebelo de Sousa,
Presidente da República (a confirmar);
19h00 – Apresentação da Antologia dos Autores
Transmontanos e Durienses;
- Cor. Eng.º Jorge Golias;
- Prof. Doutor Armando Palavras;
- Dra. Edite Estrela, Deputada da Assembleia da
República;
- Prof. Doutor António Fontainhas Fernandes,

Reitor da UTAD;
- Prof. Doutor Adriano Moreira, Presidente da
Academia de Ciências de Lisboa;
- Atuação da Fadista Tereza Carvalho;

20H00 – Jantar Convívio entre Congressistas,
Convidados, Entidades e Associados da
CTMAD;
(Grupo Maranus e do Grupo de Concertinas
Águias Vermelhas da Sobreda da Caparica)

Dia 26 de Maio de 2018
(Sábado)

10h00 – Ciclo de Debates sobre a Região de
Trás-os-Montes e Alto Douro

- Sala 1 – Património Cultural e Turismo 
- Coordenador: Dr. António Chaves
- Oradores: - Dr. Melchior Moreira, Presidente
do Turismo Porto e Norte;
- Dr. Armando Fernandes;
- Dr. Luís Castanheira, Professor do IPB
Bragança (Diabo de Zidões);
- Dr. António Carneiro, da Associação de
Caretos de Podence;

- Biblioteca – Ensino Universitário e Politécnico:
- Coordenador: Prof. Doutor Jorge Valadares;
- Oradores: - Prof. Doutor António Fernandes,
Reitor da UTAD);
- Prof. Doutor Sobrinho Teixeira, Presidente do
IPB Bragança;
- Dr. Tiago Brandão Rodrigues, Ministro da
Educação, 

- Laboratório – Gastronomia Regional
- Coordenadora: Chefe Justa Nobre e outros
Chefes Convidados;

- Auditório – Políticas de Proximidade,
Ambiente e Floresta:
- Coordenador: Eng.º Bruno Veloso;
- Oradores: - Dr. Hernâni Dias, Presidente da
CM de Bragança;
- Dr. Artur Nunes, Presidente da CM de Miranda
do Douro;
- Maria do Céu Quintas, Presidente da CM de

FEC;
- Eng.ª Liliana Ribalonga Félix;
- Dr. Miguel João de Freitas, Secretário de
Estado das Florestas;

12h00 – 14h00 (Almoço)

14h00 – Continuação do Ciclo de Debates
sobre a Região de Trás-os-Montes e Alto Douro;
- Sala 1 – Empreendedorismo, Investimento,
Startup´s e Novas Tecnologias;
- Coordenador: - Dra. Cátia Barreira, Diretora
da Revista Raízes;
- Oradores: - Dra. Cristina Coelho (SPA
Consultoria, Vila Real)
- Dr. Leandro Pereira (Winning – Valpaços)
- Dr. Rui Nuno Castro (AlphaCoimbra –
Carrazeda de Ansiães);

- Biblioteca – Regionalização, Descentralização e
Poder Local;
- Coordenadores: Dr. Júlio Meirinhos;
- Oradores: - Dr. Rui Santos, Presidente da CM
de Vila Real (A Confirmar);
- Dr. Isaltino Morais, Presidente da CM de
Oeiras (A Confirmar);
- Dra. Júlia Rodrigues, Presidente da CM de
Mirandela;

- Sala 2 - Acessibilidades, Rodovia e Ferrovia:
- Oradores: - Diretor a Infra-Estruturas de
Portugal;

- Laboratório – Frutos Secos, Produtos da
Região e Cogumelos
- Coordenador: Dr. Albino Bento (Frutos Secos
– CIMO e CNFS);
- Oradores: - Dra. Joana Araújo (Oportunidades
e Desafios da Amêndoa);
- Eng. Vasco Veiga e Letícia Pereira (Trans. e Com.
da Castanha);
- João Barreira, Maria Carrocho, Lilian Barros,
Isabel Ferreira;
- Prof. Dra. Marisa Castro (Cogumelos da
Região);

– Auditório - Sector Agrário, Demografia,
Despovoamento e Saúde;

- Coordenadores: Eng.º João Vilela e Dr. José
Manuel Pavão;
- Oradores: - Diretor Regional da Agricultura;
- Dr. Luís Medeiros Vieira, Secretário de Estado
da Agricultura;
- Francisco Pavão, Empresário;

16h00 – Cofee Brack

16h30 – Conclusões dos Trabalhos do Ciclo de
Debates pelos Coordenadores de cada tema;
17H30 – Representantes das Casas Regionais
de Braga, Guimarães, Porto e Juventude da
Galiza;
- Ciclo de Intervenções dos Senhores
Presidente de Câmara da Região;
- Intervenções por Ordem de Inscrição;
- Presidente da Assembleia-Geral da CTMAD;
- Presidente da CTMAD;

DIA 27 de Maio de 2018
(Domingo)

09H00 – 18h00 – Abertura dos Stands de
Exposição e Venda de Produtos (Enchidos,
Queijos, Azeite, Vinhos, Navalhas, Artesanato,
Produtos da Terra, etc.);
(Exterior do Pavilhão do Conhecimento)

ENCERRAMENTO DO CONGRESSO E DA
SEMANA DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO
DOURO

Organização: 

Apoio: JF do PN

CASA DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

98 anos depois do primeiro ter sido organizado pela CTMAD, terá lugar, em Lisboa, o IV Congresso de Trás-os-
Montes e Alto Douro. Tal como aconteceu em 1920, também a ideia nasceu na Casa de Trás-os-Montes e Alto
Douro que tem sede em Lisboa, na penúltima semana de Maio. O segundo Congresso decorreu em Trás-os-
Montes, em 1941, e foi  aí que Miguel Torga batizou essa Província como “Reino Maravilhoso”. O III começou a ser
falado em 2 de Agosto de 1984, no semanário o Transmontano, mas somente se realizou, em Bragança, em 2003.
Este ano vai ser realizado no Parque das Nações, nos dias 25, 26 e 27 de Maio de 2018, no Pavilhão do
Conhecimento, visto que os sócios, amigos e familiares da CTMAD, com Sede em Lisboa, na Praça do Campo
Pequeno, N.º 50, 3.º Esq., pretendem dar mais um contributo para a divulgação, promoção e valorização da Região
de Trás-os-Montes e Alto Douro. Na Sessão de Abertura do IV Congresso será apresentada uma Antologia que
reúne textos inéditos de cerca de 140 autores Transmontanos e Durienses, com grande participação de mulheres.
Durante o IV Congresso haverá painéis temáticos, com diversos oradores ligados à Região, às Autarquias e
Governo. Além disso, haverá durante 3 dias vários Stands com produtos diversos de Trás-os-Montes e Alto Douro.
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Se gosta de acordar tarde ao fim-de-semana, o
novo brunch do restaurante T-Bone é a suges-
tão perfeita para a sua refeição em família, sem
preocupações de horários.
Nesta renovada steakhouse no Parque das
Nações, encontrará todos os domingos, entre
as 12h00 e as 16h00, um buffet muito comple-
to para aproveitar o seu dia num ambiente des-
contraído e familiar.
O buffet, cuidadosamente preparado pelo Chef,
inclui as tradicionais opções de pequeno-almo-
ço como variedades de pão, charcutarias, selec-
ção de queijos, iogurtes e cereais, compotas,
viennoisserie, frutas, chá, leite e sumos naturais.
Fazem também parte desta oferta opções de
saladas, ideais para uma refeição mais ligeira.
Na área de showcooking terá à disposição ovos
mexidos, omeletes e waffles feitos ao momen-
to, que juntamente com o buffet de sobreme-
sas farão as delícias de miúdos e graúdos.
Para quem prefere uma refeição mais reforça-
da, o nosso brunch conta com uma estação de

quentes que inclui sopa, prato de peixe e prato
de carne. 
Os verdadeiros amantes de carne não foram
esquecidos neste brunch, existindo ainda um
rodízio de carnes grelhadas que podem ser
combinadas com a selecção de vinhos Tivoli.
E como o domingo é o dia da família, as crian-
ças também estão convidadas. Enquanto sabo-
reia tranquilamente a sua refeição, os mais
pequenos poderão divertir-se numa área do
restaurante segura e reservada à animação
infantil com jogos, pinturas faciais, modelagem
de balões e muita brincadeira.

Preço: 19,00€ por adulto
Crianças até aos 3 anos: gratuito
Crianças dos 4 aos 12 anos inclusive: 50% do
valor de adulto

Reservas e informações:
T: +351 218 915 440
E: tbone.tori@tivolihotels.com

BRUNCH EM FAMÍLIA NO 
HOTEL TIVOLI ORIENTE
Se gosta de acordar tarde ao fim-de-semana, o novo brunch do restaurante T-Bone é a sugestão perfeita para a sua refeição em

família, sem preocupações de horários.
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POR UM MUNDO MELHOR
Chef Cláudia Salú
MISS SAIGON - COZINHA VEGETARIANA DO MUNDO
www.miss-saigon.pt

Ingredientes: 
150 Grs. de farinha de trigo biológica 
125 Grs. de fécula de batata biológica
80 Grs. açúcar mascavado escuro
160 Grs. de margarina de soja 
25 Grs. de fermento
2 colheres de sopa de sumo de limão
25 Grs. de cacau em pó
300 ml. de bebida de soja biológica 
(pode substituir por de amêndoa ou arroz)
900 Grs. de beterraba biológica

Para o puré 
900 Grs. de beterraba cortadas em pedaços
sem casca
400 ml. de água
1 colher de sopa de açúcar mascavado escuro
(integral)
2 colheres de sopa de sumo de limão
Cozer a beterraba com o açúcar, a água e o
sumo de limão, em lume médio, até reduzir o
líquido. Depois de cozida colocar a beterraba na
picadora (ou com uma varinha mágica) e triturar
até formar um puré e reservar.

Preparação
Colocar na batedeira, a margarina, o açúcar, a
bebida de soja e os restantes ingredientes secos
e bater até ficar homogéneo. Depois juntar o
puré e o sumo de limão e bater até ficar unifor-
me .
Separar a massa em três partes iguais e colocar
em fôrmas redondas untadas com margarina e
farinha. Colocar no forno pré-aquecido a 180º C
durante 20 minutos.

Recheio
2 pacotes de natas de soja
para bater (tipo chantilly)
70 grs. de coco seco em las-
cas;
100 grs. de amêndoa laminada;
2 colheres de açúcar mascava-
do claro;

Preparação
Caramelizar o coco, a amên-
doa com o açúcar em lume
baixo, depois de frio triturar
levemente e reservar uma 
colher de sopa para decorar o
bolo.
Bater as natas com o sumo de
limão e o açúcar em ponto de
chantilly e envolver levemente
com uma espátula o coco e a
amêndoa triturados. Reservar

metade para cobertura. 

Montagem
Depois de frio, o bolo deve ser colocado sobre
camadas, com metade do recheio e a outra
metade fazer a cobertura espalhando uniforme-
mente. Colocar por cima o coco e a amêndoa
triturados. Decorar com beterraba laminadas
(micro legumes) e flores comestíveis. Pois che-
gou a Primavera e temos ainda mais um motivo
para celebrar a vida com a 100.ª edição do
nosso “Notícias do Parque”! 

BOLO DE BETERRABA COM FLORES

O “Notícias do Parque” está de Parabéns! 
Tempo para comemorar  as nossas Paixões da vida! 

A nossa pai xão é  cozinhar !  A  do Migue l é  in fo rmar !  O Parque
das  Nações é  também nisto s ingula r.  O  No t íc ias do Parque faz
100 edi ções e  quem o  conhece  e acompanha , desde o in íc io,
s abe que este  p rojec to,  com a  qua l idade gráf ica e  de  
conteúdos que apresenta não er a poss í ve l  se não t ivesse o
M iguel  a dedicar-se  desde  os conta tos com a  comunidade,
morador es,  comerc iantes,  invest idor es,  i nst i tu ições,  po l í t icos,
e tc . .  a té  à d ist ribu ição em cada lugar,  no Parque das Nações.
Numa época  em que os jor nais em  pape l t er minam de d ia  par a
d ia  este  é um exemplo,  junto de uma comunidade que res iste e
tem vindo a  super ar todas as expec ta t i vas pe lo envol vimento
que tem  com a comunidade , nos seus conteúdos.  Muit as
Fe l i cidades e Mui tos Anos de Vida são  os votos de  toda  a
equipa  Miss Sa igon com a r ece it a deste  bolo  que  foi  pensada
par a  esta 100ª  ed ição do  Not íc ias do  Parque !



VIAGEM À CORTE DO
SÉCULO XVIII
Palácio de Queluz, Sintra
219 237 300  
www.parquesdesintra.pt
Pé ante pé, os partici-
pantes são convida-
dos a conhecer
todos os recan-
tos do Palácio
Nacional de
Queluz
acompanha-
dos por per-
sonagens da
época. Podem
apreciar dan-
ças do século
XVIII, saber como
decorriam as gran-
des festas e observar
os trajes mais usados. Não
falte à festa nos dias 7 de abril e 12
de maio, às 15h.

OS MISTÉRIOS DAS 
TARTARUGAS
SEA LIFE, Porto
226 190 400 |
www.visitsealife.com/porto
Sabia que as tartarugas existem
em todos os continentes
menos na Antártida? E que
algumas espécies conseguem
sobreviver um ano sem
comer? Em homenagem a um
dos animais mais fascinantes
do planeta, o SEA LIFE Porto
inaugurou uma exposição tem-
porária que vai desvendar todos
os mistérios destas criaturas fantás-
ticas.

PASSEIOS DE BARCO
Rio-a-Dentro, Salvaterra de Magos
915 880 518 |  www.rio-a-dentro.pt
A primavera traz um novo ciclo de vida ao rio
Tejo. São milhares as aves de várias espécies a
nidificar em colónia. A bordo de uma cómoda
embarcação, descubra os recantos do Tejo com
as crianças num passeio onde pode observar
os ninhos das aves, os cavalos selvagens e
muito mais. Um passeio imperdível por uma
das zonas mais bonitas de Portugal.

AVENTURA COM SAL
Salinas do Samouco, Alcochete
212 348 070 | www.salinasdosamouco.pt
Ficam a dois passos de Lisboa, são um verda-

deiro santuário da vida animal, mas poucos as
conhecem. As salinas do Samouco, perto do
extremo sul da Ponte Vasco da Gama, propor-
cionam um passeio de rara beleza. Leve sapa-

tos e roupa confortável para uma
aventura que tem no avistamento
dos flamingos cor-de-rosa um
dos seus pontos altos.

LISBOA POR
TERRA E
ÁGUA
Hippotrip, Lisboa
211 922 030 
www.hippotrip.com/pt
É talvez a experiência
turística mais singular de
Lisboa. Se nunca experi-

mentou o Hippotrip, não
espere mais tempo. A bordo

deste veículo anfíbio explore a
nossa capital por terra e pelo rio.

Prepare-se para se divertir com os animado-
res e aprender mitos e lendas desta cidade

deslumbrante. Partidas da Doca
de Santo Amaro, em

Alcântara.

Sugestões Estrelas e
Ouriços, para as

famílias, lá fora
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Alameda dos Oceanos, 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

Gelado Artesanal
Batidos

Crepes e Waffles
Caixas de Gelado 

0,5Lts, 1Lts e 1,5Lt



Crónica de Catarina Figueira 

“Oh Mãe, mas isto
era um carro?” 

O Museu dos Coches tem casa nova mas para
as famílias com mais do que dois filhos conti-
nua a ter a cortesia de antigamente: um
desconto de 50% no preço das entradas.
Se a sua criança é louca por carros, mos-
tre-lhe que estes nem sempre tiveram
mudanças, vidros automáticos e colunas
de som com subwoofer. Os coches em
exposição atravessam as várias épo-
cas da História de Portugal e vão

fazer com que os mais novos deixem
de olhar para cavalos apenas como a

potência do motor. Espreite
a agenda dos workshops,

aos domingos, e com-
plemente a visita em

família – o ateliê de técnica de douramento é um dos
mais engraçados. E sim, é verdade: no tempo dos reis,
os coches eram pintados a ouro de verdade.

Descobrir Lisboa como se 
fôssemos turistas
Gostava de dar a conhecer Lisboa à pequenada
lá de casa mas não tem paciência para aquelas
visitas com magotes de gente? Então ligue
para a Little Lisbon  - Lisbon for Kids e
explique exactamente o tipo de programa
que pretende. É que esta empresa é uma
espécie de agência de viagens que desenha
visitas à capital a pensar nos pequenos
turistas. Podem descobrir Alfama num peddy
paper, fazer uma caça ao azulejo na Mouraria,
uma busca intensiva aos segredos escondidos
na calçada portuguesa, às memórias do grande
terramoto ou então aventurarem-se a desco-
brir os detalhes de uma das estruturas mais
complexas de sempre — a da água, construída

no século XVIII.
Nesta última, o

ponto de
encontro é à
entrada do
Aqueduto das Águas
Livres e  partir daí são 5
kms debaixo de terra com um ambiente
um tanto ou quanto húmido. Mas é garantido
que os miúdos (e os adultos que não sofram
de claustrofobia) vão adorar. 

Flautista de Hamelin
A história desta peça do Teatro Bocage passa-se há

muitos anos, por volta de 1284, numa cidade alemã
chamada Hamelin. Mas este não é um sítio

qualquer, é uma cidade cheia de música
e cor onde tudo corre sobre

rodas. Até que um

dia é invadida por
uma enorme praga de ratos, dei-
xando o Rei João Pizzicato muito atare-
fado à procura de alguém que o ajude. É
então que Hamelin recebe a visita de
umas personagens muito especiais e com
possíveis soluções para o problema: a
Formiga Rabiga, especialista em inva-
sores, o Gato das Botas, especialista
em biscoitos, e o misterioso Flautista
do Bosque – cada um com uma ideia
diferente para libertar a cidade desta
enorme praga. Ficou curioso? Então com-
pre bilhetes para toda a família. Sessões aos
sábados, às 16.00. 

Uma aventura 
marítima no Museu do Dinheiro

Não é preciso ter uma conta bancária com vários dígitos
para poder participar nesta actividade do Museu do

Dinheiro. Sente-se preparado para saltar a bordo e
seguir as pisadas dos nossos grandes marinheiros

dos Descobrimentos? Aproveitando os ventos favo-
ráveis, as crianças e os pais irão lançar as velas em
busca de conhecimento e de riqueza, seguindo o
mapa que uniu os vários pontos do planeta. Quem,
quando e como se explorou o mundo? E o que se
encontrou? De Cabo Verde a S. Jorge da Mina, do
Cabo da Boa Esperança a Moçambique, até che-
gar à Índia, preparem-se para uma epopeia em
busca do ouro para cunhar moeda, das especia-
rias e de tantos outros produtos que causaram
espanto aos nossos bravos navegadores. Tome
nota na agenda: dia 5 de Maio, às 10.30 (não se
esqueça de marcar).

Pequeno-almoço (ou lanche) de
panquecas 

Se os seus filhos não acham graça nenhuma a pan-
quecas, esteja atento porque é bem capaz de ter

em casa uma espécie de Alien… Se não é o caso e
a casa já está virada do avesso,

não lhe apetece vestir o
avental e sujar a frigideira,

rume ao Choupana Caffé,
na Avenida da República. Peça

uma montanha de panquecas altas, fofas,
redondinhas e, claro, deliciosas! Chegam à
mesa em doses de duas, com mel. Cada
topping extra – como a Nutella – fica por
0,50€. E se os miúdos gritarem de con-
tentamento ou sujarem o chão todo, não
vale a pena hiperventilar. Esta casa é chil-
dren friendly e nem sequer falta uma
rampa para os carrinhos de bebé e um
pátio para brincadeiras ao ar livre.

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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4ª ETAPA CIRCUITO ORIENTE
No passado dia 22 de Março, deu-se por termina-
da a 4ª Etapa do Nosso Circuito Oriente realizada
na Escola Ténis Jaime Caldeira.
Apesar de o tempo não ter ajudado, no dia 16
deste mesmo mês, ficando a fase de grupos com-
pleta e os quartos de final por começar, tudo ficou
concluído ontem.
De salientar a disponibilidade e grande adesão de
todos os atletas, mostrando um grande nível com-
petitivo.
Na grande final, Sérgio Soares levou a melhor sobre
Hugo Silva pelo parcial de 6-3. Sendo uma final
muito equilibrada, onde só se decidiu nos detalhes.
Faltando assim 1 etapa (4 de Maio) para o Masters
final. Com o Ranking ainda bem aberto.
Parabéns a todos! 
O Ténis é a nossa Paixão.

Torneio Jovens do Tejo
Terminou no passado dia 18 de Março o Torneio
Jovens do Tejo 1, realizado na Escola de Ténis Jaime
Caldeira.
Disputada em sub14 e sub18 masculinos e femini-
nos, a prova contou com a participação de 58 joga-
dores. 
Na prova de sub14 masculino, o finalista foi Vicente
Preto e o vencedor Guilherme Alves do CT Paço
do Lumiar. Nos sub14 femininos, Andreia Semeano
(AT Azeitão) saiu vencida perante Inês Ming (CRDB
Rouxinol). No escalão de sub18 femininos, num
quadro de todas contra todas, Kiara Mendes e
Carolina Azadinho obtiveram o 2º e 1º lugares, res-
pectivamente, ambas da ET Jaime Caldeira. A final
de sub18 masculinos ficou por realizar estando na
final os jogadores Duarte Melo e Afonso Matias,
ambos do CT Paço do Lumiar.
Parabéns a todos!
O ténis é a nossa paixão!

Espanha
A comitiva da ETJC deslocou-se a Sevilha para par-
ticipar em mais um torneio do Circuito Marca, um
torneio muito forte a nível internacional, com a pre-
sença de Miguel Lopes, Pedro Araújo,
Ricardo Batista e Carolina
Azadinho, acompanhados pelo
treinador Jaime Caldeira.
Todos eles mostaram não
só uma grande evolução
durante o torneio, como
um grande nível de jogo,
com destaque para Pedro
Araújo que foi o grande
vencedor do torneio!
Parabéns a todos!
O ténis é a nossa paixão!

Nível B Oeiras
A ETJC marcou presença no Torneio de Nível B em

Oeiras, com a pre-
sença dos jogadores
Tiago Abreu, João
Lopes e Diogo Pipa.

Todos eles estiveram
em destaque, com o Diogo

Pipa a ultrapassar a fase de qualificação,
saindo apenas derrotado frente a
Rodrigo Ferro Duarte, na 1ª ronda do
Quadro principal, num jogo em 3 sets.
João Lopes, que saiu derrotado na 1ª
ronda frente a Diego Fernandez, ven-
cedor do torneio, saltou para o quadro

B onde saiu vencedor, com jogos muito
bem disputados e excelentes exibições.

Tiago Abreu, que recuperou este mês de
Março de uma grave lesão, atingiu as ½ finais da
prova, estando de parabéns pelos resultados!
Parabéns a todos!
O ténis é a nossa paixão!
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ESCOLA DE TÉNIS JAIME CALDEIRA
www.etjc.pt 

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

email: pomardasmusas@gmail.com

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

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

Produtos Frescos 
à sua porta



Dissemos PRESENTE!

Estivemos presentes no MIAC – Maia
International Acro Cup – que decorreu em
simultâneo com a VII Maia FIG Acro World
(Taça do Mundo da Maia de Ginástica
Acrobática), transformando estas provas num
dos maiores eventos de ginástica acrobática do
mundo, com mais de mil inscritos de 66 países
diferentes. Levámos quatro grupos de ginastas
da classe Top Gym.
Nos Campeonatos Territoriais da modalidade,
promovidos pela Associação de Ginástica de
Lisboa, tivemos ginastas a competir em todos
os escalões e conquistámos os primeiros tro-
féus para a Associação Desportiva Parque das
Nações. Contámos com cerca de 30 participan-
tes das classes de Pré Team, Rapazes, Twist Team
e Top Gym. Além de dois primeiros lugares sin-
gulares, obtivemos um primeiro lugar por equi-
pas no escalão júnior e um terceiro lugar no
escalão iniciados. Assegurámos, também, o apu-

ramento da maioria dos grupos para o campe-
onato nacional.
São conquistas e troféus que valem sobretudo
por ser os primeiros da história do clube e pelo
significado simbólico de união, perseverança e
superação que lhes atribuímos. Porque
“Estarmos Juntos” a praticar Ginástica continua
a ser o objetivo primeiro da ADCPN.

Obrigado LGC!
Neste período, vivemos também com particu-
lar alegria uma actividade de intercâmbio com o
Lisboa Ginásio Clube. Chamámos-lhe Acro-
Challenge e serviu sobretudo para partilhar
experiências, realizar treinos conjuntos e uma
minicompetição informal que permitiu introdu-
zir as classes de iniciação em momentos com-
petitivos. Estamos gratos ao LGC que tão bem
nos recebeu nas suas instalações, em Arroios.
Uma iniciativa a repetir.

Por fim, damos nota da realização da segunda
Assembleia Geral da associação, no dia 4 de
fevereiro, onde foram aprovados, por unanimi-
dade, o plano de actividades e orçamento do
clube para este ano.
Siga-nos em www.adcpn.pt e no facebook
Acrobatica/ADCPN

“O desporto tem o poder de superar velhas divisões e criar o laço de
aspirações comuns” 

Nelson Mandela

Os meses de fevereiro e
março ficaram marcados
pela participação dos
nossos ginastas nas 
principais competições da
modalidade e pela 
conquista dos primeiros
troféus para a ADCPN.
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O Pedro tinha um sonho

O Pedro um dia acordou e quis pôr em prática o
seu sonho. Queria ser jogador de futebol, e tal
como muitos outros Pedros iniciou-se no CD
Olivais e Moscavide.

Chegou a um clube que sempre primou pela for-
mação pessoal, humana e cívica e só depois no
desporto, pois sem a formação pessoal e humana
jamais alguém será um desportista de excelência.

O Pedro (tal como muitos outros Pedros) seguiu
os seus estudos e um dia “arrumou as suas chu-
teiras”. Nunca perdendo o seu Desportivo de
vista e sem abandonar o futebol, acaba por tirar o
curso de treinador. Esteve ligado ao futsal e devi-
do à sua actividade profissional passou a seguir o
seu sonho mais à distância. No que ao Desportivo
dizia respeito, fazia ele próprio as crónicas para o
jornal que dirigia.

Ainda há bem pouco tempo estivemos os dois a
sonhar, a projectar coisas novas para o nosso
Desportivo. Tivemos uma conversa sobre como
iríamos pôr em prática toda a parte de comunica-
ção do clube. Desde a televisão, à rádio, jornal e
social media. O projecto passava (e passa) pela
inclusão social de jovens e a sua preparação aos
meios de comunicação. Falámos ainda do início do
futsal no clube e no assegurar da informação e
divulgação das actividades do Desportivo no jor-

nal Moscavide e Portela.

E agora? Não é justo...

O Pedro deixou de sonhar.

O CD Olivais e Moscavide presta-te esta mereci-
da homenagem.

Em resumo podemos dizer que o futebol sénior
está a cumprir o que está projectado. A equipa
principal com possibilidade de subir à divisão de
honra e a equipa satélite com trabalho de exce-
lência na preparação dos atletas mais jovens para

a principal. Os juniores com uma
campanha de excelência e a forma-
ção a crescer a olhos vistos.

No triatlo, a super campeã Mariana
Mercedes continua com resultados
de topo.

No primeiro ano do basquetebol
temos já resultados muito anima-
dores tanto na vertente masculina
bem como na feminina.

O futsal está a ser preparado.

CLUBE DESPORTIVO
OLIVAIS E MOSCAVIDE

Homenagem ao diretor do jornal Moscavide|Portela – Pedro Santos Pereira
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No dia 4 de Março, realizou-se o Sarau do Clube
Parque das Nações, no Pavilhão Municipal do
Casal Vistoso, Areeiro.
No sarau, os atletas do Navigators Sports Club/
Clube Parque das Nações, tiveram oportunidade
de apresentar todo o trabalho das diversas clas-
ses, desde a classe infantil até à de representação,
que temos desenvolvido nesta nova fase, para
além dos atletas de vários clubes de ginástica
convidados que nos honraram com a sua partici-
pação. 
Com efeito, todas as classes foram devidamente
elogiadas pelo nível atingido, pela postura que
apresentam e pela alegria que transmitem, quer
no Sarau quer nos diversos eventos nos quais

temos participado. 
Consequentemente, o balanço é positivo e o tra-

balho desempenhado foi devidamente reconheci-
do, inclusive pelos representantes da CML, AGL e

FGP presentes. 
O Clube Parque das Nações agradece aos pais de
todos os atletas pelo constante apoio e aos diver-
sos clubes convidados pela participação espeta-
cular no evento.
Bem ajam. 

Clube Parque das Nações
Navigators Sports Club

Parque Tejo - Passeio Heróis do Mar - Casa do
Arboreto
1990-374 Parque das Nações Lisboa
Contactos através de: geral@navigatorscpn.org |
www.navigatorscpn.org

ACTIVIDADES SOCIAS/FORMATIVAS:

- Circuito Team4 (24 de Fevereiro)
Realizou-se a 2ª etapa do Circuito Team4 17/18
(IIª edição), o circuito formativo num conceito
de Inter-Escolas, coorganizado pelo Navigators
Sports Club, o Colégio Pedro Arrupe, o Lisboa
Racket Centre e o Colégio Moderno. Esta etapa
contou com 48 participantes e, mais uma vez,
os alunos destas 4 escolas/clubes tiveram a
oportunidade de conviver e de realizar vários
encontros de singulares e pares em contexto
de jogo formal.
- Circuito Ténis MAIS (03 e 04 de Março)
Realizou-se a 2ª etapa do Circuito Ténis MAIS

17/18 (IVª edição), o circuito formativo de
âmbito não federado que se disputa nos níveis
Laranja, Verde e Juvenis, coorganizado pelo
Navigators Sports Club e pelo Colégio Pedro
Arrupe, sendo destinado aos alunos destas duas
instituições. Desta feita participaram 23 alunos,
que puderam realizar vários jogos segundo as
regras formais do Ténis, desfrutando e apren-
dendo assim um pouco mais para além das suas
habituais vivências em espaço de aula. No 3º
período lectivo realizar-se-á a 3ª etapa e última
etapa de apuramento e os Masters com os 4
jogadores mais bem classificados em cada esca-
lão.

- Dia Mundial do Ténis (06 de Março)
Como é habitual desde a sua génese, a nossa
escola associou-se como não poderia deixar de
ser a esta celebração e organizou várias activi-
dades lúdicas (concursos de equipas em "Volta
ao Mundo", concursos de "perícias e truques",
etc), para assinalar esta data tão especial para
este desporto e para os seus seguidores.
- Circuito Ténis Navigators Sports Club
2018 (10 de Março)
Realizou-se a 1ª etapa desta que é a 1ª edição
do Circuito Ténis Navigators Sports Club. Esta
prova é aberta a sócios e não sócios e disputa-
se no formato de escalão aberto e através de
um sistema de pontuação adaptado, atrativo e
dinâmico. Apesar de ter sido realizado num dia
de grande temporal e chuva, contou-se com a
presença de 13 jogadores, tendo-se conseguido
realizar todos os encontros sem qualquer tipo
de problema e onde foi possível assistir a um
nível médio de jogo muito interessante, acom-
panhado de um espírito de convívio e desporti-
vismo muito saudáveis. A 28 de Abril chega a 2ª
etapa deste circuito.
- Dia do Pai (19 de Março)
Como não podia deixar de ser, fizemos questão
de assinalar esta data sempre tão especial, con-
vidando os pais a aparecerem no momento das
aulas dos seus filhos, para jogarem uma "parza-

das" Pais&Filhos, podendo assim, através do
Ténis, viverem um momento Pai&Filho sempre
tão valioso e especial.

ACTIVIDADES OFICIAIS FPT:

- Participações em 9 Torneios oficiais da FPT,
com 9 jogadores:  3 torneios Sub12, 4 torneios
Sub14 e 2 torneios Veteranos.
Destaque para as Meias Finais alcançadas pelo
Bernardo  Figueiredo no Torneio de Sub14 C da
ET Casas de Azeitão.

DESTAQUES PARA ABRIL - MAIO
- Iremos organizar duas provas oficiais do
calendário FPT: o 2º Torneio Juvenil Sub12&16
C dias 15, 21 e 22 de Abril e o 1º Torneio Juvenil
Sub14&18 C dias 06, 12 e 13 de Maio
- Iremos celebrar o Dia Mundial da Actividade
Física (06 de Abril)
- Realizar-se-á a 3ª etapa do circuito Team4 (14
de Abril) 
- Realizar-se-á a 3ª etapa do circuito Ténis MAIS
(05 de Maio)
- Realizar-se-á a 2ª etapa do Circuito Ténis
Navigators Sports Club 2018
- Faremos uma saída de grupo ao Estoril Open
(01 de Maio)
- Realizar-se-á o Masters do circuito Team4 (19

de Maio) 
- Realizar-se-á o Masters do circuito Ténis MAIS
(26 de Maio)
- Participaremos como habitualmente em
vários torneios oficiais do grupo juvenil, sénior
e veterano.

A nossa Escola de Ténis conta com 3 campos
cobertos em resina azul com iluminação artifi-
cial, arrecadação, sala de audiovisuais, balneário,
parqueamento gratuito, 4 treinadores creden-
ciados pela FPT (a Coordenação Técnica é de
Tiago Salgueiro, licenciado em Ciências do
Desporto/UBI 2003, com o Curso de
Treinadores Nível II da FPT/Lisboa 2005, com
16 anos de experiência, tendo enquadrado no
seu percurso 7 jogadores de seleção regional e
3 de seleção nacional).
Apesar de desenvolvermos o nosso projecto
nas instalações do Colégio Pedro Arrupe, a
nossa escola é aberta a todos os interessados
(apenas uma muito pequena percentagem dos
nossos alunos são alunos deste colégio).

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
- Secretaria: geral@navigatorscpn.org
- Facebook: https://www.facebook.com/EscolaTenisNavigatorsSC/ 
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GASTRONOMIA…EM PÉ À ESPERA DE
MESA? É BOM SINAL!
É, muito provavelmente, aquele tal indicador de
boa qualidade. Podia até ser considera-
do mais um, mais do mesmo, ou
mesmo menos do mais,
mas o que é certo e
provado, pelas enor-
mes filas diárias à
hora de almoço,
é que a frescu-
ra e a quali-
dade realçam
neste espa-
ço. 
Sofisticado
e virado
para o Sushi
tradicional,
tanto no
ambiente como
na ementa, os
primórdios fre-
quentadores teimam
em voltar consecutiva-
mente. As portas do “Sushi
Now” abrem apenas após chegar a
matéria-prima, um cuidado que os “artistas” de
serviço não dispensam de forma alguma no
prefácio da preparação desta arte culinária. 
Para os amantes deste registo gastronómico

étalvez difícil escolher entre tanta oferta de
tantos restaurantes do mesmo conceito. Por
partes; o que procura num restaurante de

sushi? O que busca na realidade?
Vejamos, configurar um

ambiente romântico
com um espaço

confinado, ou o
“não fazemos
reservas
porque é
esta a
nossa
políti-
ca”, as
longas
esperas
na fila,
os valo-
res

menos
proibitivos, a

simpatia dos
empregados, a

insofismável qualida-
de dos produtos, a

engenharia da confecção e
a arquitectura do empratamento, não é
fácil escolha. Porém, aqui sente-se um
bocado de tudo isto. 
Abriu as portas no ano passado, a
18 de Março, em plena Rua Ilha
dos Amores. Nasceu da vontade,
dos apetites e da paixão por
toda a gastronomia japonesa. A
casa é de uma simpatia e de
uma decoração “poética” fazen-
do jus a este tão procurado pre-
ceito. A boa relação entre a qua-
lidade e o preço é outro dos fac-
tores fundamentais que os clientes
salientam e que fazem com que o
regresso seja iminente. Adequado e
arrojado para aqueles almoços das
empresas locais, são variadíssimos os elogios
feitos a este restaurante por parte da popula-
ção trabalhadora. 
O climax das infusões e da inspiração com a
total frescura faz-se sentir no prato forte
Marlawase, um combinado de 15 a 20 peças de
peixe escolhido pelo chefe. O combinado espe-
cial é outra das opções aprazíveis, entre sushi e
sashimi, por uma quantia de 65 euros. Menu de
Degustação, ao almoço, por 13.90 euros e, ao
jantar, 17.90 euros. O menu Executivo (ao
almoço apenas) fica por 10.50 euros.
Mais em:
Rua Ilha dos Amores 24F e 308 803 734

CULTURA…TERTÚLIAS DE ESCRITORES
E LEITORES
Após o acoplar da Cabine Ler no Parque à
sociedade, variadíssimas ofertas e doações de
vários géneros literários têm-se sucedido quase
de forma redundante e recursiva. De morado-
res, trabalhadores locais, turistas estrangeiros e
de amantes do livro. Todos dão uma pequena
grande valiosa ajuda. Sem precedentes. 
Inaugurada, no final de Setembro do ano passa-
do, e apadrinhada pelo escritor Francisco Moita
Flores, a tendência do sucesso está em forma
crescente, em vectores ascendentes, e faz com
que a comunidade procure colocar mais três
Cabines espalhadas, pelo Parque das Nações,
num futuro próximo, perto de nós. 
Todas as primeiras Quintas-Feiras do calendário
Gregoriano há uma tertúlia conduzida por auto-
res e moradores e co-pilotada pelo Pelouro da
Cultura da Junta de Freguesia do Parque das
Nações, nomeadamente pela Vogal Alexandra
Maurício, Vera Lopes e Madalena Fontes. É inti-
tulada “Chá com Livros”, onde o intuito é a par-

tilha de ideias
sobre

litera-
tura local,

nacional e internacional, sempre em instalações
cedidas pelos proprietários de estabelecimentos
da terra, como o exemplo do Café Esplanando /
Cházando. Outros espaços serão utilizados de
forma a revezar a ideia e a atmosfera envolven-
te, criando assim laços fortes à comunidade
empresarial. Estão prometidas algumas surpresas
tiradas da cartola da imaginação de todos os
protagonistas envolvidos de alma e coração,
onde poderemos vir a contar com outros recin-
tos emblemáticos deste local. 

Até ao final de Dezembro, os temas
destas tertúlias são: “Autores do
Parque”, “Ler Mulheres”, “As
Revoluções”, “O Mar e os Oceanos”,
“Recordar Fernando Pessoa”, “Viagens”,
“Os Clássicos”, “Livros do Mundo”,

“Música na Literatura”, “Histórias da Minha
Terra” e “Leituras do Frio”. Quando ao

ambiente envolvente, uma mesa redonda, com
a partilha de livros sempre orientada a um des-
tes temas onde os convidados dinamizam as
sessões com uma chávena de chá quente nas
mãos ou em cima da mesa. Para além de auto-
res do Parque convidados, serão discutidos
escritores portugueses como Mia Couto,
Rodrigo Guedes de Carvalho, Francisco Moita
Flores, Filipa Fonseca Silva, José Luís Peixoto
entre outros contemporâneos. 
Fica aqui um convite à leitura e ao convívio de
um Projecto cada vez mais vernáculo que se vai
enraizando um pouco em todos nós. 

Mais em: www.facebook.com/LER-no-Parque-
Cabine-de-Leitura 

Por: Pedro Gaspar
pedrogaspar.noticiasdoparque@gmail.com 

Sabia que...

O climax das infusões e da
inspiração com a total 
frescura faz-se sentir no
prato forte Marlawase, um
combinado de 15 a 20 peças
de peixe escolhido pelo chefe.
O combinado especial é outra
das opções aprazíveis, entre
sushi e sashimi, por uma
quantia de 65 euros. Menu de
Degustação ao almoço por
13.90 euros e ao jantar 17.90
euros. O menu Executivo (ao
almoço apenas) fica por 10.50
euros.

Todas as primeiras 
Quintas-Feiras do 
calendário Gregoriano há uma
tertúlia conduzida por autores
e moradores e co-pilotada
pelo Pelouro da Cultura da
Junta de Freguesia do Parque
das Nações, nomeadamente,
pela Vogal Alexandra Maurício,
Vera Lopes e Madalena Fontes.
É intitulada “Chá com Livros”,
onde o intuito é a partilha de
ideias sobre literatura local,
nacional e internacional, 
sempre em instalações 
cedidas pelos proprietários de
estabelecimentos da terra,
como o exemplo do Café
Esplanando / Cházando. 

NP 38 | OPINIÃO





PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO NORTE

\ 042180048                  €315.000

1

PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO NORTE

\ 042180075                   €310.000

PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO NORTE

\ 042180053                   €610.000

PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO NORTE

\ 042180044                  sob consulta

PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO NORTE

\ 042180051                   sob consulta

PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO NORTE

\ 042180078                 sob consulta

PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO NORTE

\ 042180045                     sob consulta

PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO SUL

\ 108180011                €849.000

PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO SUL

\ 108170400                     €530.000

PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO SUL

\ 108180031                     sob consulta

OLIVAIS NORTE

\ 108180081                   sob consulta

ENCARNAÇÃO

\ 108180083                 €375.000

ENCARNAÇÃO

\ 108180085                       €479.000

1 1 65 A 1 1 1 67 B 1 1 1 83 3 2 2 157 B

3 3 2 158 4 4 2 194 C 4 3 2 180

2 2 99 D 4 3 3 171

PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO NORTE

\042180040                                 sob consulta

4 4 2 234 A

PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO SUL

\ 108170239                   sob consulta

1 2 2 106 D E

PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO SUL

\ 108180034                   €365.000

2 1 1 90

D

C

D

2 1 560

B-

2

B 2111154 4 3 197 D 3 2 1 E 185932 1 1 E
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