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(Mas antes uma breve nota dedicada
ao planeta). O principal tema da
EXPO´98 foi “Os oceanos: um patri-
mónio para o futuro.” Quanto tempo
mais precisamos para perceber que
não somos mais do que meros hóspe-
des do Planeta Terra? Que somos um
produto dele. Que cada vez que respi-
ramos, fazemo-lo graças à natureza.
Graças ao planeta. Por mais evolução
que tenhamos, por mais macacos que
enviemos para Marte, por mais fogue-
tões, micro-ondas, iphones e facebo-
oks que criemos, o simples respirar
não se deve a nós, mas à natureza e ao
planeta onde estamos hospedados.
Não é mérito da nossa superinteligên-
cia. 
Quando vamos, finalmente, perceber o
verdadeiro significado do que é ser
hóspede? 

Tive o privilégio de ter um livre trân-
sito para entrar e fotografar a
EXPO´98, sempre que quisesse. Na
altura, a morar na Portela, apanhava
um autocarro e, em poucos minutos,

estava dentro do recinto. Era uma sen-
sação de liberdade incrível. Durante
aqueles meses parece que existiram
dois mundos diferentes. Dois tempos
diferentes. Dois espaços diferentes. A
passagem pela fronteira, da porta
norte, cortava de imediato o tempo. O
outro tempo. Aquele que ficava para
trás. Aquele das rotinas e do mais e do
mesmo. Ali era tudo novo. Exposições,
concertos, e, acima de tudo, um ponto
de encontro com o mundo. Com
todos à volta da mesma “mesa”. E as
artes e a cultura são fundamentais
para nos unir, envolver e nos levar um
pouco mais além. A alcançar um pouco
mais de profundidade. É isso que ainda
nos vai distraindo do só querer andar
à batatada uns com os outros. Esse
querer mais, produto do nosso lado
irracional. Como dizia o Bowie, a
nossa espécie só precisava de um abri-
go e de comida para sobreviver. O que
nos leva a criar um milhão de pratos
de cores e formatos diferentes para o
fazer? 
Voltando à EXPO´98, qualquer pessoa

que passasse por aquela fronteira fica-
va diferente, ficava melhor. Era difícil
ficar imune a esse contágio. 
Não tenho qualquer dúvida que foi o
sangue português, a circular pela expo-
sição, que fez a grande diferença. Que
foi a matéria-prima tuga que fez da
última exposição do século o gigante
que foi. Foi esse o ingrediente princi-
pal. Na forma como recebemos o
mundo. É um dos nossos maiores
dons. O nosso afecto. A nossa forma
de nos ligarmos. De nos envolvermos.
O sentimento. De receber, mas, tam-
bém, de entrega. De emoção à flor da
pele. De sentimentalismo. E, por isso, é
que para ser um bom anfitrião há que
saber ser um bom hóspede. Ser hós-
pede é estar disposto a entrar numa
casa e a ver e ouvir como se fosse uma
primeira vez. A fazer um esforço para
desligar todos os preconceitos e julga-
mentos que estão cá dentro. Fazer um
esforço para partir do princípio que
aquilo que sabemos, que aprendemos
pode estar errado. De encontrar, na
possibilidade do erro, uma forma de

evolução. 
E se o maior legado da EXPO´98 é o
nosso Parque das Nações, um dos
maiores legados, um dos maiores filhos,
do Parque das Nações, é o Arraial dos
Navegantes (AdN), organizado pela
nossa Paróquia. Não existe maior anfi-
trião do que este evento que reúne
mais de 18 mil pessoas numa grande
festa de confraternização. Onde nos
sentamos todos à volta dessa grande
“mesa”. Além da fronteira das diferen-
ças e das divergências. Da política ou
do futebol. Onde temos todos o
mesmo fim: estarmos uns com os
outros. E é isso que é saber ser anfi-
trião. Saber, também, ser hóspede.
Aceitar as diferenças. Aceitar as vitó-
rias. Aceitar as derrotas. Aceitar os
erros dos outros e os nossos. Sem jul-
gar, sem conotar. Simplesmente estar.
Num ponto de encontro que nos leva
a parar e a olhar (mesmo) para os
outros. E, por vezes, ao encontrarmos
os outros encontramo-nos a nós. 

Miguel F. Meneses

DOS 20 ANOS DA EXPO’98 AO ARRAIAL DOS NAVEGANTES
Os melhores anfitriões do planeta.
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Arraial dos Navegantes – 1, 2 e 3 de Junho
O “melhor arraial de Lisboa” 

Como, habitualmente, o AdN decorrerá na Zona
Norte do Parque das Nações, no recinto junto
à Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, e fará
parte integrante, mais uma vez, do programa das
Festas da Cidade de Lisboa promovidas pela
EGEAC, dando corpo ao slogan do nosso Arraial –
AdN à proa das Festas de Lisboa. 
O AdN, completa, em 2018, o 16º ano de existên-
cia, e continua a registar uma adesão crescente, por
parte dos moradores, comerciantes e empresas do
Parque das Nações, sendo já um dos maiores e mais
reconhecido Arraial da cidade de Lisboa.
Distinguindo-se pelos mais de 2.000 lugares sen-
tados, e contando com a visita de mais de 18 mil
pessoas nos três dias do evento.
Em 2017, o Arraial dos Navegantes recebeu a dis-
tinção do melhor Arraial de Lisboa, numa votação
levada a cabo pelo site NiT (New in Town –
www.nit.com).
Desde a primeira hora, o AdN afirmou-se como um
Arraial ecológico, com a preocupação de reduzir ao
máximo o impacto da pegada ecológica com a sua
realização, sempre houve uma preocupação muito
vincada na recolha seletiva do lixo, bem como na
utilização de produtos biodegradáveis na limpeza
das mesas, entre outras iniciativas levadas a cabo
por uma das equipas que compõe a organização do
Arraial dos navegantes (AdN - Equipa Ambiental). 
Assumindo este desafio permanente, de preocupa-
ção com a sustentabilidade do nosso planeta, este
ano vamos introduzir o conceito do copo reuti-
lizável, existindo espalhado pelo recinto máqui-

nas de lavagem de copos para uma perfeita uti-
lização dos mesmos.
Com já vem sendo tradição, todos quantos nos visi-
tam poderão disfrutar de diversas iguarias próprias
destes eventos, onde não faltará a tradicional sar-
dinha assada, bem como as febras, os caracóis e a
salada de polvo entre muitas outras ofertas, encon-
trará sempre boa disposição e muita alegria pro-
porcionada pela animação musical, entre outras ini-
ciativas de animação.
Apesar da sua dimensão, o Arraial dos Navegantes
continua a procurar funcionar num ambiente fami-
liar, reflexo de uma organização conjunta dos
Escuteiros do Agrupamento 1100 do Parque das
Nações e da Paróquia, com a ajuda de um conjunto
fantástico de voluntários que, com muita alegria e
entusiasmo, se empenham para que o nosso Arraial
continue a proporcionar o ambiente de festa e qua-
lidade de serviço que a todos já nos habituou. 
O Arraial dos Navegantes no Parque das Nações
insere-se num conjunto de eventos que têm como
principal objetivo a angariação de fundos para o
pagamento do empréstimo contraído para a cons-
trução da Nova Igreja do Parque das Nações e res-
petivo complexo paroquial.
Para a realização desta festa o AdN conta com
diversos apoios, de entidades públicas e privadas,
entre os quais a EGEAC, nomeadamente, através da
integração deste evento nas Festas de Lisboa, e da
Junta de Freguesia do Parque das Nações que pro-
porciona e disponibiliza meios e apoios para que
este evento seja uma grande festa da freguesia,

sendo fundamental e estrutural para o sucesso
alcançado a cada ano.
Mas para que o AdN continue a ser um evento de
referência e um momento de partilha e alegria, é
fundamental a presença de todos vós. “VENHAM E
TRAGAM OS VOSSOS AMIGOS E VIZINHOS!”,
esperamos ter em cada um de vós, leitores deste
“nosso” jornal, um embaixador do AdN.

DICAS PARA UM MELHOR ARRAIAL
Compra de senhas - Dado o elevado número de
pessoas presentes no AdN, iremos ter, na véspera
do dia de abertura do Arraial, dia 31 de Maio a par-
tir das 21:30, venda de senhas, de modo a permitir
que já não tenham que estar em filas no dia seguin-
te. Esta Caixa estará instalada no interior do
Centro Pastoral.
Sendo as noites de sexta e de sábado as de
maior afluência, o “segredo” é chegar cedo, por
volta das 19:00.
O momento mais tranquilo para visitar o
Arraial e degustar as sardinhas assadas “no
ponto” tem sido a hora de almoço de Sábado e
Domingo, que tem registado uma crescente
afluência e adesão, motivadas pela oportunidade de
disfrutar de toda a oferta do Arraial num ambiente
mais calmo e descontraído.  
Para que o sol não seja uma preocupação, foi cria-
da uma área de sombras na zona das mesas, para
que desfrute dos almoços com toda a comodidade,
bem como uma tarde de petisco com todo o con-
forto.
Durante os 3 dias do AdN, poderão encontrar, para
além dos artigos mais tradicionais neste tipo de
eventos, uma selecção cuidada para verdadeiros
Arraialistas Gourmet.
A partir do dia 1 de Junho, temos então à vossa
espera: Sardinhas, Bifana no pão, Febra
Grelhada, Hamburger (4 variedades), Chouriço
Caseiro c/ pão, Morcela (porco preto),
Caracóis, Pica Pau, Moelas, Salada de Polvo,
Salada Mista, Salada Pimentos, Caldo Verde,
Batatas Fritas (pacote) e Cachorros Quentes,
Pizzas (4 variedades), Gelados e Waffles.
Para acompanhar teremos sempre bebidas frescas;
Imperial, Sumo Laranja (s/gás/copo), Coca Cola
(copo), Ice Tea (copo), Somersby, Limonada, Água
(garrafa 0,33 L), Água com gás, Sumo (garrafa 1,5 L),
Ice Tea (garrafa 1,5 L), Água (garrafa 1,5 L), Vinho
(copo), Vinho (jarro), Sangria, Branca, Tinta e de
Frutos Vermelhos a copo e jarro, Café e Chá. Para
terminar a refeição dispomos, igualmente, de uma
grande diversidade de Doces à fatia e em taça, bem
como a grande especialidade do Pastel de Nata,
sem faltar as Farturas e o Algodão Doce, e para ter-
minar em beleza, o Sorbet Limão. 
Vamos continuar a disponibilizar um espaço dedi-
cado ao Gin, com diversas marcas presentes, bem
como outros digestivos.
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Já decorrem em grande ritmo os preparativos para a 16ª edição do Arraial dos Navegantes, que se realiza já nos dias 1, 2 e 3 de
Junho, para garantir que tudo esteja pronto e devidamente preparado para mais uma edição do Arraial dos Santos Populares do
Parque das Nações, que já faz parte do AdN (Arraial dos Navegantes), da freguesia do Parque das Nações.

Foto: João Matos

Dado o elevado número de pessoas

presentes no AdN, iremos ter, na

véspera do dia de abertura do

Arraial, dia 31 de Maio, a partir das

21:30, venda de senhas no interior

do Centro Pastoral.





20º ANIVERSÁRIO DA EXPO’98
Parque das Nações vive 20 anos de criatividade

No
dia 22 de
maio, a inau-
guração é marcada
às 18h00 pelo som magnífico
dos 100 elementos da Banda da Armada, liderados
pelo maestro Délio Gonçalves.
Um fim de tarde inesquecível na Praça do Oriente,
com o enquadramento da estrutura da Gare
Intermodal de Lisboa (GIL) desenhada pelo pre-
miado arquiteto catalão Santiago Calatrava.
A Junta de Freguesia do Parque das Nações convi-
da-o a trazer toda a família e os amigos para este
encontro entre a excelência da música, a criativida-
de da arquitetura e o saber do maestro Délio
Gonçalves que já habituou os lisboetas a concertos
com interação bem humorada com o público.

Este é um território de portas abertas, onde tudo
pode acontecer. No mesmo dia 22, às 17h00, a
Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa
(ESTeSL) realiza a Caminhada para a Biodiversidade.

Uma caminhada de 8 quilómetros no
Parque das Nações integrada no pro-

jeto “Brigada da Floresta”. A
“Brigada da Floresta” tem como
principal objetivo conhecer e
agir pela proteção dos ecos-
sistemas existentes na
escola e no território
envolvente, dando parti-
cular importância à flo-
resta. Cumulativamente,
esta atividade estará
associada ao desafio
“Rota da Floresta”, que
pretende que as escolas,
em parceria com os seus

municípios/freguesias, promo-
vam a proteção de ecossistemas,

bem como a promoção da mobili-
dade sustentável, através da prática de

exercício físico.
A preocupação com a sustentabilidade ambiental

mantém-se e atualizam-se 20 anos depois da EXPO
98, que de forma inovadora alertou a limpeza dos
Oceanos.

Contos, histórias e outras visitações

Abrimos um pouco o livro dos eventos. Contos,
histórias, música, exposições e até Dança Leão.
Tudo acontece por estes dias no Parque das
Nações.
Dia 2 de junho o Coro das Nações sai à rua. A par-
tir das 15h00 pode cruzar-se com a performance
dos nossos coralistas no Cais dos Argonautas, no
Largo Mariano Gago, no Largo Bartolomeu Dias, no
Rossio dos Olivais, no Passeio dos Jacarandás e,
finalmente, no Terreiro dos Corvos.
O som do Rock não podia faltar. Dia 16 de junho o
Festival do Rock, na Escola Básica Vasco da Gama,

faz vibrar todos os que se juntarem à iniciativa
organizada pela JFPN e pela Academia do Rock com
o apoio do agrupamento de escolas Eça de
Queirós.
A banda Dream Nation marca também presença
nesta festa da música durante o verão.
Quem conta um conto acrescenta-lhe... humor,
claro. Muitos dos nossos residentes já conhecem o
“pior” contador de histórias, mas no Parque dos
Contos queremos apresentar o Rodolfo Castro a
muitos mais. Entre o Terreiro dos Corvos e a Casa
do Arboreto as estórias vão marcar o programa
dos domingos de 17 de junho, até ao final de setem-
bro.
Para os adultos é tempo para reavivar a memória
com o antes e depois do território que conhecem
no dia a dia, o Parque das Nações. O olhar de
Bruno Portela captou como tudo aconteceu desde
a primeira escavação. A nova freguesia é hoje a tela
para a Exposição de fotografia que será inaugurada
a 9 de junho.

Os alunos da Escola Básica Vasco da Gama capita-
neados pelo professor Artur Pastor também aguça-
ram a curiosidade para conhecer as origens do
território onde vivem. Os trabalhos vão estar em
exposição na EBVG e na Escola Secundária Eça de
Queiroz.

Os percursos pela história da freguesia fazem parte
de um conjunto de iniciativas em parceria entre a
JFPN, a Câmara de Lisboa e o Metro, o Casino, O
Pavilhão da Ciência, o Altice Arena, o Hotel
Myriade. Os visitantes podem reviver ou apenas
conhecer alguns dos mais emblemáticos edifícios da
EXPO 98: o Metro com as suas obras de arte, o
Pavilhão do Futuro (Casino), o Pavilhão do
Conhecimento e dos Mares, o Pavilhão da Utopia
(Altice) e a Torre Vasco da Gama.
Destaque ainda para a “Open House” planeada

com a Trienal de Arquitetura a realizar em setem-
bro.

O Parque das Nações assume nos 20 anos da
EXPO a sua vocação de espaço de ligação e inter-
culturalidade. Durante os próximos meses é pos-
sível ver na Rua da Pimenta ou participar em ses-
sões de Tai-chi com leques, na Dança Dunhang ou
na Dança Leão. 

Mas ainda há mais até setembro. A Câmara de
Lisboa através da EGEAC está a preparar espetácu-
los multimédia que também vão lembrar momen-
tos únicos que provavelmente já viveu há 20 anos.
Os últimos dias serão épicos, com o Navio Escola
Sagres aberto para visitação e o concerto da
Orquestra Metropolitana de Lisboa.
Os detalhes serão todos conhecidos em breve
através do site e do facebook da Junta de Freguesia
do Parque das Nações. 
Prepare a sua agenda de Verão e venha fazer parte
do 20º aniversário da EXPO 98, no Parque das
Nações.

NP 6 | ANIVERSÁRIO

De 22 de maio a 30 de setembro, o Parque das
Nações é o centro das atenções na cidade de
Lisboa.  A EXPO 98 celebra o 20º aniversário,
uma data simbólica para assinalar também a

maturidade de um território transformado
radicalmente, tanto na sua estrutura física
como na dinâmica social, pela Exposição

Mundial e pelo projeto urbanístico pós-expo.
Durante três meses, a Junta de Freguesia do
Parque das Nações, a Câmara Municipal de

Lisboa e as entidades com influência, no dia a
dia da freguesia, unem vontades para dar aos
residentes e visitantes um vasto programa de

atividades lúdicas e culturais. A JFPN deixa-nos
um resumo dessas actividades.

No dia 22 de maio, a inauguração é
marcada às 18h00 pelo som 
magnífico dos 100 elementos da
Banda da Armada, liderados pelo
maestro Délio Gonçalves. Um fim de
tarde inesquecível na Praça do
Oriente, com o enquadramento da
estrutura da Gare Intermodal de
Lisboa (GIL) desenhada pelo 
premiado arquiteto catalão Santiago
Calatrava.
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Horário de funcionamento: segunda a sexta das 9h-21h - sábado das 9h-19h   
geral@clinica-t.pt | www.clinica-t.pt | 913 747 437 | Alameda dos Oceanos nº26 A - 1990-136 Lisboa

A Clínica T surge de um projecto de querer fazer bem Medicina Dentária de
forma transparente, personalizada, profissional e com muita simpatia!

Estamos localizados na zona da Expo Sul (Lisboa) e dispomos de equipamentos
médicos de última geração num ambiente descontraído e confortável. Somos
uma equipa multidisciplinar, com experiência e know-how na área. 

Drª Teresa Sobral Costa

No próximo dia 21 de Maio, a ACIPN-
Associação A Cidade Imaginada do Parque das
Nações, realiza uma Tertúlia Comemorativa do
20º Aniversário da Expo’98 – Os Oceanos: um
património para o futuro.

Segundo a ACIPN, o 1º convite de participação
foi para António Mega Ferreira. O “pai” da
memorável Exposição que teve o desígnio de
comemorar os 500 anos da aventura dos por-
tugueses por mares e oceanos por desbravar,
não está presente por motivos pessoais como
teve a amabilidade de confidenciar: “Muito
agradeço o amável convite que me endereçou
para participar numa tertúlia comemorativa do
20º aniversário da EXPO’98. No entanto, desde
o princípio do ano que tenho vindo a rejeitar
convites semelhantes, por entender que, tendo

sido um dos protagonistas do evento, não me
cabe a mim proceder a evocações e balanços,
vinte anos depois. Melhor será, penso, que
sobre a EXPO falem os que hoje lá estão ou
sobre ela trabalhem. Obrigado, de qualquer
forma. Desejo o melhor sucesso para a ini-
ciativa.”

“Será uma oportunidade para se recorda-
rem histórias destes 25 anos passados
desde a constituição da Parque Expo,
mas, também, para se lançar e partilhar
interrogações ou caminhos para o futu-
ro do Parque das Nações,” refere a
ACIPN.

Com a presença dos CEO da Arena Atlântico
(Jorge Vinha da Silva) e da Climaespaço (João

Castanheira);
do biólogo marinho e diretor do
Oceanário (Miguel Oliveira); do artista plásti-

co Pedro Cabrita
Reis; do último dire-
tor de património da
Parque-Expo (Carlos
Barbosa); do presiden-
te da Associação
Náutica da Marina do
Parque das Nações
(Paulo Andrade), do
arquiteto e cronista no
Notícias do Parque (Diogo
Freire da Andrade), entre
outros convidados. 
21 de Maio de 2018 |
Salão do Hotel Olissippo
Oriente I 18h30
Apoio institucional Climaespaço
Engie. A entrada é Livre.

TERTÚLIA COMEMORATIVA 20 ANOS DA
EXPO 98

Dia 21 de Maio de 2018, no Salão do Hotel Olissippo Oriente pelas
18h30. A entrada é Livre. 



Seis meses depois da tomada de pos-
se, neste âmbito, é possível enumerar o 
que foi feito e o que falta fazer?
A educação é para uma freguesia jovem como 
o Parque das Nações um pilar fundamental de 
desenvolvimento e coesão territorial.
Como é sabido as competências das juntas de 
freguesia estão muito circunscritas às ativida-
des das AAAF/CAF (Primeiro Ciclo e Jardim 
Infantil).
No entanto, a relação de proximidade en-
tre a JFPN e os dois agrupamentos escola-
res (Eça de Queirós e Fernando Pessoa) e o 
bom relacionamento com as Associações de 
Pais estimula-nos todos os dias a ir além das 
nossas competências. É assim quando repa-
ramos acessibilidades, a iluminação exterior 
e o vídeo porteiro na EB Parque das Nações, 
ou melhoramos os equipamentos lúdicos do 
Jardim Infantil e os bebedouros na EB Vasco 
da Gama. 
Ir mais além é também garantir a segurança 
e inclusão das escolas na sua envolvente. Por 
exemplo no caso da Escola Infante D. Hen-
rique integrámos o equipamento escolar na 
rota de vigilância contratada pela JFPN para 
os seus equipamentos e melhoramos o siste-
ma de comunicações e telefones, entre muitas 
outras intervenções nos estabelecimentos de 
ensino público da freguesia.

E a as refeições na Parque das Nações?
Essa é uma questão que embora não seja 
ainda da nossa competência estamos a en-
vidar todos os esforços para resolver. Afi-
nal, nós também somos pais. Conhecemos 
bem o problema e temos tido uma boa re-
lação com a Associação de Pais da Parque 
das Nações no sentido de encontrar uma 
solução provisória até estar concluída a 
ampliação da escola.
Desde outubro de 2017 estamos a traba-
lhar com a Câmara Municipal de Lisboa 
num processo de delegação de competên-
cias das refeições escolares. Fizemos visitas 
a escolas de outras freguesias e elaborá-
mos um dossier que está em apreciação.
Nesta fase, a solução seria concentrar a 
confeção das refeições na Escola Infante 
D. Henrique que garantiria o transporte e 
o serviço empratado na escola Parque das 
Nações. Esta solução implica a adaptação 
da cozinha da Infante D. Henrique às novas 
exigências de serviço.
Como já afirmei, o processo de delegação 
de competências está em curso, mas tem 
de passar por três passos administrativos: 
ser aprovado em reunião de Câmara, na 
Assembleia Municipal e depois ser ratifica-
do em Assembleia de Freguesia.

Conclusão da segunda 
fase da EBPN
Qual o ponto de situação sobre cons-
trução da segunda fase da Escola Básica 
parque das Nações? 
O presidente da Câmara Municipal de Lisboa 
fez um ponto de situação muito completo na 
reunião pública descentralizada realizada no 
dia 09 de maio no Parque das Nações.
Felizmente é possível neste momento ter 
uma coincidência de vontades entre a Junta 
de Freguesia, a Câmara Municipal e o Go-

-
mentos de educação pública no Parque das 
Nações. No entanto, é necessário cumprir 
os procedimentos. 
Como foi anunciado pelo Fernando Medina, 
os projetos de arquitetura e especialidades 

-
tembro. Depois será necessário lançar os con-
cursos para as empreitadas.
A Junta de Freguesia do Parque das Nações 
tinha previsto fazer, provisoriamente, una inter-
venção no pátio de recreio da Parque das Na-
ções para melhorar as condições de utilização, 
enquanto não começam as obras de ampliação. 
No entanto, não vai ser possível esta interven-

ção porque coincide no tempo e no espaço 
com a realização de sondagens no terreno.

Há novidades sobre a nova escola pre-
vista para a zona norte da freguesia?
Segundo as informações da CML este novo 
equipamento já têm o projeto de execução 
concluído e neste sentido seria possível fazer 
a consulta para lançamento da empreitada. 
Neste caso, tudo depende do processo buro-
crático sobre a tutela de terrenos decorrente 
ainda da fase de extinção da Parque Expo e 
passagem dos ativos para o Estado. 

No Open Day da Escola Infante D. 
Henrique a Junta de Freguesia par-
ticipou com várias atividades ente 
as quais uma demonstração de judo. 
Quais são as principais linhas do pro-
grama da JFPN para 2019, no âmbito 
das AAAF/ CAF?
O Open Day da Escola Infante D. Henrique 
foi uma iniciativa importante para desmisti-

localizado num território entre dois bairros 
municipais.
A escola tem um corpo docente de grande 
qualidade, é frequentada por crianças de to-
das as origens e condições socioeconómicas 

-
terior. Não é nova, mas tem muito potencial 
para desenvolver atividades tanto para a co-
munidade escolar como para outras crianças 
da freguesia.
Na Infante D. Henrique queremos desenvol-
ver uma academia de judo, utilizando a sala 
para atividades da escola e para crianças de 
fora da escola.
O Desporto e a Cultura andam lado a lado na 
oferta pedagógica complementar que quere-
mos oferecer às nossas crianças.
Neste sentido, vamos também desenvolver 
academias de ténis e de atletismo e envolver 
as escolas na criação de Teatro Juvenil e do 
Coro infantil.
Estas ações serão articuladas com os respon-
sáveis dos agrupamentos escolares e, claro, 
com as Associações de Pais.

programa de férias teremos este verão? 
O programa “Há férias no Parque” é clara-
mente um projeto em que, com grande con-
vicção, vamos além das nossas competências.
Este ano pela primeira vez a oferta é alargada 
dos 3 aos 18 anos. Até agora o Há Férias no 
Parque” era dos 6 aos 14 anos.
A procura superou as nossas expectativas. Ti-
vemos 400 inscritos na fase de pré-inscrição, 

-
-

sidades das famílias e da vontade das nossas 

dia a dia a resposta positiva dos residentes e 
trabalhadores no Parque das Nações às inicia-
tivas da Junta de Freguesia.
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Mário Patrício
Educação é uma das prioridades
Desporto e Cultura reforçam ofertas extracurriculares

MÁRIO PATRÍCIO TEM A EDUCAÇÃO NA SUA LISTA DE PRIORIDADES NA GESTÃO DA JUNTA DE FREGUESIA DO 
PARQUE DAS NAÇÕES. MAIS LENTAMENTE DO QUE DESEJARIA, ALGUNS OBSTÁCULOS BUROCRÁTICOS VÃO SENDO 
ULTRAPASSADOS. ATÉ À CONCRETIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PARQUE DAS NAÇÕES NÃO VAI FICAR PARADO. 
DESPORTO E CULTURA REFORÇAM AS OFERTAS EXTRACURRICULARES.
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AMA 4/5 anos Grupo 2
Inicio da atividade das 9:45 às 10:15 
Entrada para o Balneário - 9:30
AMA 4/5 anos Grupo 1
Inicio da atividade das 9:00 às 9:30 
Entrada para o Balneário - 8:45
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Inicio da atividade das 12:00 às 12:45
Entrada para o Balneário - 11:45

el 2/3/4 - 8 aos 16 anos e        Nív
Inicio da atividade das 11:00 às 11:45
Entrada para o Balneário – 10:45

el 1 - 6 aos 12 anose       Nív
Inicio da atividade das 10:15  às 10:45 
Entrada para o Balneário - 10:00
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Assina lam-se , neste mês de  maio, os 20 anos
da aber tura da exposição mundial  Expo'98 que,
sob o tema “Os Oceanos, um Património para o Futuro”,
decorreu em Portugal até Setembro de 1998.
A realização deste importante evento, naquela que é hoje
uma parte substancial da nossa freguesia, obriga-nos a
recordar o que era este território. Sa liento em par ti-
cular, por uma questão de  opção pol í t ica, que
assumo, a  memória das gentes que então ocu-
pavam este  espaço e  os sacr i f íc ios vividos: nas
vilas operárias, entretanto desocupadas e terraplanadas,
na comunidade cigana que vivia na zona da atual estação
do Oriente e foi transferida para o Vale do Forno, nos mais
de 20 mil trabalhadores do comércio local que desapare-
ceu, nas fábricas e na indústria pesada desativada. 
Contudo, importa também recordar que esta intervenção
veio beneficiar uma área que era um ponto negro da cidade,
através da desativação das instalações militares, a desativa-
ção da lixeira e a selagem do Aterro Sanitário de Beirolas, a
despoluição e regularização da parte terminal do rio

Trancão, seguido do desenvolvimento do plano de urbani-
zação da zona de intervenção, da modelação do terreno,
da construção da galeria técnica e das infraestruturas
urbanas (viária, águas, gás e eletricidade, recolha de lixos
e frio e calor), da plantação e recolocação de árvores em
toda a zona de intervenção, bem como da criação de novas
acessibilidades à zona, nomeadamente a Ponte Vasco da
Gama, a deslocação da portagem da A1 de Sacavém para
Alverca, a Variante à Autoestrada do Norte e a linha de
metro da Alameda para a Estação do Oriente (primeira
estação intermodal construída em Portugal).
Assim, a Expo'98 impulsionou não só o início da requalifi-
cação urbanística e ambiental desta zona, mas também a
modernização e internacionalização da cidade de Lisboa,
razões que fundamentaram a posição que, à época, o PCP
assumiu publicamente:
“O sucesso do empreendimento cu ltural , cientí -
f ico e par t ic ipa tivo da Expo'98, assim como o plano de
realizações urbanísticas, viárias e ambientais, é a
demonstr ação objetiv a da  capacidade de rea li -

zação dos por tugueses , claramente contrastantes
com a situação geral do País e com a qualidade de vida das
populações. A Expo'98,  apesar das contr adições
e sobressaltos conhecidos, é a  demonstr ação
da vi tal idade da iniciativa  e  da  inter venção
públ ica desde que orientada para a defesa  dos
interesses do País e do Povo.”
Sendo verdade que o Parque Expo desenvolveu um espa-
ço urbano de qualidade internacional, tendo sido a primei-
ra e a mais reconhecida experiência portuguesa de gestão
integrada do espaço urbano, numa área de 340 hectares,
planeada, desenhada e gerida com recurso a tecnologias
digitais, constituindo-se como um caso de estudo de refe-
rência mundial, recorda-se contudo que momentos houve
em que legítimas e fundamentadas discordâncias se ergue-
ram. Nomeadamente, em torno da viabilização económica
da operação gerida por uma empresa de interesse público,
a Parque Expo, supostamente assente num autofinancia-
mento decorrente da exploração imobiliária, que só foi
extinta no final de 2016, após 5 anos de anunciada liqui-
dação, com um prejuízo de dezenas de milhões de euros.
Prejuízo reduzido perante o valor de endividamento inicial
da Parque Expo, e alcançado através da sôfrega venda dos

ativos lucrativos que detinha, Pavilhão de Portugal,
Pavilhão Atlântico, Oceanário e diversas parcelas de terre-
no, que inicialmente estavam afetas ao espaço e utilidade
pública, desvirtuando profundamente o projeto inicial.
A recente e atribulada transição da gestão privada deste
território para a gestão autárquica tem-se feito de forma
dolorosa para os residentes, surgindo novas e fundadas
dúvidas sobre modelos de delegação de competências. 
O PCP que acompanhou com vivo e empenhado interesse
cada uma das fases deste importante projeto, mantém a
sua atenção e participação ativa no dia-a-dia, junto da
população residente e trabalhadora, contribuindo para que
toda a Freguesia do Parque das Nações harmonize os
seus padrões urbanísticos e mantenha a liderança de
modernidade e qualidade do espaço público, exigindo que
se complete rapidamente a rede de serviços públicos
necessários, sobretudo ao nível da saúde e do ensino, con-
sistentes com os direitos e padrões nacionais. A posição do
PCP, então assumida, está, ainda, disponível em:
http://www.pcp.pt/publica/militant/237/p40.html
Para contactar a CDU do Parque das Nações, agendar uma
reunião, marcar uma visita ou colocar alguma questão,
poderá fazê-lo para: cduparquedasnacoes@gmail.com

Jorge Alves - CDU

“O sucesso do empreendimento cultural, científico e participativo
da Expo'98 é a demonstração objetiva da capacidade de 
realização dos portugueses”
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Diz-se na política que os primeiros 100 dias definem o
mandato. Diz-se que não há uma segunda oportunidade
para causar uma primeira boa impressão. Há também
quem diga que há sempre uma segunda oportunidade e
há ainda quem diga que 100 dias são uma parte ínfima de
um mandato que tanto tem para cumprir.
Do que se diz, importa realmente que em cada momento
saibamos refletir de forma crítica e ponderada o caminho
que percorremos e os objetivos a atingir.
Volvidos 180 dias da tomada de posse dos novos Órgãos
da Freguesia - Assembleia e Junta, importa com um olhar
factual fazer um breve balanço do trabalho desenvolvido,
mas essencialmente do modo e forma como estes órgãos
autárquicos iniciaram os seus mandatos e como se pode
projetar a sua missão no compromisso de cada um com o
território e a comunidade.
Para os eleitos do Partido Socialista há uma ideia forte –
Estamos perante um novo momento de construir um novo
futuro. Conscientes da necessidade de consolidar o Parque
das Nações como uma freguesia una de pessoas e luga-

res, assumimos claramente a vontade de ouvir e o debate
construtivo como pilares da ação para Fazer Acontecer.
Na Assembleia e na Junta, o objetivo tem sido claro, envol-
ver todos nas opções políticas e medidas a implementar.
Estar próximo dos agentes que diariamente promovem o
bem-estar, as Escolas, as Associações, as Entidades, as
Empresas, as Pessoas. Dialogar e fazer-se representar
com e nos Órgãos Municipais. 
Quando a Assembleia dá o seu voto favorável ao Plano e
Orçamento para 2018, promove o respeito pela represen-
tatividade democrática;
Quando aprova a constituição de Comissões e Grupos de
Trabalho, promove a partilha e valoriza o trabalho dos
Eleitos.
Quando o Executivo coloca no separador central da Rua
João Pinto Ribeiro, floreiras com a assinatura do arquiteto
Carrilho da Graça, uma referência da Exposição Mundial de
1998 promove a requalificação do espaço público e a coe-
são do Parque das Nações;
Quando realiza sessões de Chá com Livros, Ler no Parque

ou prolonga a abertura da biblioteca, promove a cidada-
nia, o entretenimento e o acesso ao conhecimento;
Quando redesenha a entrada da EB Parque das Nações
ou requalifica a rede de comunicações e sistemas de segu-
rança da EB Infante Dom Henrique, promove uma melhor
e mais segura Escola;
Quando alarga os tempos e as idades de acesso aos
Programas de Férias, promove a Infância e Juventude e o
bem-estar das famílias;
Quando tem ações tão simples como recolocar o Gil, a
nossa mascote, no seu espaço de vivência, está a promo-
ver e valorizar a nossa memória;
Quando assina protocolos de parceria na Área Social para
a formação de jovens ou desenvolvimento de atividades de
Crianças e Seniores, promove a igualdade e a vida ativa;
Quando o Executivo cria uma nova imagem e disponibiliza
um novo site, promove a modernidade, o acesso à infor-
mação e uma melhor comunicação.

Este momento de breve balanço, torna-se igualmente rele-
vante, no mês em que comemoramos 20 Anos da Expo ’98,
num misto de nostalgia e futuro, revisitar o território de
excelência e manter a ambição do seu momento fundador.
Continuar a Cidade Imaginada, hoje uma cidade alargada
com vivências quotidianas próprias, onde cada um sinta o
seu espaço e que o sítio que escolheu para viver tem a
qualidade de vida que ambicionou.
Sabemos que 180 dias são uma ínfima parte do tanto que
há para Fazer Acontecer - as escolas e centro de saúde, a
melhoria dos espaços verdes e de jardins icónicos, da
mobilidade e acessibilidades, o acesso a equipamentos
públicos, e sabemos igualmente que a vontade e o espíri-
to que nos move foi e é o nosso compromisso com a
comunidade do Parque das Nações.
Estamos no bom caminho - Assembleia e Junta. Importa,
agora, comemorar e dar os Parabéns aos 20 Anos da
Expo ’98.

180 DIAS E MUITO FUTURO

“Estamos no bom caminho - Assembleia e Junta. Importa, agora,

comemorar e dar os Parabéns aos 20 Anos da Expo ’98.
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POR UM PARQUE DE EXCELÊNCIA
PARA TODOS

No dia 22/5 assinalam-se 20 anos sobre a Abertura da
Expo 98.
Queremos lembrar e agradecer a todos os que contribu-
íram, de alguma forma, para a realização daquele evento.
Se não tivesse decorrido, não viveríamos aqui, quase tudo
o que hoje conhecemos como o nosso Bairro não existi-
ria, ou seria certamente muito diferente.
Consideramos que a melhor forma de lembrar a Expo 98
é pela preservação e manutenção dos espaços que foram
criados para o evento, respeitando as suas características
originais o mais possível. Muito mais do que fogos-de-
artifício ou espetáculos que podem num dia fazer refe-
rência ao passado, mas cujo impacto finda de imediato.
E é com essa ideia em mente que dia a dia nos empenha-
mos por Um Parque das Nações de Excelência para Todos,
levando a cabo uma política pela positiva.
Escola  Básica Parque das Nações 2ª  fase :
Desde o início do mandato, temos envidado esforços para
que uma das mais gritantes falhas na freguesia possa ser
resolvida com a maior brevidade: A conclusão da 2ª fase
da EBPN.

No passado dia 17/1/2018 apresentámos na AML um
requerimento a solicitar esclarecimentos:  
Qua l  a  data  par a o in íci o da  const r ução  da 2ª
fase  da EBPN?
É verdade que o  pro jeto da  Escola  está  a  ser
r ev isto,  para  diminuir  o número  de  sa las  e
equipamentos v isando diminuir  os  custos de
constr ução?
Tem a Esco la In fante  D. Henr ique capac idade
no  seu r e fe i tór io  para  in ic iar  de imedia to  a
confeção  das r efe ições? Ou terá de ser a lvo de
obras?
Irão r e fo rçar o pessoa l da  coz inha ( já  insuf i -
c iente  para  as necessidades  da EBIDH)  a tem-
padamente para dar  resposta  a esta  s i tuação? 
Como serão  t r anspor tadas as r efe ições  ent re
Esco las?
Quando  terá in ício  a  confeção  das r efe ições?
Em ma io  ob ti vemos as se guintes  r espostas:  
A construção da 2ª fase é responsabilidade da Parque
Escolar, até ao momento o pelouro não tem conhecimen-

to de lançamento de concurso.
Existe a informação que o projeto está a ser revisto, mas
não foi disponibilizada informação em concreto.
A presidente da AML solicitou uma reunião à Parque
Escolar no seguimento deste requerimento.
Recebeu ainda a informação que a cantina da Escola
Infante D. Henrique dispõe das condições e pessoal para
iniciar o fornecimento de refeições à EBPN.
Não satisfeitos com esta situação agendámos uma visita

à EBPN com duas vereadoras do CDS na CML, Assunção
Cristas e Conceição Zagalo. No dia 3/5 pudemos consta-
tar a realidade que as crianças têm no seu dia a dia,
tendo a visita decorrido à hora de almoço verificámos
também o tipo de refeições fornecido às crianças.
Fomos acompanhados pela Direção da Escola e pela
Associação de Pais, assim pudemos saber mais das limi-
tações que existem no dia a dia.
No seguimento da visita foi apresentada, pela deputada
Ana Rita Bessa, na Assembleia da República, uma série de
questões ao ministro, as quais aguardam resposta.
Ficámos satisfeitos quando verificámos que, também pela
pressão que temos feito, no passado dia 9/5 o presiden-
te da CML anunciou, na reunião descentralizada, que
decorreu na freguesia, que ele próprio teve uma reunião
para saber do andamento destas questões, pois o verea-
dor da educação não conseguia ser recebido pela DGES-
TE. Ficou a promessa do lançamento do concurso em
outubro de 2018. 
Saudamos essa decisão e ficaremos atentos ao cumpri-
mento desse prazo.
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Na passada quarta-feira, dia 09 de Maio, Dia da EUROPA,
em que se comemorou a Declaração de Schuman, que pre-
coniza um ideal europeu supranacional, e que veio dar ori-
gem às Comunidades Europeias (CEE, CECA e EURATOM),
onde a integração, o apoio regional e as liberdades eram
dos principais objetivos, o executivo do PS e do BE, que
gere a cidade de Lisboa, CENSURA os l isboetas e não
respeita os mais basilares direitos consagrados na nossa
Constituição e na construção europeia.
Para quem não teve conhecimento, foi no passado dia 09
de Maio que o executivo camarário teve a sua reunião des-
centralizada na freguesia do Parque das Nações, onde os
fregueses da nossa freguesia e da freguesia vizinha, Santa
Maria dos Olivais, podiam interpelar o executivo direta-
mente, com pedidos para resolução dos seus problemas
no seu bairro e/ou freguesia.
A reunião descentralizada seria sempre bem-vinda, seja
com este ou outros executivos, o PSD do Parque das
nações é sempre a favor de uma aproximação aos cida-
dãos, mas da forma como foi realizada por este executi-
vo NÃO. ASSIM NÃO!

Ora vejamos, o acesso de todos os fregueses à reunião
devia ser geral e ser reflexo de maior dinamismo, pluralida-
de e representação, mas ao PS e ao BE não lhes interes-
sa, pois evitaram de diversas formas a sua participação…
Senão vejamos:
1. A informação da reunião descentralizada apenas come-
çou a ser divulgada uns dias antes da mesma;
2. A divulgação foi efetuada de forma camuflada nos can-
tinhos dos sítios da internet das diversas autarquias envol-
vidas;
3. A inscrição de qualquer freguês era até dia 27 de Abril,
impossibilitando muitos de se inscreverem;
4. Depois, já com alertas da oposição ao executivo, a
Câmara de Lisboa, fez à pressa um folheto a divulgar a
reunião e mandou colocar nas caixas de correio das duas
freguesias;
Mas pergunta-nos o cidadão freguês do Parque das
Nações:
-“Quando colocaram esse folhe to?”
Lamentavelmente foi colocado na manhã do último dia em
que se poderiam inscrever! Sim, foi mesmo feito à “suca-

pa”. Muitas habitações não a receberam e quem recebeu
não conseguiu inscrever-se, 
… O FOLHETO FOI COLOCADO NA MANHÃ DO DIA 27 DE
ABRIL, ÚLTIMO DIA PARA INSCRIÇÃO….
Nem todas as pessoas vão à sua caixa de correio
todos os dias! Não deveria ser dado mais tempo?
Não… o Presidente MEDINA e o vereador ROBLES,
cer tamente, pensaram: “…quanto menos incómodo
tivermos melhor…”
Se esta já não era a melhor forma de chegarmos aos fre-
gueses o pior vem a seguir!
Quem se conseguiu inscrever, precisamente 18 cidadãos
de duas freguesias, em que o universo são mais de
Cinquenta Mil Cidadãos, apenas 0,036% , viram as suas
perguntas “meio respondidas”. E digo meio porque a
nenhuma foi dada solução imediata, mas sim para o futu-
ro próximo!
Mesmo estes DEZOITO cidadãos viram, por diversas vezes,
durante a semana que antecedia o evento, os seus telefo-
nes tocarem constantemente, e quem seria? Sim, eram do
gabinete dos vereadores do executivo a perguntarem qual
o tema de que iriam falar, tentando dessa forma desincen-
tivar a participação dizendo que esse tema já se encon-
trava escolhido, ou que já havia outros cidadãos que iriam
falar do mesmo, ou até que esse assunto está em resolu-
ção na sua rua ou no seu bairro…
É ESTA A PARTICIPAÇÃO QUE MEDINA e ROBLES QUE-
REM?
Para quê fazer Reuniões descentralizadas se não preten-
demos a participação das pessoas?

E, surpreendentemente, ouvia-se, já na reunião MEDINA e
ROBLES dizer:
- Vamos resolver… Isso vai ser tratado… ou brevemen-
te será resolvido…
Enfim, mais do mesmo, PROMESSAS…
MEDINA e ROBLES, queremos a ESCOLA BÁSICA PARQUE
DAS NAÇÕES CONSTRUÍDA!
MEDINA e ROBLES, queremos o nosso CENTRO DE SAÚDE
CONTRUÍDO!
MEDINA e ROBLES, queremos mais vagas nas nossas
escolas para os nossos alunos!
MEDINA e ROBLES, queremos melhor sinalização e tempo-
rização dos semáforos corretos!
MEDINA e ROBLES, queremos as ciclovias nos sítios cer-
tos, para que todos possam movimentar-se em conjunto!
MEDINA e ROBLES, queremos os nossos lugares de esta-
cionamento sem as DOCAS de Bicicletas, do projeto GIRA,
da C.M de Lisboa e EMEL, a ocuparem lugares dos carros!
Há alternativas…
MEDINA e ROBLES, queremos que façam políticas munici-
pais a favor dos Lisboetas e seus munícipes e fregueses do
PARQUE das NAÇÕES, não queremos show-off  de reuniões
que são só para inglês ver!

O PSD quer que as PESSOAS sejam ouvidas, mas com
seriedade! Não brinque com os fregueses, eles merecem
respeito!
(para envio de perguntas e/ou comentários, por favor
envie-nos e-mail para: 
psd.parquedasnacoes2017.2021@gmai l.com )

“Desde o início do mandato temos envidado esforços para que

uma das mais gritantes falhas na freguesia possa ser resolvida

com a maior brevidade: A conclusão da 2ª fase da EBPN

Carlos Ardisson
Nossa Lisboa/CDS

UMA VOZ POR TODOS
E PARA TODOS 
HÁ CENSURA EM LISBOA…

Francisco Bento - PSD





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.

A Expo’98 foi há 20 anos. Quem viveu aqueles quatro
meses de alegria e festa permanente em Lisboa, nunca
mais esqueceu. Foi um evento marcante para várias gera-
ções e para todo um país que soube assim mostrar ao
mundo a sua capacidade de fazer bem e superar-se. Um
bálsamo para a nossa auto-estima. E numa época em que
não havia redes sociais, nem selfies, nem viagens aéreas
low-cost, tudo foi vivido de uma forma ainda mais intensa e
apaixonada. Ficam as recordações desses dias irrepetíveis.

Acqua Matr ix - Todas as noites o som das sirenes
anunciava este espetáculo multimédia e de
fogo-de-artifício que decorria na Doca dos
Olivais. Produzido pela empresa ECA2
(que também colaborou nos Jogos
Olímpicos de Pequim), o Acqua
Matrix era uma alegoria ao destino
da Terra e marcava para muitos visi-
tantes o final perfeito de um dia
longo, cansativo mas inesquecível.

Adamasto r - Esta figura mitológica dos
Descobrimentos deu nome ao relógio que a
Swatch lançou meses antes da Exposição e que trazia um
chip carregado com um bilhete de um dia. Para além
de permitir a entrada no recinto, o chip ativa-
va uma série de jogos interativos no
Pavilhão da marca.

Amália  e Eusébio - O Pavilhão
dos Oceanos era o ex-libris da
Exposição e a sua principal atração
era o casal de lontras-marinhas
Amália e Eusébio. Todos queriam vê-
las e fotografá-las. Quando morreu, em
2013 (3 anos depois da lontra Eusébio), a
Amália tinha sido vista por 17 milhões de pessoas.
Duas crias do casal, Maré e Micas, continuam no
Oceanário.

Anúnc ios televis ivos - Criada pela agên-
cia Euro RSCG, a campanha de promoção
do evento incluiu três anúncios televi-
sivos rodados, no Mar Vermelho e em
Londres. Um sucesso em Portugal e
nos restantes mercados onde foram
exibidos. Ficou na retina o anúncio
dos bebés a nadar debaixo de água.

Cer imónia do dia nac iona l – Todas
as manhãs, pelas 11 horas, o Pavilhão de
Portugal e a Praça Cerimonial acolhiam os atos proto-
colares do respetivo dia nacional na presença das mais
altas figuras do Estado. As bandeiras eram hasteadas,
tocavam os hinos de Portugal, do país homenageado e da
Expo’98 e eram proferidos os discursos. Tudo culminava
com uma troca de presentes.

Exibição Náutica – Numa Exposição dedicada aos

Oceanos não podia faltar uma exibição náutica com deze-
nas de embarcações, desde moliceiros a navios oceano-
gráficos. Uma das grandes atrações era a fragata “D.
Fernando II e Glória”, última nau da Carreira das Índias,
reconstruída para a Expo’98 e que albergava
o Pavilhão das Comunidades
Portuguesas.

Fardas - Maria Gambina e José
António Tenente conceberam as far-
das para os funcionários e volun-

tários da Expo’98. Em
tons de azul, branco
e amarelo deram o
seu colorido à festa e
foram também uma imagem
de marca da Exposição. Existiram
15 tipos de fardas para as quais se
fabricaram 154.735 peças.

F i l as de  espera –
Eram uma constante nos

pavilhões temáticos e nos dos
países mais populares. Com a apro-

ximação do final da Exposição e
a maior afluência de

público, generaliza-
ram-se a todo o
recinto. Houve
esperas que dura-
ram 7 horas… Alguns
visitantes usavam o truque de
levar um bebé para escapar às filas.
Outros aguardavam serenamente

sentados nos famosos bancos de cartão.

Gi l – A mascote da Expo’98 ainda hoje faz as ale-
grias de miúdos e graúdos. Tornou-se num dos maiores
casos de popularidade da Exposição. Criada por

António Modesto e Artur Moreira,
caberia a uma criança de

uma escola de
Barrancos a
honra de o
batizar, numa
homenagem
ao navegador
Gil Eanes.

Logot ipo - O logótipo da
Expo’98 simbolizava o Mar e o Sol. Foi

concebido por Augusto Tavares Dias, diretor criativo
de uma agência de publicidade, que venceu o concurso
lançado em 1993 e para o qual foram apresentadas 1.288
propostas.

Mitos e Utop ias - Espetáculo residente no Pavilhão da
Utopia, com 4 sessões diárias. Idealizado por François
Confino e Philipe Genty, aliava técnicas tradicionais de tea-

tro a projeções de ecrã, efeitos estroboscópicos, fumos e
criaturas insufláveis numa viagem multimédia em torno dos
mitos e monstros dos Oceanos.

Olharapos - Os Olharapos,
Olharapas e Olhapins
eram criaturas fan-
tásticas, algu-
mas com 3
metros de
altura, que
deambulavam
pelo recinto da

Exposição animando
os visitantes e ajudando-os a

passar o tempo nas filas de espera para os
pavilhões. Surgiam onde menos se esperava, por vezes
acompanhados por músicos, bailarinos, cantores
ou malabaristas.

Pangea – A única
massa terrestre
que existia no
planeta, antes
da deriva dos
continentes,
deu nome à
música oficial da

Exposição. Da autoria de
Nuno Rebelo, esta composição épica

que ainda hoje nos emociona contou com a
participação da Orquestra Metropolitana de Lisboa e

diversos músicos portugueses consagrados,
como José Salgueiro ou Pedro Joia, a que se
juntava a voz de Isabel Silvestre.

Passapor te - Pode dizer-se que
foi a loucura da Expo’98. Muitos

eram aqueles que tinham
como grande desígnio

reunir o maior
número possível de
carimbos no seu pas-
saporte. Não raramente,
a espera pelo carimbo era maior que
a espera para entrar no pavilhão!

Pavi lhão da Água – Neste espaço
patrocinado pela Unicer, virado para a

pedagogia e sensibilização ambiental, o públi-
co tinha acesso a 20 jogos/experiências interativos

concebidos no Experimentarium de Copenhaga. O rigor
científico e o aspeto lúdico tornavam a visita obrigatória.
Em 2002 mudou-se para o Parque da Cidade no Porto,
estando atualmente a sofrer obras de requalificação.

Pav i lhão de Macau - Um dos pavilhões mais populares
na Expo’98. A fachada era uma réplica em ponto pequeno
da famosa Igreja de S. Paulo. À entrada os visitantes rece-

biam uma pataca para tentar a sorte no jogo, mas muitos
preferiam guardá-la como recordação. Em 2007 foi des-
mantelado e reconstruído no Parque da Cidade de Loures.

Pav ilhão da Rea lidade Vir tua l – Neste
pavilhão os visitantes podiam experimen-
tar sensações únicas numa emocionan-
te viagem vir tual às ruínas de
Oceânia, uma cidade perdida no
fundo dos mares. Foi um dos maio-
res sucessos da Expo’98. Em 2006,
o pavilhão da autoria do arquiteto
Manuel Vicente foi demolido para dar

lugar a um edifício de escritórios que
alberga atualmente a sede da Microsoft.

Peregr inação - Ao pôr-do-sol uma dúzia de máquinas
de peregrinar desfilava pelo recinto acompanhada

por 24 mais pequenas (peregrimóveis). A
procissão terminava junto ao Tejo com a
aparição de mais uma criatura fabulo-
sa, o Rhinocéros. Esta festa de rua
marcava simbolicamente o fim do
período diurno da Exposição, cen-
trado, sobretudo, na visita aos
pavilhões.

Praça Sony – Local emblemático da
Expo’98, foi palco de inúmeros concertos além

de transmissões televisivas no famoso Jumbotron.
Recebeu nomes como Lou Reed, BB King, Caetano Veloso
ou Ringo Starr, este no primeiro concerto de um Beatle em

Portugal. Continuou a acolher eventos até 2006,
altura em que foi desmantelada. 

Último dia – Todos quiseram mar-
car presença no encerramento da
Expo’98. Não admira, portanto, que
o último dia tenha registado a maior
enchente de toda a Exposição. Não
se sabe ao certo quantas pessoas

estiveram no recinto. Ao início da noite,
quando o número já ultrapassava os 220

mil visitantes, quando muita gente aguardava
mais de 2 horas para entrar, quando outros tantos milha-
res tentavam chegar ao local como podiam, os torniquetes
de acesso foram destrancados por motivos de segurança.
Apesar do caos, o sentimento generalizado era de alegria
e, sobretudo, muito orgulho. O espetáculo monumental de
fogo-de-artifício foi o clímax da festa. Emocionante e ines-
quecível! Cantou-se o hino e gritou-se por Portugal. Muitas
pessoas choraram. Ali, naquele momento, 500 anos
depois, Portugal voltava a ser o centro do mundo. A festa
continuou e durou até de madrugada. Com a saída dos
últimos visitantes a Expo’98 encerrava portas. Reabriria
dias depois, então já como Parque das Nações.

Fotos gent i lmente cedidas 
por  Al ice Cor tes

20 RECORDAÇÕES NOS 20 ANOS DA EXPO’98
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Associação de Moradores e Comerciantes do PARQUE DAS NAÇÕES

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

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

UMA LUFADA DE 
CULTURA NA FREGUESIA 
CASINO - DIA 22 DE MAIO, ÀS 21H30

Pelo segundo mês consecutivo, a AMCPN e o
Casino Lisboa, levam a cabo mais uma Tertúlia
Poética do Casino, desta vez numa homenagem à
poetisa SOPHIA de MELLO BREYNER
ANDRESEN. 

Exemplo único da poesia do enlevo e da realida-
de metafísica, SOPHIA será evocada através do
dizer de vários poetas anónimos, da música, do
canto lírico e até através da paleta de um pintor
que a irá retratar no decurso da noite. 
Será uma homenagem a uma das maiores poeti-
sas portuguesas. 
Como refere Alberto Lacerda da Távola
Redonda, “A sua poesia é de raiz trágica pois tem
a lucidez constante e agudíssima das antinomias.
A sua fome de absoluto é um desejo de realiza-
ção e não de fuga.”     
Ao prestar esta singela e merecida homenagem,
a AMCPN, não só pretende divulgar o amor à
poesia na sua vertente mais densa, como tam-
bém lançar na freguesia do Parque das Nações
uma lufada de cultura dirigida a toda a população. 
Caro leitor, se tem um poema seu, porque não
vem dizê-lo em público? Está feito o Convite. 

No decorrer desta tertúlia será feito o lança-
mento do segundo livro de José Rodrigues
Moreno: LISBOA A ORIENTE – MEMÓRIAS
DO PASSADO.

O AMBLÍOPE E O 
PARENTE POBRE  

Haja lucidez para perceber que ‘o rei vai nu’.
Se são importantes para o país e, até, para a
Europa e aqui na freguesia acontecem, só
mesmo por distração ou ambliopia não se per-
cebe a sua importância para a Freguesia Parque
das Nações.
Recentemente a Sociedade portuguesa – a
esmagadora maioria – tem-se apercebido de
quanta falta faz uma estrutura operacional, pre-
parada a montante da data em que haja um aci-
dente grave ou catástrofe, que, sem se anunciar,
derreta ou engula populações.
Falta-nos uma estrutura preparada para acudir
a essas mesmas pessoas indefesas; sejam elas
nossas familiares, amigas, pessoas anónimas,
VIP’s ou humildes, nacionais ou estrangeiras
que, diariamente connosco vivem, ou trabalham,
ou nos visitam ou, pendularmente, atravessam a
nossa freguesia.
A nossa ULPCPN – Unidade Local de
Proteção Civil Parque das Nações foi criada
com essa finalidade. Dizem os japoneses, a
quem fomos beber algum conhecimento, que,
em 86% dos casos de acidente grave ou catás-
trofe, o socorro nas primeiras 48 a 72 horas
é prestado pelas Unidades Locais até que os
serviços de Proteção Civil possam chegar
onde são reclamados. 
A nossa ULPCPN está consagrada no nosso
PLE – Plano Local de Emergência, aprovado e
enviado ao Pelouro da PCM – Proteção Civil
Municipal da CML. O nosso PLE está publicado
no sítio da internet da JFPN em https://www.jf-
parquedasnacoes.pt/jfparquedasnacoes/uplo-
ads/writer_file/document/593/ple_assina-
do_12466__1_.pdf
Tem sido ignorado, mas mantém-se em vigor. E,
enquanto estiver em vigor, preocupam-nos algu-
mas questões. Começando pelo princípio:
- Quem é o C-G – Coordenador-Geral da
ULPCPN, primeiro responsável por despoletar
o PLE e em que circunstâncias deve fazê-lo?
- A quem reporta o C-G imediatamente após
despoletar o PLE?
- Após despoletar o PLE, como comunica o C-
G com os seus Coordenadores de Operações,
da Logística e Voluntariado, das Comunicações e
Informação?
- Porventura conhece-os? Sabe os seus códigos
rádio para os poder chamar? Conhece o alfabe-
to internacional próprio para comunicações
rádio?
- Fazem testes regulares de comunicações
rádio e mantêm operacionais os walkie-talkies
distribuídos, ligados, com as baterias carrega-
das?
- Que intervenção teve a ULPCPN no
WebSummit 2017? E a que teve na preparação

do Festival da Eurovisão? E a que vai ter no
Festival SBSR 2018 para o mês que vem?
- Que contactos fazem os Coordenadores com
as populações?
- O que pensa o principal responsável pela
ULPCPN, quando o seu C-G, a 10 m do local,
não se dignou agradecer ao RSB – Regimento
de Sapadores Bombeiros, a formação graciosa
que vieram dar à nossa freguesia?
- Por que motivo – para além do desprezo –
foram desmanteladas as instalações adquiridas
para a instalação do COE – Centro de
Operações de Emergência da nossa freguesia,
consagrado no PLE em vigor, à revelia da
Assembleia de Freguesia?
- Sabe o C-G da ULPCPN por quantas zonas se
distribui a FPN? Sabe identificá-las através da
sua quadrícula de 50x50 m, se lhe chegarem
informações do terreno, ou tiver de dar ordens
aos voluntários no terreno? 
- Sabe este Executivo que a sua postura peran-
te o desprezo pelas populações, em matéria de
Proteção e Segurança, já é reconhecida pelas
respetivas entidades?
- Desde que tomou posse, quantos briefings
sobre a ProCivPN foram feitos pelo C-G?
Menos que zero não poderá ter sido.
De facto, as populações merecem [bem] mais!

Ao prestar esta singela e 
merecida homenagem, a
AMCPN, não só pretende 
divulgar o amor à poesia na sua
vertente mais densa, como 
também lançar na freguesia do
Parque das Nações uma lufada
de cultura dirigida a toda a 
população. 

A nossa ULPCPN – Unidade
Local de Proteção Civil Parque
das Nações foi criada com essa
finalidade. Dizem os japoneses,
a quem fomos beber algum
conhecimento, que, em 86% dos
casos de acidente grave ou
catástrofe, o socorro nas
primeiras 48 a 72 horas é
prestado pelas Unidades Locais
até que os serviços de Proteção
Civil possam chegar onde são
reclamados. 





O Rotary Prestigiou os
Profissionais da EXPO’98  

A EXPO’98 , Exposição Internacional  de Lisboa de
1998, decorreu entre 22 de maio e 30 de setembro,
e foi seu tema: ‘’Os Oceanos: um patri-
mónio para o futuro’’, com o propósi-
to de, então, comemorar os ‘500
anos dos Descobrimentos
Portugueses’. Um marco significati-
vo para o País e para Lisboa, pela
requalificação e revalorização de
uma zona ribeirinha, dando oportuni-
dade ao aparecimento de uma nova cida-
de, “O Parque das Nações”, com importantes
obras públicas (a Ponte Vasco da Gama e a Gare do
Oriente), que no presente fazem a diferença.
Como forma de assinalar a efeméride,  no dia 23 de
abril, o Rotary, que é um movimento de profissio-
nais, promoveu a comemoração do 20º aniversário
da realização da Expo 98, com profissionais que
foram relevantes para a construção e funcionamen-
to da exposição. 
Num primeiro momento, visitou-se a Gare do
Oriente (Gare Intermodal de Lisboa), acompanhado
pelo Presidente das Infraestruturas de Portugal, Eng.
António Laranjo, que esteve na organização da Expo
98 como responsável pela gestão do projeto da
Gare do Oriente e, posteriormente, seu administra-

dor. 
A Comemoração culminou com um jantar festivo

em que tivemos as intervenções do
Arquiteto Vassalo Rosa (Diretor da Área
de Urbanismo do Parque da Expo 98,
S.A., entre 1993-1999), do Eng. Óscar
Amorim (Comissão dos Sistemas de
Transporte para a Expo 98) e do Dr.
Paulo Martins (Comissão dos

Intercâmbios de Jovens-Rotary). Falaram-
nos, respetivamente, da operação urbanísti-

ca da Expo 98, dos transportes da Expo 98, que
dinamizaram o “Despertar do Parque das Nações”
e do Campo de Férias de Rotary International  Expo
98, promovendo os intercâmbios de jovens.
Este momento foi precedido pela excelência de dois
apontamentos musicais, um dueto de flautas de bisel,
com os flautistas Aurélio Martins e Carmen Rosa, e
o Coro das Nações dirigido pelo maestro Luís
Bragança Gil.
Porque o Rotary ‘Faz a Diferença’! Assim foi uma
noite que serviu para prestigiar os Profissionais da
EXPO’98.

Nubélia Bravo
(Presidente do Rotary Club Lisboa 

Parque das Nações, 2017-2018)
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Criar valor na juventude e promover 
intercâmbios culturais

Passado e Futuro
Num período em que se comemora o vigésimo ani-
versário da inauguração da EXPO’98, exposição
mundial que deu origem àquele que é hoje o
“nosso” Parque das Nações, a herança deixada atra-
vés da construção e transformação deste espaço
faz-me, como morador, sentir a responsabilidade de
continuar a dinamizar, modernizar e ao mesmo
tempo unificar este espaço.
O que significa METAMORFOSE?
Significa mudança, transformação de um ser em
outro ou de uma forma em outra ou até numa rea-
lidade (vida) em outra. Foi precisamente isso que a
EXPO’98 veio trazer a uma zona industrial, cinzen-
ta, esquecida e abandonada, dando-lhe vida, cor e
diversidade, colocando este Espaço no mapa de
Portugal e até no Mundo. 
Esta transformação, à qual chamo a metamorfose,
deve ser aproveitada também para outras finalida-
des, aproveitando o potencial de cada um, as suas
diversidades multiculturais e as suas experiências de
vida.
O que é o projeto METAMORFOSE? 
Tendo em conta que o Parque das Nações é a fre-
guesia mais jovem de Lisboa, o âmbito deste proje-

to consiste em trabalhar com jovens entre os 12 e
os 17 anos, maioritariamente da Zona Poente, mas
também das Zonas Norte e Sul da freguesia e
explorar o enorme potencial artístico que muitas
vezes desconhecem ter dentro de si.
Com este projeto pretende-se implementar uma
dinâmica e criativa Escola de Arte, divididos por 5
áreas (Teatro, Música, Dança, Arte Urbana e
Fotografia), nos quais os jovens podem desenvolver
o seu lado artístico com intuito de construírem um
espetáculo final a apresentar à Comunidade. 
Como ir ao encontro da METAMORFOSE? 
Faça parte deste projeto, seja um Mentor, ensine,
seja um exemplo para os jovens, através da sua arte,
forneça conselhos e, ao mesmo tempo, desafie os
mais jovens, dê uma direção, traga a sua Arte trans-
formadora/metamorfose para a vida destes “miú-
dos”.
Parcerias
Neste momento temos já o apoio institucional da
Junta de Freguesia do Parque das Nações e da Obra
Pastoral dos Ciganos – Olipandó.
Onde vamos estar para se inscrever?
Estaremos, dentro de uns dias, presentes no Arraial
dos Navegantes (stand Rotary Club Lisboa Parque
das Nações) a espalhar a mensagem e a divulgar a
METAMORFOSE. Não perca a oportunidade de
conhecer este projeto! 

METAMORFOSE – A
TUA ESCOLA DE ARTE

projetometamorfosepn@gmail.com
www.facebook.com/projectmetamorfose/Pedro Colaço 
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É já no próximo dia 3 de
Junho de 2018, pelas 10h00,
que decorrerá mais uma
Corrida do Oriente - Casino
Lisboa, na sua 17ª Edição. 

Este ano, voltamos ao Parque
do Tejo e aos espaços pedo-
nais do Parque das Nações,
com os percursos das provas
a percorrer os mesmos, bem
junto ao Rio Tejo e toda a sua
envolvente. 
O percurso da prova dos 10
Km (com cronometragem
individual) constará de duas
voltas a um percurso definido de 5 Km, e a
prova dos 2Km, designada de
Corrida/Caminhada para conviver, destinada a
todos, percorrerá os bonitos jardins do Parque
do Tejo junto ao Rio Tejo, tendo o seu início e
fim nos mesmos locais da Prova de 10 Km. 
Para a edição deste ano prevê-se a presença de
cerca de 750 participantes no conjunto das pro-

vas, que poderão contar com um ambiente
único proporcionado pela beleza ímpar do
espaço natural onde irão decorrer as provas.
Para além dos troféus a atribuir aos primei-

ros classificados da Classificação Geral, vai ser
oferecido a todos os participantes uma T-shirt
técnica e uma caneca comemorativa, ambas alu-
sivas ao evento.

A Corrida do Oriente – Casino Lisboa tem um
objetivo não lucrativo, de apoio a obras sociais,
visando este ano apoiar a Associação Navegar,

instituição com projetos humanitários, sociais e
culturais em Portugal, Cabo Verde e São Tomé e
Príncipe, e o pagamento da construção da Igreja
do Parque das Nações. 

VENHA PARTICIPAR NESTA FESTA DO DES-
PORTO, E TRAGA OS SEUS AMIGOS E TODA
A FAMÍLIA – AGUARDAMOS A VOSSA INS-
CRIÇÃO

Informações e inscrições no site 
www.corridadooriente.pt 
Acompanhe todas as novidades na nossa página
no Facebook.

17ª EDIÇÃO CORRIDA DO ORIENTE – CASINO LISBOA
3 JUNHO 2018 – 10H00

de 25 de junho a 27 de julho de 2018

9h - 17h30





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

email: pomardasmusas@gmail.com

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

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

Produtos Frescos 
à sua porta
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Já está aí o Programa Verão
2018. Dos 3 aos 103
anos, as famílias do
Parque das
Nações podem
participar em
inúmeras acti-
vidades gratui-
tas. E são
muito variadas:
HotWheel
(bicicleta e troti-
nete), Picasso
(expressão plástica),
Portuguese (jogos tradi-
cionais), Warrior (rugby),
Zorro (esgrima), RobinHood (tiro
com arco), Vet (veterinário por um dia), Star
(artes e espectáculo) e Balance (prevenção que-
das para +55). Tudo isto entre as 10h00 e as
13h00 aos Domingos, a partir de 3 de Junho até

22 de Julho, na Escola EBIJ Vasco da Gama.
Para participar só tem que se inscre-
ver no site oficial – 

www.highspirit.pt.

O Conceito
Actividades desportivas,
recreativas e artísticas, gratui-
tas para as crianças e sénio-
res, com vista ao encontro
inter-geracional e familiar e
introdução de conceitos de

saúde físico-mentais activos.

Objectivos 
São 3: 1º Dar; 2º Dar muito e 3º Dar

ainda mais.
E damos o quê? Proporcionamos experiências que
promovem a relação entre as gerações, netos com
avós, filhos com pais, e tudo isto gratuito. 
Utilizamos o desporto, a arte, a criatividade e a

alegria, para dar
corpo ao highspirit.
O highspirit tem como destinatários crianças dos

3 aos 10 anos de idade
que residem no código
postal 1990, seus pais e
avós. Os Pais e Avós não
necessitam de cumprir
este requisito. Os locais de
realização das actividades
também estarão exclusiva-
mente situados neste código
postal.

Como somos por todos, em
breve estaremos ao lado da
casa de todos os Portugueses.
Serão passados os valores prin-
cipais do rugby:  Integridade,
Respeito, Solidariedade, Coragem,
Paixão e Disciplina. Soa-lhe bem?
Raparigas, rapazes e adultos são
bem-vindos.

HIGHSPIRIT REGRESSA DIA 3 DE
JUNHO
O HighSiprit volta à Escola Vasco da Gama, aos domingos e tem, como 

mentor, João Chú e, como embaixadores, Catarina Gouveia e Pedro Górgia. 









As tertúlias Chá com Livros que
tiveram início, em Fevereiro
deste ano, são uma inicia-
tiva da Junta de
Freguesia do Parque
das Nações que
decorre da tentati-
va de promover a
participação da
comunidade em
iniciativas culturais,
nomeadamente a
leitura e a partilha de
experiências de leitura.
Este desejo de promo-
ção da leitura e da troca de
livros teve início com o projeto
Ler no Parque apresentado por mim
à JFPN, imediatamente aceite pelo então vogal
da cultura Figueiredo Costa, tendo daí resultado a
instalação e inauguração da  primeira cabine de
leitura em Setembro último (e digo primeira por-
que acredito que outras se seguirão). 
Qual o objetivo destas tertúlias? O Chá com
livros é um evento para adultos que visa criar
um espaço de partilha de experiências literárias,
desenvolver o espírito de partilha de livros e sus-
citar o interesse por novas obras, autores e
temas literários, promovendo um espaço de
encontro da comunidade de leitores do Parque
das Nações. As sessões são mensais e ocorrem
na primeira quinta-feira de cada mês, sob um
tema previamente definido. Em cada sessão have-
rá um dinamizador convidado, preferencialmen-
te autor/escritor com a sua área de interesse
relacionada ao tema da sessão. Deste modo, e
embora o público-alvo sejam os residentes e os
trabalhadores da Freguesia do Parque das
Nações, o evento é extensível também, como é
óbvio, a quem nos quiser visitar. 
A título pessoal, vejo nestes encontros uma exce-
lente forma de aumentar o nosso conhecimento
de novos livros e autores que, por uma razão ou
outra, desconhecíamos ou nunca tivemos oportu-
nidade de ler. O chá é apenas o mote para uma
noite bem passada (em todas as tertúlias é servi-
do  chá aos convidados e público presente). A ter-
túlia ocorre em  formato de mesa redonda e
todos são convidados a participar, trazendo os
seus livros favoritos, partilhando as suas leituras
mais marcantes, mostrando o livro ou livros que
andam a ler, numa conversa que se pretende infor-
mal e totalmente descomplexada. 
As tertúlias, cujas datas estão já agendados até final
deste ano de 2018, decorrem, até informação em
contrário, no bar Esplanando, situado no Parque
Tejo (embora possam vir também a ocorrer nou-
tros espaços do parque), todas as primeiras quin-
tas-feiras de cada mês, pelas 21h:30. Cada tertúlia
aborda um tema e conta com a presença de escri-

tores convidados que falam da
sua abordagem pessoal ao
tema em discussão.
Deixamos aqui a agen-
da das tertúlias já
ocorridas e por
acontecer para
que, numa próxi-
ma oportunidade,
se venha juntar a
nós. 

Programa e Temas
“Chá com livros”

1 fevereiro - Autores do
Parque

1 março - Ler Mulheres
10 abril - “As revoluções”

2 maio - O mar e os oceanos
5 de junho - Recorda Fernando Pessoa
3 de julho - Viagens
7 de agosto - Os clássicos
4 de setembro - Livros do mundo
2 de outubro - Música na Literatura
6 de novembro - Histórias da minha terra
4 de dezembro - Leituras do frio

Esta louvável iniciativa cultural já vem tarde, num
bairro que cada vez mais precisa de criar a sua
identidade própria. De parabéns estão sem dúvi-
da as incansáveis  organizadoras, Vera e Madalena
que, com a colaboração de uma equipa de volun-
tários e  sob orientação de Alexandra Maurício,
tentam fazer do Parque das Nações aquilo que
ele verdadeiramente deveria ser: um espaço de
partilha de culturas. Contamos consigo, querido
leitor, nos próximos encontros. Posso garantir-
vos que são encontros culturais desprovidos de
intelectualismos bacocos onde se fala de autores,
de livros e de literatura na sua mais profunda e
estreita relação com este jogo que todos anda-
mos a jogar e que se chama vida.
Junte-se a nós!

O Chá com livros  é um evento
para adultos que visa criar um
espaço de partilha de 
experiências literárias, 
desenvolver o espírito de 
partilha de livros e suscitar o
interesse por novas obras,
autores e temas literários, 
promovendo um espaço de
encontro da comunidade de
leitores do Parque das Nações. 
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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

AS TERTÚLIAS
LITERÁRIAS 
DO PARQUE
Por: Carmo Miranda Machado
carmomachado@me.com



PARQUE DAS NAÇÕES EM LEGO
Entrevista a: André Miguel Vaz Pinto

Apresentação: 
André Miguel Vieira Machado Vaz Pinto, 39
anos, pai de dois maravilhosos filhos, Luís e
Miguel de 6 meses e 4 anos, casado com uma
mulher extraordinária, Filipa Diamantio.
Licenciado em arquitectura pela Universidade
Lusíada de Lisboa; Trabalhei em ateliers de
arquitectura até há 6 anos. Actualmente tra-
balho como arquitecto no grupo “Farmácias
Holon” desempenhado as funções de gestor
de manutenção e licenciamento e de respon-
sável pelo merchandising da marca.
Natural do Fundão, resido no Parque das
Nações, há 6 anos, mas já frequentava muito
esta zona enquanto namorava com a minha (na
altura futura) mulher que, já, aqui residia.
Depois de casados, aqui, continuamos a morar,
naquela que é a minha zona preferida para resi-
dir em Lisboa. Adoro a proximidade ao rio, a
organização urbanística do bairro, os espaços
onde as crianças podem brincar ao ar livre, a
existência de todos os serviços de que precisa-
mos, no nosso dia-a-dia, a oferta de opções de
entretenimento, a variedade de restaurantes…

Como (e porquê) surgiu este hobbie?
Desde que me recordo o meu brinquedo favo-
rito é Lego e passava horas a construir peças
em Lego. Quando cresci, deixei de brincar e,
inclusivamente, a minha mãe doou os meus…
Quando tivemos o nosso primeiro filho come-
cei a comprar novamente Lego para brincar e
colecionar. Depois comecei a entusiasmar-me, a
comprar peças e  a testar algumas ideias e, rapi-
damente, voltou a vontade de “ brincar com
Lego todos os dias”.
Por sugestão da minha mulher passei a fazer
parte da PLUG - Associação Portuguesa de
Utilizadores de Lego ficando ainda com uma
maior vontade de mostrar o que sou capaz de
fazer com Lego.
Comecei por fazer motas (e rapidamente fiquei
conhecido por isso), mas comecei a procurar
outros desafios como por exemplo: arquitectu-
ra, microescala, camiões, carros, comboios e
por aí a fora.

Até onde o levou esta iniciativa?
A minha primeira mota foi publicada num dos

maiores blogues de Lego https://www.brothers-
brick.com/ . Desde essa altura que procuro con-
seguir ser publicado em livros da especialidade
e quem sabe em colocar algum Moc (my own
creation), na Lego House.

Quantos legos relacionados com o PN já
construiu?
Construções do Parque das Nações, até ao
momento, tenho a Torre Vasco da Gama, a sede
da Vodafone e metade da zona onde foi a
Expo’98. Gostava muito de poder ter o Lego

relacionado com o Parque das Nações e Torre
Vasco da Gama expostos num local de referên-
cia.
Pretendo fazer a totalidade da zona do recinto
onde decorreu a EXPO 98, à escala a que cons-
truí a sede da Vodafone, mas ainda vou levar
alguns anos a adquirir as peças necessárias.

Qual o preferido e qual o próximo a cons-
truir?
Como preferido neste momento tenho a loco-
motiva da CP 1400, com um total de 14 mil

peças. No momento estou a trabalhar em duas
construções: uma ilha com um náufrago e pira-
tas e um Ferrari 312 de 67.

Como reagem os seus filhos em relação a
este hobbie?
O Miguel, o meu filho mais velho, adora acom-
panhar as minhas construções e aproveita para
fazer sempre pedidos do que gostava que eu
fizesse. Felizmente respeita muito as construções
do pai e não há acidentes, também já adora fazer
as suas construções e comparações.
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O nascimento do seu primeiro filho

e o incentivo da mulher, Filipa,

levaram André a voltar ao seu

grande passatempo de criança e a

recriar alguns dos equipamentos

mais emblemáticos do Parque das

Nações. Depois de reacendida a

paixão pelo Lego o objectivo,

agora, é a recriação, peça a peça,

da totalidade da zona que serviu

de recinto para a EXPO 98.



   
 André Miguel Vaz Pinto
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De que forma é que este hobbie é impor-
tante na sua vida?
Este hobbie é o meu escape do stresse diário
que permite que volte a ser criança.

A possibilidade de poder construir tudo o que
gostava de ter ou que imagino é como viver mais
um sonho. Sem dúvida que o Lego faz parte de
mim e da minha maneira de ser.  

“Gostava muito de poder ter o Lego, relacionado com o
Parque das Nações e Torre Vasco da Gama, expostos num
local de referência.”
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POR UM MUNDO MELHOR

Chef Cláudia Salú
MISS SAIGON - COZINHA VEGETARIANA DO MUNDO
www.miss-saigon.pt

250 Grs. de noodles de arroz;
1 couve chinesa (cortada ao comprido);
150 Grs. de cogumelos laminados;
150 Grs. de rebentos de soja frescos; 
1 cebola roxa laminada;
6 mini nabos ou rabanetes;
3 dentes de alho picados;
1 colher de sobremesa de gengibre fresco rala-
do; 
1 cenoura laminada;
Sal, azeite e molho de soja qb.;
Cebolinhos frescos cortados 1 cm de compri-
mento;
3 colheres de sopa de oleo de sésamo;
Sementes de sésamo pretas para finalizar;
50 Grs. de caju ou amendoins para finalizar.

Nota: Todos os produtos e ingredientes utiliza-
dos na receita são biológicos.

Preparação: Dourar em azeite a cebola, o
alho e adicionar os legumes, rebentos de soja,
cogumelos e sal. Adicionar o molho de soja e o
óleo de sésamo e depois de salteados reservar
os legumes.  Cozer, à parte, a massa de arroz
em água e sal com um fio de azeite por 3
minutos e escorrer. Colocar a massa em espiral
e os legumes salteados à parte. Acertar o sal e
o molho de soja (sem glúten) e finalizar com
caju ou amendoim, sementes de sésamo pretas
e cebolinho.

Bom Apetite !

Massa de arroz com molho de shoyu, sésamo e cebolinho a 
acompanhar com vegetais salteados.

Neste nosso 20º  ar t igo no NP,  quisemos dedicá-lo aos 20 anos da Expo 98 e
aos nossos 10 anos de existência como empresa  no Parque das Nações.
Representamos,  através de um prato vegano e sem glúten, os vulcões de
água, um dos símbolos de explosão da  energia e de renovação que foi este
grande evento para a cidade de Lisboa, para o país e para o Mundo.

MEDICINA DENTÁRIA . PEDIATRIA . PSICOLOGIA CLÍNICA . FISIOTERAPIA 

Trata-se da 
sua felicidade

www.clinicabrilliant.com
Rua das Musas 9D
1990-165 Parque das Nações – Lisboa
218 278 208 / 934 306 242
geral@clinicabrill iant.com

Medicina Dentár ia
Dra. Carla Neves
Dra. Clara Panão
Dra. Taíse Cabral

Dr. Gonçalo Cachado
Dra. Joana Caría

Pediatr ia
Dra. Maria José Morgado

Psicologia
Dra. Joana Sampaio

Fis ioterapia
Terapeuta Bruna Santos



O Hotel Tivoli Oriente foi um dos primeiros
hotéis a surgir no Parque das Nações, após
a Exposição Mundial de 1998. O que levou a
cadeia Tivoli a apostar nesta localização?
A Expo 98 e a requalificação feita na zona orien-
tal da cidade tornou o Parque das Nações numa
área estratégica bastante atractiva. A proximida-
de com o Aeroporto Internacional de Lisboa, a
acessibilidade e o suporte a nível de transportes
públicos foram determinantes para a criação de
um novo polo empresarial e para o desenvolvi-
mento a nível turístico. A Tivoli Hotels &
Resorts apostou sempre em destinos fortes e
estratégicos para os seus hotéis e, como cadeia
hoteleira de relevo no panorama nacional, esta
era sem dúvida uma localização fundamental.

Como tem sido a operação do Hotel Tivoli
Oriente numa zona que se encontra em
constante crescimento nestes últimos 20
anos?
O Parque das Nações registou um desenvolvi-
mento notável nestes últimos 20 anos. A locali-
zação de grandes empresas nacionais e multina-
cionais nesta zona, a proximidade com a Feira
Internacional de Lisboa (FIL) e a Altice Arena,
são factores que contribuem significativamente
para a dinamização desta área. O mercado cor-
porativo representa uma percentagem impor-
tante no negócio do Tivoli Oriente. A escolha
do nosso Hotel e do nosso Centro de
Congressos para eventos nacionais e interna-

cionais, tornam-nos num hotel de referência na
área de Meeting Industry. No entanto, temos
assistido a um crescimento turístico significativo
na cidade de Lisboa nos últimos anos e o Hotel
Tivoli Oriente tem-se adaptado também a essas
mudanças, destacando-se pela excelência de
serviço e criando produtos e serviços para o
turismo de lazer e para as famílias que visitam a
cidade.

Em 2016 a Tivoli Hotels & Resorts foi
adquirida pela Minor Hotel Group. Que
alterações se registaram no Hotel Tivoli
Oriente com a esta mudança de gestão?
A aquisição da Tivoli Hotels & Resorts pela
Minor Hotel Group representou a entrada do
grupo na Europa e América Latina, destinos nos
quais ainda não detinha nenhuma unidade hote-
leira. No entanto, permitiu também aos Hotéis
Tivoli a possibilidade duma projecção mundial e
crescimento incríveis com a integração num
portefólio de 161 hotéis. A fusão entre a expe-
riência local e expertise internacional resulta-
ram em alterações significativas em todos os
nossos hotéis, e o Tivoli Oriente não foi excep-
ção. Em 2016 foram remodelados 200 quartos
do Hotel, bem como o Centro de Congressos.
Já em 2017, apostámos na alteração dos concei-
tos de restauração, reforçando a nossa oferta,
tornando o hotel mais apelativo não só para os
turistas, mas também para a comunidade local.
No exterior do Hotel, criámos a esplanada
Tivoli Café, o local ideal para tomar uma refei-
ção leve num ambiente descontraído. No res-
taurante T-Bone, a estrela é a carne. Com uma
decoração contemporânea, é perfeito para um
almoço de negócios ou em família, já que aos
domingos dispomos de serviço de brunch entre
as 12h e as 16h com uma área reservada para
animação infantil. No SKY BAR Oriente, locali-
zado no 16º piso, e que reflete na perfeição a
modernidade da cidade de Lisboa, é possível
beber um cocktail e desfrutar de um magnífico
pôr-do-sol com uma vista 360º sobre o Rio Tejo
e o Parque das Nações.

Numa indústria em constante transforma-
ção, quais são as perspectivas para o Hotel
Tivoli Oriente nos próximos anos?
Pretendemos manter-nos na vanguarda, como
um hotel de referência na cidade de Lisboa,
acompanhando as tendências de mercado e
adaptando a nossa oferta, com conceitos

inovadores. Estão previstas inter-
venções nas áreas de alojamen-
tos e restauração, com a remo-
delação de 80 quartos e áreas
públicas, bem como várias novi-
dades na nossa esplanada, restau-
rante e SKY BAR. Queremos ser
uma unidade viva e participativa,
trazer uma nova dinâmica ao
Parque das Nações, criar siner-
gias estratégicas com as entida-
des locais e a comunidade local
para um crescimento conjunto
por mais 20 anos.

TIVOLI ORIENTE UM HOTEL EM
CONSTANTE EVOLUÇÃO

Em época de comemoração dos 20 anos da inauguração da Expo 98, e numa altura em que o turismo em Lisboa atinge recordes

históricos, Rui de Sousa, Director-Regional de Operações e Director-Geral do Hotel Tivoli Oriente, descreve-nos como é que o

icónico Tivoli Oriente tem vivido este crescimento e quais as perspectivas de futuro. 
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Sky Bar Oriente

Esplanada Tivoli Café

Restaurante Tbone
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20 anos | 20 palavras
Por: Diogo Freire de Andrade

1. Visão! Pegar num espaço de cidade que esta-
va morto e usá-lo para a candidatura de um
evento à escala mundial. Graças a António Mega
Ferreira e Vasco Graça Moura Lisboa ganhou
esta oportunidade.

2. Oriente – A Exposição foi para oriente para
evocar os descobrimentos. 500 anos antes tam-
bém Vasco da Gama se aventurou para o orien-
te descobrindo o caminho marítimo para a
Índia.

3. Realização. Depois de vencermos o concurso
e de escolhido o local para a sua realização era
preciso construir, António Cardoso e Cunha
com organização e planeamento fez acontecer. 

4. Lições. Como fazer e como não fazer. Com
Sevilha aprendemos a não fazer o mesmo, a
Expo’92 era uma feira de vaidades em que cada
pavilhão queria ser mais e melhor que o vizinho,
na Expo’98 foi pedido aos países participantes
para esquecerem os grandes pavilhões e se con-
centrarem nos conteúdos. Já com Barcelona, em
que organizaram os Jogos Olímpicos também
em 1992, aprendemos a pensar mais à frente,
fizemos a Vila Expo e todos os Pavilhões tinham
de ter uma utilização no Pós-Expo.

5. Equipa. Que
super equipa
Parque Expo!
Formou-se uma
equipa de exce-
lência. Vieram
profissionais de

todos os lados para se agregarem e oferecerem
uma mais-valia ao projeto.

6. Oceanos. Na Expo a relação com a água sem-
pre foi primordial. A começar pelo tema da
Exposição, “Oceanos, um património para o
futuro”, todos os pavilhões tinham os seus con-
teúdos ligados aos oceanos. Foi pedido pela
organização para promoverem uma responsabi-
lidade para a preservação dos oceanos.

7. Rio. A relação dos lisboetas com o rio é for-
tíssima. Sempre se usou o rio para trabalhar,
transportar, circular e para lazer. Nós temos a
sorte de ter 5 km de rio mesmo à nossa porta.
Só há pouco tempo a Cidade começou de uma

forma envergonhada a abrir-se ao
rio. Todos os terrenos junto ao rio
pertenciam ou ao Porto de Lisboa
ou à Marinha, estão finalmente a
cair algumas barreiras, estão final-
mente a dar o rio aos seus donos,
os lisboetas!

8. Urbanismo. Foi graças ao
Arquiteto Vassalo Rosa que temos
uma cidade equilibrada entre habi-
tantes e empresas. Uma cidade bem
desenhada com hierarquias, com
um traçado coerente e rico em ter-

mos de vivências. Foi o Pai do Plano Urbanístico.

9. Exposição. Que exposição! Brilhante a todos
os níveis. De 22 de maio a 30 de setembro teve
11 milhões de visitantes. A última exposição do
século com mais de 5.000 eventos musicais
trouxe uma lufada de ar fresco à cidade de
Lisboa.

10. The day after. 1
de outubro de
1998. O que vai
acontecer no dia a
seguir à Expo?
Havia o receio que
tudo parasse no
pós-festa. Mas não houve ressaca, com a mesma
energia e vitalidade a dinâmica continuou agora
já sem a música, sem o fogo-de-artifício, mas
com muito trabalho e muita garra.

11. Construção. Para além da Exposição era
necessário desenvolver toda a área envolvente.
Antes, durante e depois da Expo era preciso
vender os terrenos, era necessário construir os
edifícios, era essencial fazer a cidade. Hoje em
dia há a ideia que quem construiu o Parque das
Nações foram as grandes empresas. Mas não foi
isso que aconteceu, foram as Cooperativas de
habitação e pequenos construtores que deita-
ram mãos à obra e arriscaram tudo onde só
havia lama e incertezas.

12. Legado. A zona do Parque das Nações ganhou
um legado espetacular. O legado da Expo é enor-
me. Uma área urbana bem pensada, com trans-
portes através da Gare do Oriente, edifícios dos
mais visitados em Lisboa como o Oceanário e o
Museu do Conhecimento, uma sala de concertos
e eventos que rivaliza com as melhores do
mundo como o Pavilhão Atlântico (Altice Arena),

o Pavilhão de Portugal que ainda vai
dar muito que falar, o Centro de
Exposições – FIL que recebe todas
as grandes exposições de Lisboa.
Para além dos edifícios há que des-
tacar as áreas verdes onde tantos
lisboetas passam os fins-de-semana
como o Parque Urbano, o Jardim da
água e a Alameda do Oceanos.

13. Infraestruturas. Uma das infraestruturas que
mais nos orgulha é o sistema de recolha de lixo
utilizado no Parque das Nações. É um sistema
moderno, limpo, eficaz e que prescinde dos
camiões de lixo. Este sistema foi adotado pela
Parque Expo e já tinha sido testado em várias
cidades, nomeadamente em Barcelona onde foi
implementado na aldeia olímpica em 1992.

Neste momen-
to já há 50 cida-
des europeias a
utilizar este
método de
recolha de lixo.

14. Sucesso. E o sucesso aconteceu. Um exem-
plo espetacular de reconversão urbana.
Habitantes, empresas e visitantes são unânimes,
o Parque das Nações, poucos anos após a Expo,
já era um sucesso.

15. Freguesia. Foi uma vitória termos consegui-
do que o espaço do Parque das Nações fosse
uma freguesia só nossa. Já não pertencemos a
dois Concelhos, Lisboa e Loures e a três
Freguesias, Olivais, Moscavide e Sacavém. 

16. Manutenção. Vamos manter o nosso legado.
Só conseguiremos manter o nível de excelência
se houver manutenção por parte da Junta de
Freguesia, da Câmara Municipal e de todos os

que cá vivem, trabalham e nos visitam. O espaço
público tem de ser acarinhado, as infraestruturas
acompanhadas e aperfeiçoadas, os jardins rega-
dos e tratados.

17. Consolidação. Depois da construção de
quase todos os terrenos para habitação e servi-
ços é necessário, agora, consolidar o território.
Quando falo em território estou a pensar em
vários níveis. Dentro dos 330 hectares ainda há
alguns edifícios a construir. Ainda há alguns equi-
pamentos a implantar como o Centro de Saúde
e Escolas. Fora dos 330 hectares, mas ainda den-
tro da Freguesia, há vários terrenos que também
vão começar a ser construídos, como, por
exemplo, por trás da Gare do Oriente. E há tam-
bém outros terrenos à volta da nossa Freguesia
que vão começar a ser desenvolvidos como, por
exemplo, os “Jardins do Braço de Prata” ou a
Matinha. Com a fase positiva do imobiliário é
natural que o bom exemplo do Parque das
Nações se espalhe e alastre para as freguesias
vizinhas.

18. Rubro. O mercado imobiliário no Parque das
Nações está ao rubro. Neste momento há falta
de espaços para vender ou arrendar. É necessá-
rio avançar com os projetos que estão parados
no sentido de fornecer ao mercado novos escri-
tórios para recebermos mais sedes de empresas,
comércio e serviços.

19. Obrigado. Esta Freguesia deve à Parque
Expo’98 a sua existência, durante os seus mais
de 20 anos de vida foi uma empresa ágil, inova-
dora e competente, símbolo do talento portu-
guês. Obrigado Parque Expo’98.

20. Futuro. Para terminar lanço um desafio. O
que será o Parque das Nações daqui a 20 anos?
Vamos ser inovadores, dinâmicos e positivos e
com toda a certeza o Parque das Nações será
cada vez mais um sucesso!

19. Obrigado. Esta Freguesia deve
à Parque Expo’98 a sua 
existência, durante os seus mais
de 20 anos de vida foi uma
empresa ágil, inovadora e 
competente, símbolo do 
talento português. Obrigado
Parque Expo’98.



MYRIAD  
EXPERIMENTE O SONHO

Mistic River, Passion Fruit Daiquiri e Mojito de Frutos Vermelhos são, apenas, 3 de muitas 

sugestões oferecidas pelo experiente barman do River Lounge Bar, Nuno Graça.

http://www.myriad.pt/

River Lounge Bar - Um espaço para relaxar, com animação musical diária. Disfrute de um momento de descontração, enquanto

aprecia um cocktail e o pôr-do-sol. Este é um espaço único onde encontra uma diversidade de cocktails e deliciosos snacks, 

sempre com uma maravilhosa vista para o rio Tejo.  Diariamente, das 09:00 as 02:00.
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Mistic River
Vodka
Amarguinha
Blue curação
Sumo de limão

Passion Fruit Daiquiri
Rhum
Sumo de limão
Maracujá

Mojito de Frutos Vermelhos
Rhum
Lima
Framboesas
Mirtilhos
Amoras
Soda



Crónica de Catarina Figueira 

20.º aniver-
sário da EXPO’98:

parece que foi ontem!
Todos nós temos ainda bem presentes na
memória este evento megalómano que veio
revolucionar por completo a vida e a
arquitectura da zona oriental da cidade.
Parece mesmo que foi ontem mas… já
passaram 20 anos desde a EXPO’98.
No dia 22 de Maio, data em que há
duas décadas os portões da grande
exposição se abriam a milhares de
curiosos, o Pavilhão do Conhecimento
volta a ser dos Mares. O oceano conti-

nua a fazer parte da iden-
tidade e da progra-

mação do museu
desenhado pelo

arquitecto
Carrilho da Graça e neste dia, entre as 10.00 e as
16.00, várias instituições que produzem conheci-
mento sobre o mar mostram ao público o que
mudou nos últimos 20 anos. Inaugura-se tam-
bém a exposição “Skeleton Sea”, da autoria de
dois artistas plásticos e praticantes de surf que
constroem esculturas a partir de lixo recolhido
nas praias e no mar. 

Aladino
Nesta temporada o encenador Filipe La Féria
escolheu para mostrar aos mais novos Aladino,
a adaptação para musical do conto árabe Mil e
uma Noites. Já várias companhias levaram à
cena esta história, mas poucas terão consegui-
do um resultado tão surpreendente. Pegando
na receita que costuma usar nas peças dos mais
crescidos, La Féria encheu este espectáculo
infantil de luz, som e cor, figurinos irrepreen-
síveis, cenários exóticos inspirados no
Oriente e coreografias que nos fazem querer

saltar da cadeira
directamente

para o palco.
Esta versão segue
o texto original que
enaltece os valores da
liberdade, da tolerância e da solidariedade
e que, além de cativar pela sua magia e
fantasia, é também uma lição de humani-
dade. Para ver todos os sábados e domin-
gos, às 15.00, no sítio do costume: o
Teatro Politeama. 

Aventuras em Monsanto
Está particularmente vocacionado para festas
de aniversário – daquelas que encantam qual-

quer miúdo porque têm insufláveis, pis-
cina de bolas, redes para trepar

e circuitos para

explorar – mas
quem não recebeu convite tam-
bém não fica de fora. A equipa do Hello
Park, situado em Monsanto, mesmo à entra-
da do Parque da Serafina, em pleno pul-
mão da cidade, arranjará maneira de
garantir a animação da sua família. Da
escalada ao arvorismo, das pinturas
aos carrinhos a pedal e à aranha de
cordas, há muito onde os mais novos
gastarem energias. Há também uma
esplanada, a Green House, pronta
para servir as barrigas mais esfomea-
das, as bocas mais gulosas e as gargantas

mais secas. 

Código Bebé
Nem toda a gente sabe

mas o Museu das Comunicações guarda histórias fan-
tásticas que nunca foram ouvidas antes: cabos sub-

marinos que falam com peixes, árvores que trocam
cartas entre si e até pombos que levam mensagens
de amor secreto! Bebés e crianças, pais, avós e
educadores: estão todos convidados a explo-
rarem novas formas de comunicação através
das texturas, dos sons e das histórias que se
contam sobre o mundo das comunicações.
Em Junho (dia 12), o tema da oficina é “Bebés
Futuristas” e o ponto de partida é uma mesa
que muda de cor. Não se esqueça de marcar.

Quem deixou tudo de pernas
para o ar?
A frase que acabou de ler poderia ser proferi-
da por qualquer pai ou mãe à beira de um ata-
que de nervos mas desta vez a culpa não é da
criancinha. Quem está virado do avesso é o

Museu Berardo e é preciso voltar a colocar
tudo no sítio. No meio dos quadros e de

outras peças de arte moderna existe uma
casa que está toda

desarrumada:
os objectos

do dia-a-dia
foram mistura-

dos e apareceram
nos sítios mais imprevisíveis. A

lupa mágica dos mais novos vai ser
preciosa para descobrir o seu lugar.
Tome nota na agenda da família: esta
actividade decorre no dia 27 de
Maio, domingo, às 11.00.

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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RESTAURANTE MAR
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O aquário, de 1700 litros, com marisco vivo, e
o balcão de peixe fresco, como nos merca-
dos, são os primeiros pontos que chamam a
nossa atenção no Mar. A mais recente maris-
queira do Parque das Nações orgulha-se de ter
peixe do mar e marisco português para ofere-
cer aos que o valorizam e aos que visitam o
nosso país. O mais habitual será vê-los apresen-
tados da forma simples e natural, mas também
poderão ter o toque contemporâneo e criativo
da mão do chef André Veríssimo. 

Neste Mar, há pratos de marisco ou peixe clás-
sicos, como as amêijoas à bulhão pato ou as
gambas al ajillo, mas também pratos de autor,
como a salada de caranguejo com funcho e
laranja ou o polvo assado com batata doce,
molho fricassé e pimentos padrón. Do enor-
me aquário podem sair a qualquer momento
lagostas ou sapateiras directamente para a
panela. Já no balcão refrigerado de peixe, inte-
gralmente proveniente do mar, alinha-se o
peixe do dia, da dourada ao robalo, do salmo-
nete ao linguado, pronto para ir para a grelha. 

Na carta, há ainda outras opções, como o tár-
taro de atum com sésamo e algas, as vieiras
na chapa com manteiga de alho e lima ou o
prego do lombo com mostarda dijon, para
“picar”. No marisco, as gambas, o lingueirão, os
carabineiros, a santola, o berbigão, o camarão
tigre, os percebes, a sapateira, a lagosta e o lava-
gante são alguns exemplos de satisfação garan-
tida. 

Os carnívoros não foram esquecidos, e para
esses, as opções passam pelo bitoque do

lombo, as costeletas de borrego grelhadas
com couscous e molho de iogurte, os secre-
tos de porco preto com chimichurri, feijão
preto e farofa de azeitonas, ou o chuleton de
carne maturada. 
Nas sobremesas, a carta oferece mousse de
chocolate branco com pistácio e lima,
merengue com frutos vermelhos e hortelã
ou sorbet de eucalipto. 

Dos peixes aos vinhos, a grande maioria dos
produtos do Mar são nacionais, procurando
promover os pequenos produtores. Francisco
Guilherme, chefe de sala e sommelier com um
percurso distinto a nível nacional, fez uma
escolha de vinhos fora do vulgar, recorrendo
essencialmente a produtores nacionais, com
especial foco nos vinhos naturais e biológicos. 
O design do espaço, com capacidade para 80
pessoas, foi idealizado pelo Projecto 84. As
mesas são de mármore e pelas paredes azuis
“amarinham” figuras de peixes e mariscos em
inox, que  condizem perfeitamente com o con-
ceito do restaurante. Há ainda uma agradável
esplanada com 20 lugares.

Com um atendimento próximo e atencioso, o
Mar é o local ideal para experimentar marisco
e peixe fresco, apresentado de forma mais tra-
dicional ou contemporânea, num ambiente
moderno e descontraído. 

HORÁRIO: Terça a Quinta das 12h00 às
15h00 e das 19h00 às 23h00
Sexta a Domingo das 12h00 às 23h00

CONTACTO: 960 166 641



Decorria o ano de 2014. Eram umas férias de
verão iguais a muitas outras… rotinas mais ou
menos estabelecidas, mas sem horários… ao
final da tarde, ainda na praia o meu amigo Luís,
a família dele e a minha desafiavam-me insisten-
temente para uma corridinha/caminhada pelo
areal. Quase que automaticamente dizia:
Acham? Não gosto de correr, estou de férias e
férias para mim são descanso merecido…
Todos os dias, ao final da tarde, o Luís voltava a
desafiar-me e eu a negar… até que num dos
dias aceitei o desafio e fizemos 4 km pelo areal. 
Foram os primeiros de milhares! Desde aquele
dia, todos os dias fazíamos uma corridinha e
combinámos que aquela rotina não era para
ficar pelas férias. E não ficou. Regressados em
setembro, começámos a usufruir do espaço pri-
vilegiado da freguesia do Parque das Nações
para continuar a explorar o running… Daí à
CNPN foi apenas o tempo de nos cruzarmos
com o Diogo Madaleno, que estava a iniciar a

criação do primeiro grupo de corrida do
Parque das Nações. 
Os resultados das análises da última consulta de
medicina do trabalho também ajudaram.
Perante uma receita com três tipos de compri-
midos, contrapropus: Dra., se me permite, pro-
ponho começar a fazer exercício físico regular-
mente e fazer uma alimentação mais saudável.
Daqui a uns meses volto cá para fazermos uma
reavaliação. Pode ser? Achou a ideia maravilho-
sa! À saída do hospital, liguei ao Diogo e res-
pondi afirmativamente ao desafio que me tinha
colocado. Em 4 anos, foram muito poucos os
treinos a que faltei. Religiosamente, às ter-
ças-feiras pelas 20:30h, e mais recentemente
também, às sextas-feiras, pelas 19:30h. 
Hoje, integro com orgulho o staff da Corrida
Noturna do Parque das Nações, já fiz mais de
50 provas com a camisola azul da CNPN vesti-
da, entre provas de 5k, 10k, meias maratonas e
alguns trails, contabilizados em mais de

3.000Km
monitorizados por uma
aplicação de running para
smartphone.

Não querendo fazer
nenhum balanço destes
últimos 4 anos, confesso
que a minha vida melhorou
bastante, sinto-me mais saudável,
tenho mais amigos e, acima de tudo, sinto-me
mais útil aos outros. Estou grato por isso.

Por: Fernando Serrano

CNPN
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Resumo
da Época

Desportiva
2017/2018

O arranque da equipa Sénior CDOM, no
Campeonato da 1º Divisão Distrital da A.F.
Lisboa, foi marcada por um conjunto de fatores
que não foram benéficos para a sua preparação,
desde logo a entrada de um treinador novo pou-
cas semanas antes de competição, o elevado
número de lesões
durante a pré-época, a
preparação da equipa
fora do clube em dois
locais de treino diferen-
tes (Clube Ferroviário e
Campo do Vitória) e um
grupo novo que não
tinha ainda a “química”
necessária para saber
trabalhar em grupo, em
prol de um objetivo
comum, foram pontos que prejudicaram o início
de uma competição extremamente competitiva. 
Com a entrada da nova equipa técnica, com a
mudança dos métodos
de trabalho e um conhe-
cimento mais aprofun-
dado dos jogadores, era
uma questão de tempo
até conseguir aliar as
boas exibições aos
resultados desportivos
apesar de um início de
campeonato algo irregu-
lar.
Com a recuperação
dos atletas indisponí-
veis e a equipa a adaptar-se rapidamente a um
novo sistema de jogo que privilegiava muito mais
a construção em posse, a sua qualidade de jogo
foi subindo e as vitórias começaram a surgir com
mais naturalidade, lançando a equipa para níveis
anímicos interessantes. 
Para a Taça de Lisboa a nossa equipa venceu as
eliminatórias frente ao Arneiros e Carcavelos e
foi eliminada frente ao Tires que participa num
campeonato duas divisões acima, num jogo em
que fomos derrotados por 1-0, em nossa casa, e
onde apresentou uma excelente prestação em
termos de qualidade de jogo, mas a eficácia redu-
zida e um ressalto de bola num canto adversário
foi determinante para o desfecho final.
A uma jornada do fim da competição a equipa
encontra-se estável no 3º lugar do campeonato e
já assegurou a subida de divisão há duas semanas
para a Divisão Honra. 
Pode-se afirmar que a época começou algo irre-
gular, mas finalizou-se como extremamente posi-
tiva pois a equipa conseguiu atingir os seus obje-
tivos com a subida de divisão num contexto
muito difícil, com um campeonato extremamen-
te competitivo, proporcionando na maior parte
dos jogos boas exibições aos seus adeptos,
dando um salto qualitativo no seu modelo de

jogo e demonstrando um futebol alegre e coleti-
vo em comparação ao futebol praticado numa

fase inicial da época.

Coordenação
Técnica
Acumulando o cargo
de Treinador da equipa
Sénior CDOM e res-
ponsável pela
Coordenação Técnica
de 6 escalões de for-
mação:  Séniores PN,
Juniores, Juvenis A,

Juvenis B1, Iniciados e Iniciados C1, foi delineado
pelo Professor Estrela um Modelo de Jogo
CDOM onde estão inseridos os conteúdos que

cada escalão deve pro-
mover desde o modelo
de jogo implementado,
modelo de jogo ofensi-
vo e defensivo, desen-
volvimento individual
do jogador por posição
com as missões ofensi-
vas e defensivas do
jogador por posição,
unidades de Treino ade-
quadas ao respetivo
escalão, regras do trei-

nador CDOM e respetivas normas de conduta.
Desta forma pretende-se implementar um siste-
ma uniforme de desenvolvimento do jogador
CDOM para que consiga desenvolver as suas
qualidades individuais mas que, na sua passagem
de escalão por escalão, estejam bem presentes as
ações que cada posição chave deve saber aplicar
dentro do terreno de jogo.

Planeamento da Próxima Época Desportiva
A época 2018/2019 tem sido minuciosamente
preparada e foi delineada uma estratégia de con-
tinuidade referente ao grupo de trabalho deste
ano que com a inclusão de alguns reforços irão
dotar o plantel de uma qualidade individual, cole-
tiva e humana que se adequem aos valores do
clube Desportivo Olivais e Moscavide.
Em virtude da participação no Campeonato da
Divisão de Honra que se inicie, no dia 16 de
Setembro, os trabalhos de pré-época iniciam-se a
15 de Agosto.
Nos escalões de Formação estão se a reunir as
condições para dar continuidade ao trabalho efe-
tuado este ano, sendo o objetivo aumentar ainda
mais a qualidade de treino e o desenvolvimento
dos atletas dos escalões de formação que são o
coração e o futuro do clube.

CLUBE DESPORTIVO 
OLIVAIS E MOSCAVIDE
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A uma jornada do fim da 
competição a equipa encontra-se
estável no 3º lugar do 
campeonato e já assegurou a
subida de divisão há duas 
semanas para a Divisão Honra. 

Por: Luís Estrela



CIRCUITO GLAMOUR DE
VOLTA!
Realizou-se no passado
sábado, dia 14 de Abril, a 1ª
ETAPA do circuito GLA-
MOUR 2018. 
Num ambiente descontraí-
do e amigável, jogadoras da
Escola de Ténis Jaime Caldeira e
Quinta das Flores Clube de Ténis
desfrutaram de uma tarde solarenga
repleta de muito ténis. Agradecemos desde já a
disponibilidade e vontade que todas mostraram
e esperamos que futuramente mais
senhoras se juntem a nós para
partilhar esta paixão que é o
Ténis!! Nesta 1ªetapa tive-
mos como finalista Mariana
Ventura e vencedora Sara
L. Rodrigues. Parabéns a
todas!

Torneio Nível B 
Vila Real Santo António
Tiago Abreu, atleta da Escola de
Ténis Jaime Caldeira, deslocou-se a
Vila Real de Santo António para participar no
Torneio Bom Petisco, uma prova de nível
B, a 2ª categoria mais importante
em Portugal. Tiago Abreu
sagrou-se uma vez mais fina-
lista, após uma final com os
parciais de 2/6,2/6 contra
Duarte Trocado. Parabéns
Tiago!

Torneio Navigators
Sub12/Sub16
Manuel Marques, um dos nos-
sos atletas sub16, foi o categórico
vencedor neste torneio no Colégio
Pedro Arrupe em Sub 16 Masculinos. Na final
venceu Francisco Marques pelos parciais de
6/2 6/0. Parabéns, Manuel!

Torneio Clube Ténis do Tejo
Realizou-se, dias 22 e 25 de
Abril, o Torneio Clube
Ténis do Tejo, nas modali-
dades de sub12 e sub16. O
recinto da Escola de Ténis
Jaime Caldeira acolheu os
59 atletas, que entre eles dis-
putaram grandes encontros!
Destaque para os finalistas das
provas! Em sub12 masculinos, Rodrigo
Leal e Gonçalo Quintela ficaram os 2 na final
de singulares, sagrando-se ambos finalistas da
prova. Na prova de sub12 femininos, sagrou-se

finalista Luana Calixto (CT
Estoril) após uma longa final
contra Carmen Madile (CT
Paço Lumiar). Os Sub16
masculinos e femininos
sagraram vencedores dois
jogadores da casa, Alexandre

Lopes e Carolina Azadinho,
ambos da Escola de Ténis Jaime

Caldeira, após também longas e de
grande nível finais contra Duarte Pereira

(AT Parque) e Débora Madile (CT Paço
Lumiar), respectivamente. Parabéns a todos!

ETJC visita o Millenium 
Estoril Open
Decorreu entre 1 de Abril e
6 de Maio no Clube Ténis
do Estoril o maior evento
tenístico do país,
Millennium Estoril Open,
uma prova ATP250, calen-
darizada no circuito profis-

sional masculinos. 
A comitiva da Escola de Ténis

Jaime Caldeira marcou presença
neste evento com uma visita em grupo, dia

30 de Abril, dia em que se marcou a
estreia de João Sousa na prova, este

que viria a ser o vencedor do
torneio pela primeira vez na
história do ténis português!
Obrigado a todos pela pre-
sença!

Campeonato Regional
Sub12, Sub14, Sub16 e

Sub18
Os jogadores da Escola de

Ténis Jaime Caldeira marcaram
presença mais uma vez nos campeonatos

regionais organizados pela Associação de Ténis
de Lisboa. Com a presença de mais de 25

participações, o principal destaque
vai para Tiago Abreu, que atingiu

as meias finais de singulares, e
foi o grande vencedor de
pares masculinos ao lado
de Vasco Ramos (CT
Torres Vedras). Parabéns a
todos!
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ESCOLA DE TÉNIS 
JAIME CALDEIRA
www.etjc.pt 
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Durante os meses de Abril e Maio trabalhámos
intensamente na ADCPN, no pavilhão do
Grupo Recreativo Centieirense. Tão intensa-
mente que mal nos demos conta dos feriados.
As “pequenas-grandes” conquistas foram quase
diárias, tais como um primeiro duplo mortal e
duas primeiras rondadas flick.
Os objetivos competitivos eram importantes e
os ginastas disseram sempre presente.
Estivemos na final do Campeonato Nacional de
Ginástica Acrobática Divisão Base, participá-
mos com 60 atletas na Acromix Cup 2018, em
que fomos chamados ao pódio por diversas
vezes e onde estreámos vários grupos em
competição, como a nossa quadra masculina.
Iniciámo-nos também na ginástica de represen-
tação, com a brilhante participação de um
grupo da classe pré-team nas Olisipíadas, e par-
ticipámos com um par misto no VI Sarau
Gímnico Cultural da Faculdade de Motricidade
Humana. 
Nestes dias, os ginastas da classe Top-Gym pre-

param-se intensivamente para o
Campeonato Nacional de Ginástica
Acrobática 1ª Divisão, a realizar nos
dias 19 e 20 de Maio no Pavilhão do
Casal Vistoso em Lisboa.
Em simultâneo, aceitamos desafios e,
muito em breve, revelaremos algu-
mas boas surpresas.
Para acompanharem as nossas aven-
turas mais de perto, sigam-nos na
página do Facebook Acrobática
ADCPN e, já agora, deixem muitos
“likes” porque nós gostamos.
Partilhar e dar a conhecer o nosso
clube também é importante.
Obrigado!

COMPETIÇÕES E MUITAS ALEGRIAS
Siga-nos em www.adcpn.pt e no facebook Acrobatica/ADCPN



Festa do Clube Parque das
Nações 2018

Dia 3 de Junho, no espaço desportivo do
Colégio Pedro Arrupe.
Atividades de Ténis e Ginástica, jogos tradicio-
nais, diversão, sorteio de rifas e convívio entre
pais, filhos e amigos.
Marque presença e participe!

Férias Desportivas 
Verão 2018

Atividades:
Orientação
Rope Skipping
Ginástica/Trampolins
Pista insuflável
Jogos de integração
Jogos Coletivos (Futebol, Basquetebol, Voleibol,
etc.)
Jogos Tradicionais
Manipulação de raquetes
Soccer ball
Caça ao tesouro
Capoeira
Stack line
Responsáveis pelas atividades: Victor Gomes e
Ana Vitória Silva

Campanha para novos praticantes
Oferta da mensalidade de Julho e de duas aulas
de experimentação.
Saiba como obtendo Informações das condi-
ções na Sede do clube e/ou pelo endereço:
geral@navigatorscpn.org.

Ginástica - Venha experimentar
com o seu filho

Infantil – Acrobática – Representação –
Pais e Filhos

2ª a 6ª feira e sábados de manhã.
Ginásio da Escola Vasco da Gama

Participações em:
Sarau do Colégio S. João de Brito; Sarau do
Clube Oriental de Lisboa 2018 – Pavilhão do
Casal Vistoso; Gym for Life Odivelas 2018 –
Menção Prata; Olisipíadas -  D. Diniz; Sarau Da
Faculdade de Motricidade Humana de Lisboa
2018.

Responsáveis pela atividade Victor Gomes e
Ana Vitória Silva.
Contacto: geral@navigatorscpn.org;
ginastica@navigatorscpn.org

Ténis - Venha conhecer-nos

BALANÇO ABRIL-MAIO

ACTIVIDADES
SOCIAS/FORMATI-
VAS:
- Dia Mundial da
Actividade Física (06 de
Abril)
- Circuito Team4 (14
de Abril)
Realizou-se a 3ª (e últi-
ma) etapa do Circuito
Team4 17/18 (IIª edi-
ção), o circuito formati-
vo num conceito de
Inter-Escolas, coorgani-
zado pelo Navigators

Sports Club, o Colégio Pedro Arrupe, o Lisboa
Racket Centre e o Colégio Moderno. Esta etapa
contou com mais de 40 participantes, num total
de perto de 60 alunos ao longo das 3 etapas do
circuito. Resta agora realizarem-se as

Finalíssimas deste circuito, no dia 19 de maio, no
Lisboa Racket Centre, entre as 2 equipas mais
bem classificadas de cada um dos escalões.
- IIº Torneio FPT Sub12&Sub16 C
Navigators Sports Club (15, 21 e 22 Abril)
Nos dias 15, 21 e 22 de Abril, realizou-se a 2ª
edição do Torneio FPT Sub12&Sub16 C
Navigators Sports Club. Mais uma vez, esta
prova revelou-se um sucesso, tendo contado
com 62 participantes de 20 clubes da região da
Grande Lisboa. 
- 2ª Etapa Circuito Ténis Navigators Sports
Club 2018 (28 de Abril)
A 2ª etapa do Circuito Ténis Navigators Sports
Club contou com a presença de 14 jogadores,
onde o nível médio de jogo apresentado foi
muito interessante e sempre acompanhado de
um espírito de convívio e desportivismo muito
saudáveis. No dia 02 de junho chega a 3ª etapa
deste circuito.
- Visita ao Estoril Open (01 de Maio)
Como é hábito todos os anos, o nosso clube

levou uma comitiva de quase 40 elementos, ao
Estoril Open. Foi um dia em cheio, com muito
ténis, diversão e convívio, onde pudemos apoiar
o João Sousa no seu encontro referente à 1ªR,
que venceu e lançou-o rumo à vitória tão espe-
cial e desejada neste torneio.
- Circuito Ténis MAIS (05 de Maio)
Realizou-se a 3ª (e última) etapa do Circuito
Ténis MAIS 17/18 (IVª edição), o circuito for-
mativo 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 des-
tas duas instituições. Desta feita participaram
21 alunos e ficaram apurados os 4 jogadores
melhor classificados em cada escalão, que irão
disputar os Masters, no dia 26 de Maio.

ACTIVIDADES OFICIAIS FPT:
- Participações em 12 Torneios oficiais da FPT,
com 10 jogadores:  4 torneios sub10, 2 torneios
Sub12, 3 torneios Sub14 e 3 torneios Veteranos

Destaque para as Meias Finais alcançadas pelo
João Minhalma no Torneio Sub12 C Navigators
Sports Club, as Meias Finais do Miguel Simões
no Sub14 C na META e o título do Miguel
Oliveira na prova de pares (com o André
Martins do CT Santarém) da etapa
Smashtour/Bom Sucesso.

DESTAQUES PARA MAIO-JUNHO

- Realizar-se-ão as Finalíssimas do circuito
Team4 (19 de Maio). 
- Realizar-se-ão os Masters do circuito Ténis
MAIS (26 de Maio).
- Realizar-se-á a 3ª etapa do Circuito Ténis
Navigators Sports Club 2018 (02 de Junho.)
- Realizar-se-á o Dia do Clube (03 de Junho).
- Realizar-se-á o Jantar Final de Ano Lectivo
2017/2018 (16 de Junho).
- 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 artificial,
arrecadação, sala de audio-
visuais, balneário, parquea-
mento gratuito, 4 treinado-
res credenciados pela FPT
(a Coordenação Técnica é
de Tiago Salgueiro, licencia-
do em Ciências do
Desporto/UBI 2003, com
o Curso de Treinadores
Nível II da FPT/Lisboa
2005, com 16 anos de
experiência, tendo enqua-

drado 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!!!

CONTACTOS: 
- Coordenação: tenis@navigatorscpn.org / 
927 302 498 
- Direção Desportiva: dir.tenis@naviga-
torscpn.org / 919 051 404
- Secretaria: geral@navigatorscpn.org
-Facebook: EscolaTenisNavigatorsSC/

NAVIGATORS 
SPORTS CLUB
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CLUBE PARQUE
DAS NAÇÕES
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Excelente apartamento T4 Transformado em
T3 com 133m2 + 4m2 de varanda completa-
mente remodelado, excelentes acabamen-
tos, cozinha equipada,em localização privi-
legiada na zona de Lisboa.

Excelente T3 em Entrecampos!

Venda
€  595.000

Apartamento
T3 110m2
Ref. 5194/ALV/VT

Excelente Apartamento T5 duplex em Benfica!

Venda
€  830.000

Apartamento
T5 228m2
Ref. 5165/BNF/MR

Magnífico imóvel com a tipologia T5 duplex
em Benfica, com vista sobre Monsanto,
excelentes áreas e óptima exposição solar.
Três estacionamentos, uma arrecadação e
magníficos terraços.

Imóvel na zona norte do Parque das Nações
na primeira linha de rio, excelentes áreas,
bem situado, localizado em zona sossegada,
3 lugares de estacionamento e arrecadação.

Apartamento T3 no Parque das Nações!

Venda
€  549.000

Apartamento
T3 157m2
Ref.5197/EXP/MR

Excelente apartamento T1, na zona sul do
Parque das Nações, com vista desafogada
de rio e com excelentes áreas.

Apartamento T1 na zona sul do Parque das Nações!

Venda
€  345.000

Apartamento
T1 75m2
Ref. 4295/EXP/MR

Apartamento de tipologia T4, situado em
empreendimento de referência com ótimos
acabamentos, na zona Sul do Parque das
Nações. Com vista de rio e marina, orien-
tação solar Nascente/Sul!

T4 na zona Sul com excelentes acabamentos!

Venda
€  990.000

Apartamento
T4 193m2
Ref. 5039/EXP/MR

Apartamento único, situado na marina do
Parque das Nações na zona Sul, com uma
vista ampla e frontal de rio. 

Apartamento T4 na zona Sul do Parque das Nações!

Venda
€  1.600.000

Apartamento
T4 180m2
Ref. 4474/EXP/MJ

Escritório situado ao lado do Parque das
Nações, em localização privilegiada, próximo
do aeroporto, do metro de Cabo Ruivo.  O
imóvel dispõe de receção, 2 Wc privativos,
diversos gabinetes, sala de reuniões e possi-
bilita a lugares de parqueamento.

Escritório próximo do Parque das Nações!

Arrendamento
€  3.100/Mês

Escritório
340m2
Ref. 5189/EXP/MR

Marco Ribeiro
961 932 765

marcoribeiro@markiclass.com
1990-221 Lisboa

- Salário base
- Comissões execionais
- Ferramentas de apoio
- Excelente ambiente

- Boa apresentação
- Competência comercial
- Espírito de equipa
- Motivação
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Qual a melhor dieta para perder peso?
Existem provas científicas?

A obesidade mantém-se como um dos princi-
pais factores de mortalidade e morbilidade no
mundo ocidental, tendo vindo progressiva-
mente a afectar também os países em vias de
desenvolvimento. Desta forma, a comunidade
científica tem mantido significativo investimen-
to com o objectivo de compreender a obesi-
dade e consequentemente melhorar as abor-
dagens terapêuticas.
Uma das mais óbvias abordagens ao problema
da obesidade é naturalmente através de dietas.
Existem muitas teorias dietéticas com funda-
mentos teóricos subjacentes mais e menos
credíveis. Entre as quais, as mais significativas
recentemente são:

1- Dieta de Atkins: Pretende controlar os níveis
de Insulina através da diminuição do aporte de
hidratos de carbono, e desta forma reduzir o
armazenamento de energia através da lipogé-
nese. Advoga o consumo livre de proteínas e
gorduras, e a evicção de hidratos de carbono.

2- Dieta cetogénica: Mantendo-se como trata-
mento de última linha da epilepsia refractária,
tem sido recentemente advogada como dieta
para perda ponderal. Advoga a maximização do
consumo de gorduras, tentando excluir total-
mente os hidratos de carbono da alimentação.
O racional teórico é semelhante ao da Dieta
de Atkins.

3- Dieta de South Beach: Desenvolvida por um
Cardiologista em discordância com os conselhos
de Associação Americana de Cardiologia que nos
anos 90 aconselhava consumo de hidratos de
carbono em detrimento das gorduras, a dieta de
South Beach defende o consumo de hidratos de
carbono não refinados, ou seja, os hidratos de
carbono com índice glicémico baixo. O funda-
mento teórico desta dieta também se relaciona
com evicção de picos de Insulina.

4- Dieta crua: Pretende-se que a maior parte
da dieta seja com alimentos não processados e
não cozinhados, e de preferência orgânicos. Os
apoiantes desta dieta defendem que o valor
nutricional dos alimentos é destruído através
da cocção. Apesar dos principais objectivos
desta dieta não se relacionarem com a perda
de peso, a redução ponderal acaba por ser uma
realidade. É importante referir que os riscos
infeciosos associados à alimentação crua são
reais e potencialmente muito graves.

5- Dieta vegetariana: Os vegetarianos estritos
não consomem carne nem qualquer produto

derivado animal. Alguns
estudos científicos
recentes têm
demonstrado
vantagens para
a saúde, como
a diminuição
de peso cor-
poral,
menor mor-
bilidade
associada e
maior longevi-
dade.

6- Dieta da Zona:
Baseia-se na redução
de aporte de hidratos de
carbono e consumo abundante
de ácidos gordos Ómega-3 e Polifenóis.
Existe o objectivo de estar na “The zone” antes
de cada refeição, que significa estar sem fome e
de mente “limpa”. Defendem que esta dieta
reduz a actividade inflamatória do organismo.

7- Dieta paleolítica: Baseada na teoria de que
os genes humanos modernos resultam da evo-
lução ao longo de milhões de anos, antes da
introdução da agricultura. Baseia-se na ingestão
de alimentos que podiam ser recolhidos no
meio-ambiente, incluindo carne, ovos, legumes,
sementes, açúcares naturais, entre muitos
outros. Naturalmente, exclui alimentos proces-
sados e açúcares refinados, mas permite a coc-
ção.
Estes são apenas alguns exemplos das dietas
mais populares dos últimos anos… Existem
muitas teorias sobre qual a melhor dieta, com
diferentes fundamentos teóricos, existindo
razoabilidade na maior parte deles, não sendo
obrigatoriamente mutuamente exclusivos.

Sendo difícil atrair investimento para estudos
comparativos com valor de evidência científica
alta, não existem provas do benefício de algu-
ma destas dietas sobre as outras, embora exis-
ta evidência de que as restrições alimentares
excessivas sejam potencialmente perigosas.

Recentemente, ciente de que o estudo das die-
tas pode representar um alicerce essencial para
o combate à obesidade, a National Institute of
Diabetes and Digestive and Kidney
Diseases,(NIH, USA) concedeu uma bolsa com
o objectivo de comparar uma dieta “equilibra-
da, com baixo teor em gorduras” com outra
dieta “equilibrada, com baixo teor em hidratos

de carbono”, tendo
acompanhado os 609
indivíduos durante
1 ano. Os indiví-
duos estudados
apresentavam
no início do
estudo um
Índice de
Massa
Corporal de
33 (Normal=
18-25), tradu-
zindo uma popu-
lação estudada

obesa.
Adicionalmente, foram

constituídos subgrupos
com padrões genotípicos dife-

rentes, baseados em 3 genes
(PPARG,ADRB2, and FABP2) relevantes no
metabolismo das gorduras e hidratos de car-
bono, com o objectivo de destacar vantagem
de uma das dietas num dos padrões genotípi-
cos estudados.
Infelizmente, o estudo concluiu que não existe
diferença significativa na alteração de peso
entre os dois tipos de dieta, e que esta conclu-
são era extensível aos subgrupos genotípicos.
É importante referir que qualquer um dos gru-
pos de dieta ou subgrupos genótipos obteve
uma perda ponderal de 6 Kg, sugerindo que a
dieta “equilibrada” é vantajosa, independente-
mente da proporção de nutrientes.

Tendo em consideração a pobreza de estudos
científicos de qualidade nesta matéria, foi um
desapontamento a ausência de resultado posi-
tivo, tendo vindo apenas reforçar a ideia de que
a restrição de determinado tipo de nutriente
não é obrigatoriamente uma vantagem.
No entanto, torna-se novamente evidente que
uma alimentação equilibrada com poucos ali-
mentos processados e com aporte calórico
limitado poderá ser a melhor forma de manter
um peso saudável e de reduzir a morbilidade
associada à obesidade.

O MEU CONSELHO MÉDICO:

- Limite o aporte calórico!
- Pelo menos metade da refeição deverá ser
constituída por vegetais (crus ou cozinhados).
- Rejeite alimentos processados e pré-cozinha-
dos. As suas listas de ingredientes são intermi-
náveis, e a maioria não tem qualquer valor
nutricional.

Recentemente, ciente de
que o estudo das dietas
pode representar um
alicerce essencial para o
combate à obesidade, a
National Institute of
Diabetes and Digestive and
Kidney Diseases,(NIH, USA)
concedeu uma bolsa com o
objectivo de comparar uma
dieta “equilibrada, com baixo
teor em gorduras” com outra
dieta “equilibrada, com baixo
teor em hidratos de 
carbono”, tendo 
acompanhado os 609 
indivíduos durante 1 ano.  

(...)
Infelizmente, o estudo 
concluiu que não existe
diferença significativa na
alteração de peso entre os
dois tipos de dieta, e que
esta conclusão era 
extensível aos subgrupos
genotípicos. É importante
referir que qualquer um dos
grupos de dieta ou 
subgrupos genótipos obteve
uma perda ponderal de 6 Kg,
sugerindo que a dieta 
“equilibrada” é vantajosa,
independentemente da 
proporção de nutrientes.

Por: Marcos Gil da Veiga - Médico
Professor universitário – NMS | Faculdade de Ciências Médicas- UNL
medicina.veiga@gmail.com





GASTRONOMIA…ALTO E PÁRA O
BAILE! 
É hábito dizer-se que as modas são cíclicas.
Recursivas, até. Mas esta “moda” vai
muito além desse registo, num
mote saudável, que apare-
ceu em 2008, pela cria-
ção de Cláudia Salú
e Paulo Almeida e
com a assinatura
da Arquitecta
Cláudia
Figueiredo. O
Restaurante
Miss Saigon
World Vegan
Cusine, é
uma home-
nagem à pai-
xão pela
cozinha entre o
Oriente e o
Ocidente e inspira-
da na obra “Madama
Butterfly” de Puccini
(1858-1924). No Oriente sim-
boliza a Sabedoria e no Ocidente
simboliza a Paixão, excedendo assim, para cada
ingrediente, para cada prato, a paixão e a har-
monia entre o Homem, a Natureza e os
Animais. 
Já foram produzidos mais de 700 pratos, de
comida saudável, de 70 países distintos. Uma
cozinha tipicamente vegetariana e vegan, das
sopas aos smoothies (Batidos), passando pelos

chás biológicos, opções nutritivas e benéficas de
várias partes do globo. Festeja assim, na mesma
mesa, todas as nações no coração do Parque.

Num cardápio/ementa intimista e
totalmente “verde”, onde

se pode começar
pelas entradas por

2,90€, sopa por
2,10€, no

prato por
8,90€ e
no prato
combi-
nado
por
9,90€.
Conta
com

prato
infantil

(5,90€) e
tem takea-

way. Uma das
características

principais está nos
pratos semanais serem

sempre diferentes, de produção
limitada, que não se repetem e têm desperdício
zero.  
“A Miss Saigon acredita que a alimentação é
um dos pilares da educação, onde a ética e a
consciência assumem um papel fundamental no
equilíbrio e na harmonia da vida humana, na
relação e no respeito pelos outros, pelos ani-
mais e pela Natureza. Existem vários estilos de
vida ligados ao vegetarianismo: Ovo-lacto-vege-
tarianos, que comem lacticínios, ovos e mel;
Veganos, que não comem nenhum alimento que
seja de origem animal; Crudívoros, que se ali-
mentam de legumes, frutas, frutos secos, grãos
germinados e sementes desde que não sejam
cozinhados ou manipulados pelo homem, e, por
último, os Frugívoros, que se alimentam à base
de frutas cruas ou cozinhadas. A cozinha é
100% vegetariana ou vegana.”
Existe uma preocupação constante em minimi-
zar os desperdícios, optando por uma produção
e um consumo sustentados, equilibrados e éti-
cos. São disso exemplos, o recurso diário a
produtos frescos sazonais, como os legumes, e
a opção por produtos biológicos, como o tofú
e o seitan, algumas leguminosas e cereais, a
natas e leite de soja, bem como hortícolas,
especiarias, ervas aromáticas ou até o café
expresso ou de cereais. Por outro lado, existe a
preocupação da não utilização de produtos
transgénicos ou refinados, recorrendo sempre,
para alguns produtos, a fabricantes que garan-
tam a não existência de O.G.M. (Organismos

Geneticamente Modificados). A preferência é
sempre por produtos nacionais, de produ-
ções sustentadas, de comércio justo e com
qualidade certificada. 
A qualidade de um restaurante Vegetariano é
determinada pela sabedoria, pela originalidade e,
sem se sofismar, pela matéria-prima, pela frescu-
ra dos produtos que são utilizados na confec-
ção diariamente. Ponto. Uma excelente opção
de escolha dentro dos restaurantes tão univer-
sais e transversais intrínsecos no nosso bairro.
Também “verde” é o preço médio de 25€ para
duas pessoas. Encerra aos Sábados e Domingos. 
Mais em: 
Avenida da Boa Esperança 4C - 21 099 65 89.

CULTURA…”NA MEMÓRIA DOS
ROUXINÓIS” 
Publicado no passado mês de Fevereiro, “Na
Memória dos Rouxinóis” é a mais recente obra
da conterrânea jornalista e escritora Filipa
Martins, nascida em 1983. Em 2004 recebeu o
Prémio Revelação, na categoria de ficção, pela
Associação Portuguesa de Escritores, pelo seu
livro “Elogio do Passeio Público”. Recebeu ainda
o prémio Jovens Criadores do Clube Português
de Artes e Ideias, com o conto “Esteira”. Filipa
Martins escreveu “Quanta Terra” (2º
romance, em 2009) e “Mustang
Branco” em 2014. 
A escritora assume
que escreve para
entender o ser
humano, leu
como primei-
ro livro
“Robinson
Crusoe”
(de Daniel
Defoe,
1719) e
teve vonta-
de de se tor-
nar escritora
após ter lido
“O Diário de
Anne Frank”
(Anne Frank, 1947)
pois queria dar-lhe um
final diferente. Durante a
faculdade escreveu “O Elogio do
Passeio Público” em três meses com o objec-
tivo de participar num concurso literário. 
A sinopse de “Na Memória dos Rouxinóis”
anda à volta de um matemático que encomen-
dou a sua biografia antes de morrer. Jorge
Rouxinol é um matemático galego que sempre
defendeu o esquecimento como o melhor veí-
culo para a tomada de decisões acertadas. No

final da sua vida, encomenda uma biografia a
uma editora. Uma estranha decisão para quem
nunca quis recordar. O biógrafo escolhido acaba
por ser alguém com quem privara décadas
antes. 

É um romance em três tempos (o
passado do biografado, o pas-

sado do biógrafo e o
presente que os

une) que vê no
arrependimen-

to outra
forma de
se lidar
com as
recorda-
ções.
Os dois
conse-
guirão,
em parte,

o que pre-
tendem.

Não se trata
de esquecer,

mas de escrever
uma confissão. Um

equilíbrio entre a memó-
ria e o esquecimento. Para

Filipa, “na literatura em geral, a memória
sempre foi considerada o bem mais precioso da
humanidade: O que nos separa dos animais, faz
projectar o futuro, recordar as coisas. Mas do
ponto de vista clínico, há tantas vantagens em
esquecer como em lembrar. É tão nefasto ter
híper-memória como ter Alzheimer”. 
Mais em www.wook.pt /Filipa Martins 

Por: Pedro Gaspar
pedrogaspar.noticiasdoparque@gmail.com 

Sabia que...

Já foram produzidos mais de
700 pratos, de comida
saudável, de 70 países 
distintos. Uma cozinha 
tipicamente vegetariana e
vegan, das sopas aos
smoothies (Batidos), 
passando pelos chás 
biológicos, opções nutritivas e
benéficas de várias partes do
globo. Festeja assim, na
mesma mesa, todas as nações
no coração do Parque.

A sinopse de
“Na Memória
dos Rouxinóis”
anda à volta
de um
matemático
que
encomendou
a sua
biografia antes de 
morrer. Jorge Rouxinol é um
matemático galego que 
sempre defendeu o 
esquecimento como o melhor
veículo para a tomada de
decisões acertadas. No final da
sua vida, encomenda uma
biografia a uma editora. Uma
estranha decisão para quem
nunca quis recordar. O 
biógrafo escolhido acaba por
ser alguém com quem privara
décadas antes. 
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PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO NORTE

\ 042180128                  €195.000
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OLIVAIS SUL

\ 108180161                €260.000
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