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Tive a sorte de nascer filho de um apai-
xonado pelo Mar. Que, ainda hoje, aos
70 anos, faz windsurf, bodyboard, stand
up paddle, mergulho, vela, pesca com a
mesma paixão e intensidade de sem-
pre.
Nasceu no campo, mas, a poucos Km
da Nazaré, uma inevitável atração. Já a
minha mãe, antes de conhecer o meu
pai, era amante da prática do remo na
Torreira. Tive sorte em herdar esta pai-
xão dos meus pais.
Poucos meses depois de eu nascer, a
alcofa onde dormia, já compunha na
perfeição o convés da proa de um
pequeno barco de fibra (uma verdadei-
ra “casca de nós”) onde os meus pais e
os meus tios costumavam sair para
pescar ou passear pelo mar sagrense.
Ao crescer, a água salgada foi conta-
giando a minha vida com uma intensi-
dade que nunca parou de aumentar.
(Intensidade nem sempre é sinónimo
de quantidade). Graças a um dos meus
tios, um dos pioneiros do windsurf em
Portugal, descobri o vento por volta
dos 12 anos de idade. Uns anos mais
tarde, ao começar a aventurar-me na

combinação do vento com as ondas,
descobri o surf. Rapidamente a prancha
de windsurf ficou para trás e tudo
mudou. A simplicidade e força da rela-
ção entre mim, a prancha e as ondas,
mostravam-me aquilo que, até aos dias
de hoje, considero que seja o relacio-
namento mais perfeito que posso ter
com o mar. A facilidade de pegar numa
prancha, metê-la num carro, ir para
uma praia, surfar, pescar, fazer uma
fogueira, jantar, adormecer em cima da
areia a olhar para o céu, embalado pelo
barulho do mar e, no outro dia, acordar
e repetir a dose. É das formas mais
puras que podemos ter de coexistên-
cia com a natureza. E, o esperar sere-
namente por uma onda, em cima de
uma prancha, de costas voltadas para
os “legos” que vamos deixando pelo
planeta, é das sensações mais pacíficas
que podemos ter. De maior intensida-
de e liberdade.
Apesar de continuar a fazer outros
desportos náuticos, tenho consciência
de que existe um “eu” antes de desco-
bir o Surf e um outro “eu” depois. Mas,
acima do meu amor pelo surf, está o

Mar. Não tenho maus dias
de surf, são sempre bons.
Com boas ou más condições.
Porque o Mar está sempre
lá e é ele que me alimenta. É
ele a minha verdadeira fonte.
Seja simplesmente a olhar para
ele, sem uma única onda no horizonte.
Claro que um dia perfeito de surf, com
boas ondas e uma água tão transparen-
te que nos permite ver os peixes, por
baixo, a acompanharem a nossa pran-
cha enquanto cortamos a onda e que
olhamos para toda a natureza à volta e
sentimos que fazemos parte dela, é
algo extraordinário.  Terra virgem, sem
impressões digitais, com todo aquele
verde cru a cobrir a falésia que rasga a
terra do mar. E em que surfamos até
não termos forças nos braços enquan-
to somos derrotados pela noite que já
não nos deixar ver as ondas.. são
momentos que sentimos como insupe-
ráveis. Mas, acima de tudo, está o Mar.

Já tinha ido algumas vezes ao Clube
Náutico da Marina Parque das Nações
e, sempre que lá regresso, fico com a

sensação
de que
temos
(quem

vive ou tra-
balha no PN)

uma sorte como
poucos bairros do

mundo têm. No meio deste grande cen-
tro urbano, um “mar” destes, mesmo à
porta de casa é algo que é raro encon-
trar.  Demorei 4 minutos de bicicleta
até lá.  Mal cheguei, senti de imediato,
um desligar. Uma paz. Uma atracção.
Queria estar dentro daquele grande
plano de água. Fosse numa canoa, num
barco à vela, em cima de uma prancha
de stand up paddle, fosse onde fosse,
queria estar dentro daquela água. Por
umas dezenas de minutos, deixar a
terra e navegar aquele pedaço de mar.
O nosso Mar da Palha. É um luxo incal-
culável, uma sorte gigante termos isto
à porta das nossas casas. Num encon-
tro da natureza com a cidade.
Experimente!

Miguel F. Meneses

CENTRO NÁUTICO: O LUXO E A SORTE DE 
TERMOS O MAR MESMO AQUI À PORTA.
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NÁUTICA À PORTA DE CASA

O Centro Náutico constitui um equipamento
vocacionado para o desenvolvimento de atividades
náuticas, que lhe proporciona a oportunidade de
praticar diversas modalidades, desde a vela ligeira
até à canoagem. Com uma oferta adaptada a dife-
rentes grupos etários e às necessidades específicas
de aprendizagem (como são os casos das ativida-

des específicas para escolas e da vela adaptada), o
Centro Náutico pretende contribuir para o estrei-
tamento da ligação da comunidade ao mar e às ati-
vidades náuticas, pilares do reforço da nossa cul-
tura marítima. E os números falam por si: mais de
9.600 participantes em atividades de canoagem,

férias náuticas, eventos desportivos e programas
educativos realizados ao longo do ano de 2017. 

Férias Náuticas
Quando acaba a escola e começam as férias a
maior preocupação de todos os pais é onde
deixar os filhos em segurança, ao mesmo tempo

proporcionando-lhes
experiências enrique-
cedoras e divertidas. O
Centro Náutico, é uma
ótima solução: Férias
Náuticas para todos!
Com uma programação
diversificada que envol-
ve a canoagem, a vela e
muito mais, a animação
está garantida. O
Centro Náutico ofere-
ce-lhes experiências
que não irão esquecer
e que lhes aguçará o
gosto pelos desportos

náuticos e pelo mar.
Horários:-2ª a 6ª – 09h às 17h30 (25 de junho
a 15 de setembro)
Preços
180€ por turno (2ª a 6ª feira) 

Vela Ligeira 
A vela ligeira é uma ótima forma de promover
o contacto do seu filho com a “água”, num
ambiente controlado, permitindo-lhe desenvol-
ver as primeiras noções náuticas em total segu-
rança. Para além de aprenderem a arte de vele-
jar e os conceitos que lhe estão associados, a
formação náutica vai permitir aos mais peque-
nos a interiorização de valores que ficarão para
a vida. As atividades de vela ligeira são retoma-
das no início do próximo ano letivo (em
Setembro).
Horário:
Sábados: 9h30 – 13h00 
Preços:
Batismos: 15 € / pessoa
Inscrição 25€ + Mensalidade 40€
(Inclui IVA, seguro de acidentes pessoais e todo
o material didático necessário)

Vela Adaptada
A vela adaptada é uma atividade dedicada a
todas as pessoas portadoras de deficiência que
pertençam a uma instituição e que queiram
experimentar a vela. Uma modalidade náutica
com elevado potencial lúdico, desportivo e
terapêutico, disponível para miúdos e graúdos.
O Centro Náutico desenvolve a sua atividade
num plano de água fechado, que oferece a máxi-

ma segurança para a aprendizagem de uma nova
modalidade. Faça parte desta comunidade!
Horário:
Quartas-feiras das 14h às 17h, contando, para o
efeito, com o apoio de vários voluntários.

Canoagem
Em pleno centro do Parque da Nações, com o
Oceanário, Pavilhão de Portugal e Altice Arena
como pano de fundo, o Centro Náutico dispo-
nibiliza-lhe aulas de canoagem (para maiores
de 10 anos). Passe momentos únicos e de qua-
lidade em família e descubra uma forma de
praticar desportos náuticos sem ter que sair
do seu bairro. 
Horário: Domingos das 10h00 às 12h00
Preços:
Batismo: 7,50€ pessoa (caiaque duplo)
Inscrição 25€ + Mensalidade 25€

Cursos de Navegação
A partir do terceiro trimestre de 2018, serão
também retomados os cursos de navegação
(Curso de Marinheiro, Patrão Local e de Costa)

Contactos:
Tel:  218 949 066
Email: info@marinaparquedasnacoes.pt
Site: www.marinaparquedasnacoes.pt
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A Marina Parque das Nações coloca à sua disposição o Centro Náutico, mesmo no centro do bairro. Um espaço de lazer ímpar, com
uma localização privilegiada, capaz de conjugar a aprendizagem com muita diversão. Para pais, filhos e, porque não, para toda a
família ao mesmo tempo?
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Marina Parque das Nações
Aqui no Parque das Nações, a Marina oferece-
lhe igualmente um vasto leque de serviços
mesmo à porta de casa.
A Marina Parque das Nações coloca à sua dis-
posição diversas atividades náuticas e de lazer
para toda a família. Desta forma, permitindo-lhe
usufruir deste seu espaço de uma forma lúdica
ao mesmo tempo que envolta em aventura,
estabelecendo o contacto direto com o
Estuário do Tejo, “o maior estuário da Europa
Ocidental”. 
Faça da Marina do Parque das Nações a sua
marina, usufruindo dos seus espaços e serviços.

Festas Aniversário
Com programas variados feitos à medida das
suas necessidades, a Marina Parque das Nações
convida-o a fazer a festa de aniversário do seu
filho num espaço privilegiado à beira Tejo, no
centro do Parque das Nações. Aqui encontrará
o programa ideal para que a festa do seu filho
seja um êxito.

Passeios de Barco
Varino – Embarcação Tradicional do
Estuário do Tejo
Este passeio é uma oportunidade única de nave-
gar a bordo da embarcação tradicional Varino
“Liberdade”, uma embarcação histórica outrora
utilizada no transporte de mercadorias no
Estuário do Tejo. A viagem rio acima, com parti-
da na marina e chegada em Vila Franca de Xira,
permite que os participantes conheçam os
encantos do Ribatejo e a avifauna do Estuário
do Tejo, ao mesmo tempo que experienciando a
navegação num tipo de embarcação candidata a
património imaterial da UNESCO. Este passeio
de 2h é excelente para conhecer o património
natural e cultural do Tejo.
Venha velejar connosco!
Preços: 8€

Great Salling Tours
Já se imaginou a beber um gin a bordo de um
veleiro tendo a cidade de Lisboa e o Estuário do

Tejo como pano
de fundo? Já é
possível na sua
Marina. Venha
conhecer Lisboa
de uma outra
perspetiva e rela-
xe ao sol na proa
desta embarcação.
Também estão dis-
poníveis outros pas-
seios, de que é exemplo
um jantar romântico a
bordo, uma excelente opção
para experienciar momentos ines-
quecíveis.
Preços:
Sightseen Lisboa – 35€ p/pax 
Gin a bordo – 40€ p/pax

Aluguer de Bicicletas
Com o objetivo de proporcionar aos residentes
e visitantes do Parque das Nações a possibilida-

de de se des-
locarem de
uma forma
fácil e
cómoda
no nosso
bairro, per-

mitindo que
se apropriem

e disfrutem
deste espaço de

eleição, a Marina
Parque das Nações

oferece a possibilidade de
alugar uma bicicleta. Basta que

se dirija à receção e escolha a bicicleta de que
mais gosta…e passeie tranquilamente.
Preços:
A partir de 5€

Tudo isto e muito mais, aqui na sua Marina:
www.marinaparquedasnacoes.pt



FÉRIAS DE VERÃO
UM CURSO DE SUPER-HERÓIS DO OCEANO  NAS «FÉRIAS DEBAIXO DE
ÁGUA» DO OCEANÁRIO DE LISBOA

O Oceanário de Lisboa convida os mais pequenos
a tirar um curso de super-herói do oceano nas
«Férias Debaixo de Água». De 24 de junho a 14 de
setembro, as crianças, dos 4 aos 12 anos, vão
poder aprender a usar os seus super-poderes para
procurar as aves escondidas no meio das ilhas do
Atlântico, para «deslizar» no gelo da Antártida na
companhia dos pinguins e para seguir as lontras-
marinhas e descobrir os mistérios das florestas de
kelp. Os valentes de palmo e meio vão poder aven-
turar-se no fundo do mar e descobrir um novo
planeta cheio de mares, vida e muita diversão - o
super-planeta Oceano.

Num programa de férias cheio de diversão, os
mais pequenos são sensibilizados para a conserva-
ção da natureza, num ambiente a transbordar de
brincadeiras. 

O programa «Férias Debaixo de Água» apresenta
dez dias temáticos com atividades hands-on,
observação de animais, artes plásticas, drama,
investigação, entre outras. Para além disso, os par-
ticipantes mais novos, dos 4 aos 9 anos, vão poder
fazer um passeio de barco e os mais velhos, dos 10
aos 12 anos, vão ter aulas de canoagem. Estão
incluídas atividades outdoor, no Parque das
Nações, tais como expedições aos Jardins da Água,
piquenique,  passeio de teleférico, entre outras.

As «Férias Debaixo de Água» podem ser prolon-
gadas pela noite dentro, com o programa
«Dormindo com os Tubarões». Uma experiência
verdadeiramente inesquecível, onde as crianças, a
partir dos 6 anos, podem dormir na companhia
dos imponentes e velozes tubarões. Há atividades
ao jantar, visitas à sala de preparação de comida
dos animais e surpresas que não se podem revelar. 

Mais informações e condições das “Férias
Debaixo de Água” em:www.oceanario.pt/ativida-
des/ferias-debaixo-de-agua/

FÉRIAS DEBAIXO DE ÁGUA | VERÃO 2018
Dias*: de 25 de junho a 14 de setembro (*exceto
fins de semana e feriados)
Horário: das 8h30 às 18h30 (horário adaptado aos
horários dos pais)
Idades: dos 4 aos 12 anos
Preços: 40€ por dia, por participante; pacotes de 4
dias, 150€; pacotes de 5 dias, 180€ (inclui entradas
nas exposições do Oceanário, atividades, materiais,
almoço, lanche e seguro). O preço de pacote já
inclui desconto, pelo que não acumula com outras
promoções ou descontos.
Indispensável reserva prévia. 

Programa e condições em www.oceanario.pt/ati-
vidades/ferias-debaixo-de-agua/

DORMINDO COM OS TUBARÕES
Idades: dos 6 aos 12 anos 
Preços: 50€ por participante, exclusivo para os
participantes das «Férias debaixo de água”. É
necessário trazer escovas de dentes, saco cama e

roupa confortável para dormir.
Indispensável reserva prévia. 
Programa sujeito a disponibilidade.  
Condições em: 
www.oceanario.pt/atividades/ferias-debaixo-de-agua/

NP 6 | OCEANÁRIO

ATÉ DIA 14 DE SETEMBRO, AS CRIANÇAS APRENDEM A USAR OS SEUS SUPER-PODERES PARA SALVAR O OCEANO 

As «Férias Debaixo de Água»
podem ser prolongadas pela noite
dentro, com o programa
«Dormindo com os Tubarões».
Uma experiência verdadeiramente
inesquecível, onde as crianças, a
partir dos 6 anos, podem dormir
na companhia dos imponentes e
velozes tubarões. Há atividades
ao jantar, visitas à sala de
preparação de comida dos 
animais e surpresas que não se
podem revelar. 
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ro das Nações abre portas à criação 
  grupo de teatro juvenil. As inscrições 

bertas no site da Junta de Freguesia ou 
dos contactos da área da Cultura (ver 
ções no destaque).
projeto liderado pelo encenador Mi-

-
,f ável do teatro na formaçãoormação, busca  busca do 

o como fa a importância do teatr   fererra-
, de f  formação ormação e desenvolvimento, com  com 

el fundamental para colmatar lacunas 

fdades na formação ormação de novos públicos,
or parte de quem representa como 

salienta ainda a relevância do teatro 
 nstrumento lúdico de disseminação de 

valores e de diversidade cultural.
O grupo de teatro amador mais sénior tem 

os, mais insegurensaios,, mais insegur  ros,, abriram caminho a  abriram caminho a 

-
dentes que se disponibilizaram a ouvir histó-

seus prédios.
TAtualmente o Teatreatro das Nações tem em cena 

adaptados de Karl Valentim.

No passado dia 17 de junho o grupo marcou 
TCH,T MAARpresença no Festival RT MA ATCH,   em Cascais.

-
 pr instalações,ções,, instalações, , pr rojeções e rojeções e representações.
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A Junta de Freguesia do Parque das Nações 
concluiu recentemente a elaboração do pro-

de Fogo, localizada na zona sul da freguesia. 

Este projeto integra-se num programa de mé-
dio prazo destinado a melhorar as condições 
de acessibilidade e mobilidade no Parque das 
Nações, com o qual se pretende reforçar a 
dimensão humana das ruas, o respeito pelas 
pessoas enquanto os seus principais utiliza-
dores e o entendimento da sua importância 
como elemento estruturante e agregador da 
vivência no espaço público – ponto de encon-
tro, local de convívio e espaço de ligação. 

“Maior segurança, melhor mobilidade e mais 

por Jorge Bonito, vogal da Junta de Freguesia do 
Parque das Nações que vai acompanhar o de-
senvolvimento e implementação deste progra-
ma, o qual tem como objectivos gerais: tornar 
as ruas mais seguras e inclusivas; melhorar as 
condições de acessibilidade; garantir boas con-

a presença da arborização no espaço público; 
contribuir para a melhoria do ambiente urbano; 
contribuir para o atenuar os efeitos das altera-

do Parque das Nações a toda a Freguesia.

Neste contexto, foram consideradas como 

condições de mobilidade; de acesso aos servi-
ços e ao comércio local; de ordenamento do 
estacionamento e da circulação automóvel; de 
segurança dos peões, nomeadamente através 
da promoção da diminuição da velocidade de 
circulação.

-

na sua utilização, decorrentes da existência 
de estacionamento desordenado que origina 

de acesso às garagens e de realização de ope-
rações de carga e descarga de produtos.

-
tal de 5.448,00m2, e, para além de resolver as 

uma maior apropriação por parte dos resi-
dentes e dos visitantes, valorizando aspectos 
como a continuidade e legibilidade do espaço, 
as condições de acessibilidade e mobilidade, 
a utilização e usufruto em segurança, a ergo-
nomia e conforto das soluções de desenho, a 
qualidade das soluções construtivas”.

Conceptualmente, pretende-se materializar 
neste arruamento um conjunto de princípios 
que têm por objectivo promover um melhor 
uso deste espaço, procurando conferir a esta 
rua uma maior dignidade, reforçando a sua 
imagem e identidade urbana.

Para isso, a intervenção, segundo Jorge Bonito, 
prevê “o ordenamento da circulação automóvel 
e dos lugares de estacionamento, que passarão 
de 15 para 42 na totalidade da rua; a criação 
de bolsas de paragem para cargas e descargas; 
a criação de bolsas de estacionamento para 

Gaivotas em Terra, reposicionando as passa-
deiras de peões na ‘linha de desejo’ dos utili-

alerta, guia de encaminhamento e moldura de 
contraste – nas passadeiras de peões; o reforço 

-
bém em caldeira”.

O vogal do executivo da JFPN destaca ainda 
mais dois pontos, também eles relevantes da 
intervenção, “o reposicionamento de algumas 

-
prometem a segurança e a comodidade da cir-
culação pedonal, sobretudo nos casos em que 

da rede de infraestruturas eléctricas instala-
das no subsolo que se encontra implantado a 

Jorge Bonito, vogal do executivo da Junta de Freguesia

“Mais qualidade e conforto na zona sul”

            

Jorge Bonito, vogal do executivo da Junta de Freguesia

-
da a conclusão do projeto de execução, que 
se encontra actualmente em elaboração, 
e a adjudicação da empreitada para a sua 

dado aos residentes e trabalhadores, co-

Parque das Nações relativamente à intenção 
da JFPN de garantir a qualidade urbana e 

marcada por uma forte presença de habita-
ção e uma oferta crescente de comércio e 
serviços”. 

          

        
     

        

      
       

       
        

       
     

       
      

       
        

      

         
       

    
        

        
     

       
       
       

       

     

      
        

      
     

       

      
     

        
      

         

      
      

       
      

       
        

   

   
      

       
       
       

   

       
      

       
          
        

       

     
        

       
        

  

        
       

     

       
       

     
        

        

      

Planta resumo da intervenção da Junta de Freguesia na Rua Sinais de Fogo

        

        
     

        

     

      
        

      
        

 



De pois de um a long a e pe r sistente  int er vençã o
do P CP,  no P ar que  das Na ções, a A sse mble ia d e
Fre guesia  apr ovou o nov o ma pa d e pessoal  que
possibil i ta, agor a, a integ raç ão de m ui ta s deze -
nas de tr aba lhador es que  a inda tinham  vínc ulos
pr ec ár ios.

Este artigo é escrito poucas horas depois de ter termina-
do a sessão da Assembleia de Freguesia do Parque das
Nações em que foi aprovado, com os votos a favor do PCP,
PS e PSD e a abstenção do CDS, o modelo de estrutura
orgânica da Junta e o novo mapa de pessoal. Agora, final-
mente, já é possível o desenvolvimento do processo de
regularização extraordinária dos trabalhadores que, cum-
prindo os critérios da lei, poderão ingressar no mapa de
pessoal da Junta, terminando um longo e penoso percurso
de contratos precários que, nalguns casos, se perpetua-
vam há mais de 10 anos.

Por proposta do PCP, a prov a da com a a bst en-

ção do P S e  do PSD,  a Assem bleia de Fr eguesia
aprov ou ainda uma  r ecom endaçã o ao  exec ut ivo
par a que:
Se desenvolvam todos os procedimentos de regularização
contratual dos trabalhadores com vínculos precários, pro-
curando que, ainda no mês de Julho, os trabalhadores inte-
ressados se possam candidatar aos lugares que serão
abertos; 
A Junta de Freguesia não volte a utilizar o regime de con-
tratações no regime de prestação de serviço a quem, de
facto, presta um serviço regular, subordinado a hierarquia
e com horário de trabalho definido, desenvolvido em insta-
lações da Junta ou ao seu serviço para prática de ativida-
des da Freguesia.

Os tr a balha dores ao ser viço da junt a e stão de
par abéns.
Ainda por proposta do PCP, a Assembleia de Freguesia
aprovou por unanimidade uma saudação muito especial
aos trabalhadores ao serviço da Junta de Freguesia, agra-

decendo e enaltecendo publicamente o seu empenho e
dedicação à população da Freguesia, baseada nos seguin-
tes pressupostos:
Que os trabalhadores ao serviço da Junta de Freguesia do
Parque das Nações são, independentemente do seu víncu-
lo laboral, os primeiros a dar a cara pela autarquia; pug-
nando pelo seu bom nome, pela qualidade das suas ativi-
dades, pela excelência do seu atendimento público;
Que essa é uma realidade que se estende a todas as áreas
de atividade, desde a fiscalização e atividades de manu-
tenção dos espaços verdes e da limpeza urbana; ao aten-
dimento dos utentes dos serviços administrativos da Junta;
à programação, dinamização e apoio às atividades des-
portivas e culturais;  à programação e desenvolvimento
das atividades com as crianças e jovens; à planificação e
execução das diversas ações e programas de intervenção
no âmbito do apoio social e da saúde; no acompanhamen-

to, estudo e elaboração de projetos nas áreas do urbanis-
mo e da mobilidade e ainda nas áreas da informação, da
segurança e proteção Civil; ou seja em todas as ações e
espaços em que a Junta está presente e faz sentir a sua
atividade;
E ainda que esta realidade se verifica independentemente
das habilitações académicas de cada trabalhador e/ou da
categoria profissional a que está afeto.

Bo as fér ia s!
A todos quantos podem aproveitar a época que se aproxi-
ma para uma merecida pausa laboral ou letiva, desejo
umas boas férias. 
Para contactar a CDU do Parque das Nações, agendar
uma reunião, marcar uma visita ou colocar alguma ques-
tão, poderá fazê-lo para:
cdupar quedasnacoe s@gm ail .c om

Jorge Alves - CDU

Reconhecer e valorizar os trabalhadores ao serviço da nossa
Freguesia 
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“A Assembleia de Freguesia aprovou o novo mapa de pessoal que
possibilita, agora, a integração de muitas dezenas de trabalhadores

que ainda tinham vínculos precários



Pe la  manutenção  de  uma ún ica  zona EMEL
em toda a  Freguesi a  do  Par que das Naç ões

Na Assembleia de Freguesia da passada semana, a
bancada da Nossa Lisboa apresentou uma moção pela
manutenção de uma única zona de EMEL na freguesia,
em caso da anunciada ampliação das zonas tarifadas.
Defendemos que um residente portador de dístico
cobrado pela EMEL, deve poder estacionar gratuita-
mente em toda a freguesia.   
Se a ideia de dividir a freguesia em micro zonas avan-
çar, os moradores apenas poderão estacionar à porta

da residência que, na maioria dos casos, tem pelo
menos 2 lugares de garagem e na zona contígua. Essa

putativa medida teria um
impacto bastante negativo
no comércio local, sendo
um incentivo para a deslo-
cação dos hábitos de com-
pra para as superfícies
comerciais que oferecem
estacionamento gratuito.
Também pela falta de esco-

las os Pais necessitam de se deslocar a escolas que
ficam distantes da sua residência e não faz sentido que
tenham que pagar estacionamento. Não faz ainda senti-
do que se criem zonas pagas em toda a freguesia para
dissuadir o estacionamento em zonas residenciais e
depois se proponha criar zonas vermelhas na zona cen-
tral que empurrará mais estacionamento para as zonas
residenciais.
O documento foi aprovado com 7 votos a favor e 6 abs-

tenções do PS, podendo servir de arma ou argumento
negocial junto da EMEL, caso o executivo da Junta assim
o entenda e/ou o pretenda. Em bem dos interesses da
população, estaremos atentos ao evoluir desta situação. 

Rea ber tur a  de  D i sc ussão  Públ i ca ,  sobre  
lo team ento  de  i n i c ia t i v a  mun ic i pa l   
No mês de maio, os eleitos da Nossa Lisboa, tomaram
conhecimento através do gabinete do CDS na CML que
decorria a discussão pública para a construção de pré-
dios de iniciativa municipal, na Rua Padre Abel Varzim
na zona poente. Como ninguém tinha tomado conheci-
mento, enviámos de pronto um mail a solicitar o adia-
mento do prazo, que terminava no dia seguinte, ale-

gando várias razões para esse adiamento uma delas,
que o projeto constava como sendo em Santa Maria dos
Olivais e não Parque das Nações. 
No seguimento desta intervenção, o prazo foi prorro-
gado e a discussão pública ficou reaberta. Foi ainda
promovida pela CML, uma sessão de apresentação e
debate na Escola Infante D. Henrique, permitindo aos
moradores da zona envolvente (ruas Padre Abel
Varzim, Padre Joaquim Alves Correia e do Conselheiro
Lopo Vaz) pronunciarem-se sobre o projeto e o impac-
to nas suas vidas e na comunidade.
É por isto que estamos ao serviço dos moradores da
Nossa Freguesia, apesar de estarmos na oposição não
baixamos os braços. Podem contar sempre connosco.

POR UM PARQUE DE EXCELÊNCIA
PARA TODOS

“Na falta de apresentação do plano final, as zonas apresentadas na

imagem são apenas uma simulação do que sabemos estar a ser 

programado
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Carlos Ardisson
Nossa Lisboa/CDS



HÁ FÉRIAS NO PARQUE

Todas as alturas do ano são boas para viver o Parque das
Nações mas é preciso reconhecer que já estava na altura
de arrumar o vento e a chuva na gaveta. Começou por
estes dias a chegar o tempo favorável. Já cheira a verão e
ninguém fica indiferente. A ideia de ficar a gozar um fim de
tarde na esplanada ou arriscar um programa com as crian-
ças ao ar livre volta a ser natural e não um exercício de cál-
culo de probabilidades.
A época estival constitui tradicionalmente um momento
propício para abrandar a azáfama do dia-a-dia e dar lugar
ao convívio e ao desfrutar das maravilhas que nos
rodeiam. É um momento para as famílias. É um momento
para os amigos. É um momento para aproveitarmos mais
a nossa freguesia. E neste ano em particular, é também um
momento para visitar o passado e reviver o início da nossa
história enquanto freguesia com as comemorações dos 20
anos da Expo 98. 
Comecemos por espreitar as novidades. De 1 de Julho a 30
de Setembro iremos ter “Um parque de contos” todos os
domingos de manhã junto à casa do Arboretto. Trata-se de
um programa dirigido aos mais novos onde se prometem

muitas histórias divertidas. Em seguida, e para todas as
idades, a par de um passeio pela freguesia, uma viagem ao
passado com a exposição de fotografia de Bruno Portela.
Desde 9 de Junho que é possível apreciar em vários pon-
tos da freguesia o contraste entre o passado e o presen-
te da cidade imaginada. Temos também por esta altura
uma oportunidade para revisitar os edifícios emblemáticos
da Expo 98, que mantêm hoje viva a chama dos ideais
levantados pela exposição mundial de celebração da mul-
ticulturalidade e dos oceanos como elo de ligação da cida-
de e do país ao mundo. A comparação entre o passado e
o presente é uma prova viva da evolução e constitui uma
forma de narração da história natural da freguesia. É para
quem viveu esta época uma oportunidade para recordar. É
para os mais novos uma oportunidade para aprender a
sua história. E é com satisfação redobrada que hoje cons-
tatamos que esse testemunho foi bem passado. De 1 de
Julho a 31 de Agosto é possível visitar a exposição “Parque
das Nações sua origem e actualidade”, na Escola Básica
Vasco da Gama. Uma exposição dos alunos para a fregue-
sia, e da freguesia para o Mundo. Uma marca de identida-

de inigualável. Ainda sob a égide das comemorações
salientamos as iniciativas musicais no espaço público e os
concertos da banda da Armada e da Orquestra
Metropolitana; actividade física ao ar livre com “ Thai chi no
Parque”, a “Parada das mascotes” no Rossio dos Olivais e
a visita do Navio Escola Sagres. Imperdível também, dia 22
de Setembro, a iniciativa lançada pela junta de freguesia do
Parque das Nações (JFPN) em associação com o
Oceanário e o Pavilhão do Conhecimento que pretende
envolver a população escolar e as famílias na recolha de
lixo marinho. 
Música, História, arquitectura, actividade física, fotografia,
preservação do meio ambiente, cidadania. É, sem dúvida,
um momento único e especial para visitar o parque das
nações. 
Apesar do esforço adicional de planeamento e implemen-
tação envolvidos nas comemorações da exposição mun-
dial, as iniciativas dirigidas aos fregueses não ficaram a
marcar passo.
Tivemos o já habitual “Praia campo sénior” com mais de
100 inscritos dando continuidade a uma fórmula de suces-

so. Para os mais novos há novidades para o mês de
Agosto. Aproveitando o interesse demonstrado nos anos
anteriores com o programa “ Há férias no Parque” lança-
do pela JFPN, a edição de 2018 avança com um modelo
renovado. Em primeiro lugar foi alargada a oferta à popu-
lação alvo, sendo possível agora inscrever crianças e
jovens dos 3 aos 18 anos de idade. Em segundo realizou-
se o ajuste dos programas em 3 escalões etários distintos
permitindo melhorar e ajustar os programas, indo ao
encontro das necessidades expostas pelas famílias. Foram
aumentadas as vagas drasticamente, tendo mesmo sido
aceites todas as inscrições para este ano, à data.
Continuaremos a ter “Chá com livros” e vamos ter “Rock
na cabine” de leitura. Lembramos também a 3ª edição do
“Lisboa vai ao parque”, no nosso parque Tejo, nos meses
de Julho e Setembro. Estas são apenas algumas das prin-
cipais iniciativas para a época que tomam lugar na nossa
freguesia. Não perca a oportunidade de consultar todas no
renovado site da JFPN.
Corra para o computador. Pegue na sua agenda. Setembro
é já amanhã e há muito para viver no Parque das Nações.
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A população  es tá  FARTA de PROMESSAS….
QUEREM AÇÃO TRADUZIDA EM OBRA!
Neste início de Julho a parceria MEDINA & ROBLES vieram
a terreiro prometer mais e mais… mas atos concretos e
visíveis que possam ser sufragados pela população, isso
nem cheiro!
Ora vejamos:
- Medina Prometeu - 14 CENTROS DE SAÚDE EM
LISBOA,  UM DELES NA FREGUESIA DO PARQUE
DAS NAÇÕES….
- DEZENAS DE NOVAS  ESCOLAS E REABILITA-
ÇÃO DE MUITAS OUTRAS, DAS QUAIS, DUAS
NOVAS ESCOLAS BÁS ICAS NO PARQUE DAS
NAÇÕES…
- CENTENAS DE KM DE VIAS DEDICADAS EM
EXCLUSIVO PARA C ICLISTAS, SENDO A MAIOR
PARTE NO PARQUE DAS NAÇÕES…
- MAIS  SEIS MIL CASAS DE RENDA ACESSÍVEL,
E CERCA DE 500 SER IAM NO PARQUE DAS
NAÇÕES

E AGORA A INDA PROMETE MAIS : “O Parque das
Nações é uma das freguesias da cidade que receberá
uma das seis novas creches públicas com capacidade
total para cerca de 380 vagas…” A proposta do verea-
dor Ricardo Robles foi aprovada em reunião de Câmara e
define como local de instalação destas seis novas cre-
ches públicas, UMA DELAS Parque das Nações, na rua
Ilha dos Amores.
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e
Vereador Ricardo Robles, deixem-se de promessas e pas-
sem à ação! 
No próximo mês de Setembro começa mais um ano leti-
vo e muitos pais não sabem se podem colocar os seus
filhos nas escolas da freguesia. Inscreveram-se como
todos os anos no agrupamento mas sem a certeza de
terem os filhos a frequentarem as escolas próximas das
residências, e muitos outros continuam a pagar mais de
um salário mínimo nacional para que os filhos tenham as
condições mínimas que a Câmara e o Estado deveriam
oferecer.
O Privado deveria ser uma opção e não uma obrigação.

Para quê prometer se nem a nossa escola que há mais
de uma década está a ser adiada? Por favor, desçam à
terra e construam de uma vez por todas as nossas esco-
las, os nossos centros de saúde e as nossas creches…
O PSD quer que as PESSOAS sejam ouvidas, mas com
seriedade! Não brinque com os fregueses, eles merecem

respeito! FAÇA O QUE PROMETEU, CONTRUA, OIÇA O PSD,
OIÇA OS FREGUESES DO PARQUE DAS NAÇÕES.

(Para envio de perguntas e/ou comentários, por favor
envie-nos e-mail para: 
psd .parquedasnacoes2017.2021@gmai l .com )

“Corra para o computador. Pegue na sua agenda. Setembro é

já amanhã e há muito para viver no Parque das Nações.

Nuno Fidalgo - PS

UMA VOZ POR TODOS E PARA TODOS 
ESTA GERINGONÇA LISBOETA (PARTIDO SOCIALISTA + BLOCO DE ESQUERDA) NÃO CONSEGUE PARAR DE

PROMETER….

Francisco Bento - PSD

“No próximo mês de Setembro começa mais um ano letivo e

muitos pais não sabem se podem colocar os seus filhos nas escolas

da freguesia. Inscreveram-se como todos os anos no agrupamento

mas sem a certeza de terem os filhos a frequentarem as escolas

próximas das residências, e muitos outros continuam a pagar mais de

um salário mínimo nacional para que os filhos tenham as condições

mínimas que a Câmara e o Estado deveriam oferecer.





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.

DEGRADAÇÃO DOS 
ESPAÇOS VERDES NO
PARQUE TEJO

O estado de degradação do Parque
Tejo tem vindo a agravar-se, ano
após ano, à custa de uma manuten-
ção insuficiente, pouco rigorosa e
de um desinvestimento numa das
zonas verdes de referência da cida-
de de Lisboa. Os outrora relvados
verdejantes, não passam hoje de cam-
pos cheios de ervas daninhas e espécies

invasoras. E, se durante o Inverno, até é possível
criar a ilusão de um extenso tapete relvado, che-
gados a esta época do ano, e tem sido assim de
há 4 anos para cá, a Natureza encarrega-se de
nos mostrar que relva é algo que já pouco exis-
te por ali. Perante tudo isto, a ACIPN solicitou
esclarecimentos relativamente à recuperação
dos relvados e restante vegetação ao Presidente
da Junta de Freguesia do Parque das Nações, ao
Departamento da Estrutura Verde da Câmara
Municipal de Lisboa, assim como ao Vereador
José Sá Fernandes. A única resposta recebida
chegou do Presidente da JFPN que informou
terem “alertado a CML para a necessidade de
reforço da qualidade do serviço de manutenção
do Parque Urbano do Tejo e Trancão" tendo soli-
citado "um reforço da equipa de fiscalização,
para apreciação no terreno dos níveis de servi-
ço do novo prestador do serviço de manuten-
ção dos espaços verdes". Iremos continuar a
acompanhar este problema e a exigir respostas
por parte da CML.

TERTÚLIA COMEMORATIVA
DOS 20 ANOS DA EXPO’98

No dia 21 de maio, quando se cumpriam
precisamente 20 anos sobre
a abertura de portas
da Expo’98, algu-
mas dezenas de
pessoas reu-
niram-se no
Hotel
Olissippo
Oriente
para assis-
tir a uma
tertúlia
comemora-
tiva daquela
efeméride
organizada pela
ACIPN. Foi um final
de tarde muito agradá-
vel onde se partilharam e
recordaram histórias destes 20 anos e onde se
lançaram interrogações e caminhos para o futu-
ro do Parque das Nações. No painel de orado-
res convidados, a quem muito agradecemos
terem aceitado o convite, foi possível verificar o
orgulho de terem feito parte desta longa viagem
de mais de duas décadas que transformou por
completo a zona oriental de Lisboa.

ARRAIAL DOS NAVEGANTES

Como já vem sendo tradição, decorreu no pri-
meiro fim-de-semana de junho, mais uma edição
(a 16ª) do Arraial dos Navegantes, um evento
sempre muito aguardado e acarinhado por toda
a comunidade do Parque das Nações. A ACIPN
voltou a marcar presença nesta grande festa,
numa participação que este ano ficou marcada
pelo vigésimo aniversário da Expo'98 e da
Cidade Imaginada. Quem nos visitou no nosso
stand teve, assim, oportunidade de revisitar
memórias da última Exposição Universal do sec.
XX e de partilhar histórias do antes e do pós-
Expo’98. A todos demos também a conhecer
melhor a nossa associação, o nosso trabalho e as
nossas expetativas quanto ao futuro. Um agrade-
cimento final à excelente organização do arraial,
na pessoa do José Rodrigues, como sempre
incansável para que tudo corresse bem. Para o
ano há mais!

LUÍS VASSALO ROSA 
(1935 – 2018)

Foi com consternação que
tomámos conhecimento
do falecimento do Arq.º
Luís Vassalo Rosa no pas-
sado dia 7 de junho.
Antigo Diretor dos
Serviços de Planeamento
e Gestão Urbanística da
Parque EXPO S.A. e respon-

sável pelo Plano de
Urbanização, coordenação e

gestão urbanística da Zona de
Intervenção da EXPO’98.

Vassalo Rosa foi o “pai”
daquilo a que hoje chama-
mos Parque das Nações,
uma designação que
sempre lhe desagra-
dou por remeter
para a ideia de
uma ilha e ser a
negação do con-
ceito que tentou
imprimir ao pla-
neamento.
Recordamos a sua
enorme afabilidade e
vontade de ajudar sem-
pre que a ele recorremos.
Referiu-se à ACIPN como
um “exemplo da organização dos
seus moradores numa participação ativa
para defesa da sua cidade” desejando-nos “uma
permanente vitalidade no caminho da constru-

ção duma cidade melhor, mais criativa, mais
solidária e com mais qualidade dos seus espa-
ços públicos, das suas redes de infraestrutu-
ras, equipamentos e serviços, dos seus edifí-
cios, dos seus cidadãos”. Foi um dos nossos
convidados de honra para a Tertúlia
Comemorativa dos 20 anos da Expo’98 mas
por motivos de saúde já não pôde estar pre-
sente. Connosco ficará sempre um sentimen-
to de gratidão eterna ao homem que imagi-
nou a Cidade Imaginada.

O estado de degradação do
Parque Tejo tem vindo a 
agravar-se, ano após ano, à
custa de uma manutenção
insuficiente, pouco rigorosa e de
um desinvestimento numa das
zonas verdes de referência da
cidade de Lisboa. Os outrora 
relvados verdejantes, não 
passam hoje de campos cheios
de ervas daninhas e espécies
invasoras. 
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Antigo Diretor dos Serviços de
Planeamento e Gestão Urbanística
da Parque EXPO S.A. e responsável
pelo Plano de Urbanização, 
coordenação e gestão urbanística
da Zona de Intervenção da
EXPO’98. Vassalo Rosa foi o “pai”
daquilo a que hoje chamamos
Parque das Nações, uma 
designação que sempre lhe
desagradou por remeter para a
ideia de uma ilha e ser a negação
do conceito que tentou imprimir ao 
planeamento. Recordamos a sua
enorme afabilidade e vontade de
ajudar sempre que a ele 
recorremos. Referiu-se à ACIPN

como um “exemplo da 
organização dos seus

moradores numa 
participação
ativa para
defesa da sua
cidade”

Foi um final de tarde muito
agradável onde se partilharam e
recordaram histórias destes 20
anos e onde se lançaram 
interrogações e caminhos para o
futuro do Parque das Nações. 





NP 16 | PÁGINA DA INTEIRA RESPONSABILIDADE DA AMEPN

A Associação de Moradores e Comerciantes do
Parque das Nações, por deliberação da sua
Assembleia Geral tomada em sessão de 7 de
Maio de 2018, alterou a sua denominação para
Associação de Moradores e Empresários do
Parque das Nações, bem como os seus estatu-
tos, tendo em vista a sua adaptação às alterações,
entretanto, ocorridas no território, com a apro-
vação da Lei n.º 56/2012, de 8 de Novembro, que
criou a Freguesia do Parque das Nações.
Foi, de resto, o trabalho desenvolvido por esta
Associação ao longo de cerca de 14 anos, que
conduziu à criação da nova Freguesia do Parque
das Nações, a coberto da Lei 56/2012, de 8 de
Novembro, como se referiu.
Desde então, os paradigmas sociais e empresa-
riais modificaram-se substancialmente, mormen-
te ao nível do tecido económico que veio sendo
instalado na nossa freguesia ao longo das duas
últimas décadas, bem como a nova geografia do
território.
Ambas as realidades vieram dilatar e enriquecer
a vitalidade da nova freguesia, tornando-a um
case study a nível internacional, não só na verten-

te do arrojo arquitetónico, como pela qualidade
eclética do seu território.  
A actual capacidade económica aqui instalada,
impõe-nos o desafio de adaptação à realidade
actual. Face a tal interpretação, em Assembleia
Geral Extraordinária, foi decidido alterar os
Estatutos que vigoraram até àquela data e, bem
assim, o logótipo da Associação.
Todavia, mantém aAssociação de Moradores e
Empresários do Parque das Nações os mes-
mos desígnios fundamentais, conforme constam
plasmados nos novos Estatutos. 
Consideramos que, a par de uma sustentabilida-
de económica equilibrada, as áreas da Cultura e
do Turismo devem ser encaradas como o princi-
pal potencial de crescimento da nossa freguesia -
as que melhor podem difundir ao mundo a ima-
gem do Parque das Nações, no plano das melho-
res práticas e da excelência de oferta.
Outra área que consideramos de vital importân-
cia na nossa freguesia, quer pelas características
ribeirinhas, quer pelas separações geográficas
causadas por uma linha férrea com cinco viadu-
tos e uma travessia aérea, é a Protecção Civil em

todas as suas componentes orgânicas e opera-
cionais. 
Claro que a nossa missão mais importante con-
tinua a ser o MORADOR, como pessoa que
investiu no território pela qualidade anunciada, e,
por isso, associada a uma taxa elevada de impos-
tos, nomeadamente o TRIU – Taxa de
Reinfraestruturação Urbana, com direito a exigir
veemente uma gestão ambiental de qualidade,
uma boa rede de transportes, uma política de
mobilidade condizente com a sua qualidade de
vida, ter equipamentos escolares e de saúde à
altura da qualidade exigida, sem nunca descorar
o trabalho de proximidade, atento e continuado,
no sentido de acabar com as assimetrias exis-
tentes, das populações do Casal dos Machados,
da Quinta das Laranjeiras, do Bairro do Oriente
e Rua da Centieira. 
Queremos continuar a trabalhar com todos - do
poder autárquico eleito às forças vivas residen-
tes, dos EMPRESÁRIOS às empresas nas suas
diversas actividades, do mundo da náutica aos
clubes desportivos, do social ao empreendedo-
rismo, dos meios culturais ao mundo interactivo,

em particular no tecido das novas tecnologias –
inteligência artificial, automação e domótica. 
Somos pela participação de todos na resolução
dos problemas comuns. Se trabalhamos num
território de qualidade, temos que exigir a nós
próprios e aos outros, a máxima qualidade naqui-
lo que fazemos, sem outros pressupostos, que
não a defesa dos interesses do MORADOR e do
EMPRESÁRIO. 
Existimos para unir, jamais para dividir ou
permitir divisões. 

A actual capacidade económica

aqui instalada, impõe-nos o

desafio de adaptação à 

realidade actual. Face a tal

interpretação, em Assembleia

Geral Extraordinária, foi decidido

alterar os Estatutos que vigoraram

até àquela data e, bem assim, o

logótipo da Associação.

MORADORES E EMPRESÁRIOS
UM NOVO ASSOCIATIVISMO DO PN

Numa iniciativa e organização da AMEPN –
Associação de Moradores e Empresários do
PN, em pareceria com o CASINO LISBOA,
temos vindo a realizar as Tertúlias Poéticas do
Casino, sempre nas últimas terças-feiras de cada
mês, no espaço BelTejo do CASINO LISBOA,
com entrada livre. 
A exemplo das anteriores Tertúlias Poéticas da
Marina, a adesão do público tem sido muito sig-
nificativa e sempre em crescendo, numa clara
demonstração da qualidade que é apresentada,

não apenas dos poetas homenageados, como
também dos poetas do público - alguns deles
tiveram a primeira experiência de dizer poesia
em público - como pela mestria do trio de
músicos residentes em todas as Tertúlias, e tam-
bém pela excelência das aguarelas do Pintor
Carlos Santos Marques, que as produz ao vivo
em cada Tertúlia, a par das excelentes imagens
recolhidas pelo fotógrafo José Boldt. 
Numa homenagem à poesia portuguesa, já tive-
mos a noite de Fernando Pessoa, de Sophia de

Mello Breyner Andresen, de José Carlos Ary
dos Santos, estando em agenda Natália Correia. 
A partir de Setembro, teremos as homenagens
aos poetas africanos, numa parceria com os
Adidos Culturais das respectivas Embaixadas. 
Assim, termos em Setembro os poetas da
Guiné-Bissau, em Outubro os poetas de Cabo
Verde e, em Novembro, os poetas de S. Tomé e
Príncipe.    

Numa iniciativa e organização da

AMEPN – Associação de

Moradores e Empresários do PN,

em pareceria com o CASINO 

LISBOA, temos vindo a realizar as

Tertúlias Poéticas do Casino, sem-

pre nas últimas terças-feiras de

cada mês

TERTÚLIAS POÉTICAS DO CASINO





CULTURA NO PARQUE  

CHÁ COM LIVROS
O “Chá com livros” é mais uma iniciati-
va da Junta de Freguesia do Parque
das Nações no âmbito do projeto
"Ler no Parque", dirigido ao públi-
co adulto e tem como objetivo
criar um espaço de partilha de
experiências de leitura de livros.
Em formato de mesa redonda,
pretende criar um espaço de
encontro da comunidade de lei-
tores da freguesia. O chá é apenas
o mote para uma mesa redonda de
partilha de livros orientada a um tema.
Cada sessão contará com autores convida-
dos para moderar a sessão. Durante a sessão será
servido chá público presente.
Data: 4 de setembro
Horário: 21h00.
Localização: Café Esplanando.
Tema: Viagens.
Autores convidados - Sandra Barão
Nobre blogguer "Acordo fotográfi-
co" e autora do livro "Uma volta
ao mundo com leitores" e outros
convidados a confirmar
Nota Importante: Traga um livro de
casa sobre o tema.

PROCISSÃO NOSSA 
SENHORA DA ATALAIA
A imagem da senhora da Atalaia sairá do conven-
to de Chelas e embarca na Marina do
Parque das Nações, num barco
típico do Tejo, rumo ao
Montijo. Esta procissão irá
juntar-se com uma outra
procissão da Moita e
que traz outra imagem
da Nossa Senhora da
Atalaia.
Data: 26 de agosto
Horário: a confirmar.

DUAS RODAS NA
CABINE
Para marcar o dia Europeu
sem carros, a cabine de leitura será

ponto de encontro para
uma concentração de

veículos de duas
rodas dedicada
aos mais peque-
nos.
Será uma con-
centração de
triciclos, bici-
cletas, skates e
tudo o que

tenha duas rodas.
As crianças devem

apenas trazer um livro
para doar à cabine e levar

outro em troca para ler.
Haverá jogos e um per-

curso exclusivo para
circular.

Data: 
22 setembro
Horário:
15h00.
Localização:
Passeio dos
Jacarandás.
Público:

Infantil.
Evento gratuito.
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A Humana Portugal, associação sem fins lucrativos
que, desde 1998, trabalha a favor da proteção do
meio ambiente promovendo a reutilização têxtil e
realizando programas de cooperação, em África, e
de apoio local, em Portugal, recolheu, em 2017,
14,110 toneladas de têxtil usado através dos 12
contentores distribuídos na Freguesia do Parque

das Nações.
A Humana agradece o contributo de todos os
cidadãos do Parque das Nacões na doa ao objeti-
vo social, na medida em que comprova que estão
cada vez mais sensibilizados para a importância da
seleção dos resíduos, que, deste modo, podem ser
transformados em recursos.

“Os cidadãos do Parque das Nações doaram, em 2017,
14,110 toneladas de roupa usada à Humana  para fins
sociais”

Novo Centro de Estudos 
Parque das Nações

A Ciência do Conhecimento é um
projeto na área da educação onde
se pretende melhorar o êxito
escolar, a autonomia, a confiança
e promover a capacidade de
aprender dos alunos. 
O apoio dado vai desde o Pré-
escolar até ao Ensino
Universitário, damos ênfase a
grupos pequenos e diferenciados. 

Tel . :218 251 351 Te lm. :937 885 086
www.c ienc iadoconhec imento.p t

Rua I lha dos Amores  32D. 1990-118 L isboa
Emai l :  ger al@cienc iadoconhec imento.pt

PARQUE SOLIDÁRIO
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As razões da minha escolha:

Refinaria de Cabo Ruivo, 1994 - Era a partir
da refinaria de Cabo Ruivo que se fazia o abas-
tecimento de grande parte do país. Tanques,
esferas de gás, ferros, condutas, estruturas e a
torre, que aqui ficou como memória industrial,
criavam um cenário irreal e caótico. Mas a foto-
grafia tem destas coisas: um enquadramento de
tanques de combustível, reflecte-nos uma
ordem aparente, onde o azul do Mar da Palha
acaba e o céu começa. Mas é uma ilusão, esta
leveza e transparência não existiam neste velho
complexo da Petrogal, com o fim há muito
anunciado, que foi para Sul, encontrando em
Sines novas e modernas instalações, devolvendo

o rio à cidade. Agora temos novas paisagens e
magníficos reflexos para enquadrar.

Abandonos, 1994 - A zona oriental de Lisboa
era a lixeira da cidade, onde se vinham despejar
os entulhos e toda a espécie de lixos. O reino
do abandono e da desolação. Ao fundo jazem
milhares de contentores, como peças de lego
coloridas, formando muralhas que nos separa-
vam do Tejo. Não há humanos nesta fotografia,
só as suas marcas. Sinais de marginalidade e de
incúria. Uma realidade impossível numa capital
europeia à beira do século XXI. A Expo'98 sur-
giu como a oportunidade para uma das maiores
transformações urbanas do país, de que agora
somos testemunhas, no Parque das Nações.

Bruno Portela, n.1966, Lisboa.
Após o regresso de Bruxelas, onde fez um curso
superior na área da fotografia, integra a equipa de

fotojornalistas fundadores do jornal “Público”, em
1989, onde permaneceu até 1997. Foi também
diretor do Gabinete de Fotografia da Expo'98,
editor fotográfico do Grupo Impala, colaborou
depois com a Notícias Magazine, JN e Visão. Nos
últimos anos trabalhou com as agências de
comunicação Cunha Vaz & Associados e LPM
Comunicação bem como com instituições nacio-
nais e internacionais - Assembleia da República,
Comissão Europeia. É fundador da associação
cultural Estação Imagem, que tem o objectivo de
divulgar a fotografia em Portugal, através da edi-
ção de livros, a produção de exposições e a orga-

nização anual de um prémio de fotojornalismo.
Participou em mais de uma dezena de exposições
coletivas em Portugal, Espanha, França e Bélgica.

BRUNO
PORTELA

PEDIMOS A BRUNO
PORTELA QUE 

ESCOLHESSE DUAS
DAS FOTOGRAFIAS

QUE INTEGRAM A SUA
EXPOSIÇÃO VOCÊ

NÃO ESTÁ AQUI,
EXPOSIÇÃO 

COMEMORATIVA DOS
20 ANOS DA EXPO´98



24º SUPER BOCK SUPER ROCK

O primeiro dia será de emoções fortes no
Super Bock Super Rock, marcado pelo con-
certo de tributo “Who the F*ck is Zé
Pedro?”, que juntará ilustres convi-
dados, amigos e admiradores do
eterno guitarrista dos Xutos,
acompanhados por uma
banda formada quase
exclusivamente por fami-
liares do músico e dos
restantes elementos da
banda, que acabaria por
tornar-se também numa
família para Zé Pedro. Rui
Reininho, Carlão, Manuela
Azevedo, Tomás Wallenstein,
Manel Cruz, Palma’s Gang,
Ladrões do Tempo, Paulo Gonzo e
João Pedro Pais vão interpretar em
palco alguns dos temas mais icónicos da vida do
músico. 
Travis Scott, Stormzy, Sofi Tukker, Julian
Casablancas & The Voidz, Tom Misch, Parcels

e Princess Nokia são algumas das estreias mais
aguardadas, e entre os reencontros mais espera-

dos estão nomes como The xx,
Benjamin Clementine,

Anderson .Paak & The
Free Nationals,
Mahalia, Oddisee &
Good Compny e
os míticos Pop
Dell’Arte. Grande
destaque também
para o tão acla-
mado regresso
dos lendários The
The. Matt Johnson
está volta aos palcos

15 anos depois, com um
espetáculo que promete

recordar e criar memórias.
A música portuguesa, como é hábito, terá

lugar marcado em todos os palcos, e muito espe-
cialmente no Palco LG by Rádio SBSR, por onde
passam anualmente, não só novos valores da

música nacional, mas também alguns daqueles
que lhes servem de referência. Nos restantes pal-
cos, há também concertos obrigatórios a repre-
sentar da melhor forma a música portuguesa: o
regresso de Slow J, este ano, no Palco Super
Bock; The Parkinsons e Isaura a apresentar
álbuns novos no Palco EDP; e DJ BIG com con-
vidados especiais no Palco Somersby, e ninguém
vai querer perder a surpresa que nos prepara…

La Fura dels Baus apresentam "IN-UP //
OUT-UP"
Espetáculo desenhado em exclusivo para o
Super Bock Super Rock
"De dentro para fora, sempre tocando o céu"
La Fura dels Baus regressam ao Parque das
Nações, em Lisboa, vinte anos depois de terem
atuado na EXPO’98. Em 2018 estão de volta para
apresentar o espetáculo "IN-UP // OUT-UP",
desenhado exclusivamente para o Super Bock
Super Rock. Uma performance cheia de metáfo-
ras poéticas, que conciliará música ao vivo, dança
aérea, fogo-de-artifício, grandes elementos, inter-

ação com o público, fogo e água para um espetá-
culo grandioso.
O espetáculo "IN-UP // OUT-UP" é composto
por duas partes, explorando o melhor dos diver-
sos ambientes que caracterizam o actual forma-
to assumidamente urbano do Super Bock Super
Rock: uma parte indoor, e outra ao ar livre.
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Um dos melhores festivais portugueses e um orgulho de marca local está de volta com mais uma edição.  Uma das novidades é o regresso dos La Fura

dels Baus, ao Parque das Nações, vinte anos depois de terem atuado na EXPO’98. Dias 19, 20 e 21 de Julho, o PN volta a receber um pedaço do Mundo.
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INDOOR:
A conhecida cantora de flamenco, Mariola
Membrives, vai levantar voo sobre o público, den-
tro do Palco Super Bock. Da indumentária fazem
parte saias com 8 metros de comprimento e a
sua voz única e poderosa vai seguramente sur-
preender tudo e todos. Caráter e vertigem: o
prelúdio perfeito para a Rede Humana Interna,
que surgirá entre o público, com a música e os
efeitos sonoros criados especialmente e tocados
ao vivo por Miki Espuma. Serão momentos e
coreografias muito plásticas e visuais, cheios de
metáforas do quotidiano.
Esta primeira parte será o embrião do que se
poderá ver depois, ao ar livre.

AO AR LIVRE:
Tirando partido do corredor da água existente,
que marca o cenário do Parque das Nações, um
Transformer, juntamente com uma comitiva de
personagens de fogo, vai passear entre o públi-
co em busca da sua amada, Mariola Membrives,
que estará à sua espera no telhado. Nesse
momento, já a usar outro vestido majestoso, a
cantora de flamenco vai aceitar a oferta do
Transformer, e sentar-se ao seu colo no meio de
uma história de amor, enquanto canta uma linda
canção. Toda esta sintonia despertará um enor-
me Cilindro Humano, formado por 42 pessoas,
a dançar em uníssono, que entrará na água.
Dançando para todo o público.
À medida que a coreografia avança, esse cilindro
humano começa a transformar-se numa rede,
uma imensa Rede Humana, que se forma por
cima da água, onde toda a energia, sintonia e
cooperação dos artistas é refletida. A metáfora
visual de que a união faz a força. Uma imagem
final, reforçada por fogo-de-artifício, que com-
pleta toda a adrenalina vivida.
A Rede Humana será formada por artistas da
EPAOE - Escola Profissional de Artes e Ofícios
do Espectáculo do Chapitô.
Um espetáculo arriscado, visualmente poderoso
e que vai invadir o recinto do Super Bock Super
Rock no dia 21 de julho, para um final de Festival
grandioso e inesquecível.

24º Super Bock Super Rock - Amplificador
da Arte Urbana

A Arte Urbana está de regresso ao 24º Super
Bock Super Bock com mais novidades. Uma
área na qual a marca Super Bock se afirma há

vários anos, a Arte Urbana tem vindo, assim,
espontânea e naturalmente, a ocupar um espa-
ço cada vez mais importante no Festival. Em
2017, nasceu uma nova identidade visual e várias
ações criativas e interativas, que se apropriaram
do recinto para uma maior aproximação entre

esta expressão artística e o público, criando
assim uma experimentação única do espaço
assumidamente urbano, em torno da Música. Em
2018 este objetivo vai consolidar-se com novas
obras expostas no recinto, em parceria com a
Underdogs e a FAHR 021.3, de modo a que o
público volte a ser surpreendido no Festival,
com um espaço urbano para ser disfrutado de
forma criativa.

É sob a chancela Super Bock que na 24ª edição
do Super Bock Super Rock será exposta uma
nova peça artística de grandes dimensões e
poderá também visitar-se uma open air gallery
com peças exclusivas, participar nos workshops
de iniciação ao graffiti, bem como desfrutar dos
“nenúfares” gigantes no espelho de água no
intervalo dos concertos. 

A “Guitrash”, peça de Bordalo II criada para a
edição de 2017 do Festival, volta a ocupar um
lugar de destaque no recinto que contará, este
ano, com uma outra intervenção artística: um
lettering gigante iluminado “SBSR”. 

CARTAZ DO EVENTO
19 de julho
Palco Super Bock
The xx, Justice, Tributo “Who The F*ck is Zé
Pedro?”
Palco EDP
The Vaccines, Temples, Lee Fields & The
Expressions, Parcels, The Parkinsons
Palco Somersby
Mahalia, Songhoy Blues
Palco LG by Rádio SBSR
Mirror People, Filipe Sambado & Os
Acompanhantes de Luxo, Vaiapraia e as Rainhas
do Baile

20 de julho
Palco Super Bock
Travis Scott, Anderson .Paak & The Free
Nationals, Slow J
Palco EDP
Tom Misch, Oddisee & Good Compny, Princess
Nokia, Profjam, Olivier St. Louis
Palco Somersby
The Alchemist, Pierre Kwenders
Palco LG by Rádio SBSR
Ermo, Luís Severo, Virtus

21 de julho
Palco Super Bock
Julian Casablancas & The Voidz, Benjamin
Clementine, Stormzy, La Fura dels Baus
Palco EDP
The The, Baxter Dury, Sevdaliza, Isaura
Palco Somersby
Sofi Tukker, DJ BIG
Palco LG by Rádio SBSR
Pop Dell’Arte, Keep Razors Sharp, Sunflowers

Bilhetes
Passe 3 dias – 114€
Bilhetes Diários – 60€
Passe VIP + Front Stage – 265€
Bilhete Diário VIP+ Front Stage – 155€
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ALUNOS E A ARTE URBANA DO PN

Prova de Orientação realizada pelos alunos
do 7º ano de escolaridade da Escola Vasco da
Gama. Os alunos cumpriram um percurso no
Parque das Nações, respondendo a várias
questões de caráter transdisciplinar.  
A atividade inseriu-se no Projeto de
Flexibilidade Curricular a que o Agrupamento
de Escolas Eça de Queirós aderiu. O tema
desenvolvido na Escola Vasco da Gama foi o
“Parque das Nações, sua origem e atualidade”.
Ao longo do ano o referido tema foi aborda-
do nas diferentes disciplinas. O resultado final
poderá ser observado na exposição patente
na Escola Vasco da Gama.
A Junta de Freguesia do Parque das Nações,
através do seu designer da comunicação,
Pedro Rosa, executou os mapas para a prova
de orientação. 

FOTO DE GRUPO: Turmas 7º A e B da Escola Vasco da Gama. A turma C ainda não tinha iniciado a atividade.

Professor de Educação Física, Nuno Pereira, e de Educação Visual, Artur Pastor, a explicarem as regras da prova.

Alunos a realizarem a questão da disciplina de Educação Visual que consistia na identificação de uma obra de Arte Urbana.



O meu ano está a chegar ao
fim, mas desenganem-se as
más línguas, para as quais os
professores têm férias que
se fartam: só lá para agosto,
nos primeiros dias do mês,
quando finalmente entregar a correção dos exa-
mes nacionais de segunda época, poderei, como
disse o nosso Eça, fazer essa coisa estúpida e sem-
pre eficaz que se chama distrair.

Em janeiro, para quem é professor, o
final do ano parece uma miragem. Acumulados de
queixas e cansaços, os dias vão passando e eis
que, de repente, sem quase nos apercebermos,
chega a última aula do ano. E respiramos de alívio
por nos livrarmos de algumas turmas e aulas can-
sativas, de alunos mal educados que nos levam a
pouca  energia que nos resta: cala-te, tira o boné,
chegaste outra vez atrasado, não fales com a colega
do lado, não trouxeste livro outra vez, onde está o
caderno, não digas palavrões, não se responde assim,
vai lá para fora, guarda o telemóvel, tira os ausculta-
dores, vai deitar a pastilha elástica para o lixo, tira os
pés da cadeira da frente, senta-te corretamente, não
grites, não escrevas na mesa, apanha esse papel do
chão... 

Noutras turmas, porém, fica aquela dor-
zinha no peito e a saudade dos dias em que, logo
pela manhã, enquanto lá fora chovia, nos acon-
chegávamos dentro da sala de aula e líamos em
silêncio e o mundo parecia um lugar de paz.
Estamos juntos há um, dois, três anos e vemo-los
crescer, sonhar, sofrer. E a partir de agora, eis que
seguem viagem. Resta-nos a esperança de que um
dia não nos cruzemos apenas na secção do talho
de um hipermercado qualquer...

Ao fechar a porta da sala, atropelam-se
em mim todos os diálogos trocados com eles,
todas as respostas que lhes dei e as muitas que
não lhes consegui dar.  Sei, porém, que tudo o que
me escreveram ao longo deste ano acompanhar-
me-á até setembro: Por vezes torna-se difícil estar
nas suas aulas com atenção. Não é por falta de inte-
resse, stora! É que há pessoas e problemas difíceis de
esquecer... A stora é simpática, diferente e faz tudo à
grande e à francesa, estou-me a referir aos testes...
Stora, eu baldei-me muito às aulas porque tinha
outras coisas para fazer, até que fiquei tapado... Foi
um privilégio termos calhado consigo, stora, porque
consegue que fique tudo nas nossas cabeças. Não
gosto quando a stora faz cara de má porque nós
sabemos que não é... Stora, lembra-se daquela fase
que eu tive, em que via tudo escuro e a stora me aju-
dou a utrapassar? Pois é, voltou outra vez... Stora, gos-
taria que me ajudasse. Quando me pergunta alguma
coisa, eu, por vezes, até sei a resposta, mas tenho ver-
gonha de responder... Stora, gosto das suas aulas, acho
que tem jeito para isto... Stora, as aulas de Português
são 90 minutos terríveis, dolorosos, enfim, tempo de
pôr a minha paciência à prova... Stora, o que lhe acon-

teceu? Era tão bem disposta e
nestas últimas aulas perdeu o
sentido de humor... faça um
esforço, stora, que o ano está
quase a terminar e nós quere-
mos a nossa divertida stora de

volta. 

Enquanto fecho à chave a porta da sala,
sorrio de todas as subtilezas irónicas atiradas
por uns quantos alunos e penso na importância
da escola, de uma boa aula, da empatia para com
o professor. Quando terminar a minha carreira
não quero olhar para trás e ver um percurso de
desencanto e desistência. Não! Quero revisitar
os meus muitos anos de escola e sorrir ao
recordar todas as qualidades de tantos alunos
que tinham tudo para serem vencedores. Quero
que vençam na vida, seja lá o que isso for nestes
dias que correm apressados. Quero recordar
todos os momentos de rebeldia criativa a que
assisti dentro da sala e que espero nunca ter
defraudado. Passadas praticamente três décadas a
ensinar, consigo recordar o dia em que entrei
numa sala de aula pela primeira vez e me senti
nervosa e pequenina. Agora, há um turbilhão de
antíteses, metáforas e paradoxos dentro de mim
e são eles que me protegem desta frustração de
ser professora e saber que os políticos, os pais e
encarregados de educação não valorizam esta
profissão inteira, totalmente feita de afetos e
angústias. 

Ouça-nos, senhor Ministro António
Costa! Não nos roube descaradamente os 9 anos,
os 4 meses e os 2 dias de trabalho em que demos
tudo o que tínhamos para dar à escola pública!

Enquanto fecho à chave a porta
da sala, sorrio de todas as 
subtilezas irónicas atiradas por
uns quantos alunos e penso na
importância da escola, de uma
boa aula, da empatia para com o
professor. Quando terminar a
minha carreira não quero olhar
para trás e ver um percurso de
desencanto e desistência. Não!
Quero revisitar os meus muitos
anos de escola e sorrir ao 
recordar todas as qualidades de
tantos alunos que tinham tudo
para serem vencedores. 
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E O MEU ANO
CHEGOU AO
FIM...
Por: Carmo Miranda Machado
carmomachado@me.com

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

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

Sexta e Sábado das 12H às 24H 
Contacto: 211 929 540 - oficinadogelado@gmail.com

Gelado Artesanal
Batidos

Crepes e Waffles
Caixas de Gelado 

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



PAVILHÃO DO CONHECIMENTO
AVES E ROUBOS SOB INVESTIGAÇÃO
Lisboa
218 917 104
www.pavconhecimento.pt
A exposição “Angry Birds” serve de
mote para as festas dos mais novos (3-6).
Podem conhecer os hábitos e as dietas
das aves e confecionar uma pequena igua-
ria que vai fazer ficar com água no bico! Já
os mais velhos (9-14) são desafiados a des-
cobrir o que aconteceu à simpática robô que
desapareceu sem deixar rasto.

PARQUES DE SINTRA
FESTAS COM HISTÓRIA
Sintra | 219 237 300
info@parquesdesintra.pt

www.par-
quesdesintra.pt

Celebrar um aniversário em
Sintra, envolvido pela beleza natural e pelo patri-
mónio histórico e cultural, é um momento único,
que junta diversão e conhecimento. Conheça o

programa de atividades para crian-
ças (1 aos 12 anos) e deixe-se
encantar pela paisagem!

MARIAS 
CATRAPUMBAS
FESTAS COM TEATRO
Oeiras
933 795 335/ 
966 550 983
https://mariascatrapum-
bas.wordpress.com
As Marias Catrapumbas
levam espetáculos de teatro,
histórias, contos dramatizados e
jogos dramáticos, com utilização de
adereços/figurinos, a todas as escolas, pal-
cos e festas. Além das histórias contadas pelas
Marias, o aniversariante e os convidados têm
também direito a caracterização, moldagem de
balões e muita animação!

RODA VIVA
FESTAS INESQUECÍVEIS
10% DESCONTO
Lisboa | 965 040 374
www.rodaviva.web.pt
A Roda Viva dinamiza festas de anos e de outras
ocasiões especiais. Faz babysitting e animação em
casamentos e batizados. Ajuda a festejar dentro

ou fora de casa! Em
qualquer espaço
ou no Espaço
Roda Viva –
Restelo.
Oferece
um leque
alargado
de opções
personali-
zadas
desde jogos
tradicionais a
temáticos, disco,

pinturas faciais e
outras atividades.

THE LITtLE GYM
FESTAS DO 1.º AO 10.º ANIVERSÁRIO
Lisboa 
217269464  
www.thelittlegym.pt
O The Little Gym proporciona um dia de aniver-
sário super especial, com ginástica, dança e jogos
(insuflável, para-quedas, tapete voador...) com
muito movimento, música e diversão! Depois das
atividades, é tempo do lanche, de cantar os para-
béns e de abrir os presentes. O espaço fica dedi-
cado exclusivamente à sua criança, família e ami-
gos!
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Judo / Ballet
Parque das Nações!

(a partir dos 3 anos)

Informações: 913705447 - clubedejudohajime@gmail.com

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

Rua Gaivotas em Terra, 317
1990-601 Expo Sul

Largo dos Bombeiros Voluntários
1885-018 Moscavide

Sugestões Estrelas
e Ouriços, Festas de 
aniversário de 
arromba!



Depois do ano de estreia, a nova época de bas-
quetebol do CD Olivais e Moscavide já começou.
Treinos de observação, campo de férias, reforço
da equipa técnica e dos escalões sénior masculi-
no juntamente com uma forte aposta no basket
feminino onde fazemos questão de ser referência
na zona.
Iremos o iniciar o minibasket para atrair os mais
jovens à prática desta modalidade.
Pois, para nós, mais importante que os resulta-
dos, é proporcionar a todos os que nos procu-
ram a possibilidade de praticarem o desporto
que amam, o basquetebol.
A coordenação está com o coach Jorge Ferreira
(Ex-Atlético Clube de Portugal).

Saudações Desportivas

CLUBE DESPORTIVO 
OLIVAIS E 
MOSCAVIDE
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Continua o Programa Verão 2018, até ao final de
Julho. Dos 3 aos 103 anos, as famílias do Parque
das Nações podem participar em inúmeras acti-
vidades gratuitas. E são muito
variadas: HotWheel
(bicicleta e trotinete),
Picasso (expressão
plástica),
Portuguese
(jogos tradicio-
nais), Warrior
(rugby), Zorro
(esgrima),
RobinHood
(tiro com arco),
Vet (veterinário
por um dia), Star
(artes e espectáculo)
e Balance (prevenção
quedas para +55). Tudo isto
entre as 10h00 e as 13h00 aos Domingos, a par-
tir de 3 de Junho até 22 de Julho, na Escola EBIJ
Vasco da Gama. Para participar só tem que se
inscrever no site oficial – 
www.highspirit.pt.

O Conceito
Actividades desportivas, recreativas e artísticas,
gratuitas para as crianças e séniores, 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 destina-

tários 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 exclusivamente situados neste
código postal.

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

HIGHSPIRIT DIAS 8, 15 E 22, DE
JULHO, NA VASCO DA GAMA
O HighSiprit, projecto de João Chú, que tem como embaixadores, Catarina
Gouveia e Pedro Górgia, vai ter as últimas sessões de verão, nos próximos
domingos de 8, 15 e 22 de Julho. Para toda a família! Apareçam!



Vários estudos têm documentado a ligação entre
o excesso de peso materno e a obesidade infan-
til, sendo ainda difícil de distinguir a proporção
do contributo genético vs factores ambientais.
Recentemente, foi publicado um estudo sugerin-
do que o microbioma intestinal (identificação,
quantidade e proporção de espécies de bactérias
que vivem no intestino) poderá ter um papel
importante nesta correlação.
O estudo Canadiano analisou 935 pares mãe-
filho e o primeira conclusão era expectável:
Mulheres obesas e com excesso de peso têm
maior probabilidade de ter filhos obesos aos 1 e
3 anos de idade.
Mas a parte interessante da história segue-se…
Descobriu-se que quando a mulher obesa tinha
um parto vaginal, a probabilidade de obesidade
infantil era 3 vezes superior à média da popula-
ção. Mas quando o parto era por cesariana o
risco aumentava em 5 vezes. Este resultado suge-
ria claramente a influência do canal de parto no
desenvolvimento da obesidade infantil.

O intestino de um recém-nascido é estéril
durante a vida fetal e inicia a sua colonização no
preciso momento do parto, existindo uma inocu-
lação com origem no canal vaginal. É com base
neste momento que se desenvolve o microbioma
intestinal do indivíduo, e nos últimos anos tem
surgido forte evidência sobre as implicações do
microbioma no estado de saúde e de doença. 
Assim sendo, existindo uma suspeita prévia, foi
realizada uma colheita de fezes a todos os lac-
tantes aos 3 meses de idade. Verificou-se que a
quantidade de uma bactéria chamada
Lachnospiracae se correlacionava fortemente
com o peso infantil, e que as crianças nascidas
por cesariana tinham o dobro da probabilidade
de ter altos níveis desta espécie de bactéria.
Este estudo traduz a influência que o canal de
parto tem na colonização bacteriana do pequeno
organismo e o seu efeito importante e duradou-
ro na saúde infantil.

O parto por cesariana é um procedimento cirúr-
gico frequentemente necessário, que salvou
incontáveis vidas maternas e de recém-nascidos
ao longo das últimas décadas. Este deve ser reali-
zado quando o benefício é maior do que o risco,
sendo inúmeras as situações, por exemplo: um
canal de parto estreito, patologia materna que
contraindica as manobras de parto, cesarianas
prévias, má-apresentação do feto, placenta prévia,
ausência de evolução do canal de parto, entre
outras.
Numa cesariana electiva sem indicação médica
está a assumir-se um risco desnecessário e a evi-
dência científica tem vindo a reforçar esta ideia
nos últimos anos.

Existem consequências a curto prazo, como o
aumento de complicações no puerpério materno
e no período perinatal do lactente, menor pro-
babilidade de lactação materna e potencial
menor vínculo mãe-filho.
A lista de potenciais consequências a longo prazo
na saúde da criança continua a crescer, nomeada-
mente a maior probabilidade de desenvolvimen-
to de asma brônquica e de obesidade infantil.

O MEU CONSELHO MÉDICO:
- Na ausência de indicação médica para a realiza-
ção de parto por cesariana, prefira um parto vagi-
nal. Por si e pelo seu filho!

Marcos Gil da Veiga - Médico
Professor universitário – NMS | Faculdade
de Ciências Médicas- UNL
medicina.veiga@gmail.com
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A relação entre o
canal de parto e a
obesidade infantil

O estudo Canadiano analisou
935 pares mãe-filho e o
primeira conclusão era 
expectável: Mulheres obesas e
com excesso de peso têm
maior probabilidade de ter 
filhos obesos aos 1 e 3 anos de
idade.
Mas a parte interessante da
história segue-se…
Descobriu-se que quando a
mulher obesa tinha um parto
vaginal, a probabilidade de
obesidade infantil era 3 vezes
superior à média da população.
Mas quando o parto era por
cesariana o risco aumentava
em 5 vezes. Este resultado
sugeria claramente a influência
do canal de parto no 
desenvolvimento da obesidade
infantil.

Na Baby Hugs - Relax & Spa,
encontra um espaço dedicado ao
bem estar de bebés dos 0 aos 12
meses, com serviços únicos de:

CHEGOU AO PARQUE DAS NAÇÕES 
O 1º BABY SPA DE LISBOA!

Contactos: 
Rua do Cais das Naus, Loja 3D 
1990-305 Lisboa (junto ao Hotel Myriad)
912 045 920 | geral@babyhugs.pt

Mais informações: 

- flutuação e massagem
- cursos e workshops inovadores
- curso de massagem infantil certificado pela IAIM*/APMI*

* IAIM - International Association of Infant Massage

*APMI - Associação Portuguesa de Massagem Infantil



O mentor do projecto, Pedro Dias, é mora-
dor do Parque das Nações, para onde se
mudou por causa da proximidade com o res-
taurante, que fica na zona de Santa Apolónia.
Durante o mês e meio em que aconteceu a
remodelação do espaço, percorreu o país em
busca do melhor de Portugal,  da gastronomia
ao artesanato, dos vinhos ao turismo.
Quilómetro a quilómetro foi estabelecendo a
Rede Nacional de Parceiros e traçando um
mapa cujo território vai continuar a aumentar.
A ideia é trazer produtos endógenos e certifi-
cados para o restaurante e, posteriormente,
levar os comensais aos respectivos lugares de
origem através de um programa de visitas às
diferentes regiões do país. Há ainda uma
pequena loja em que se podem adquirir alguns
dos produtos dos parceiros. 
Sazonalmente e até semanalmente, os produ-
tos mudam ao ritmo das estações e da oferta
local numa visão panorâmica da gastronomia
nacional. 
Desde carnes 100% portuguesas (Arouquesa,
Marinhoa, Barrosã, Mirandesa, Mertolenga,
Porco Alentejano ou Bísaro, Cabrito e
Borrego Serranos, etc.) aos enchidos de todo
o país, incluindo “raridades” como a
Farinheira Ensacada ou os Molhos de Arroz
de Monchique, a Farinheira Preta de
Estremoz, Butelo, Maranho e Bucho da
Sertã, Chabiano de Bragança, Mulato de
Chila, Azedo de Vinhais ou Alheira dos
Arcos.
Outros exemplos são os queijos (além dos
famosos Azeitão, Serra, Ilha, Serpa, Nisa,
Beira Baixa, Terrincho; outros como o
Chévre da Maçussa, o Caprino de Odemira,
Camembert com Alvarinho); as frutas e vege-
tais (Batata Doce de Aljezur, Maçã de
Alcobaça, Citrinos do Algarve, Cereja do
Fundão, Pêssego da Cova da Beira,
Morangos de Palmela, Cebola Garrafal,
Tomate Coração de Boi, Ananás dos
Açores, Banana da Madeira, Cheróvia, Pêra
Rocha do Oeste, Figo da Índia, Feijão
Tarrestre, Castanha de Trás-os-Montes,
Bolota Alentejana, Amêndoa do Algarve), o
azeite e azeitona de vários pontos do país.
Sem esquecer a Doçaria Tradicional (Pão de
Ló de Ovar, Ovos Moles, Doçaria
Conventual, Pão de Ló de Alfeizerão,
Charutos dos Arcos, Pão de Rala, Ameixa
de Elvas, Encharcada, Marmelada Branca de
Odivelas, Quartos de Marmelo, Frutas em
Calda, Rebuçados de Ovo de Portalegre, e
as bebidas: mais de 20 Gins portugueses,
Licores Tradicionais, Ginjinha, Granito
Montemorense, Medronho, Rum da

Madeira, Vodka Nacional, Refrescos
Tradicionais, Aguardente da Lourinhã, e
outros, incluindo, em breve, o primeiro
Whisky português.

O VINHO 
É uma das traves mestras do projecto. O ser-
viço de vinho é centrado na harmonização
com a comida, o que levou a uma forte aposta
no vinho a copo: os dispensadores automáti-
cos “By The Glass” oferecem  48 opções de
vinhos a copo a que se juntam mais duas
dezenas de opções  de vinhos de topo (com
recurso ao sistema Coravin em que não se
retira a rolha e prolonga a longevidade do
vinho em garrafa), em três medidas: a primeira
é uma amostra para prova, meio copo e copo,
com indicação  das castas e do respectivo
preço. Todas as provas de vinho são gratuitas.
Desta forma, o cliente pode aventurar-se  em
vinhos que não arriscaria e fazer a harmoniza-
ção certa com cada prato  (há sugestões na
carta). Para que a experiência seja mais com-
pleta, o cliente adquire um cartão e estabelece
um plafond que vai gastando. O valor exceden-
te pode ficar no cartão para uma próxima visi-
ta ou reavê-lo no final  da refeição. Realizam-
se também eventos vínicos com regularida-
de.

O Faz Figura está aberto todos os dias. À
segunda-feira, abre apenas às 19h30, mas nos
outros dias serve almoços das 12h30 às 15h00,
durante a tarde há um vasto menu de petis-
cos a convidar a refeições descontraídas
com um copo de vinho, a desfrutar da vista
privilegiada para o Tejo.  

Aberto de terça-feira a 
domingo a partir das 12h30.
Às segundas, abre às 19h30.

Menus de grupos, aniversários,
empresas, casamentos, eventos gastronómicos
e vínicos workshops, loja, provas de vinhos.

Contactos:
rua do paraíso, 15-b (Santa Apolónia)
Tlf: 218 868 981 | 
962 828 465 | 968 620 801
fazfigura@netcabo.pt | www.fazfigura.com

FAZ FIGURA

O Faz Figura está aberto 

todos os dias

2018 trouxe vida nova ao Faz Figura, um “histórico” da restauração lisboeta, com mais de 43 anos de

existência. O projecto “Portugal Wine & Food by Faz Figura” traz um novo conceito, uma nova carta, mais

petiscos, mais vinhos e uma Rede Nacional de Parceiros, de norte a sul do país, para celebrar a

gastronomia nacional. 
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POR UM MUNDO MELHOR
Chef Cláudia Salú
MISS SAIGON - COZINHA VEGETARIANA DO MUNDO
www.miss-saigon.pt

Ingredientes:
750ml de tisana de gengibre e curcuma (100
grs. de gengibre e 100 grs. de curcuma biológi-
cos);
750ml de sumo de laranja (1,5 Kg. de laranja);
1 laranja;
2 limões médios;
12 cubos de gelo;
3 ramos de hortelã.

Preparação da tisana:
Descascar o gengibre, a curcuma  e cortar em
rodelas e colocar num bule e adicionar 750
ml de água acabada de ferver. Deixar em fusão
durante 5 minutos. 

Preparação do refresco:
Coar e colocar numa jarra juntamente com o
sumo de laranja, a laranja e o limão cortados
em meia lua , limões cortados, a hortelã e os

cubos  de gelo. Mexer e levar ao frigorífico
para ficar mais fresco. Se necessário adicionar
mais gelo.

Nota: Para descascar a curcuma é acon-
selhável usar luvas para não manchar a
pele e para descascar pode utilizar a
ponta de uma colher para aproveitar o
máximo da curcuma e do gengibre.

REFRESCO DE GENGIBRE, CURCUMA E CITRINOS



Sky Bar Oriente: a escolha perfeita para o
seu final de tarde

A comemorar um ano de vida, o jovem Sky Bar
Oriente é já considerado uma referência nos
espaços de diversão de Lisboa. Nomeado pela
Bar Awards 2018 como um dos melhores roof-
top bars a nível nacional, o mais recente Sky Bar
da cidade distingue-se pela espectacularidade da
paisagem envolvente e pela versatilidade do
espaço.
Se ainda não conhece este espaço, não perca a
oportunidade. Situado no 16º piso do Hotel
Tivoli Oriente, a vista deslumbrante deste roof-
top caracteriza na perfeição a modernidade da
cidade de Lisboa. Numa das varandas, somos
brindados com um cenário azul a perder de vista
sobre o rio Tejo e a ponte Vasco da Gama. Uma
vista 360º sobre o Parque das Nações, onde são
bem visíveis os edifícios emblemáticos deixados
pela Exposição Mundial de 1998 (Expo’98), como
o Museu Ciência Viva, o Oceanário, o Pavilhão de
Portugal, o Altice Arena, a FIL e ainda o teleféri-
co.
Para quem prefere uma paisagem mais urbana, o
Sky Bar Oriente oferece uma esplanada no sen-
tido oposto, onde é possível desfrutar de um
magnífico pôr-do-sol e de uma vista panorâmica
sobre a zona oriental da cidade e a icónica esta-
ção de comboios da Gare do Oriente.
Com uma decoração arrojada e cosmopolita em
tons de cinza e prateado, este rooftop diferencia-
se por ter uma zona central coberta que permi-
te o funcionamento ao longo de todo o ano,
garantindo o mesmo conforto e as mesmas vis-
tas incríveis.
Perfeito para um final de tarde a dois ou um

cocktail afterwork com amigos ou colegas de
trabalho, o Sky Bar Oriente apresenta uma carta
diversificada de bebidas e snacks onde partilhar
é a palavra de ordem. Entre uma sangria bem
portuguesa, uma caipirinha brasileira, ou uma
selecção dos tradicionais mojitos, margaritas ou
gins são várias as sugestões que acompanham
um serão animado e inesquecível.
Aberto todos os dias entre as 17h00 e as 01h00,
este Verão o Sky Bar Oriente promete dar que
falar, com uma programação musical diversificada
assegurada por um DJ ou música ao vivo, que
irão definir o mood para um final de tarde
memorável.

Os gelados Nannarella chegam ao Parque
das Nações na Esplanada Tivoli

Com a chegada do Verão, a igualmente jovem
esplanada Tivoli apresenta uma nova Carta e uma
oferta adaptada à estação do ano.
A nova Carta apresenta um menu de pequeno-
almoço e menu de almoço com uma variedade
de produtos healthy, como é o caso das delicio-
sas bowls de iogurte, cereais e frutas, bem como
as saladas e wraps.
Para além destas sugestões, temos ainda à dispo-
sição uma oferta de crepes e waffles de comer e
chorar por mais.
Mas as novidades mais refrescantes da esplanada
Tivoli são, sem dúvida, os gelados artesanais
Nannarella. A marca de gelados artesanais que se
tornou um fenómeno nesta área chega, finalmen-
te, ao Parque das Nações e, à semelhança do que
se passa na Rua Nova da Piedade, esperam-se
grandes filas junto ao carrinho azul e branco da
esplanada Tivoli.

Exposição de fotografia no Tivoli Oriente
Integrada nas comemorações dos 20 anos da
Expo 98, o Hotel Tivoli Oriente irá inaugurar, no
próximo dia 18 de Julho, a Exposição de
Fotografia “Metamorfose”, de Pedro Rosa, que
retrata as transformações do Parque das Nações
desde os anos 80 até aos dias de hoje. Mais um
motivo para visitar o Tivoli Oriente.

VERÃO REFRESCANTE NO 
TIVOLI ORIENTE

Na última edição, Rui de Sousa, Director-Geral do Tivoli Oriente, referiu que iriam existir alterações no hotel e as mesmas 

já se fazem sentir.
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Sky Bar Oriente

Esplanada Tivoli Café



O FUTEBOL AJUDOU-ME A CRESCER MAIS
RÁPIDO E A SER INDEPENDENTE MAIS CEDO

Apresentação
O meu nome é Miguel e tenho 34 anos, sou
natural de Moura e cresci lá até aos meus 14
anos, altura em que fui para Lisboa jogar fute-
bol para o Sporting.
Moura é uma cidade pequena que fica no inte-
rior do Alentejo onde todos se conhecem e são
amigos. Quando somos crianças não consegui-
mos dar valor ao que nos rodeia e, naquela altu-
ra, todas as crianças tinham liberdade e não
havia preocupações por parte dos pais em
saber onde andávamos ou o que estávamos a
fazer. Com seis anos de idade ia para a escola
sozinho e também para os treinos de futebol,
andava de bicicleta de uma ponta à outra de
Moura sem qualquer problema.
Lembro-me de ir com amigos, no verão, para os
rios mais próximos porque em Moura as tem-
peraturas passam dos 40 graus. Subíamos às
árvores para ver quem chegava primeiro ao
cimo e jogávamos futebol em todo o lado.
Sempre quis ser jogador profissional de futebol
e aos 14 anos consegui integrar a equipa de
infantis do Sporting.
A minha vinda para Lisboa não foi fácil devido à
dimensão da cidade e também à distância que

me separava da minha família.
A minha carreira profissional começou no
Sporting, equipa onde joguei 10 anos, quatro
deles na primeira equipa. Conquistei uma taça
de Portugal e fui finalista da Liga Europa. Seguiu-
se o Reggina, em Itália, clube onde joguei ape-
nas uma época devido a uma lesão no joelho.
Voltei para Portugal e, desta vez, para o
Olhanense. Depois joguei ano e meio no Braga,
jogámos a Liga dos Campeões e fomos à final
da Liga Europa e também ficámos em 2º lugar
no campeonato.

Após o Braga rumei para a Turquia e joguei no
Orduspor, clube junto ao Mar Negro onde os
fãs são fanáticos. Aos 30 anos fui jogar para os
Espanhóis do Maiorca e o último clube foi o
North East United na India. Foi uma experiên-
cia fantástica e enriquecedora a todos os níveis.
Neste momento vivo no Parque das Nações
com a minha mulher e com os meus dois filhos.
Além do futebol, outra das minhas paixões é o
imobiliário, neste momento estou no último
ano da licenciatura de Gestão Imobiliária na
ESAI.

Uma das coisas que mais valorizo no Parque
das Nações é poder levar os meus filhos ao
Colégio a pé e de seguida dar uma corridinha
junto ao rio.
Os meus hobbies são: fazer desporto, ir ao
cinema, passear com a família, ler.

Como é o dia a dia de um jogador de futebol?
O dia a dia de um jogador de futebol é muito
simples. Primeiro começa com um bom peque-
no almoço porque, de seguida, há treino.
Passado uma hora, treino e depois segue se o
almoço. Da parte da tarde, normalmente, é
sempre para descansar, mas, às vezes, há vídeos
para observar o adversário do fim de semana.
De noite, jantar entre as 20h e 21h e descansar
para o dia seguinte. Aos fins de semana há sem-
pre estágios e jogos, tendo folga após o jogo. Os
hobbies são feitos nas folgas ou nos primeiros
dias da semana tendo em conta que os jogos
são sempre aos fins de semana.
Resumidamente, os jogadores de futebol têm
que comer bem, descansar bem, treinar nos
limites para estarem a 100%, no fim de semana,
em campo.

O que te ensinaram esses anos todos de
Futebol e a viver em outras partes do
mundo?
O futebol roubou-me grande parte da minha
adolescência e privou-me de muita coisa, mas,
em contrapartida, ajudou-me a crescer mais
rápido e a ser independente mais cedo.
O futebol ajudou-me a desenvolver certas
capacidades que acho muito importantes no
desporto como o espírito de equipa, competi-
tividade, vontade de vencer, respeitar o adver-
sário.
Joguei em cinco países diferentes e passei
vários meses em mais cinco, todos eles ensina-
ram-me coisas diferentes e são experiências
inesquecíveis. Fazer o que se gosta e conhecer
outras culturas como a da Índia e da Turquia é
enriquecedor.
Um dos grandes problemas de um jogador de
futebol é o final de carreira porque aos 35 anos
ninguém está preparado para começar outra
atividade sem ser ligada ao mundo do futebol.
No meu caso resolvi tirar uma licenciatura de
Gestão Imobiliária na ESAI e seguir esta área
que, também, sempre foi uma paixão juntamen-
te com o futebol.

Para o nosso Parque, tens alguma sugestão
que aches que podia trazer melhorias para
a nosso bairro?
O Parque das Nações é a melhor zona para se
viver em Lisboa. É a zona mais recente de
Lisboa e foi toda planeada de raiz, por isso não
encontro nada que possa fazer falta. Desde
boas escolas e universidades, bons hospitais e
clínicas, zonas verdes com parques infantis, bons
acessos, bom parque residencial com comércio
e serviços, restaurantes variados e, também,
contamos com o Altice Arena e com a FIL para
quando há eventos.
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Entrevista a: Miguel Garcia



MYRIAD  
EXPERIMENTE O SONHO

DIVAI SUNSET: Espumante Divai, rum, sumo de laranja;

PINEAPPLE & COCONUT MINT: Sumo de ananás, água de

coco, hortelã;

POLVO GRELHADO: batata-doce de Aljezur; 

CAMARÃO PANKO: guacamole e ervas finas; 

NIÇOISE: tataki de atum, ovo codorniz e tomate. 

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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Crónica de Catarina Figueira 

Arraial
científico

Esqueça Alfama ou a Sé. Este ano o
melhor arraial da cidade está mesmo à porta

das nossas casas, no Pavilhão do
Conhecimento. A 25 de Julho, dia em que

sopram as velas do 19.º aniversário, este
centro de ciência organiza uma grande
festa onde não faltarão manjericos,
arquinhos e balões, jogos e actividades
para miúdos e graúdos e muita ciência
fresquinha – ou não estivéssemos no
pino do Verão! Neste dia o horário é

alargado (das 10.00 às 21.00) e a entra-
da é gratuita. A partir das

18.00 há bolo de ani-
versário e estão

todos convidados
a participar na

Marcha do Pavilhão do Conhecimento.

O adeus do Maria Matos 
Todos os anos este Teatro assinala a chegada do

Verão com um dia repleto de actividades e
espectáculos fora do seu edifício e que se
estendem por todo o Jardim das Estacas. Mas
esta edição da iniciativa “aoarlivre” tem um
sabor diferente: marca a despedida do Maria
Matos enquanto espaço gerido pela Câmara
Municipal de Lisboa. Para celebrar o fim deste
capítulo da sua vida, o Teatro convida pais,
crianças, artistas, amigos e vizinhos a passar o
dia (entre as 15.00 e as 22.00) numa festa feita
de oficinas, performances, instalações e um
jantar comunitário servido pela Cozinha
Popular da Mouraria ao som do Auto Rádio,
um DJ Set que remonta às viagens de carro em
família, onde se ouve todo o tipo de música,
daquela que agrada a pais e filhos.  

Concerto
com

Faróis
Praias, portos,

barcos, faróis, gaivo-
tas… Para este aconteci-
mento musical foi feita uma recolha de
sons alusivos ao mar que se irão juntar
aos sons, tocados ao vivo, de cordas,
sopros, percussões e vozes. A provar
que todos os sons servem para fazer
música! Nesta combinação sonora, a que

se soma o som ambiente do Jardim das
Oliveiras do CCB, um músico (Rui Rebelo)

e uma actriz (Carla Galvão) irão cantar can-
ções e contar histórias que estão mergulha-

das no fundo do mar. Será no fim-de-
semana de 14 e 15 de Julho, às

17.00, e a entrada

é livre. Esta iniciativa
insere-se no ciclo “No Fundo
Portugal é Mar”, uma parceria entre o
CCB e a Estrutura de Missão para a
Extensão da Plataforma Continental.

Oceano
Continuamos debaixo de água, agora
com a bússola apontada ao Teatro
Municipal São Luiz. É na Baixa da cida-
de que tem lugar, a 7 e 8 de Julho, às
11.00 e às 16.00, este espectáculo de
dança da autoria de Ainhoa Vidal, com
música de Pedro Gonçalves. O público

chega ao Teatro como se fosse à
praia, com as suas toalhas,

baldes e chapéus. Entra
na sala de espectáculos e

encontra um mar, instalando-se à volta dele. Os mais
pequeninos (entre os seis meses e os dois anos) são

convidados a mergulhar nas suas profundezas,
encontrando sereias, medusas, tubarões, carangue-

jos e cavalos-marinhos. Como as ondas, estes
mergulhadores viajarão sem perigo pelos fundos
marinhos numa cenografia feita em croché.

A saltar, até Sintra!
Chama-se UPUP, é 100% português e perfeito
para os miúdos mais irrequietos que precisam
de queimar energias a toda a hora. Mas tam-
bém para os pais mais irreverentes (ou que
estão a precisar de eliminar algumas gordu-
rinhas acumuladas…). Este novo espaço fica
perto de Sintra e tem à disposição mais de

80 trampolins (quer para principiantes, quer
para profissionais da coisa) e quase duas

mãos-cheias de actividades para todas as ida-
des. 

Há um recinto dedicado ao dodgeball (o antigo
jogo do mata), para quem gosta de jogos em

equipa e onde o
objectivo é

usar os tram-
polins para

saltar e escapar
às bolas de esponja,

enquanto se elimina os adversários. E
há ainda espaço para o basquetebol,
o futebol, uma zona de insufláveis e
outra chamada de “Saco no Ar”,
que conta com quatro pistas de
aceleração para quem quiser aper-
feiçoar a técnica do trampolim. A
cereja no topo do bolo: este é mais
um espaço a acrescentar à lista de
potenciais sítios para fazer a festa de
aniversário das suas crianças.

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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O Melhor do Mar à
Beira-Rio

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

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

Outros pratos: 

- Choco frito à Setubalense, 

- Cataplana de Peixe com Gambas e

Amêijoas,

- Arroz de Marisco, 

- Peixe à Pescador (Garoupa).

Bebida p/ acompanhamento: 

- Sangria de Espumante (Espumante,

frutas frescas variadas e licores)

Esplanada: 72 Lugares Sentados

www.restaurantepeixaria.pt
restaurantepeixaria@hotmail.com 

Telefone: 218961040 ou 968548115 

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



No próximo dia 7 de julho, celebramos o fecho
da nossa primeira época desportiva como
Associação Desportiva Parque das Nações com
um espectáculo n’A Voz do Operário. Mais do que
um sarau de exibições acrobáticas, este momento
reune a Família ADCPN – todas as classes de
ginástica, treinadores, direção, pais e amigos – para
conviver e brindar aos pequenos-grandes êxitos
alcançados, desportivos e de consolidação

enquanto estrutura associativa.  

Esta época fica definitivamente marcada pela
superação dos exigentes desafios inerentes à cria-
ção de um clube novo, mas, também, pela deter-
minação dos nossos ginastas, que, mesmo sem as
melhores condições de treino, conseguiram muito
bons resultados desportivos. A classe Top Gym
participou no Campeonato Nacional de Ginástica
Acrobática 1ª Divisão, nos dias 19 e 20 de maio no
Pavilhão do Casal Vistoso em Lisboa, com um
grupo feminino juvenil, um grupo feminino, um par
masculino e um par misto juniores e um par misto
sénior, alcançando quatro primeiros lugares (exer-
cícios dinâmicos e equilíbrios) e um merecido
segundo lugar para a equipa júnior.

De 8 a 10 de junho, no Multiusos de Guimarães,
participámos na 2ª edição das Super Finais de
Ginástica-Jogos Santa Casa, um evento da
Federação de Ginástica de Portugal que atribui
um total de 155 títulos de Campeões Nacionais e
envolve 1.052 atuações nas disciplinas de
Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Ginástica de
Trampolins, Ginástica Acrobática, Ginástica
Aeróbica e Teamgym. A ADCPN levou um grupo
feminino, um par masculino junior e um par misto
sénior, sendo medalhado com dois primeiros luga-
res no exercício combinado.

A 23 de junho foi a vez de três trios femininos da
classe de pré-competição Pré Team rumar a Évora
e brilhar no Encontro Nacional de Infantis de
Ginástica Acrobática organizado pela Artisport,
Câmara Municipal de Évora e Universidade de
Évora. Foi a festa total, foram todos ao pódio!

Fechámos a época no 12° Torneio de
Desenvolvimento de Ginástica Acrobática organi-

zado pela Associação de Ginástica de Lisboa no
Pavilhão Alto dos Moinhos, no Catujal, a 24 de
junho, onde participaram 41 ginastas das classes
Acrokids, Rapazes, Pré team e Twist Team, que
foram chamados ao pódio por diversas vezes.
Parabéns a Todos/as!
Para a próxima época, prometemos continuar,
juntos, a melhorar as condições de treino dos
nossos atletas e, sempre que possível, aceitar
novos desafios. Boas Férias!
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#CONTINUAMOS
JUNTOS 
Siga-nos em www.adcpn.pt e no
facebook Acrobatica/ADCPN

Esta época fica definitivamente
marcada pela superação dos
exigentes desafios inerentes à
criação de um clube novo, mas,
também, pela determinação
dos nossos ginastas, que,
mesmo sem as melhores
condições de treino, 
conseguiram muito bons 
resultados desportivos. 



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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Não me recordo como tive conhecimento da
Corrida Noturna Parque das Nações (CNPN)
mas fui dos primeiros a integrar este maravilho-
so grupo, em outubro de 2014, quando ainda
trabalhava e os horários laborais não permitiam,
assiduamente,  estas atividades descontraídas. 
Sempre fiz desporto, sei saltar à corda e dar
cambalhotas para a frente desde a  infância
(risos), embora o único desporto que prati-
quei, como federado, tenha sido o basquetebol,
até juvenil. 
A CNPN é um grupo já com mais de uma cen-
tena de participantes em corrida e caminhada,
que inclui exercícios de aquecimento no início
e alongamentos no final. 
Quando puder, venha acompanhar-nos, encon-
tramo-nos todas as terças-feiras às 20h30m e
às sextas às 19h30m, na Alameda dos Oceanos,
junto à Loja Kid to Kid, recolher os nossos
conhecimentos e transmitir-nos os seus de

forma desinibida pois o
convívio entre todos é
muito gratificante. 
Mesmo que não resida ou
trabalhe no Parque das
Nações apareça sempre. Se
já pertence a outro grupo
de corrida, venha com os
seus amigos ou familiares;
nós também corremos e
convivemos com outros
grupos de corrida. 
Este ano já participámos em
mais de uma dezena de pro-
vas, sempre com muita ale-
gria, amizade, convívio. 

Viva o desporto !

Por : Carlos Dias 

CNPN



BALANÇO MAIO-JUNHO
- Organizámos o 1º Torneio
Juvenil Sub14&18 C dias 06, 12
e 13 de Maio.
- Realizámos as Finalíssimas
do circuito Team4 (19 de
Maio). 
- Realizámos os Masters do
circuito Ténis MAIS (26 de
Maio).
- Realizámos a 3ª etapa do
Circuito Ténis Navigators Sports Club
2018 (09 de Junho).
- Dinamizámos estações de Mini Ténis, no âmbito
do programa da CM Lisboa, em parceria
com a JF Parque das Nações, Lisboa
Vai ao Parque.
- Estivemos presentes como é
hábito, no Arraial dos
Navegantes com o stand do
clube.
- Participámos como habi-
tualmente em vários torneios
oficiais do grupo juvenil, sénior
e veterano (num total de 25 pro-
vas), com 14 jogadores.
Destaque para o 2º lugar alcançado pela
Francisca Campos no Torneio Sub12 C ETJC, a
final de pares alcançada pelo Bernardo Figueiredo
(com Martinho Maurício) no nosso Iº
Torneio de Sub14&Sub18 C
Navigators Sports Club e as
meias finais do Miguel Simões
no Sub14 C na AT Parque
(Barreiro).
A nossa escola continuará
em funcionamento regular
durante todo o mês de julho,
interrompendo a sua actividade
durante o mês de agosto. Logo
no início de setembro, reinicia-se a
actividade regular relativa à nova época
de 2018-2019.

O prazo para as renovações e pré-
inscrições na próxima época ini-
cia-se no dia 02 de julho e
poderão ser efectuadas atra-
vés do e-mail: tenis@naviga-
torscpn.org.
A nossa Escola de Ténis
conta com 3 campos cober-
tos em resina azul, com ilumi-

nação artificial, arrecadação, sala
de audiovisuais, balneário, parquea-

mento gratuito, 4 treinadores creden-
ciados pela FPT (a Coordenação Técnica é

de Tiago Salgueiro, licenciado em Ciências do
Desporto/UBI 2003, com o Curso de

Treinadores Nível II da FPT/Lisboa
2005, com 16 anos de experiên-
cia, tendo enquadrado no seu
percurso 7 jogadores de sele-
ção regional e 3 de seleção
nacional).
Apesar de desenvolvermos
o nosso projecto nas instala-
ções do Colégio Pedro

Arrupe, a nossa escola é total-
mente aberta a todos os interessa-

dos.  

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@navigatorscpn.org /

919 051 404
- Secretaria: 

geral@navigatorscpn.org
facebook.com/EscolaTenisNavigatorsSC/ 
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Pré-inscrições para a próxima época e para
as férias desportivas em aberto

Contactos através de:
ginastica@navigatorscpn.org
geral@navigatorscpn.org

ESCOLA DE TÉNIS NAVIGATORS SPORTS
CLUB/CLUBE PARQUE DAS NAÇÕES

Horário de Funcionamento: Das 9h00 às 12h30 e das14h00 às 18h30

Vá de férias descansado

Levamos gratuitamente a sua
viatura à Inspecção Periódica

MAIS DE 40
ANOS DE

EXPERIÊNCIA





GASTRONOMIA…NOS BASTIDORES DO
MAIOR ARRAIAL DE LISBOA (OS 
SEGREDOS DA CASA) 
«Eu adoro o Arraial dos Navegantes!».
Este é o predicativo do sujeito.
E o carácter performativo
de todos os “arraialis-
tas” que por aqui
passam resulta,
sem descontex-
tualizar, de
todo o esfor-
ço da organi-
zação. Mas
há mais. Esta
nobre e
designada
equipa vai
mais além do
que pessoas
voluntárias, dos
350 elementos
que, este ano, puse-
ram em marcha a
nossa maior festa popular.
Sim, foram necessárias 350
pessoas chave, espalhadas pelos 3
dias de folia, que deram o melhor de si, com
generosidade, dinamismo, alegria e boa disposi-
ção. Dividir para conquistar é o mote e insígnia
cognitiva. Sem qualquer dissonância. 
Um dos valores nobres será sempre a Higiene
e Segurança Alimentar, provavelmente a primei-
ra directiva pertinente para a organização.
Servir milhares de pessoas em pouco tempo
mantendo a qualidade do serviço não é tarefa
fácil. Mas a boa disposição e o sorriso rasgado
no canto dos lábios, está sempre inerente por
quem aqui passa. É insofismável. 
O AdN tem por base a organização e mobiliza

ção do Agrupamento dos Escuteiros 1100 PN,
mas, nos últimos anos, pela dimensão e cons-
tante crescimento do Arraial, num processo

natural, foi necessária a adesão dos
diversos grupos da

Paróquia como o Sabi,
os Catequistas, e

elementos de
outros como
o Coro e
os
Leitores,
etc.. E,
basica-
mente,
qual-
quer
pessoa
que
queira

disponibili-
zar o seu

tempo para
esta honrosa

causa e que, apesar
de muito trabalho, queira

disfrutar de um ambiente de
amizade, entreajuda, júbilo e algo mais celestial,
pode juntar-se à equipa. Será muito bem-vinda. 
Quem diz é José Rodrigues, um grande maestro
que orquestra parte integral do evento. De sol
a sol. De Janeiro a Dezembro. Aos 52 anos, o
conterrâneo Escuteiro e coordenador do AdN,
enfaticamente revela o seu amor pelo evento e
espera poder vir a “DAR sempre +” em prol
desta distinta localidade constituída por pessoas
distintas. 
Como membro integrante da Paróquia do PN,
o Projecto Sabi é chamado a servir durante os
3 dias do grande Arraial. Assim, os voluntários
deste projecto, tal como todos os outros
voluntários da comunidade, arregaçam as man-
gas para o que é necessário, como, por exem-
plo, o Eco-arraial e o Arraialito. O primeiro é
uma iniciativa fruto do desejo de um arraial
mais ecológico, que se encarrega da separação
do lixo para reciclagem. O segundo realiza-se
na barraquinha “Kid to Kid”, em que os mais
pequenos podem divertir-se com desenhos,
plasticinas, balões e pinturas faciais. Confessam
«que é com muita alegria que servimos todos
os anos nesta grande festa da nossa comunida-
de, concretizando ao lado dos restantes mem-
bros da Paróquia o nosso lema "DAR +"».
Quem observa e participa na festa não tem qual-
quer ideia do que está por trás das “grelhas”,
salvo seja, figurativa e literalmente. Muitas são as
questões de quem frequenta o espaço, totalmen-
te holístico, coloca.A “Estrela da Companhia” é

a sardinha. Ponto. A Rainha da festa. Ponto. Mas
o vernáculo do momento são as pessoas, as
crianças a brincarem à volta das mesas, a convi-
verem no bairro. Fraternizarem. Conhecerem-
se. Darem-se. Viverem. E fica a promessa: Para o
ano há mais, se Deus quiser. 

CURIOSIDADES
• 1.600 kg de sardinha, 1.700 kg de carne, 300
kg de caracóis, 250 kg de polvo, 1500 pasteis de
nata foram consumidos nos 3 dias. 
• 1000 l de vinho e sangria, 3500 l de cerveja,
1200 l de água, 600 l de Coca-Cola.
• O caldo verde é apanhado de véspera às 6 da
manhã.
• O pão vem da Lousa todos dos dias. O forne-
cedor já se tornou um amigo pessoal…do pes-
soal. 
• 15 fogões industriais + 12 fogareiros patente-
ados pelo AdN que o pessoal da grelha optimi-
zou para na hora não haver desperdícios de
brasas. Já está a ser seguido por outros arraiais. 
• Cerca de 3000 refeições saem logo na primei-
ra noite. 
• A eficiência na cozinha passa por 3 sectores:
Confecção, empratamento e serviço dedicado.
Equipa especializada na cozinha. Voluntários des-
tacados apenas para a reciclagem
do lixo.
• 1 ambulância com
equipa de interven-
ção + 5 polícias
disponíveis
todos os dias. 
• As bandas
musicais
apenas ser-
vem para
ambiente
de fundo,
nada mais.
Não são a
estrela princi-
pal, a protagonis-
ta. O propósito é o
convívio, o aroma da
sardinha, o riso das crian-
ças, o ambiente de arraial. 
• O segredo para a família ter todo o conforto
possível: mesas de 8 a 10 lugares. Mais de 2000
lugares sentados.
• Casas de banho de “luxo” alugadas ao “Estoril
Open” com o intuito de melhorar o conforto
de todos. 
• Todos os dias as mesas em madeira (alugadas)
são montadas e desmontadas em horários de
precisão Suiça. O chão e as mesas são lavados
minuciosamente. 
• Os parceiros já se tornaram mais do que

colaboradores, em alguns casos amigos. 
• Baixarão sempre a margem de lucro quando
se justifique uma maior qualidade dos produtos.
Independentemente do preço. Não olham para
esses números. 
• O arraial começa a ser preparado logo a
seguir à edição anterior ter terminado. 
• Em Dezembro fazem-se os primeiros contac-
tos. Em Abril a prova cega da sardinha. 
• Por não ser a “Feira das Vaidades”, mas sim a
Igreja Católica, foi feito um “acordo de cavalhei-

ros” com os patrocinadores baseado num
interesse comum que dê primazia à

população. E não numa base de
licitação questionável do

quem dá mais…
• Apesar do cepticismo
inicial das pessoas, o
copo reciclável está a
ter um sucesso
enorme após ter
sido imposto estoi-
camente pelo AdN.
O obejctivo não é,
claramente, realizar
dinheiro, mas sim eco-

lógico. Há quem diga
que corta um bocado a

corrente do “pagar uma
rodada”…

• Mais de 15000 visitantes
nos 3 dias. Já atingiu o pico de 18000. 

• O sucesso do AdN tornou-se nacional. A cui-
dada organização serviu de paradigma para
outros arraiais alfacinhas. 
• Designados por votos na NIT como o melhor
arraial de Lisboa em 2017.
• A CML estudou, indagou e adoptou o modelo
de reciclagem e de recolha de lixos. 
• A FIA (Feira de Artesanato) de Lisboa convi-
dou esta organização para este ano participa-
rem a título exemplar baseado no sucesso do
AdN.

Por: Pedro Gaspar
pedrogaspar.noticiasdoparque@gmail.com 

Sabia que...

Esta nobre e designada
equipa vai mais além do que
pessoas voluntárias, dos 350
elementos que, este ano,
puseram em marcha a nossa
maior festa popular. Sim,
foram necessárias 350 
pessoas chave, espalhadas
pelos 3 dias de folia, que
deram o melhor de si, com
generosidade, dinamismo,
alegria e boa disposição.

José
Rodrigues,
um grande
maestro
que
orquestra
parte 
integral do
evento. De sol a
sol. De Janeiro a Dezembro.
Aos 52 anos, o conterrâneo
Escuteiro e coordenador do
AdN, enfaticamente revela o
seu amor pelo evento e espera
poder vir a “DAR sempre +” em
prol desta distinta localidade
constituída por pessoas 
distintas. 
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PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO NORTE

APARTAMENTO \ 042180159 sob consulta

1

PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO NORTE

APARTAMENTO \ 042170294            €320.000

PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO NORTE

APARTAMENTO \ 042180183            €440.000

PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO NORTE

APARTAMENTO \ 042180150        sob consulta

PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO NORTE

APARTAMENTO \ 042180142        sob consulta

PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO NORTE

APARTAMENTO \ 042170335        sob consulta

1 1 56 C 2 2 1 73 A 2 2 2 88 2 2 1 100

3 2 2 106 4 3 2 128

PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO SUL

APARTAMENTO \ 108180215         sob consulta

1 2 2 119

PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO SUL

APARTAMENTO \ 108180202        sob consulta

4 3 2 156 B

CC D

D C

ENCARNAÇÃO

MORADIA \ 108180207                 sob consulta

JARDINS DO CRISTO REI

APARTAMENTO \ 042180165        sob consulta

OLIVAIS SUL

APARTAMENTO \ 108180152         sob consulta

PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO SUL

APARTAMENTO \ 108180011              €829.000

OLIVAIS SUL

APARTAMENTO \ 108180003            €280.000

OLIVAIS SUL

APARTAMENTO \ 108180200            €225.000

2 2 91 C

PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO SUL

APARTAMENTO \ 108180074             €795.000

4 3 3 142 C4 3 1393 2

2 2 1 79 B 3 2 4 1

E

81 DC89765 3 B-

PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO NORTE

APARTAMENTO \ 042180190        sob consulta

4 3 3 165 C


	NDP11040701P
	NDP11040702P
	NDP11040703P
	NDP11040704P
	NDP11040705P
	NDP11040706P
	NDP11040707P
	NDP11040708P
	NDP11040709P
	NDP11040710P
	NDP11040711P
	NDP11040712P
	NDP11040713P
	NDP11040714P
	NDP11040715P
	NDP11040716P
	NDP11040717P
	NDP11040718P
	NDP11040719P
	NDP11040720P
	NDP11040721P
	NDP11040722P
	NDP11040723P
	NDP11040724P
	NDP11040725P
	NDP11040726P
	NDP11040727P
	NDP11040728P
	NDP11040729P
	NDP11040730P
	NDP11040731P
	NDP11040732P
	NDP11040733P
	NDP11040734P
	NDP11040735P
	NDP11040736P
	NDP11040737P
	NDP11040738P
	NDP11040739P
	NDP11040740P

