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Lembro-me de ter
sido há cerca de
1 ano que me
dirigi às escadas
da nossa igreja
para fazer esta
fotografia do
Projecto Sabi e de
ter ficado instanta-
neamente contagiado
pelo espírito deste grupo de
jovens da nossa Paróquia. Pela boa dis-
posição, união e amizade entre eles.
Tal como sou contagiado, todos os
anos, pelas dezenas e dezenas de
jovens que têm o dom de animar esta
nossa comunidade com o Arraial dos
Navegantes. Mas não é só em momen-
tos de festa que esta comunidade
mais nova tem o dom de nos conta-
giar. 

Mal comecei a programar esta edição
uma das páginas que surgiu logo, na
minha cabeça, foi a da capa. Ao tratar-
se de uma edição de rentrée, pensei
de imediato numa fotografia do nosso
bairro, em “jeito de postal”. Boa luz,
paisagem bonita, algo do género. Algo

que simbolizasse um
virar de página, um
renascer. Algo que
simbolizasse espe-
rança.  E foi então
que recebi o artigo
do Sabi (pág. 22) e

nada pode passar
tanta esperança como

este projecto de volunta-
riado nascido no nosso bairro.

O projecto Sabi é destinado a jovens
entre os 18 e os 35 anos (e não só, o
Sabi Graúdo é uma vertente do pro-
jecto dirigida a todos aqueles que,
para lá dos 35 anos, também querem
participar em missões). No Sabi tudo
começa com uma caminhada (com
campos de trabalho e retiros) e cul-
mina numa missão, em Portugal ou em
São Tomé e Príncipe. O objectivo é
ajudar, de forma voluntária e missio-
nária, quem mais precisa.
Ao ler os vários depoimentos das últi-
mas missões e ao ver as fotografias
por eles enviadas não podia estar mais
certo do seu mais que merecido espa-
ço na capa desta edição. Os sorrisos
cheios e atestados de uma certeza

que mudaram algo e que algo mudou
dentro deles. Que se deu um cresci-
mento. Que algo no mundo mudou
para melhor. E essa deve ser a nossa
pegada, deixar algo de melhor.
Numa altura em que vemos parte do
mundo a caminhar para um egoísmo
cada vez mais fútil é bom podermos
presenciar vivências puras, simples e
com sentido. 
E, ver todos estes jovens, além dos
seus estudos, das suas vidas pessoais,
dos seus problemas, com vontade de
ajudar e a olharem o mundo como se
ele fosse de todos, como se fossemos
uma família, é verdadeiramente inspi-
rador. Dá-nos uma direcção. Faz-nos
ver a simplicidade daquilo que é real-
mente importante. Nascer, amar,
irmos caminhando e olhando uns
pelos outros tentando deixar algo de
bom para trás. Essa é a verdadeira
ambição. Porque a nossa existência vai
para além das nossas metas. Dos nos-
sos umbigos, das nossas casas, do
nosso facebook, do nosso instagram.
Claro que devemos ter ambições!
Profissionais e pessoais. Mas devemos
ter a noção que devem ir além de nós.

Que devem ser integradas num todo.
A razão e força da nossa existência
passa por um desígnio muito maior.
Tenhamos 10 ou 100 anos. Tenhamos
tempo para ir ajudar alguém em São
Tomé ou alguém que está a 10 metros
de nós. No nosso prédio, na nossa rua,
no nosso bairro. Dar a mão. Construir.
Deixar algo para todos. As reuniões
do projecto Sabi são quinzenais, às
terças, pelas 21h30, no Centro
Pastoral da Paróquia do PN.
facebook.com/Projecto-Sabi

A REFOOD também precisa de
mais voluntários!
E por falar em voluntariado, a REFOOD
do Parque das Nações precisa de mais
voluntários (pág. 19)! Se há pouco se
falava do equilíbrio entre os que que-
rem dar e os que precisam de receber,
aqui o equilíbrio é entre o desperdício
de alimentos e a fome envolvendo toda
a comunidade numa causa comum.
Muito simples e são só precisas 2h do
seu tempo por semana! Muito pouco!
facebook.com/refoodportugal 

Miguel f. Meneses

O PROJECTO SABI PRECISA DE MAIS VOLUNTÁRIOS!
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Horário de funcionamento: segunda a sexta das 9h-21h - sábado das 9h-19h   
geral@clinica-t.pt | www.clinica-t.pt | 913 747 437 | Alameda dos Oceanos n26 A, loja B - 1990-136 Lisboa

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

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

Drª Teresa Sobral Costa

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



ARRANQUE ESCOLAR

Como está a decorrer o arranque escolar?
Bem, dentro da normalidade: alunos motivados e
felizes, com satisfação de alguns pais/EE e insatisfa-
ção de outros.
As escolas encontram-se em condições, apetre-
chadas e equipadas com o que é necessário para
um funcionamento de qualidade. Com o apoio da
JF, foram feitas as reparações necessárias.

Quais as principais novidades para este ano?
Muitas! Principalmente na escola Parque das
Nações. Com a intervenção da JF, foi preparado
um campo de jogos exterior, pintado e vedado que
permitirá ampliar a zona de recreio e dotar a
escola com mais um espaço para atividade física e
desportiva.
Por protocolo assinado com a CML, a JFPN pas-
sou a confecionar, distribuir e servir as refeições,
na escola do Parque das Nações o que, para já, evi-
dencia uma melhoria muito significativa.
Na escola Vasco da Gama, a coordenação tem um
novo rosto. Para esta escola, foi adquirido algum
material e equipamento a colocar ao serviço dos
alunos.
Nas escolas do agrupamento, está em desenvolvi-
mento o projeto de autonomia e flexibilidade, este
ano generalizado por decreto-lei, mas que o agru-
pamento já adotara no ano letivo anterior em
regime de experiência.

Este projeto está organizado e permite:
- Fusão de disciplinas em áreas disciplinares; 

- Alternância, ao longo do ano letivo, de períodos
de funcionamento disciplinar com períodos de
funcionamento multidisciplinar, em trabalho cola-
borativo; 
- Desenvolvimento de trabalho prático ou experi-
mental com recurso a reconfiguração de turmas
ou outra organização; 
- Integração de projetos desenvolvidos na escola 
- Redistribuição da carga horária das disciplinas das
matrizes-base promovendo tempos de trabalho de
projeto interdisciplinar, com partilha de horário
entre diferentes disciplinas. 
- Criação de disciplinas para o desenvolvimento
de componentes de currículo local com contribu-
to interdisciplinar. 
- A introdução de uma nova disciplina que oferece
a todos os alunos uma base de conhecimentos, ati-
tudes e competências através de uma adequada
educação para os direitos e deveres, numa pers-
petiva de educação para e na cidadania global
Com a implementação do projeto, que adota
medidas diferentes nos diferentes ciclos e níveis
de ensino, pretende-se:
- Mais e melhores aprendizagens
- Desenvolvimento de competências
-  Aumento de capacidades
- Interiorização de atitudes e valores
- Formar cidadãos mais ativos e intervenientes
com 
- Mais sentido crítico
- Melhor adaptabilidade
- Maior criatividade
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Relativamente à
escola do Parque das
Nações, o 2º ciclo
funciona nas 
instalações da escola
Eça de Queirós, por
apenas estar 
construída a 1ª fase
do edifício. 
Prevê-se que durante
o presente ano letivo,
venha a ser 
construída a 2ª fase
da obra, destinada
aos 2º e 3º ciclos

Maria José Soares, directora do Agrupamento de Escolas Eça de Queiroz, faz um breve balanço deste arranque escolar. 

Escola Vasco da Gama

- Localização: zona norte 

- Números de alunos (total): + 625

- Anos de Escolaridade/Ciclos de Ensino: pré-escolar, 1º,

2º e 3º ciclos do ensino básico

- Número de turmas: 2 salas de pré-escolar , 8 turmas de

1º ciclo, 15 turmas do 2º e  3º ciclos

Escola Parque das Nações

- Localização: zona sul

- Números de alunos (total): + 291

- Anos de Escolaridade/Ciclos de Ensino pré-escolar, 1º, 2º

ciclos do ensino básico * ; 

- Número de turmas 3 salas de pré-escolar , 9 turmas de

1º ciclo, 4 turmas do 2º ciclo

*Relativamente à  escola do Parque das Nações, o 2º ciclo

funciona nas instalações da escola Eça de Queirós, por

apenas estar construída a 1ª fase do edifício. 

Prevê-se que durante o presente ano letivo, venha a ser

construída a 2ª fase da obra, destinada aos 2º e 3º ciclos





ASSOCIAÇÕES DE PAIS: BALANÇO

Associação de Pais e Encarregados
de Educação da Escola Vasco da
Gama

Novo Ano Letivo: O sistema
O início do ano letivo é um momento especial
para todas as famílias. As famílias da Escola Vasco
da Gama não são exceção. Dias antes, compram-
se cadernos, livros, lápis, canetas… o comércio
local anima-se, as crianças juntam-se e passeiam
até à escola na esperança de verem exibidas tur-
mas e horários.
Paralelamente, é também uma altura de grande
ansiedade para os Pais. 
Obrigado ao Ministério da Educação e à Camara
Municipal de Lisboa, que este ano com a ação dos
manuais gratuitos reduziram parte da ansiedade.
Contudo, permanece ainda uma grande dose de
ansiedade, própria de quem tem os filhos numa
escola pública e que não tem nenhum controle
sobre horários, professores, turmas e currículos,
num sistema de educação em que nem sempre a
participação dos Pais é bem vista e frequentemen-
te entendida como ingerência. 
Nos currículos há sempre novidades: aumenta-se,
diminui-se, flexibiliza-se… Às vezes funciona,
outras vezes nem tanto. Os pais encaixam e pagam
explicações para garantir que o sistema não leva a
melhor.

O que nunca muda: na Escola Vasco da Gama
temos horários em que, às oito da manhã, as crian-
ças desde tenra idade já estão em sala
de aula. Horários que se pro-
longam nalguns casos até
às 18:30. 
Sim, a Vasco da
Gama continua
em turno
duplo, lota-
da…
parece
que
todos se
confor-
maram
com o
assunto.
Mas, nós
Pais não.
Sempre igual
são também os
professores com
apelidos como H105,
que para quem não saiba é
sinónimo de professor não colo-
cado. E há demasiados professores com tais
apelidos. 
Dirá o sistema que os professores vão chegando,

mas há turmas sem três professores e nesta data
já decorreu uma semana de aulas.

Aos não colocados, juntam-se os que estão
de baixa. E sim, nós pais (alguns até

também professores) com-
preendemos que os pro-

fessores também
adoecem, que tam-
bém têm vida
própria… mas
porque é que
não pensadas
medidas efi-
cazes para a
sua rápida
substitui-
ção?
E por favor
não venham
falar-nos no sis-

tema de coloca-
ção dos professo-

res, do sistema de
acesso à carreira, do siste-

ma dos concursos… Só que-
remos saber, para quando um início

de ano letivo sem “furos”? 
E se, por acaso, lá para o fim do ano letivo, nos
queixarmos que há turmas sem professor desde o

início do ano, Senhor Sistema da Educação, não
nos escreva a dizer que a culpa é da Assembleia da
República (parece anedota, mas aconteceu no ano
passado).
E, já agora, se o Sistema não obrigasse o
Agrupamento de Escola Eça de Queirós a consti-
tuir, na Escola Vasco da Gama, turmas irregulares,
em violação das listas ordenadas e já publicadas de
entrada na Escola, para agradar a pais que se apro-
veitam do sistema, agradecíamos também!

Associação de Pais e Encarregados de
Educação da Escola Vasco da Gama

NP 6 | LOCAL

As associações de pais e encarregados de educação das escolas públicas, do PN, fazem um balanço do arranque escolar.

O início do ano letivo é um 
momento especial para todas as
famílias. As famílias da Escola
Vasco da Gama não são exceção.
Dias antes, compram-se 
cadernos, livros, lápis, canetas… o
comércio local anima-se, as 
crianças juntam-se e passeiam até
à escola na esperança de verem
exibidas turmas e horários.

Associação de Pais e Encarregados
de Educação da Escola Parque das
Nações

A APEPN congratula-se pelo início de mais um
ano letivo. É um momento de grande importância
para as famílias e as crianças sobretudo, como é
o caso da nossa Escola, as de mais tenra idade.
Formulamos, desde já, os votos de sucesso na
concretização dos objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento, ao longo do ano letivo, que
agora se inicia.
Reconhecemos que, face ao ano anterior, a nossa
Escola registou importantes beneficiações resul-
tantes de medidas conducentes à melhoria das
refeições servidas, das condições de segurança na
entrada e saída do recinto escolar e o novo espa-
ço disponível para atividades desportivas. A este
propósito, enaltecemos o papel da Junta de
Freguesia do Parque das Nações.
Também nos apraz registar os recentes avanços
no processo conducente à construção da segunda
fase da escola, com início agendado para este ano
letivo. É da maior importância que tal aconteça
nos prazos previstos pois, como é público, subsis-
tem carências que se refletem em elevadas tem-
peraturas e questões relacionadas com qualidade
do ar dentro das salas de aulas, por falta de siste-

ma de ar condicionado (a instalar aquando da
construção da segunda fase), as refeições
são servidas em contentores e
os alunos dos 5º e 6º anos
encontram-se desloca-
dos numa escola
fora da freguesia.
Consideramos
que, necessa-
riamente,
estas ques-
tões têm
impacto
no bem-
estar e
desem-
penho das
crianças,
mas também
dos professo-
res e outros pro-
fissionais que tra-
balham na Escola do
Parque das Nações.
A APEPN está empenhada em
continuar a contribuir para a melhoria da
Escola. A questão das infraestruturas tem sido e
continuará a ser central nas nossas atividades, mas

pretendemos, gradualmente, alargar o âmbito da
nossa intervenção atuando como interlo-

cutor privilegiado entre os pais e
encarregados de educação

e as diferentes entida-
des envolvidas,
nomeadamente o
Agrupamento
Eça de
Queirós e a
Junta de
Freguesia
do Parque
das
Nações, na
resolução
de todas as
questões
que forem

identificadas ou
nos forem trans-

mitidas.
Poderá contactar-nos

através do nosso Facebook
ou através do e-mail

geral@apepn.pt
Pela APEPN, Filipa Bernardino e Ricardo
Rodrigues

Também nos apraz registar os
recentes avanços no processo 
conducente à construção da
segunda fase da escola, com início
agendado para este ano letivo. É da
maior importância que tal aconteça
nos prazos previstos pois, como é
público, subsistem carências que se
refletem em elevadas temperaturas
e questões relacionadas com 
qualidade do ar dentro das salas de
aulas, por falta de sistema de ar
condicionado (a instalar aquando
da construção da segunda fase), as
refeições são servidas em con-
tentores e os alunos dos 5º e 6º
anos encontram-se deslocados
numa escola fora da freguesia. 
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Como e onde pode ser feita a inscrição do aluno nos refeitórios 
escolares 
As inscrições dos educandos pode ser efetuada através do site da Junta de Freguesia 
do Parque das Nações em: www.jf-parquedasnacoes.pt/pages/765, nos balcões de 
atendimento da Junta de Freguesia ou junto dos coordenadores das AAAF/CAF, nas 
escolas Parque das Nações e Infante D. Henrique.

 
Valores das refeições 
Os Refeitórios Escolares da Freguesia do Parque das Nações, para o ano letivo 2018/2019, 
adota o valor legal previsto de 1,46€ por cada almoço e de 0,75€ para o pequeno-almoço e 
0,75€ para cada lanche. Este valor aplica-se aos alunos do 3.º escalão (ou escalão C), que não 
têm comparticipação nesta área. Para todos os alunos do escalão A (ou 1.º escalão) e B (ou 
2.º escalão), as refeições escolares são gratuitas.

Como é feito o pagamento das refeições escolares 
O pagamento das refeições escolares é efetuado do mesmo modo que é feito para com a CAF.  
É efetuado através de multibanco ou nos balcões de atendimento da Junta de Freguesia.

Qual o horário das refeições escolares

 

 

Contacto direto com os Refeitórios Escolares 
E-mail: refeitorios@jf-parquedasnacoes.pt e o número de telefone: 911 793 153.

PEQUENO-ALMOÇO ALMOÇO LANCHE
C/CAF S/CAF JI S/AEC C/CAF

EBPN 8h00-9h00 8h45-9h00 11h45-14h00 15h15-16h00 15h30-16h00 17h00-17h30
EBIDH 8h00-9h00 8h45-9h00 11h45-14h00 15h15-16h00 17h00-17h30

No início de setembro os jovens que frequen-
tam a EB/JI Parque das Nações e EB/JI  Infante 
D. Henrique entraram no novo ano letivo com 
mais gosto, literalmente. 

A Junta de Freguesia do Parque das Nações, 
no âmbito da delegação de competências da 
CML assumiu a responsabilidade pela gestão 
dos refeitórios escolares para o Pré-escolar e 
1.º Ciclo do Ensino Básico nestes dois equipa-
mentos educativos. O Executivo da JFPN cum-
prindo uma promessa feita ao eleitorado,  foi 
ao encontro das justas reivindicações dos pais 
e encarregados de educação, colmatando o 
problema da ausência de refeitório na Parque 
das Nações e a consequente menor qualidade 
das refeições servidas. 

A Junta de Freguesia do Parque das Nações 

de acrescentar valor à prestação de serviços, 
garantindo o direito a uma refeição condigna a 
todos os alunos das escolas. Perante as contin-
gências da EB/JI do Parque das Nações, que não 
tem ainda refeitório, a alimentação será confe-
cionada na cozinha da EB/JI Infante D. Henri-

que e transportada com todos os requisitos de 
qualidade e segurança alimentar para a EBPN.

Pretende-se que todas as crianças tenham 
acesso a uma refeição equilibrada e, ainda, 
transformar esse momento num período 
agradável de socialização e aprendizagem.

Os refeitórios escolares constituem espaços 
privilegiados para o bem-estar dos jovens, par-
tindo do pressuposto de que assumem um pa-
pel de relevo na educação para a saúde, promo-
ção de estilos de vida saudáveis e de equidade 
social. É esse o nosso objetivo: fornecer refei-
ções nutricionalmente equilibradas, saudáveis e 
seguras a todos os alunos, independentemente 
do estatuto socioeconómico das suas famílias.

Para além de uma ementa cuidada e equilibra-
da, a Junta de Freguesia aposta numa forma di-
ferente de funcionamento nos refeitórios, de 
modo a privilegiar a promoção de comporta-
mentos adequados na hora da refeição. Sendo 
a freguesia do Parque das Nações um espaço 
multicultural considerou-se também impor-
tante introduzir a experiência de diferentes 

hábitos alimentares, com a apresentação de 
menus com pratos vegetarianos. 

Seguimos as orientações da Direção Geral de 
Saúde através do Programa Nacional para a Pro-
moção da Alimentação Saudável. “Crianças sau-
dáveis têm melhor rendimento escolar, faltam 
menos à escola, apresentam menos problemas 
comportamentais, têm atitudes mais positivas, 
têm melhor qualidade de vida, têm maior proba-
bilidade de virem a ser adultos produtivos e sau-
dáveis”. (Fonte: Plataforma contra a obesidade).

Arranque auspicioso
As primeiras refeições desta nova etapa da gestão 
dos refeitórios escolares foram servidas a cerca 
de centena e meia de crianças participantes nos 
programas ‘CAF em Férias’ e ‘Parque em Movi-
mento. Deliciadas com o sabor da nova comida e 
surpreendidas pela cor dos pratos e pelo serviço 
na mesa as crianças não esconderam a satisfação.

Mário Patrício, presidente da Junta de Freguesia 
e Susana Anacleto, vogal do Executivo acompa-
nharam algumas das etapas da preparação das 
refeições e testemunharam a expressiva satisfa-
ção por parte das crianças face à nova ementa 
que se pretende saudável e equilibrada. Foi um 
arranque auspicioso para o início do ano letivo 
2018/2019.  Com uma média de 560 refeições 
dia, a Junta de Freguesia do Parque das Nações 
tem recebido o incentivo de pais e parceiros 
como a Ciência Viva e, melhor que tudo, o sor-
riso de satisfação das nossas crianças. Vamos 
continuar a melhorar!

REFEIÇÕES SAUDÁVEIS E CUIDADAS
NAS ESCOLAS DA FREGUESIA

PERGUNTAS FREQUENTES

Dar prioridade à Educação e garantir a 
igualdade de oportunidades das nossas 
crianças faz parte da matriz programática 
do Executivo do Parque das Nações. Neste 
sentido a JFPN desenvolveu um programa 
de apoio aos jovens e às famílias. 

O Apoio ao Estudo promove o apoio es-
colar, ensina métodos de estudo, ajuda nos 
trabalhos de casa, acompanha alunos com 

-
paração dos testes e no estudo acompanha-
do e presta apoio psicológico.

Estes serviços são uma oferta da Junta de 
Freguesia do Parque das Nações para todas 
as crianças do 1.º e 2.º Ciclo, com o objetivo 
de minimizar o insucesso escolar e poten-
ciar os hábitos de estudo, promovendo o 
acompanhamento das tarefas escolares. 

As inscrições são feitas nos locais de aten-
dimento da JFPN. Para isso terá que preen-

-
ponibilizada no site da Junta de Freguesia 
do Parque das Nações. Pode ainda fazer o 
preenchimento presencial do formulário.

Os serviços de apoio ao estudo são pres-
tados por professores, no espaço Nascente 
da Junta de Freguesia do Parque das Nações 
(Rua Professor Picard, entre a Via do Orien-
te e o Passeio dos Heróis do Mar).

O 1º Ciclo tem aulas de apoio ao estudo 
todas as terças e quintas feiras. O 2º Ciclo 
às segundas, quartas e sextas.

Horários disponíveis para ambos os grupos: 
das 9h00 às 12h00 e das 16h00 às 19h00. 
Para mais informações contacte: 
educacao@jf-parquedasnacoes.pt 
ou 914 591 798

JFPN promove 
programa de  
Apoio ao Estudo



 

 

 

  
 

 

 

 

   

 
 
 

 
 

  
 
 

  
   

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
  

  

  
 
 
 

Recolha de Lixo Marinho
Parabéns aos voluntár
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des envolvendo também os mais novos
Houve algumas crianças que não 
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ecolha,
g  ç  q  

param na r , mas tomaram contacto mas tomaram contacto
com a limpeza dos rios e Oceanos 
de jogos e espaço de leitura assegurado pela
Biblioteca David Mourão-Ferr ,   aç  
vertidas criadas pelo Espaço do avilhão vil  
Conhecimento com Bina Marinha e U  
Extravagante - Plasticus Maritimus.
ciedade Portuguesa para o Estudo das 
(SPEA) desenvolveu também uma atividade
sobre observação de aves. E não fa
as pinturas faaciais. À hora do almoço esta
montado o piquenique  fecionado ecionad  
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 conf,montado o piquenique, conf fecionado ecionad  

feitório da eitório da Junta de reguesia.eguesia.  festa esta 
nuou depois com o ritmo dos Dream Nation.

186 voluntários que ajudaram a fazer a limpeza
do lixo marinho na frente ribeirinha do Par
das Nações como um momento inesquecív

A Junta de Freguesia do Parque das N
deixa enorme agradecimento a todos os v
luntários que tornaram possível esta mani
f t ã  de cidadania e consciência ambien

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 
 
 

 
 

  
 
 

  
   

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
  

  

  
 
 
 

rua,.

finf

de outubrA partir da primeira semana  ro não se o não  
admire se receber na caixa do correio um “pen
durante” com formação ormação útil de forma orma a con-
tribuir para um território mais limpo.

A campanha de sensibilização “Ponha o lixo 
no local certo. Na  Na , Não!  Não! Destina-se aos 
prédios e estabelecimentos comerciais que 
ã  b d  l  S  A á  

,A manhã de sábado, dia 22 de setembr dia 22 de setembro co

os findicando aos adultos no
tomav

biental e pr
 de defde cidadania,

juntaram falegria.

 boné,t,

separar para posterior r

bastaceir

pensa

lha do Lixo Marinho pr

da

T

Nações.Par
na fr

-
meçou com grande agitação  rente ribeiente ribei-
rinha norte do rque das que das . Cer Cerca 
de duas centenas de voluntários movimenta-
vam-se com entusiasmo para dois pontos de 
encontro:Tororre Vasco da Gama e Parque dos 
Radicais.

As equipas da Brigada do Mar aguar avam vam os 
-

    romoomovida pela Junta de 
Freguesia do Parque das Nações.

O ambiente contagiante de alegria e vontade 
de participar num ato de cidadania não dis-

ava os conseva os conselhos avisados dos especialis-
--

rigir a irresponsabilidade de atos come  
por ter ros”,os”, salientaram. Não ava va 
lher e colocar o lixo nos sacos. Era nece  

   reciclagem.eciclagem.

Com o Kit na sacola (t-shir , boné, , luvas, luvas,
rafa de água e saco para recolha do lix   
186 voluntários avançaram com dedica  

. J Jovens e adultos  forças orças 
ação  , de def  fesa esa da qualidade 

  resereservação de uma paisagem que é 
imagem de marca de Lisboa e do País.

Por vezes os mais jovens ens avam vam a lide
   ovv  focos de lixoocos de lixo.

tras pediam a ajuda dos mais velhos para r
artigos pesados ou difíceis de arrancar do 

Lixo na Rua, Não!
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difpara a utilização fererenciada das condutas de lixo nos 
rédios está preparado para ser colocado num lugar visí-
vel da sua cozinha.

No âmbito da mesma campanha, a JFPN disponi a JFPN disponi-
biliza a todos os condóminos e condomínios um 
autocolante com recomendações sobre a me-
lhor forma orma de acondicionar os resíduos domés-

 E  l    f

que das Nações;
 D’Bacalhau-Restaurante;es;A

 CLS;sul;

G e EBPN;

Esquadra da PSP;
EPelecabine Lisboa;T

nário de Lisboa;

.
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luntários e dirigiam pala
,

vam para fa pé ou de bicicleta,

 fDurante a manhã,
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 f,
s 11h40,
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 gar s,
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 etidos 

recoeco-
ssário 

 , gar r--
xo) os 
ação e 
numa 
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   que é 

erança
. Nou Nou-

  retiraretirar
  lodo.

Cerca da  , com a sensação  com a sensação de orgulho 
pelo trabalho realizado, f foi dada oi dada por termina-
da a tarefa com a pesagem de 856 kg de lixo 
marinho (material duradouro, fabricado  fabricado ou 
processado que foi oi descartado e abandonado 
na frente ribeirinha da freguesia).

    foram oram muitos os que na sua 
habitual caminhada por esta zona ribeirinha,
    , para para   felicitar elicitar a 

organização do evento, batiam palmas  batiam palmas aos vo-
   avras de incentivvras de incentivo.

A primeira parte da ação estava . F Foi 
tempo de prolongar o convívio e animação 
numa festa,esta, formal,ormal, bonita, que concentrou 
na Casa do Arboreto um conjunto de ativida-

festação de cidadania e consciência ambienestação de cidadania e consciência ambien
tal e a todos os funcionários da JFP  
asseguraram o evento. Um agradecimento Um agradecimento
também a todas as entidades que desde a
primeira hora apoiaram esta iniciativa de Re
colha de Lixo Marinho promovida pela 
de Freguesia do Parque das Nações:

  ; Pa Pavilhão do Conhecimento;
Telecabine Lisboa; ; Brigada do Mar Brigada do Mar; PAL;A

  ; Unidade Especial de Ope Unidade Especial de Ope
rações Subaquáticas da GNR; Associação de
Pais da EBIV   ; Coor Coordenação da EBI
DH;Agrupamento de Escuteiros 1100

; CLS; ; Sociedade P Sociedade Portuguesa para o Estudo
das Avv ; D’Bacalhau-Restaurante; ; Cor Cor
Noturna do Par   ; Regimento Regimento
de Sapadores Bombeiros e Bombeiros 
tários de Cabo Ruivo.

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 
 
 

 
 

  
 
 

  
   

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
  

  

  
 
 
 

de plásticos metal,

são abrangidos pelo Sistema Automático 
de Resíduos Sólidos Urbanos. Cada aparta-
mento e loja tem acesso a condutas para a 
deposição de lixo comum (não reciclável) e a 
condutas dedicadas à separação e reciclagem 

  , pa papel e cartão.

O “pendurante” com um calendário assinaland  
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Com a recente aprovação, apenas com os votos do PS e
do PSD, da lei-quadro da transferência de competências
para as autarquias, Lei nº 50/2018 de 16 de Agosto, pers-
petivam-se grandes alterações para o Poder Local.
Embora todos os partidos defendam o reforço das com-
petências do Poder Local, uma efetiva descentralização
deve assentar num processo amplamente participado,
com estudos prévios que suportem as necessidades de
meios técnicos, financeiros e humanos a transferir, sob
pena de se tratar, apenas, de uma transferência de encar-
gos e responsabilidades, sem que as autarquias tenham,
de facto, os meios necessários para a boa execução des-
sas competências. 
Alias, é o próprio Presidente da República, que identifica,
no ato de promulgação da Lei, um conjunto de questões
que subscrevemos na íntegra:

- A sustentabi lidade f inanceira concreta da transfe-
rência para as autarquias de atribuições até este momen-
to da Administração Central;

- O inerente risco dessa transferência poder ser lida como
mero um al ijar  de r esponsabil idades do Estado;

- A preocupação com o não agravamento das desigual-
dades entre autarquias;

- A exequibilidade do diploma aprovado sem riscos de
indefinição, com incidência mediata no r igor das f inan-
ças públ icas;

- O afastamento excessivo do Estado de áreas
espec í f icas em que seja essencial o seu papel, sobretu-
do olhando, à escala exigida, para o sucesso das inter-
venções públicas.
Por si só, o público reconhecimento destes riscos é prova
bastante das insuficiências e erradas opções adotadas na Lei.

Posição da Assembleia de Freguesia do Parque
das Nações
Na sequência do disposto na Lei 50/2018, e perante o

silêncio do executivo e da Mesa da Assembleia de
Freguesia (AF), o PCP juntamente com o CDS requereram
o agendamento de um debate extraordinário sobre o
diploma, suas implicações, e tempo e modo em que essas
transferências devem ocorrer.
Contudo, e considerando que ainda não são conhecidos os
Decretos-Lei pelos quais o Governo deve definir o âmbito
exato de cada nova competência a transferir, os meios a
transferir e o modo de implementação, se as autarquias
aceitassem de imediato estas competências estariam, em
nome da população que representam, a passar um “che-
que em branco”, assumindo novas competências sem cui-
darem de saber previamente se os meios a transferir
seriam suficientes para as executar de forma eficiente.
O PCP defendeu, em coerência, a rejeição das novas com-
petências no ano de 2019, deixando em aberto a possibi-
lidade de voltar a debater esse tema em 2020, quando já
forem conhecidos os meios a transferir. 
Contudo, conscientes de que pela importância do tema se
deveriam desenvolver todos os esforços que possibilitas-

sem gerar uma posição conjunta de toda a AF, retirámos a
nossa proposta e aprovámos, com todas as forças políti-
cas, uma posição em que se declara que não é possível
aceitar novas competências devido à insuficiência da infor-
mação, resultado da não-aprovação dos diplomas legais
referidos por parte do Governo.  

In iciou-se  ma is um ano let ivo
No início de mais um ano letivo, não queremos deixar de
manifestar o nosso desejo de que este seja o último a ini-
ciar-se sem a concretização das muitas promessas de
novos e mais equipamentos escolares que tanta falta
fazem na nossa Freguesia: 2ª fase da Escola do Parque
das Nações, nova escola do 1º ciclo, na zona Norte da
Freguesia, equipamento público pré-escolar.
A toda a comunidade escolar, votos de  um bom
ano let ivo!
Para contactar a CDU do Parque das Nações, agendar
uma reunião, marcar uma visita ou colocar alguma ques-
tão, poderá fazê-lo para:cduparquedasnacoes@gmail.com

Alexandre Marvão - CDU

LEI 50/2018: DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS OU
TRANSFERÊNCIA DE ENCARGOS? 
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Estimados fregueses do Parque das Nações, desta vez,
na nossa coluna UMA VOZ POR TODOS E PARA TODOS –
PSD PARQUE DAS NAÇÕES, irá abordar um tema muito
grave, que se está a sentir por toda a cidade de Lisboa.
O LIXO, HIGIENE URBANA ou falta dela, a LIMPEZA, pas-
sou a ser um problema também no PARQUE das NAÇÕES,
aquela que era a freguesia que todos consideravam a
mais moderna, mais limpa, mais cheirosa. Aquela que
cativava maior número de turistas e visitantes de outras
freguesias e concelhos limítrofes passou também a ter
LIXO por todo o lado.
É UMA VERGONHA, UMA FALTA DE CUIDADO, UM DESLEI-
XO!
O LIXO acumulado nas diferentes RUAS, PASSEIOS E TRA-
SEIRAS de QUALQUER EDIFÍCIO, por vezes até junto aos
próprios contentores e ECOPONTOS, passou a ser um
registo permanente.
Há falta de limpeza, SIM!
Há falta de recursos, SIM!
Há falta de vontade, SIM!

LISBOA CHEIRA MAL, infelizmente SIM! Mas quem são os
culpados? Quem não investe na cidade de Lisboa? Quem
não está interessado em melhorar? Quem está a provo-
car tudo isto?
Sim, adivinhou. A CML- a Câmara Municipal de Lisboa, o
Presidente Medina, O Vereador Sá Fernandes (suposta-
mente independente) e o BE – Bloco de Esquerda, que
zela por tudo menos pelos interesses dos Lisboetas.
Há lixo por todo o lado, basta olhar para as esquinas e
cantos de cada edifício e lá vemos os famosos sacos
cheios de lixo. Antes, já não estava bem, pois mesmo nos
ECOPONTOS a acumulação era tanta que, após qualquer
fim-de-semana, um só camião não chegava para retirar
tudo de uma só vez. E não estou a falar só do Ecoponto
perto da PSP na EXPO, ou perto do ginásio. Na Zona cen-
tro e Sul da EXPO as situações acumulavam-se.
Hoje qualquer freguês que circule pelas ruas da fregue-
sia, seja nas mais centrais ou paralelas encontra com
muita facilidade sacos de lixo.
Há um problema de civismo também, mas se nada for

feito onde está um saco aparecem logo dois ou três. 
Alguns comentam que é dos alojamentos locais, pois
estes utilizadores não sabem que temos um sistema
inovador de recolha de lixo em cada prédio, mas não, não
são apenas estes os causadores, são TODOS os cidadãos
que começam a ver estes sacos dispersos e “de forma
escondida e inconsciente” prevaricam e colocam também
em causa a saúde de todos.
Mas é ao Presidente da Câmara e aos outros órgãos
mais próximos que cabe combater esses prevaricadores,
mas mais que isso, a Câmara deve ser capaz de limpar as
ruas, as alamedas, os passeios.
ALGUMA VEZ VIU A SUA RUA SER LAVADA PELOS SERVI-
ÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL?
Há ruas no PARQUE DAS NAÇÕES pelo  qua l
passamos e  quase co lados ! Parece i r r ea l ,  mas
é a PURA VERDADE.

Associado ao LIXO, virão os RATOS, as BARATAS, e depois
já não se conseguirão combater com tanta facilidade. Há
que tomar algumas iniciativas, mas TODOS. Nós cidadãos
do Parque das Nações temos de alertar todos os nossos
vizinhos que eventualmente prevariquem a não fazer e a
não tolerar que outros o façam. LIXO AO ABANDONO NÃO.
Mas acima de tudo isto temos de alertar os órgãos pró-
prios, temos de estar atentos e intervir nos locais pró-
prios e deslocar-nos às Assembleias de Freguesia e lá, na
sede própria, alertar para esses factos.
Há lixo em LISBOA, Há Lixo no Parque das Nações, mas
nos não vamos parar de LUTAR enquanto a cidade e o
PARQUE DAS NAÇÕES voltem a ser a cidade do “CHEIRA
BEM CHEIRA A LISBOA”
Para envio de perguntas e/ou comentários, por favor
envie-nos e-mail para: 
psd .parquedasnacoes2017.2021@gmai l .com
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O PARQUE DAS NAÇÕES e o LIXO ACUMULADO NAS RUAS…

Francisco Bento - PSD
“O LIXO, HIGIENE URBANA ou falta dela, a LIMPEZA, passou a ser

um problema também no PARQUE das NAÇÕES, aquela que era a

freguesia que todos consideravam a mais moderna, mais limpa, mais

cheirosa. 



EMEL ZONA VERMELHA
Na última edição lançámos o alerta de que se preten-
dem criar micro zonas da EMEL por toda a freguesia,
que farão com que em breve tenhamos de passar a
pagar para estacionar em quase todos os locais (com
o dístico de residente apenas se poderá estacionar na
micro zona perto de casa e noutra contígua).
Entretanto  tomámos conhecimento  de  que
va i av ançar pr ime ir o a mudança da  zona
centr a l do tar i fá r io verde para  vermelho. 
Alegando que é necessário fiscalizar o estacionamen-
to ilegal mudam-se as regras, passando a ser o esta-
cionamento fiscalizado até à 1 da manhã e ao sábado
das 9 às 13h. A tarifa vermelha não permite mais do
que duas horas de estacionamento no mesmo local.
Assim, por exemplo, todas as pessoas que pretendam
assistir a um espetáculo no Altice Arena não poderão
estacionar a viatura nas ruas em redor (a duração é
quase sempre maior que 2 horas). 
Consideramos que a fiscalização é importantíssima,
no entanto discordamos da estratégia definida pela

CML e Junta pois consideramos que irá empurrar as
viaturas para todas as zonas em redor que têm um
carácter muito mais habitacional. Corremos o risco de
sobrecarregar estas zonas e deixar lugares vagos na
Av. D João II, Rua do Pólo Norte e do Pólo Sul e res-
petivas transversais. 
Em breve a EMEL, com a anuência da CML e Junta,
prepara-se para tratar quem aqui reside como se de
estranhos se tratassem… Todos pagaremos em
quase todo o lado! Pela nossa parte concordamos
com a fiscalização e penalização de quem vindo de
fora estaciona de forma irregular, não apoiamos que
tratem os moradores da mesma forma. 
Pol í t ica pela  Posi t iv a
Decorrido quase um ano desde a data das eleições
(1/10/2017), mantivemos o nosso compromisso e
empenho em defender a freguesia.
Tendo sido a segunda força política mais votada não
baixámos os braços e fomos a bancada que mais pro-
postas apresentou na assembleia de freguesia (vide
quadro anexo) e que mais aprovações teve.
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Caras e Caros leitores,
Comemorámos de 22 de maio a 30 de setembro os 20
anos da Expo 98. Momento, que embora contemporâneo,
podemos neste seu vigésimo aniversário classificar como
efeméride. A sua relevância para o país e para os portu-
gueses, para a história dos territórios, como exemplo de
modernidade das cidades, a emergência de uma nova cul-
tura de planeamento e muito especialmente uma nova cul-
tura de viver as cidades, são um legado que devemos res-
peitar e renovar em todos os momentos. 
Assinalámos as comemorações dos 20 anos da Expo 98
em Festa. A Assembleia de Freguesia, a Junta de
Freguesia e a Câmara Municipal, num esforço coletivo pro-
gramaram um conjunto de iniciativas, que revisitando o
momento fundador exaltaram um sentimento de nostalgia.
Passadas as comemorações como olhamos o futuro?
Como tornamos a nostalgia num sentimento que nos
impulsiona a honrar o legado?
Se após a Expo 98 e durante 15 anos, o nosso território
foi-se consolidando como comunidade, com a gestão
bipartida da Câmara Municipal e do Estado – através da

sociedade Parque Expo, nos últimos 5 anos, com a cons-
tituição da Freguesia do Parque das Nações a sua conso-
lidação e desenvolvimento é uma responsabilidade de
cada um de nós e de todos.
Como já referimos neste espaço de opinião, reconhece-
mos a dedicação dos autarcas do Parque das Nações que
no 1º mandato com todas as dificuldades e vicissitudes,
iniciaram o processo de criação da Freguesia. Hoje, ainda
com muito por clarificar, nomeadamente ao nível da dele-
gação de competências e respetivo financiamento, esta-
mos melhor preparados para fazer cumprir os compro-
missos com a nossa comunidade.
Para um melhor futuro, importa assim definir a delegação
de competências que a Junta de Freguesia deve receber,
para que possa em transparência, desenvolver o plano de
atividades e clarificar as áreas de intervenção que são da
sua responsabilidade e as que são inerentes à Câmara
Municipal. 
Nesta definição, acresce a responsabilidade de gestão do
património, proveniente da liquidação da sociedade
Parque Expo, cuja reafectação foi recentemente cometida

à Camara Municipal. Em verdade, se, sobre parte do patri-
mónio da Expo 98, vendido ou concessionado a privados,
a sua reversão não se coloca, os órgãos da freguesia têm
o dever de estudar a assunção da gestão do património
agora afeto à Câmara Municipal, por forma a colocá-lo ao
serviço da cidade e em especial ao serviço dos nossos
fregueses. Esta é uma oportunidade única que não pode-
mos perder.
Para um melhor futuro, importa igualmente concluir o
plano de equipamentos e serviços públicos. Educação,
saúde e transportes, são direitos constitucionais que
devem estar no topo das nossas exigências. Os compro-
missos do Estado e da Câmara Municipal para a constru-
ção do Centro de Saúde, Creche, Escola EB1 e a conclu-
são da Escola do Parque das Nações terão de corres-
ponder a uma realidade de curto prazo, por forma a con-
solidar os serviços públicos, contribuindo para uma efeti-
va qualidade de vida de todos os residentes.

Cumprir o legado é outra dimensão de olhar o futuro. Mais
do que reinventar a Cidade Imaginada, importa na sua
vertente de Qualidade Urbana, recuperar a Cidade
Imaginada. É uma tarefa enorme, só possível com um
encontro de vontades. Se no que é a gestão do espaço
urbano ao nível da limpeza e espaços verdes, a Junta de
Freguesia a tempo, promove iniciativas de gestão para a
sua efetiva melhoria, é essencialmente nesta área de ges-
tão que importa clarificar a delegação de competências e
respetivo “envelope financeiro”. Com mais proximidade e
responsabilidade, estamos convictos que faremos mais e
melhor.
Sabemos que os territórios vão muito para além do seu
edificado. A história que se vai decalcando nas nossas
vidas, construindo as comunidades como um espaço de
pertença e coesão, constituem valores intrínsecos da
nossa existência e quanto mais coesos conseguirmos ser,
mais conquistamos para a nossa comunidade.

“Em breve a EMEL, com a anuência da CML e Junta, prepara-se para

tratar quem aqui reside como se de estranhos se tratassem…

PARQUE DAS NAÇÕES, UM OLHAR PARA O FUTURO

Manuel Tito de Morais - PS
“Passadas as comemorações como olhamos o futuro? 

Como tornamos a nostalgia num sentimento que nos impulsiona

a honrar o legado?

POR UM PARQUE DE EXCELÊNCIA PARA TODOS

Carlos Ardisson
Nossa Lisboa/CDS



Viver o surf de forma Positive no
Parque das Nações.

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

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

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

Tratamos de tudo! Transporte, fatos, pranchas. Só precisa de estar à porta de casa 
à nossa espera. E, já agora, porque não vir a família toda experimentar?



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.

PIOR CEGO É AQUELE QUE
NÃO QUER VER

No passado dia 22 de maio, dirigentes da ACIPN
participaram na emissão especial da TSF
alusiva ao 20º aniversário da
inauguração da Expo’98.
Durante duas interven-
ções em direto, no
exterior, foram
abordadas algu-
mas das nossas
recorrentes pre-
ocupações,
nomeadamente
a degradação do
espaço público e
zonas verdes
assim como a falta

de equipamentos de ensino e saúde. Após a pri-
meira intervenção, Simonetta Luz Afonso, antiga
Comissária do Pavilhão de Portugal na Expo’98
e, atualmente, deputada na Assembleia Municipal
de Lisboa pelo PS, onde também ocupa o cargo
de Presidente da Comissão de Cultura,
Educação, Juventude e Desporto, insurgiu-se em
estúdio contra o facto de não ter sido feito o
contraditório com a Junta de Freguesia pois,
segundo ela, todas as queixas que ouvira estavam
a ser respondidas e resolvidas. Estranhamos esta
reação de Simonetta Luz Afonso cujo trabalho
muito respeitamos e admiramos, mas, de facto,
não percebemos quais as queixas que estão a ser
“respondidas e resolvidas”. Referir-se-ia, porven-
tura, às centenas de árvores mortas nos últimos
anos e às que continuam a definhar de dia para
dia? Ou aos relvados secos e destruídos no
Parque Tejo, com os serviços competentes da
CML a assegurar que nada de errado se passa
com a manutenção? Ou seria às ruas sujas e
cheias de erva que apenas são lavadas na véspe-
ra de algum evento? Ou, eventualmente, à circu-
lação e estacionamento de automóveis sem

qualquer critério na ZAC? Ou aos vulcões de
água que não há maneira de voltarem a funcio-
nar como antes? Ou ao prometido Centro de
Saúde que tudo indica vai aguardar mais um
tempo? Ou ao vandalismo crescente e à falta

de condições de segurança e vigilân-
cia do espaço público? Ou à
degradação do espólio de
arte pública relativamen-
te ao qual ela própria
assinou em 2015 uma
recomendação diri-
gida à CML e JFPN
para que se proce-
desse a uma opera-
ção de salvaguarda,
conservação, restau-
ro e valorização das
obras?
A sabedoria popular diz-

nos que o pior cego é
aquele que não quer

ver para nos referirmos
a alguém que se recusa a

aceitar a realidade mesmo à
frente dos seus olhos. Parece-
nos ser o caso de Simonetta
Luz Afonso e de muitos
outros com responsabilida-
de na gestão do Parque das
Nações que há cinco anos
vêm propagandeando a
resolução dos problemas
quando, na verdade, pouco ou
nada tem sido feito nesse sen-
tido. E para os que se recusam a
ser cegos, a realidade é bem triste.
O Parque das Nações e o sonho da
Cidade Imaginada vão morrendo lentamen-
te, enquanto esperamos que as nossas queixas
sejam efetivamente respondidas e resolvidas.

AS ÁRVORES MORREM DE PÉ

Um dos fatores mais importantes para a estra-
tégia de recuperação ambiental da Zona de
Intervenção da Expo’98 foi a elaboração do
Plano de Arborização que se traduziu na planta-
ção de mais de 10.000 árvores em toda a área.
Um dos seus maiores méritos foi ter permitido
salvar cerca de 500 árvores adultas que pela sua
localização corriam o risco de ser danificadas ou
mesmo abatidas no decorrer das obras. A estas
também se juntaram exemplares vindos de
outros pontos de Lisboa e do país que, por diver-
sas circunstâncias, estavam condenadas ao abate.
As respetivas operações de transplante e trans-
porte revelaram-se, nalguns casos, bastante com-
plexas e onerosas pelo que é difícil imaginar que

hoje se realizassem. Estas árvores que já traziam
consigo décadas (e em alguns casos séculos) de
história, adaptaram-se aos seus novos locais e ali

se desenvolveram durante
duas décadas, muitas

vezes excedendo
as expetativas
de quem as
plantou e
tratou
delas. Era
o caso
do mag-
nífico
exem-
plar mul-
ticaule
com 6 pés

de aroeira
vermelha

("Schinus
terebinthi-

folius") plantado
no Terraço dos Jardins
d’Água e proveniente dos
terrenos do antigo
Matadouro. Expressamo-
nos no pretérito porque
esta árvore secou sem
que nada tivesse sido
feito para a tentar salvar.
Se fosse um caso isolado
seria apenas uma infelici-
dade. No entanto, este é
apenas mais um caso a juntar
às centenas de árvores que
têm morrido nos últimos 5 anos.
Basta um passeio atento pelo Parque
das Nações para se ter uma noção do estado
atual do arvoredo. Ninguém está a cuidar das
nossas árvores. E, entretanto, Lisboa é eleita
Capital Verde em 2020… que triste ironia…
Vemos assim desaparecer anos de história subs-

tituídos com pompa e circunstância por jovens
“árvores-objeto” que, infelizmente e por deslei-
xo, nunca viverão o suficiente para terem tam-
bém elas uma história como a desta aroeira ver-
melha.

A "LISBONIZAÇÃO" DA 
HIGIENE URBANA NO PARQUE
DAS NAÇÕES

O problema da higiene urbana é uma grande
preocupação que afeta toda a cidade de Lisboa e,
infelizmente, o Parque das Nações já não é uma
exceção. Este território, que até 2013 era um
exemplo e uma referência em termos de limpe-
za e organização do espaço público, tem assisti-
do, nos últimos anos, a uma degradação desses 

elevados parâmetros de qualidade de manuten-
ção urbana. Ainda que a dimensão do problema
não seja tão grave como noutros pontos da capi-
tal, esse facto não nos pode tranquilizar aten-

dendo a tudo aquilo que já se per-
deu. E se nada for feito em

contrário, mais depres-
sa estaremos nivela-
dos com as res-
tantes fregue-
sias do que
recuperare-
mos os
espaços lim-
pos e ima-
culados que
tivemos num
passado não
muito distante.

Afinal de contas
não esquecemos as

palavras do atual pri-
meiro-ministro (então pre-

sidente da CML) quando em 2012
declarou publicamente que "quem mora, trabalha
e investiu no Parque das Nações tem obviamente
direito de exigir o mesmo padrão de qualidade
elevado que teve até aqui”. 

E para os que se recusam a ser
cegos, a realidade é bem triste. O
Parque das Nações e o sonho da
Cidade Imaginada vão morrendo
lentamente, enquanto esperamos
que as nossas queixas sejam 
efetivamente respondidas e
resolvidas.
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Este território, que até 2013 era um
exemplo e uma referência em 
termos de limpeza e organização
do espaço público, tem assistido,
nos últimos anos, a uma
degradação desses elevados
parâmetros de qualidade de
manutenção urbana

E, entretanto, Lisboa é eleita
Capital Verde em 2020… que
triste ironia… Vemos assim 
desaparecer anos de história
substituídos com pompa e 
circunstância por jovens
“árvores-objeto” que,
infelizmente e por desleixo,
nunca viverão o suficiente para
terem também elas uma história
como a desta aroeira vermelha.. 



Tal como disse um dia o Prof. Dr. Carvalho
Rodrigues, estamos num local onde as Nações
fizeram Parque. Estamos, por isso, num sítio
muito particular e raro em todo o mundo. Um
sítio onde Todas as Nações estão reunidas num
Parque, inseridas no mesmo espírito universal
de cooperação e de paz. Quem cá habita e tra-
balha, quer seja morador ou empresário, ou
mesmo quem o visita, tem o dever de o pre-
servar, de o defender e sobretudo de o tornar
uma referência, num entrelaçar de Cultura e
Turismo de qualidade. Sem estes ideais, o
Parque das Nações corre o risco de vir a tor-
nar-se amorfo no tédio do comodismo sem
aromas de criatividade. 
Indo ao encontro de tais propósitos, a AMEPN
– Associação de Moradores e Empresários do
Parque das Nações, em parceria com o CASI-
NO LISBOA, vai homenagear os poetas africa-

nos, brasileiros e timorenses, realizando, com
cada país, tertúlias poéticas abertas ao público e
de entrada livre. Todos os oito países lusófonos
da CPLP farão parte deste projecto cultural,
numa colaboração perfeita com cada
Embaixada. 
As tertúlias poéticas tiveram o seu início no dia
25 de Setembro com a Guiné-Bissau, seguindo-
se, em Outubro, a tertúlia de Cabo Verde e, em
Novembro, a da República de Angola. 
A partir de Janeiro de 2019 teremos as tertú-
lias dos restantes países – Moçambique, Brasil, S.
Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Portugal. Todo
este abraço de amizade, fraternidade e coope-
ração irá culminar no mês de Maio, com uma
grande tertúlia no DIA de África, no grande
auditório do CASINO LISBOA, com a presença
de todos os países, onde a poesia irá partilhar o
espaço com a música, folclore e canto.     

Estão convidados desde já todos os moradores,
empresários e forças vivas do Parque das
Nações. Será um acontecimento único no
Parque envolvendo oito Nações. 

As tertúlias poéticas tiveram o seu início no dia 25 de Setembro
com a Guiné-Bissau, seguindo-se, em Outubro, a tertúlia de Cabo
Verde e, em Novembro, a da República de Angola. 
A partir de Janeiro de 2019 teremos as tertúlias dos restantes
países – Moçambique, Brasil, S. Tomé e Príncipe, Timor-Leste e
Portugal. 

TERTÚLIAS POÉTICAS DO CASINO
HOMENAGEM AOS POETAS AFRICANOS, BRASILEIROS E TIMORENSES
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DINAMIZAÇÃO DA VIA DA ÁGUA

A Resolução n.º 37/2014, aprovada por unanimi-
dade pelos Deputados da Assembleia da República
e publicada em Diário da República de 7 de maio
de 2014, recomendou ao Governo a definição, em
conjunto com as autarquias e a Autoridade
Marítima Nacional, responsáveis pelas parcelas do
domínio hídrico a abranger, um plano de constru-
ção e adaptação de infraestruturas, pontões e cais,
capaz de responder às necessidades geradas pelo
funcionamento de um serviço de transporte fluvial
não regular, redefinindo a tutela das parcelas
envolvidas.
Recentemente, com a Publicação da Lei n.º
50/2018 de 16 de agosto, “Lei-quadro da transfe-
rência de competências para as autarquias locais e
para as entidades intermunicipais”, o princípio
anteriormente definido vem consubstanciado no
n.º 1 do Artigo 18 - Áreas portuário-marítimas e
áreas urbanas de desenvolvimento turístico e eco-
nómico não afetas à atividade portuária onde é
referido:
1 — É da competência dos órgãos municipais:

a) Gerir as áreas afetas à ati-
vidade da náutica de recreio
e os bens imóveis aí integra-
dos, bem como os bens
móveis a estes afetos, abran-
gendo as atualmente incluí-
das nas autoridades portuá-
rias;

b) Gerir as áreas dos portos
de pesca secundários e os
bens imóveis aí integrados,
bem como os bens móveis a
estes afetos, abrangendo as
atualmente incluídas nas
autoridades portuárias;

c) Gerir as áreas sob jurisdi-
ção dos portos sem utiliza-
ção portuária reconhecida ou exclusiva e os bens
imóveis aí integrados, bem como os bens móveis a
estes afetos, abrangendo as atualmente incluídas

nas autoridades portuárias;

d) Gerir as áreas urbanas de desenvolvimento

turístico e económico não afetas à ati-
vidade portuária e os bens imóveis aí
integrados, bem como os bens móveis
afetos, abrangendo as atualmente inclu-
ídas nas autoridades portuárias.
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Foi aprovada, por unanimidade, em Assembleia de Freguesia, a elaboração de um documento estratégico sobre a utilização e fruição
da Via da Água no Estuário do Tejo pela Comissão de Acompanhamento Assuntos da Freguesia do Parque das Nações.  Fica uma
breve explicação, sobre o assunto, por parte de Paulo Andrade, presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia do PN.

Será com certeza o 1º passo
no estabelecimento da
necessária massa crítica, que
conduza a uma mudança de
cultura que potencie uma
utilização e fruição da Via da
Água – Ação, em detrimento
daquela que tem seguido até
agora, completamente 
centrada na – Contemplação,
a qual, inclusive, tem vindo a
limitar de forma significativa
o acesso ao Plano de Água.
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Pese
embo-
ra, o
processo de
transferência de
competências subjacente à
Lei n.º 50/2018, estar ainda em fase de regula-
mentação, os princípios atrás referidos estão
alinhados com aquilo que foi aprovado
por unanimidade na Assembleia de
República, ou seja, o desígnio
estratégico subjacente à Via da
Água e zonas ribeirinhas, o
potencial que lhes está asso-
ciado e a importância da par-
ticipação dos Municípios na
sua efetiva gestão. A Via da
Água constitui presentemente
um recurso importante para a eco-
nomia da cidade, já que, nela reside um
conjunto de potencialidades, não só ligadas ao
lazer, ao desporto, à cultura, mas também à
mobilidade e aos transportes.  
Nesse sentido, é crucial investir no futuro do
Tejo, como um recurso de futuro para Lisboa, e
restantes municípios servidos pelo grande
estuário, diversificando as atividades que aí se
desenvolvem, e assegurando também uma maior
proximidade com as demais localidades, designa-
damente da outra margem.
Com a promulgação do Decreto-Lei n. 67/2018
de 17 de agosto relativo à extinção da
Sociedade Parque Expo, a Câmara Municipal
assumiu a posição de “Concedente” da infraes-
trutura da Marina do Parque das Nações, equi-
pamento fundamental para a dinamização da
zona ribeirinha da nossa freguesia e da cidade,
em termos de utilização e fruição da Via da
Água. Como todos sabemos, desde a decisão de
extinção da Sociedade Parque Expo tomada há
sete anos, esta infraestrutura deixou de ter
estratégia, situação que, naturalmente, tem limi-
tado de sobremaneira o seu desenvolvimento e
dinamização dos espaços envolventes.
Nesse sentido, é importante refletir sobre o
estabelecimento de uma estratégia para uma
visão integrada de funcionamento dos espaços e
equipamentos das zonas ribeirinhas, em particu-
lar, da Marina do Parque das Nações e das res-

tantes Docas de Recreio da Cidade que
transitarão para o Município, as quais,
serão, naturalmente, a base fundamental
para o funcionamento do transporte fluvial

não regular e para a dinamização da utilização
e fruição da Via da Água. Uma estratégia à qual
esteja subjacente uma visão integrada na gestão
dos diferentes equipamentos do estuário
(Marinas e Docas) bem como, dos canais que os
servem, trará com certeza melhores resultados
para a dinamização da náutica e do transporte

fluvial não regular. Bastará pensar, por
exemplo, nas dragagens de manu-

tenção periódica onde, uma con-
tratação abrangente para dra-
gar as diferentes
Marinas/Docas e respetivos
canais de acesso, conduzirá a
valores significativamente
mais baixos do que aqueles

que decorrem de contrações
equipamento a equipamento,

como hoje acontece.
Apesar de já não estarmos de costas voltadas
para o Rio, continuamos a vê-lo como um recur-
so de “Contemplação” e ainda muito pouco
como um espaço de “Ação”, que proporcione
uma utilização mais frequente da Via da Água,
quer para o lazer quer para o transporte fluvial
não regular. O Parque das Nações tem condi-
ções excelentes para tornar-se um polo cata-
lisador desta dinamização da Via da Água,
cumprindo aliás aquilo que poderá ser consi-
derado como um desígnio do Parque das
Nações, enquanto legado da Expo’98 – a Expo
dos Oceanos, um Património para o Futuro.
A Assembleia de Freguesia, realizada a 24 de
setembro, aprovou por unanimidade que a
Comissão de Acompanhamento Assuntos da
Freguesia do Parque das Nações coloque na sua
Agenda uma abordagem desta temática, no sen-
tido de ser elaborado um documento estratégi-
co para utilização e fruição da Via da Água no
Estuário do Tejo, a ser submetido à Assembleia e
Freguesia Ordinária de Dezembro p.f. e poste-
rior envio ao Município e às Freguesias da
Frente Ribeirinha como contributo da nossa
Freguesia para os objetivos atrás enunciados.

Será com certeza o 1º passo no estabelecimen-
to da necessária massa crítica, que conduza a
uma mudança de cultura que potencie uma uti-
lização e fruição da Via da Água – Ação, em detri-
mento daquela que tem seguido até agora, com-
pletamente centrada na – Contemplação, a qual,
inclusive, tem vindo a limitar de forma significa-
tiva o acesso ao Plano de Água.

Paulo Andrade
Presidente da Mesa da Assembleia
de Freguesia do Parque das Nações

Nesse sentido, é crucial investir no
futuro do Tejo, como um recurso de
futuro para Lisboa...

MEDICINA DENTÁRIA . PEDIATRIA . PSICOLOGIA CLÍNICA . FISIOTERAPIA 

Trata-se da 
sua felicidade

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

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

Dr. Gonçalo Cachado
Dra. Joana Caría

Pediatria
Dra. Maria José Morgado

Psicologia
Dra. Joana Sampaio

Fisioterapia
Terapeuta Bruna Santos



A sociedade é um
todo, dos mais
novos aos mais
velhos, todos
com um papel
importante
para desem-
penhar, uns
apreendendo
e outros ensi-
nando, hoje em
dia o conheci-
mento mais valioso
é o conhecimento da
experiência de cada um,
seja mais prático ou mais teórico, é
um conhecimento “uno”’ com um
valor incalculável para o
outro. 

A Universidade
Sénior tem vários
propósitos, seja
para os alunos
adquirirem
novos conheci-
mentos que até
hoje não tiveram
oportunidade de o
fazer, seja para atuali-
zarem e aprofundarem
os seus conhecimentos
atuais, com novos conceitos e
com novas práticas, seja pelas trocas de experiên-
cias e talentos adquiridos ao longo de uma vida e
simultaneamente fazendo novas amizades com a
aproximação através de interesses comuns.

Por último e talvez o mais importante, é aquele
propósito de obrigar cada aluno a não ficar na sua
caixa de conforto, desafiá-lo a ir ao encontro de
novos compromissos e novos amigos, realçamos
que é tão importante desenvolver as nossas capaci-
dades como fazer novas amizades, dois fatores que
andam sempre connosco durante a vida. 

A Universidade Sénior, criada ao serviço da comu-
nidade, conta com todos os seus profissionais no
regime de voluntariado, quer no trabalho adminis-
trativo quer para transmitir o conhecimento no
papel de professor, fazendo por isso, este lugar
totalmente dedicado ao outro pelo gosto de ensi-
nar e apreender, pelo gosto de estarmos uns com
os outros.

Neste espaço valorizamos cada um
como uma peça importante da

nossa comunidade e, por isso, o
nosso lema para este ano letivo
é “Dar e Receber
Conhecimento e Amizade”, o
nosso valor são as pessoas
que pelas suas vivências têm
um valor incalculável, tornan-

do-as únicas.
Faça parte desta família, Até lá! 
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UNIVERSIDADE SÉNIOR
ANO LECTIVO 2018/19
Dar e Receber
Conhecimento e Amizade

Por: Miguel Amorim
Presidente da Universidade Sénior

Neste espaço valorizamos
cada um como uma peça

importante da nossa
comunidade e, por isso,
o nosso lema para este
ano letivo é “Dar e
Receber
Conhecimento e

Amizade”, o nosso valor
são as pessoas que pelas

suas vivências têm um valor
incalculável, tornando-as 
únicas.

Inscrições – 25, 27 de setembro
e 2, 4 de outubro, das 18:30h às

20:00h, no Hotel Vip Arts na AV. D. João
II, Parque das Nações.

Cerimónia de Abertura do Ano Letivo – 8
de outubro pelas 17h, no IPDJ na Rua de
Moscavide nº 71, Parque das Nações

Início de Aulas – 16 de outubro pelas 10h,
no IPDJ na Rua de Moscavide nº 71, Parque
das Nações

Cadeiras – À Roda dos Livros, Desenhar
Caderno Gráfico, Filosofia, Fotografia,
Informática, Inglês I & II, Psicologia I&II,
Reiki, Sociologia e Viajar pela Arte. 

Condições de Acesso– 15 euros  Matrícula
+ 15 euros  p/ Mês (com acesso a todas as
cadeiras)

Local - IPDJ na Rua de Moscavide nº 71,
Parque das Nações
+ Informações - univ.senior.rpn@gmail.com
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Se começarmos por dizer que existe legislação
que regula a atividade, compreende-se que não
será algo para tomar de ânimo leve.
O voluntário define-se como alguém que “de
forma livre, desinteressada e responsável se
compromete, de acordo com as suas aptidões e
dentro do seu tempo livre, a realizar ações de
voluntariado, no âmbito de uma organização
promotora”, conforme indica a Lei que regula a
atividade.

Assim, ser voluntário é assumir um compromis-
so e reger-se por alguns principios básicos:
• Liberdade – o voluntário participa de livre von-
tade nas ações de voluntariado
• Desinteresse e gratuitidade – o voluntário não
procura qualquer compensação
• Lealdade – o voluntário deve atuar de forma
leal à organização onde exerce a sua açao volun-
tária
• Solidariedade  e responsabilidade
O voluntário beneficia de um conjunto de direi-
tos, consagrados na Lei, como ter acesso a pro-
gramas de formação, receber apoio ao desem-

penhar as suas funções, ter condições de higiene
e segurança bem como ser reconhecido e ter
um cartão de voluntário.
A legislação também indica alguns deveres como
cumprir na sua relação com a organização, com
os destinatários das ações de voluntariado e
com a sociedade em geral, entre outros.

SER VOLUNTÁRIO NA REFOOD
De uma forma geral ser voluntário estimula a
solidariedade, a empatia e o trabalho em equipa;
eleva a moral e a autoestima. O trabalho de
voluntário permite fazer parte de uma causa e
atuar em prol dessa causa, ser-se útil, o que é
sempre bastante gratificante.

Na Refood partilha-se de uma missão:
Eliminar o desperdício de alimentos e a fome,
envolvendo toda comunidade numa causa
comum.
O papel dos voluntários é fundamental para que
esta missão seja posta em marcha. Cada volun-
tário oferece 2 h por semana. Enquanto alguns
voluntários recolhem os excedentes de comida

de restaurantes, paste-
larias, supermercados,
outros organizam e
preparam as refeições
para as famílias benefi-
ciárias.

VENHA SER 
VOLUNTÁRIO NA
REFOOD!
Onde estamos:
Rua Manuel Mendes,
Lote 20, Cave D, 1800-
251 Lisboa Bº Quinta
das Laranjeiras, Parque
das Nações (Moscavide)
Pode contactar-nos por
telefone: 218 510 275
ou email: 
refoodparquenaces@gmail.com
E veja toda a nossa atividade na página de
facebook: facebook.com/refoodportugal 
SIGA-NOS!

SABE O QUE É SER VOLUNTÁRIO?
TODOS SABEMOS O QUE É SER VOLUNTÁRIO, MAS SERÁ QUE
SABEMOS O QUE “SER VOLUNTÁRIO” IMPLICA?



INTERCASA 2018

A INTERCASA dedica três áreas fundamentais:
Interiores & Exteriores, Remodelação e
Tecnologia – onde encontrará as melhores
soluções para a sua casa e nesta edição conta
com um elemento diferenciador:  sendo a pri-
meira feira de decoração certificada pelo Feng
Shui, em Portugal. Trata-se igualmente do maior
projeto de Feng Shui realizado no país, num
total de 10.000 m2 cobertos. Harmonia e equi-
líbrio são as palavras de ordem da edição deste
ano da INTERCASA. A entrada, o espaço comu-
nicação, o lounge e todas as diferentes áreas da
INTERCASA serão decoradas de forma a favo-
recer as energias positivas, de acordo com esta
arte milenar chinesa com mais de 3.500 anos.
Esta edição vai poder contar com a presença
das embaixadoras - a decoradora Ana Rita
Soares e a chef Cátia Goarmon. Outros profis-
sionais, arquitetos e designers de interiores,
irão marcar, igualmente, presença na feira e
apresentar as suas propostas de decoração nos
14 espaços dos  AMBIENTES & Tendências.
A programação da INTERCASA conta com
workshops,  showcookings, para todos os que
gostam de viver a sua casa – conheça a progra-
mação em www.intercasa.fil.pt
Visite a INTERCASA e faça da sua casa…a
melhor casa do mundo!

SIL – Salão Imobiliário de Portugal 
A maior oferta - Habitação | Turismo
Residencial | Escritórios | Banca | Serviços

Visite o maior Salão Imobiliário de Portugal e
encontrará uma oferta à sua medida. 
Mais de 350 expositores, Conferências,
Workshops, Prémios SIL do Imobiliário, são
algumas das boas razões para Profissionais do
Imobiliário e Público visitarem o Salão. 
Mais de 200 mil imóveis de oportunidade de
compra ou arrendamento -  Habitação,
Escritórios, lojas, turismo, serviços financeiros,
Seguros de Imóveis, Gestão de Condomínios,
Serviços diversos para projectos imobiliários
etc.. Estarão presentes promotores e mediado-
res imobiliários, autarquias, empresas de reabili-
tação urbana, construção e obras públicas, bem
como gabinetes de arquitectura, projetos, ges-
tão e administração de condomínios, entre
outros. 
A Região Autónoma da Madeira será a Região
convidada da 21ª edição do SIL – Salão
Imobiliário de Portugal, juntando-se assim ao
Seixal, a Cidade Convidada.
Em destaque, no dia 3 de Outubro, de manhã,
uma Conferência exclusiva e reservada apenas
a participantes com inscrição prévia, o SIL

Investment Pro, focado em
diferentes temas como “O
momento do mercado
imobiliário no contexto
económico”, “As melhores
apostas no mercado imo-
biliário”, “O potencial do
Turismo & Resorts em
Portugal” e “Turismo, A maior
oportunidade Imobiliária em
Portugal?”

Vintage Festival 

Venha ao maior festival
Vintage do País e surpre-
enda-se com as Novidades.
Concurso de Pin-ups,
Tatuagens, Penteados e
Maquilhagem ao vivo e a
cores. 
Ainda do tempo do Preto
e Branco, o Espaço RTP

Memória com um carro de exteriores emble-
mático, looping de momentos inesquecíveis,
ícons da locução e muito mais à sua espera. A
M80 associa-se ao Evento mais Vintage de
Lisboa.

Exposições temáticas de Veículos, motos e aces-
sórios antigos. A moda Vintage no seu melhor,
vestuário e acessórios, mobiliário, artigos de
decoração, artesanato, gastronomia e muita ani-
mação. Música de várias épocas, diversas activi-
dades. Pode adquirir produtos, deliciar-se com
muitas iguarias, reviver épocas passadas e mos-
trar aos mais novos recordações da sua infân-
cia.

7A 9ª edição do LXD- Lisboa Design Show
// Design Market regressa à FIL repleta de
novidades. 

Lisboa Design Show consagra, ano após ano, o
seu estatuto de maior evento de design nas
áreas de moda e produto, ao serviço de jovens
designers, estilistas, criadores, instituições de
ensino, marcas emergentes e startups, reunindo
mais de 300 designers/marcas que lançam as
novidades da estação e novos produtos.

Design Market, pitches, conferências, talks, des-
files de moda nas áreas Trends e Africa
Fashion… fazem parte da programação dos 5
dias do evento.
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INTERCASA 2018 sob o lema “faça da sua casa a melhor casa do Mundo!”, É A PRIMEIRA FEIRA DE DECORAÇÃO
CERTIFICADA PELO FENG SHUI EM PORTUGAL 

A INTERCASA dedica três áreas
fundamentais: Interiores &
Exteriores, Remodelação e
Tecnologia – onde encontrará
as melhores soluções para a
sua casa e nesta edição conta
com um elemento 
diferenciador:  sendo a primeira
feira de decoração certificada
pelo Feng Shui, em Portugal.
Trata-se igualmente do maior
projeto de Feng Shui realizado
no país, num total 
de 10.000 m2 cobertos. 

Lisboa Design Show consagra,
ano após ano, o seu estatuto
de maior evento de design nas
áreas de moda e produto, ao
serviço de jovens designers,
estilistas, criadores,
instituições de ensino, marcas
emergentes e startups, 
reunindo mais de 300 
designers/marcas que lançam
as novidades da estação e
novos produtos.
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SABIAS QUE PODES DAR+?

JUNTA-TE A NÓS! 

O Projecto Sabi...
... é um projeto de voluntariado missionário,
para jovens entre os 18 e os 35 anos
.... contempla missões de verão que podem
decorrer em Portugal ou em São Tomé e
Príncipe 
.... desenvolve as missões de verão, durante o
mês de Agosto
.... promove a realização de missão, como con-
sequência de uma caminhada de preparação que
decorre de novembro a julho.

Como funciona o percurso de preparação?
- São realizadas reuniões quinzenais sempre às
terças-feiras, às 21h30m no Centro Pastoral da
Paróquia do Parque das Nações.
- Durante a caminhada existem outras propostas
de crescimento (3 campos de trabalho e 2 reti-
ros), que se realizam aos fins-de-semana.
- Todas as atividades do Projecto Sabi procuram
preparar cada um dos voluntários para partir em
missão, não só individualmente, mas, também, (e
principalmente) como membro do grupo Sabi.
Quanto tempo duram as missões de Verão?
Atualmente as missões podem durar entre 2 a 4
semanas, mas os períodos concretos e duração
das missões é comunicado no decorrer do ano
de caminhada.
E se tiver mais de 35 anos?
Existe uma vertente do projeto para adultos
chamada Sabi Graúdo, que engloba uma
caminhada de formação mais adaptada ao
ritmo de vida dos mais crescidos, que pode
culminar numa missão de verão.

No Sabi, os requisitos são a tua vontade de assu-
mir este compromisso, de fazer a caminhada de
preparação e de crescer com o grupo para par-
tires em missão! Se este desafio de Dar + des-
perta algo em ti, está atento ao nosso Facebook,
porque daqui a uns dias divulgaremos a data da
nossa reunião de apresentação!

SÃO TOMÉ 
"A Andreia, a Joana, o João, a Francisca e a
Margarida partiram de Portugal para São Tomé
com um sonho: O sonho de dar mais e de tor-
nar possível o que, por vezes, para aquelas pes-
soais é inalcançável. 
Dar mais amor, dar mais esperança! Fazê-los
acreditar que ter sonhos é bom e é possível. 
Daqui a uns anos podemos já não saber os
nomes de todas as crianças que se cruzaram
connosco mas nunca esqueceremos aqueles
rostos, aquela alegria de viver que é tão caracte-
rística deste povo ‘leve-leve’ e aquela simplicida-
de de viver uma vida, por vezes, sem o essencial,
mas conseguirem colocar sempre um sorriso no
rosto para nos receber e acolher.” 

CASA MÃE DO GRADIL
“O Carlos, o João, o Francisco, a Mariana e a
Maria Inês partiram em missão para a Casa Mãe
do Gradil: Cinco companheiros incríveis de mis-
são. Esperavam-nos trinta pares de olhos a brilhar,
trinta jovens meninas que ansiavam por mais um
ano de Projecto SABI. E isso foi algo muito boni-
to que pudemos constantemente observar: a
pegada SABI que já habita na instituição, deixada
por todos os voluntários que vestiram a camiso-
la e outrora ali passaram.
Hoje regressamos às nossas vidas, às nossas
famílias, mas sem nunca perder a memória e a
lembrança que ficam do carinho que nos foi
dado. Mais uma vez, recebemos muito mais do
que aquilo que demos! Damos graças às vidas
que temos e esperamos ter deixado teste-
munhos de amor e de Fé que perdurem por
muito tempo.”

ALGARVE
“Uma equipa muito Sabi de cinco ‘Cachopitos’ –
o Cláudio, a Inês, a Isabel, a Margarida e a Sara -
foi chamada a aventurar-se em missão numa
aldeia isolada situada no interior do algarve.

Partimos muito felizes e na expectativa de dar
um bocadinho mais de nós ao outro. Na sua sim-
plicidade bonita, Cachopo rapidamente se trans-
formou em Família que se fez casa… 
Na verdade, partimos com o objetivo de Dar,
mas fomos nós quem mais recebeu! Em todos
estes momentos tão intensos sentimos a força
d’Ele, confiando que cumpríamos a Sua vontade.
Procurámos sempre fazer bem o bem que fazía-
mos e regressámos com a certeza de que no
final permanecem 3 coisas: Fé, Esperança e
Amor.” 

AÇORES
“A Fátima, o Fernando, a Maria João, o Miguel, o
Paulo e a São estiveram em Missão na paróquia
de Fajã de Cima, situada na ilha de São Miguel,
nos Açores. Partimos cheios de entusiasmo, con-
juntamente com alguma apreensão, mas muito
confiantes de que Deus nos guiaria. 
Este grupo sabi foi comparado pelo Padre
Marco a ‘sangue novo para a comunidade de
Fajão de Cima’ embora todos nós sintamos que
trouxemos muito mais do que deixámos, razão
pela qual o sentimento que fica é de uma enor-
me gratidão.”

CASTANHEIRA DE PÊRA
“A Ana, a Cláudia, o Luís e a Patrícia partiram em
Missão para Castanheira de Pêra, após terem já
colaborado com a Médicos do Mundo durante
um fim-de-semana de serviço Sabi. Foi de tal
forma importante que a certa altura chegámos a
sentir que não havia outro lugar no mundo onde
nos sentíssemos mais chamados a estar. 
Deixámos a Castanheira naquele fim-de-semana
e regressámos, desta vez, para mais uma semana
de missão. Mais uma vez, não poderia ter sido
outro lugar…E lá estávamos de novo completa-
mente disponíveis para colaborar com a
Médicos do Mundo, naquilo que fosse necessá-
rio.” 

LAR DA BAFUREIRA 
“A Cátia, a Diana e a Rita partiram na A5 em
direcção ao Lar da Bafureira, tendo sido muito
bem recebidas por toda a comunidade.
Descobrimos que, assim que começa o calor,
começa também o falatório: ‘Quando chega o
SABI?’.
Com muita graça, fomos constantemente pelos
idosos e funcionários a comer e descansar. Ao
longo da semana ouvimos histórias, partilhámos
sorrisos e algumas lágrimas. Ajudámos nas roti-
nas, participámos na ginástica, lemos para os
acamados, fizemos festas e promovemos o con-
vívio. Dedicámos tempo e atenção ao outro,
sentindo sempre a presença do Espírito Santo.
Crescemos na fé e esperamos regressar ao lar
mais vezes para matar saudades.”

facebook.com/Projecto-Sabi



O ano começa em Setembro na vida de um pro-
fessor. E neste começo de ano, pela primeira vez
em três décadas de ensino, não me apeteceu
regressar às aulas. Mas obviamente regressei e
neste dia quente de final de verão, no momento
em que me sento para escrever esta habitual
crónica, ocorre-me partilhar convosco três esta-
dos de alma que me assaltaram hoje mesmo: o

primeiro, de enorme alegria por ter assistido ao
primeiro aniversário da nossa Cabine Ler no
Parque. Foi um ano repleto de pequenos even-
tos que marcaram uma existência discreta mas
profunda, deixando a cabine uma importante
marca de civismo, cidadania e bom gosto neste
parque nem sempre bem aproveitado e valoriza-
do por quem o habita e/ou visita. 

O segundo estado de alma é de revol-
ta por constatar, mais uma vez, que os nossos
políticos fazem cada vez menos por uma escola
pública de qualidade, continuando a apostar em
medidas de charme que pouco ou nada contri-
buem para a valorização do ensino e muito
menos para motivar esta classe de professores
cansados em que me incluo. 

O terceiro e último estado de alma de
hoje é um desabafo de cansaço e pouco mais...
Balanço do primeiro dia de aulas com cinco blo-
cos de 50 minutos, salas repletas de alunos em
cada uma das turmas. No total, quase 90 alunos
numa manhã. Nomes, vidas, atender aos sinais,
ver como escrevem, como falam, como se com-
portam, corrigir aqui, atender ali, responder
acolá. 

Elham, iraniana, veio da Turquia para
Portugal com um irmão pequenino e está num
centro de apoio  a refugiados. Mal fala a nossa lín-
gua, mas, mesmo assim, muito melhor do que pro-
vavelmente eu falaria a sua. Perguntei se me com-
preendia, respondeu-me apenas com os olhos (a

sua boca não proferiu uma única palavra). Noutra
turma, Carlos... Não percebi nada do que tentou
dizer-me. Os colegas riem sempre que ele tenta
dizer algo. Aproximei-me dele e falámos olhos
nos olhos. E eu compreendi o que me queria
dizer. Emília não gosta dela. Acha-se feia e gorda.
“Não és nada feia, disse-lhe. Tens uns olhos muito
bonitos." É gorda. Muito gorda. Mas isso ela já

sabe e eu não repeti. Talvez um dia destes inicie
com ela um plano de perda de peso e ela se sinta
melhor. Rodrigo, défice de atenção... Passou a aula
com a folha em branco sem desviar o olhar de
mim. Não sei sequer se esteve ali. Fábio, matei
saudades. Tinha sido meu aluno há dois anos
atrás. Sorrimos, cúmplices. Quando o conheci, era
um caso perdido, segundo a sua diretora de turma
que com ele tinha tentado de tudo. Passou de
ano. "Naquele ano esforcei-me por si, stora,"
disse-me hoje. Apeteceu-me chorar mas contive-
me. Ari, dezoito anos, brasileiro. Vive sozinho, não
se sabe bem com quem... os pais estão no Brasil
e não se lhe conhece família. Frequenta um curso
profissional e tem os módulos todos em atraso.
Fátima. Triste, um olhar muito triste. Vem de fora
de Lisboa. Não conhece ninguém na escola.
Contou-me que viu o pai bater na mãe e que por
isso tiveram de fugir. Rui. O mais velho de 7
irmãos. Trata deles todos. Olhar doce. Não trazia
nada. Caneta, livro ou folha. Mas sei que amanhã
vai trazer. Eis a minha vida e a de tantos outros
professores por este país fora. Ainda nem entrá-
mos nos conteúdos. Talvez nem entremos, senhor
ministro. Este ano vamos todos flexibilizar. 

Cheguei a casa mentalmente exausta. E
hoje foi só o primeiro dia, senhor Ministro da
Educação.

P.S. Todos os nomes de alunos utilizados nesta
crónica são nomes falsos.

Fátima. Triste, um olhar muito triste. Vem de fora de Lisboa. Não
conhece ninguém na escola. Contou-me que viu o pai bater na mãe
e que por isso tiveram de fugir. Rui. O mais velho de 7 irmãos. Trata
deles todos. Olhar doce. Não trazia nada. Caneta, livro ou folha. Mas
sei que amanhã vai trazer. Eis a minha vida e a de tantos outros 
professores por este país fora. Ainda nem entrámos nos conteúdos.
Talvez nem entremos, senhor ministro. Este ano vamos todos 
flexibilizar. 

Cheguei a casa mentalmente exausta. E hoje foi só o primeiro
dia, senhor Ministro da Educação.
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Nós já 
regressámos,
Senhor Ministro!
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



Não sei como lhe devo chamar…
A parede? O cartaz? O muro? Ou só, espaço

para publicitar?
Estão vários cartazes, com dimensões várias, espalha-
dos pela nossa freguesia, que em minha opinião e de
muitos outros fregueses, são um abuso tre-
mendo.
O cartaz da foto ao lado ali se man-
tem com uma incrível prepotência
apesar da sociedade civil exigir a sua
retirada. O que ainda é mais abusivo
é porque, neste caso, só é utilizado
para publicitar uma festa.
Os Partidos Políticos, cegos e surdos,
continuam a abusar do espaço que é de
todos, continuam a espalhar cartazes, conti-
nuam a poluir visualmente as cidades. Estragam
relvados e calçadas, agarrados a postes ou a candeei-
ros, pequenos e grandes.

Já várias pessoas chamaram a atenção para
estes abusos mas os partidos não se demo-
vem, continuam a achar que têm mais
direito que os outros.
O que a Comissão Nacional de Eleições
diz sobre a Propaganda Politica e Eleitoral é
o seguinte:
“O exercício das atividades de propaganda em

lugar ou espaço público é livre, seja qual for
o meio utilizado, embora deva obede-
cer aos requisitos previstos no n.º
1 do artigo 4.º da Lei n.º 97/88:
- Não provocar obstrução
de perspetivas panorâmicas
ou afetar a estética ou o
ambiente dos lugares ou da
paisagem”.
Ora estes cartazes nas

Rotundas, em entradas principais
do Parque das Nações, e outros

espalhados pela Freguesia e pela Cidade, são
atentatórios, obstruem as perspetivas, afetam a esté-
tica e o ambiente num espaço que se quer limpo e

sem ruído visual.

Muitas das vezes os
cartazes não passam
de uma parede feia,
desmazelada.
Por favor usem as redes

sociais para a publicidade
política, este tipo de interven-

ção é do século passado, limpem as
nossas cidades, as ruas são do povo não são dos par-
tidos. Queremos ver árvores, monumentos, vistas
bonitas e não painéis a dizer mal de alguém.

HÁ BOLHA IMOBILIÁRIA?
Há um tema que a Sociedade está muito empenha-
da a discutir. Há ou não bolha imobiliária?
No entender de Francisco Horta e Costa da Richard
Ellis para controlar os preços "é preciso trabalhar do
lado da oferta". Explica que não considera que há
uma bolha, só poderá haver quando começarmos a
ver produção de apartamentos ou casas em massa,
em zonas onde não havia nada e esses apartamentos

a serem comprados por pessoas que não têm
esse poder de compra.
Em minha opinião também acho que não há
bolha imobiliária.
Julgo que para haver bolha terá de haver vários
fatores, nomeadamente:
• Grande oferta com construção de muitos
empreendimentos que ninguém compra;
• Muitos empréstimos bancários para compra
de imóveis com preços totalmente irrealistas
como aconteceu em 2008.

Há, no entanto, outra coisa que está a aconte-
cer que é um aumento enorme dos valores dos
imóveis e isso é preocupante.
Conforme noticiou o Público, o Banco de
Portugal, em Dezembro de 2017, dizia não ver
sinais de grande preocupação em relação ao
que estava a acontecer, mas ao mesmo tempo
recomendou aos bancos maiores exigências na
avaliação do devedor quando aceita emprestar
dinheiro. 
Ou seja, pede para não cairmos no mesmo erro
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AS RUAS SÃO DOS CIDADÃOS
Por: Diogo Freire de Andrade



     
        

 
      
         
      

        
    
      
      

      
   
     

       
     
      
        

   

      
       
      
   

      
       
 
      

        
     

     
       
   

  
     

    

   
   

     
      

      
          

  

   
  

   

    
   

    
      

          
     
        

  
        
       
        
        
        
       
       
        

       
   
       
 
        
 

      
   

     
     
   

        
        

    
      
       

      
       

     
     
 

        

de emprestar 100% do valor da casa, ou mais,
como acontecia antes de começar a crise.
Entretanto no boletim económico do Banco
de Portugal publicado em Junho deste ano, já
alertava que "na segunda metade de 2017
começaram a existir sinais de alguma sobre-
valorização dos preços do mercado imobiliá-
rio residencial em Portugal", dizendo que
esse fenómeno refletia "o forte aumento do
turismo e da procura por parte de não resi-
dentes".
Neste momento o Turismo está a baixar e a
procura de não residentes perdeu a força ini-
cial.
Acredito que o mercado irá equilibrar os
preços das casas naturalmente.

EMEL – O TERROR DA CIDADE
Antes de mais gostaria de deixar claro que
estou totalmente de acordo com o pagamen-
to de estacionamentos e com a fiscalização
do mesmo.
Antes de haver fiscalização no Parque das

Nações o estacionamento era caótico.
Conforme escrevi em um dos meus primeiros arti-
gos, em 2009, bastavam umas moedinhas para mudar
o problema dos estacionamentos no
Parque das Nações. 
E mudou, não há estacionamento
selvagem e usa-se mais o trans-
porte público.
O pior foi o que veio a seguir.
A EMEL é que passou a ser
uma empresa de selvagens.
A EMEL passou a ser uma sor-
vedora de dinheiro, 31 milhões só
em 2016.
Com os seus mais de 500 trabalhadores
conseguiram espalhar o terror nas ruas da Cidade.
Nas redes sociais já lhes chamam EMELGAS.
No Parque das Nações são presença assídua em
todas as ruas todos os dias.
É verdade que fiscalizam e verificam quem pagou o
bilhetinho e têm de trabalhar nesse sentido. O pro-
blema é quando começam a bloquear “a torto e a
direito” quem não pagou.

Porque é que bloqueiam as viaturas?
Não basta multar? Não, parece que
ganhem mais dinheiro.

Depois vêm com a carrinha para des-
bloquear as viaturas, sempre com um ar
prepotente, arrogante e mal disposto.
Deixam as carrinhas mal estaciona-
das e obrigam o trânsito a passar
por cima de riscos contínuos cau-
sando problemas no trânsito e mais
danos do que vantagens.

Conforme refere António Garcia
Pereira há uma sistemática e acintosa vio-

lação das regras do Código da Estrada por
parte da EMEL e dos próprios funcionários, designa-
damente quando estão a autuar e a bloquear veícu-
los e estacionam as respetivas viaturas em plena faixa
de rodagem, em especial às horas de ponta, pertur-
bando assim por completo o trânsito da zona.
Citando António Garcia Pereira “as viaturas da EMEL
não são veículos prioritários e não estão em serviço
urgente, pelo que não estão abrangidos pela regra

especial do Art.º 64º do
Código da Estrada. Assim, a

ocupação de uma faixa de roda-
gem por uma viatura da EMEL cujos

ocupantes vão autuar ou até imobilizar um
dado veículo constitui uma infração de trânsito puní-
vel nos termos do Art.º 49º do mesmo Código da
Estrada”.

A seguir ao bloqueamento vem o reboque. Muitas
vezes rebocam as viaturas, estragam-nas e não assu-
mem a culpa. De facto, quando a EMEL reboca carros
quando têm naturalmente a “mudança” engatada, isto
faz com que o carro fique com o motor dessincro-
nizado e várias peças danificadas. Mas como a EMEL
é uma empresa que o que importa é o dinheiro que
ganham não assumem os danos.

A EMEL conseguiu em pouco tempo passar de uma
empresa que punha cobro às infrações e abusos a
uma empresa que espalha multas e desagrado à
população.
Não é isso que nós queremos.
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Época Desportiva 2018/2019
Foi já dia 1 de Setembro que a Escola de Ténis
Jaime Caldeira iníciou a entrada na Época
Desportiva 2018/2019! Embora as aulas de ténis
não tenham parado no mês de Agosto, dia 1 de
Setembro ficou marcado pelo início da nova
época! A nossa equipa de 12 treinadores, com-
posta por Jaime Caldeira, Frederico Lopes, Joana
Roda, Artur Guerreiro, Sérgio Coquenim, Rui
Almada, António Semedo, Tiago Carrapato,
Ricardo Peyroteo, Mariana Oliveira, João Luís e
João Moreno está preparada para receber todos
os alunos neste novo período! O ténis é a nossa
paixão!

Internacional Sub16 – Tennis Europe Beloura
Decorreu na última semana de Agosto mais um
Torneio Internacional na categoria de sub16, onde
o nosso jogador Pedro Araújo mostrou mais uma
vez o seu grande momento de forma e se sagrou

o Vencedor da prova, ao
vencer, na final, outro
Português, Henrique
Petiz. Parabéns
Pedro!
O Ténis é a nossa
Paixão!

Torneio
Aniversário –

Centro Internacional
de Ténis de Leiria

A comitiva ETJC deslo-
cou-se à cidade de Leiria para
participar em mais um torneio
oficial, desta feita na categoria de sub14
e sub18. Acompanhados pela treinadora Joana
Roda, participaram João Lopes, Rodrigo Ferro
Duarte, Matilde Silva, Joana Santos, Sofia Côrte
Real e Kiara Mendes. Destaque para todos os

joga-
dores
pelo seu exce-
lente empenho e

convívio, e para a
final de pares obtida

por Matilde e Joana, que
se sagraram assim finalistas da

prova.
O ténis é a nossa Paixão!

Torneios Sociais ETJC
Os torneios Sociais da Escola de Ténis Jaime

Caldeira
estão de

volta! Já no
início de

Outubro iremos
dar início aos circuitos

sociais 2018/2019! Para todos
os nossos alunos e utentes poderem colocar em
prática todo o seu ténis, juntamente com o con-
vívio com os restantes jogadores, teremos os
seguintes circuitos: Glamour (Feminino),
Approach (Adultos Intermédio), Oriente (Adultos
Avançado), Teen (Sub14/16/18), Play Tennis
(Sub8/10/12), Mini Estrelas (mini-ténis), Ligas.
Estejam atentos às próximas notícias! 
O ténis é a nossa paixão!
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ESCOLA DE TÉNIS 
JAIME CALDEIRA
www.etjc.pt 



GINÁSTICA
VEM EXPERIMENTAR

Competição e não competição. 
Desde 2008
4 Treinadores Credenciados 

Ginásio da Escola Vasco da Gama – 
Rua Ilha dos Amores
Desde os 4 anos 
Acrobática/ Rítmica/ TeamGym/ Representação/
Trampolins/ Ginástica com Insufláveis 
Grupo de adultos
ginastica@navigatorscpn.org

TÉNIS 
A ÉPOCA 2018-2019 VAI SER FANTÁSTICA

Inscreve-te já na Escola de Ténis Navigators
Sports Clube.
Desde 2012.
5 Treinadores Credenciados pela FPT.
3 Campos Cobertos no CPA.
Pré- Ténis desde os 4 anos.

Vermelhos, Laranjas, Verdes, Base Juvenil I e II

Escola de Adultos (Base Adultos I e II)
Percurso Competitivo.
Aulas Individuais.

tenis@navigatorscpn.org
927302498
facebook.com/EscolaTenisNavigatorsSC
Sede – Atendimento Sábados 
9:30 – 12:30h e 13:30-16:00h
Parque do Tejo

Passeio dos Heróis do Mar
Casa do Arboreto - 1990-374.
geral@navigatorscpn.org
facebook.com/NavigatorsSportsClub/
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POR UM MUNDO MELHOR
Chef Cláudia Salú
MISS SAIGON - COZINHA VEGETARIANA DO MUNDO
www.miss-saigon.pt

Ingredientes
350 grs. de bolacha biológica e vegana 
200 grs. de nozes
50 grs. de açúcar mascavado claro 
1 colher de açúcar mascavado claro
300 ml. de natas de soja biológicas para bater
1 colher de sopa de sumo de limão
200 ml. de café bem forte (pode optar por
café de cereais, sem cafeína)

Preparação
Caramelizar as nozes com as 50 grs. de açú-
car, depois de frio triturar e reservar. Deixar
duas colheres de sopa para decorar por cima.

Bater as natas de soja, sem o soro, juntar a
colher de açúcar mascavado, a colher de sopa
de sumo de limão até ficar cremosa e bem

batida. Depois misturar as nozes e envolver
levemente com uma espátula e reservar.

Preparar o café bem forte. Colocar num
prato as bolachas (uma a uma) em camadas,
primeiro demolhando cada bolacha no café e,
por último, barrar com o creme de natas.
Continuar com o mesmo processo, formando
vários “cilindros” em camadas alternadas de
bolacha e creme. E, por último, cobrir a última
camada com creme por cima e laterais dos
vários “cilindros” formados.

Levar ao frio até solidificar. Depois decorar
com bolacha desfeita em pedaços pequenos e
nozes. Pode também optar por colocar grãos
de café.

Bolo de bolacha com nozes

AVES DO PARQUE

Textos e Fotografia por: Rodolfo Miguel Begonha

Nome comum: Pato-real

Nome científico: Anas platyrhynchos

Breve caracterização:
Para esta edição escolhemos a espécie de
pato considerada mais comum em Portugal, a
qual estamos habituados a ver nos lagos de
jardins e parques, razão pela qual alguns jul-
gam até ser exclusivamente doméstica. 
Pertence à ordem dos Anseriformes e à famí-
lia Anatidae. 

Através da plumagem é fácil distinguir os
machos das fêmeas (adultos), na medida em
que estas possuem um tom geral mais discre-
to com tons acastanhados e sarapintados com
pequenas manchas ou listras escuras. Os
machos chamam a atenção pelo tom verde-
escuro metalizado da cabeça e do pescoço –
este também com um fino colar branco - e

têm um tom geral acinzentado, sendo o peito
castanho e a zona traseira branca e preta. O
bico do macho é amarelo e o da fêmea é ala-
ranjado escuro. Ambos têm patas e pernas cor
de laranja.
É um pato grande, com cerca de 60 cm. Em
voo parece algo pesado, e, tal como outros
patos, quando voa a cabeça e o pescoço vão
estendidos.

São considerados oportunistas no que respei-
ta à alimentação, pelo que a sua dieta é varia-
da, podendo dizer-se omnívoros e não exclu-
sivamente herbívoros ou granívoros.
Consomem plantas e sementes, mas, também,
pequenos animais aquáticos, sendo habitual
observá-los com a cauda para cima e o pesco-
ço mergulhado enquanto procura alimentos.
Em locais onde contactam directamente com
as pessoas podem aproveitar alimentos que
estas lhes proporcionam, situação problemáti-

ca devido
aos danos
gerados em
face do seu
excessivo
aumento popu-
lacional, especial-
mente em áreas de
pequena dimensão cujo
sistema fica desequilibrado.

No nosso país está distribuído por muito
variadas zonas húmidas tais como lagoas,
lagos, rios, açudes, pauis, valas, mas também
em lagos ou canais localizados no centro de
zonas tipicamente urbanas e de campos de
golfe. Não é exclusivo de água doce, também
se observa em água salobra e até salgada.
Tendo em vista que nidifica em Portugal, pare-
ce haver tendência para que boa parte da
população seja residente. 

No
Parque

das
Nações:

Exemplares
do pato-real

podem ser avis-
tados com alguma

facilidade de Norte a Sul,
quer em lagos artificiais quer na

marina e nas zonas do Parque do Tejo, aqui
com alguma probabilidade perto do Skate
Park e junto aos pilares da ponte Vasco da
Gama. A sua frequência também depende da
altura do ano, do estado das marés e da
correspondente disponibilidade de alimento. É
possível depararmo-nos com fêmeas a nadar
com as suas crias, o que indica que nidifica no
Parque das Nações ou pelo menos nas suas
proximidades.



VASCO DA GAMA TOWER
EXPERIMENTE O SONHO
http://www.myriad.pt/

FIFTY SECONDS ABRE PORTAS EM NOVEMBRO PELAS MÃOS 
DO CHEF MARTIN BERASATEGUI

VIVER O PARQUE | NP 29 

O Grupo SANA reforça a sua aposta na restau-
ração com o restaurante FIFTY SECONDS
Martin Berasategui que abre portas no início de
Novembro no topo do Myriad Hotel, na emble-
mática Torre Vasco da Gama.

O elevador leva-nos ao topo, e os 50 segundos da
viagem deram o nome ao restaurante FIFTY
SECONDS Martin Berasategui, um espaço com
apenas 35 lugares e que pretende ser uma refe-
rência da restauração em Portugal e internacio-
nalmente.

“O Grupo SANA tem vindo a reforçar a sua
aposta no setor da restauração nos últimos dois
anos. Depois de marcarmos a diferença na hote-
laria queremos fazer o mesmo neste setor com
projetos inovadores como o SUD Lisboa e agora
o FIFTY SECONDS Martin Berasategui. É um pro-
jeto ambicioso que nos coloca no mapa da res-
tauração a nível internacional e conseguimos ter
em Portugal, neste espaço, o Chef Martin
Berasategui, o Chef com mais estrelas Michelin de
Espanha. É o palco perfeito, uma cozinha panorâ-
mica e experiência única com um dos maiores

Chefs do mundo da Alta Cozinha, Martin
Berasategui”, refere Pedro Miguel Ramos Brand
Manager do Grupo SANA.

A equipa permanente de Martin Berasategui será
composta quase em exclusivo por chef’s portu-
gueses:
Filipe Carvalho, um dos mais relevantes nomes
do panorama gastronómico português será o chef
executivo e será dele a responsabilidade máxima
na cozinha. Trabalhou com o chef António Bóia no
Rio’s, depois com Paulo Morais e de seguida no

Altis Belém. Esteve também em Nova Iorque no
Westchester Country Club com o chef Edward
G. Leonard, e quando regressou a Portugal ficou
aos comandos de Vincent Farges, na Fortaleza do
Guincho. Passou pelo Vila Joya e, mais tarde, assu-
miu a posição de sub-chef de João Rodrigues,
novamente no Feitoria.
Maria João Gonçalves será a chef pasteleira,
experiente cozinheira que iniciou a sua carreira
ao lado de Paulo Morais e que passou por diver-
sos espaços em Portugal, como o Belcanto (duas
estrelas), de José Avillez, o Vila Joya e o Lasarte.
Como chefe de sala estará Inácio Loureiro, um
dos mais conceituados sommeliers portugueses
que esteve dez anos na Fortaleza do Guincho.
Marc Pinto é o sommelier principal do FIFTY
SECONDS Martín Berasategui e será ele o res-
ponsável por tudo o que se beber neste espaço.

A DECORAÇÃO
O brilho do cobre e dos azuis fumados assinam
a elegante paleta de cor do FIFTY SECONDS
Martin Berasategui, um espaço desenhado ao
mais pequeno detalhe pelo arquiteto de inte-
riores Nuno Rodrigues e as suas equipas
Metrobox e Stabörd.
Da exuberante garrafeira climatizada, ao mobi-
liário e iluminação, sem esquecer os acessórios
e decoração, tudo foi criado exclusivamente
para este espaço, para atribuir uma personali-
dade própria e ambiente cosmopolita e sofisti-
cado.

O CHEF MARTIN BERASATEGUI

Considerado um dos melhores cozinheiros do mundo, Martín Berasategui nasceu a 27 de abril de 1960 em

Donosti, San Sebastián em Espanha. Como grande génio da cozinha contemporânea, Berasategui mergulha

na criação de novos pratos e sabores. No mundo da cozinha desde os 13 anos, começou no restaurante 

familiar, tendo passado a responsável máximo com apenas 21 anos, e cinco anos depois recebeu a sua

primeira estrela Michelin. Em 1993, abriu o restaurante Martin Berasategui, e, desde então, recebeu uma

estrela Michelin no ano de abertura, uma em 1996 e outra em novembro de 2001, graças à qual está entre os

30 melhores cozinheiros do mundo. Martin Berasategui é responsável pela cozinha de diversos restaurantes,

e é agora, pelas mãos do Grupo SANA, o único Chef com oito estrelas Michellin com presença em Portugal.



ACONTECE NO PARQUE DAS NAÇÕES

“VENHAM MAIS
20” celebra
em festa
EXPO 98

A Câmara
Municipal de
Lisboa e a
Junta de
Freguesia do
Parque das
Nações convi-
dam todos os
moradores e visi-
tantes a partilharem,
dia 30 de setembro, um
momento único. O concer-
to “Venham mais 20” assinala o fim
das celebrações dos 20 anos da EXPO 98.
A 30 de setembro de 1998, a exposição inter-
nacional fechava portas, depois de quase qua-
tro meses inesquecíveis, para a cidade e para o
País. No mesmo dia, em 2018, a Orquestra
Metropolitana com Mário Laginha ao piano e a
direção do Maestro Pedro Amaral relembram
e assinalam esse momento.
A festa de aniversário da Expo’98 começou
em maio deste ano e chega ao fim em festa,
com a música de George Gershwin, a
“Rhapsody in Blue” e de Antonín Dvorák, a
“Sinfonia Do Novo Mundo”.
A EXPO 98 deu a conhecer novos mundos de
cultura através de um tema transversal, a pre-
servação dos Oceanos. No próximo dia 30 o
ambiente de festa promete ser contagiante.
Os bilhetes para o “Venham mais 20” custam
5€ e a receita reverte para entidades sociais da

zona oriental de lisboa como o
Secretariado Diocesano de

Lisboa da obra da
Pastoral dos Ciganos, a

Nu Txiga (Associação
Intercultural de
Solidariedade Social)
e a Associação dos
Bombeiros de Cabo
Ruivo.
Os bilhetes estão à

venda na Ticketline.

DIA 29 DE
SETEMBRO HÁ

BAZAR NO 
PARQUE

Dia 29 de setembro, o
Passeio do Adamastor (na
zona sul da freguesia)
volta a receber o
Bazar no Parque –
um mercado de
artigos reciclados
e em segunda mão.
Organizado pela
Junta de Freguesia
do Parque das
Nações, o Bazar no
Parque realiza-se
entre as 15h00 e as
19h00. A venda dos
artigos é feita na bagagei-
ra de cada veículo e tem
como objetivo estimular o espí-
rito de bairro, dinamizando o espaço
público e proporcionando um local onde resi-
dentes poderão vender ou trocar bens que já
não precisem. 
A temperatura de verão vai continuar a enga-
nar o outono, por isso traga um
chapéu e venha com a família
visitar este carismático
mercado. Quem sabe se
entre a animação não
haverá oportunida-
de para um bom
negócio!

NAVIO
ESCOLA
SAGRES
LANÇA
ÂNCORA NO
PARQUE DAS
NAÇÕES

O Navio Escola Sagres foi há 20
anos uma das imagens de marca da
EXPO 98.
No próximo dia 30 de setembro o grande
veleiro regressa ao, agora, Parque das Nações.

O Navio Escola é uma atração que mobiliza
gente de todas as idades, pela beleza das linhas
do grande veleiro e pela simpatia e aprumo da
sua tripulação.
Não perca a oportunidade de visitar o navio
mais emblemático da Marinha Portuguesa, no
dia 30 de setembro, entre as 18h15 e as
20h30 (em sintonia com o horário das
marés), no Cais Mega-Iates, na Marina
do Parque das Nações.
O atual Sagres é o terceiro navio
com esse nome a desempenhar
funções de instrução náutica
na Marinha Portuguesa, sendo
por isso, também conhecido
por "Sagres III". É o navio mais

conhecido desta
componente

das Forças
Armadas

de
Portugal,
identificado
pelas suas velas
ostentando a
cruz da
Ordem de
Cristo.
Este navio-
escola tem

como missão
permitir o treino

e o contacto com
a vida no mar aos

cadetes da Escola Naval,
futuros oficiais da Marinha

Portuguesa. O Sagres III tal como
os seus antecessores é mais do que um posto
de aprendizagem. Representa Portugal em
todos os portos do mundo, apoia as ações

diplomáticas dos órgãos de soberania e é
ponto de acolhimento para os

membros da diáspora, que
orgulhosamente,

pisam território
nacional e admi-

ram os magnífi-
cos mastros e
velas.
O NRP
Sagres é o
navio mais
condecorado
da Marinha

Portuguesa e o
único a ostentar

condecorações
estrangeiras no res-

petivo estandarte
nacional.

Ao serviço da marinha portugue-
sa já deu três voltas ao mundo, a primeira em
1978/1979 e a segunda em 1983/1984. Em 19
de janeiro de 2010 partiu para a terceira volta

ao mundo. Regressou no dia 23 de dezembro
de 2010 após uma viagem que durou cerca de
11 meses e durante a qual fez escala em 28 por-
tos. Durante esta terceira viagem, percorreu
40.000 milhas, navegou durante 5.500 horas e foi

visitado por cerca de
300.000 pessoas.

Maria
Rueff é

ZÉ
MANEL 

TAXISTA
no Auditório dos Oceanos do
Casino Lisboa

O Casino Lisboa estreia no próximo dia 27 de
Setembro, às 21h30, ZÉ MANEL TAXISTA.
Maria Rueff é a protagonista de uma comédia
que promete divertir, desde o primeiro minu-
to, os espectadores no Auditório dos
Oceanos. O ciclo de representações renova-se
de Quinta-Feira a Domingo.

ZÉ MANEL TAXISTA, UMA COMÉDIA COM
BRILHANTINA celebra os 20 anos de exis-
tência de uma das personagens mais emblemá-
ticas e acarinhadas de Maria Rueff. Na Lisboa
de hoje, Zé Manel, taxista, pai de família e adep-
to ferrenho do Benfica, já não reconhece os
cantos-à-casa da "sua" cidade e anda arreliado.
Entre turistas, tuk-tuks e alojamentos locais,
Zé Manel despista-se... naturalmente!

Com Maria Rueff, FF, Rafael Barreto, Ruben
Madureira, Sissi Martins e Filipe Rico, Marta
Mota, Sara Martins, Tiago Coelho Participação
Especial João Maria Pinto, Ludmila
Gubernaciuc Agradecimentos Io Apoloni
Banda André Galvão (baixo/guitarra), Artur
Guimarães (teclado), Tom Neiva (bateria/per-
cussão).

Os espectáculos decorrem de Quinta-Feira a
Sábado, às 21h30. Aos Sábados e Domingos
também às 17h00. 
Preços: 5ªs e sessões às 17h | 18€ e 20€
6ªs e Sábados às 21h30 | 20€ e 22€
Bilhetes à venda: www.ticketline.pt

Informações e reservas: 
Info & Reservas ligue 1820 (24h).
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A 30 de setembro de 1998, a
exposição internacional 
fechava portas, depois de
quase quatro meses
inesquecíveis, para a cidade e
para o País. No mesmo dia, em
2018, a Orquestra
Metropolitana com Mário
Laginha ao piano e a direção
do Maestro Pedro Amaral
relembram e 
assinalam esse momento.



Os jogos integram o comportamento humano
desde há séculos, se não milénios. No entanto, tal
como em muitas outras actividades, durante as
últimas 2 décadas a disponiblidade e democrati-
zação da tecnologia computacional alterou dra-
maticamente as actividades de lazer a nível glo-
bal.

O uso dos jogos de computador/consola, nome-
adamente online tornaram-se extremamente
comuns nas actividades de lazer, em adição ou
mesmo substituição das tradicionais actividades
de lazer, como a televisão ou as actividades em
meio exterior. Informação recente dos E.U.A.
sugerem que crianças com 8-10 anos de idade
estão ocupadas cerca de 8 horas por dia, e que
os adolescentes mais de 11 horas por dia, fazen-
do uso recreativo de diversos meios electróni-
cos, como telemóveis, computador, música, nave-
gação na internet, redes sociais, televisão e vídeo,
sem incluir comunicação telefónica por voz ou
texto.
Para muitos jovens, os jogos electrónicos são
uma actvidade estimulante da qual retiram muito
prazer. Porém, indivíduos com factores de risco
intra e inter-pessoais, poderão utilizar os jogos
como estratégia para ultrapassar problemas indi-
viduais. Na realidade, a prática ou a procura de
prazer neste tipo de jogo pode conduzir a negli-
genciação de relações sociais normais, desprezo
(in)voluntário por actividades escolares e/ou
laborais, ou mesmo desleixo nas necessidades de
individuais básicas. Assim sendo, a prática de jogo
electrónico pode ser conceptualizado como um
continuum entre uma actividade de lazer funcio-
nal até uma utilização do tipo aditiva.

A entidade “Internet Gaming Disorder” foi defi-
nida apenas em 2013, ganhando projecção no
meio científico através da sua publicação num
manual de referência na área da Psiquiatria, o
“The Diagnostic and Statistical Manuel of Mental
Disorders”, embora numerosa literatura científi-
ca prévia se tenha já referido e estudado este
fenómeno. A última versão deste manual (DSM-
5), precisamente publicada nesse ano, inclui a

“Internet Gaming Disorder” no capítulo
“Condições para estudos posteriores”, sugerin-
do que esta entidade clínica ainda está pouco
estudada e deverá ser alvo de investigação pela
comunidade científica.
Apesar de reconhecer o conhecimento científi-
co sobre o assunto, o DSM-5 define a “Internet
Gaming Disorder” como participação recorren-
te e permanente, tipicamente por 8 horas por
dias, durante pelo menos 30 horas por semana,
tipicamente em jogos online multi-jogador. Esta
definição parece estar bem adaptada a adoles-
centes e jovens adultos, mas crianças mais jovens
tendem a utilizar jogos uni-jogador e têm tipica-
mente uma utilização da internet mais limitada,
tornando esta definição não generalizável a
todos os grupos etários.
Os sintomas propostos para este distúrbio são
• Preocupação gerada pelos jogos
• Sintomas (tristeza, ansiedade, irritabilidade)
associados à evicção da actividade
• Tolerância, ou seja, necessidade de passar mais
tempo a jogar para satisfazer a vontade
• Inabilidade para reduzir o tempo dispendido na
actividade
• Inabilidade para cessar a actividade
• Perda de interesse por outras actividades ante-
riormente consideradas agradáveis
• Disfarçar e esconder dos familiares o tempo
dispendido na actividade
• Uso da actividade para alívio de sentimentos
negativos como culpa ou desesperança
• Risco de perda de emprego ou sucesso escolar
devido à actividade
Relativamente a este assunto, existem alguns
pontos-chave a reter. O primeiro é o facto da
participação em jogos multi-jogador ser uma
actividade que por mecanismos neurofisiológicos
facilita a perpetuação da actividade, conduzindo a
um caminho que começa pela diversão, passando
pela perda de controlo no tempo dispendido na
actividade, e terminando no comportamento
obsessivo/aditivo. O segundo é a susceptibilidade
individual para este tipo de comportamento e
para a evolução ao longo do continuum, que
ocorre tanto por propensão para actividades
aditivas, como por contexto socio-económico
(experiências sociais positivas/negativas e
influências parentais).
Nas épocas do ano em que as crianças e ado-
lescentes têm tipicamente bastante tempo
livre, cabe aos pais controlar os factores exter-
nos e modificáveis, como frenar o tempo dis-
pendido em jogos electrónicos multi-jogador,
por exemplo através da organização ou dispo-
nibilização de actividades alternativas atractivas
para os seus filhos.
Adicionalmente, é importante ter em considera-
ção que tal como em todos os outros aspectos
da vida, os pais educam através do exemplo.

Apesar de reconhecer o conhecimento

científico sobre o assunto, o DSM-5

define a “Internet Gaming Disorder”

como participação recorrente e 

permanente, tipicamente por 8 horas

por dias, durante pelo menos 30 horas

por semana, tipicamente em jogos

online multi-jogador. 
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Apresentação
Pedro Dias, 46 anos, 1 filha (13 anos), empresário,
morador no Parque das Nações desde 2011.
Fui Jornalista da TSF de 1991 a 2000 (nesse âmbito,
acompanhei de perto a Expo98 e a subsequente
transformação em Parque das Nações) e da SIC de
2000 a 2009.

Porque razão escolheu Parque das Nações para
viver?
Primeiro, pela qualidade de vida que a zona pro-
porciona. Dispõe de tudo o que se possa precisar,
seja a nível de serviços ou lazer. Além disso, habi-
tuei-me a zonas junto ao mar ou, neste caso, ao Tejo.
Depois, pela proximidade em relação ao trabalho.
Com o ritmo de trabalho da restauração, estar
perto é essencial e representa qualidade de vida.
Sendo o Faz Figura a dois passos daqui o Parque das
Nações foi a escolha óbvia.

Fale-nos um pouco do seu projecto Wine &
Food. Como nasceu o projecto e porquê? Em
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GOSTARIA DE VER INICIATIVAS DE APOIO AO PEQUENO
COMÉRCIO E ESPAÇOS COMUNITÁRIOS MULTI-USOS 
Entrevista a: PEDRO DIAS

Há ainda (por enquanto, e 

esperemos que não se perca) uma

forte ligação à terra, que resulta

numa quantidade brutal de 

produtos endógenos, tradicionais

e absolutamente genuínos.

Acresce que se faz bom vinho em

todo o lado, pelo que Portugal

permite algo muito difícil de

encontrar: percorrer um país e

conhecer o seu povo e cultura ao

sabor da gastronomia, em pouco

tempo, sem que haja zonas 

desinteressantes.



        
      

         
       

        
  

      

        
        

         
          
      

       
       
          
    

       
      

que consiste?
O objectivo é reunir talentos, saberes e boas von-
tades num esforço conjunto de valorização dos
bons produtos portugueses e do património gas-
tronómico e vínico do país.
Por um lado, isso permite ter no Faz Figura um con-
junto de produtos 100% autênticos, de alta qualida-
de e que de outra forma ficariam confinados à sua
zona de origem. 
Por outro, pretende ajudar muita gente que, pelo
país fora, teima em fazer produtos tradicionais e
únicos, muitas vezes lutando com várias dificulda-
des.
O projecto assenta numa Rede Nacional de
Parceiros que, por um lado, nos permite o acesso a
esses produtos e, por outro, numa fase posterior
há-de gerar também uma série de destinos para ini-
ciativas de turismo gastronómico.

Como classifica a riqueza gastronómica portu-
guesa comparativamente com o resto do
mundo?
Obviamente, há boa gastronomia um pouco por

todo o mundo. O que Portugal tem de único é a
concentração num espaço geográfico pequeno (em
meia dúzia de horas atravessamos o país) de tanta
riqueza gastronómica, seja a nível de produtos,
receitas, vinhos, etc..
Por vezes, basta andar umas dezenas de quilóme-
tros e tudo mudou: a comida, o vinho, a paisagem, as
tradições e até o comportamento das pessoas.
Há ainda (por enquanto, e esperemos que não se
perca) uma forte ligação à terra, que resulta numa
quantidade brutal de produtos endógenos, tradicio-
nais e absolutamente genuínos.
Acresce que se faz bom vinho em todo o lado, pelo
que Portugal permite algo muito difícil de encon-
trar: percorrer um país e conhecer o seu povo e
cultura ao sabor da gastronomia, em pouco tempo,
sem que haja zonas desinteressantes.

Para terminar, uma sugestão para o Parque das
Nações.
Acho que o que ainda vai faltando na zona é uma
maior lógica de bairro. Gostaria de ver iniciativas de
apoio ao pequeno comércio e espaços comunitá-

rios multi-usos que a população pudesse usar para
iniciativas culturais, festas, eventos temáticos. Acho,
por exemplo, que o Pavilhão de Portugal devia ser
requalificado neste sentido, fazendo dele, por assim
dizer, o largo desta “aldeia”.
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Acho que o que ainda vai faltando na
zona é uma maior lógica de bairro.
Gostaria de ver iniciativas de apoio ao
pequeno comércio e espaços 
comunitários multi-usos que a 
população pudesse usar para 
iniciativas culturais, festas, eventos
temáticos. Acho, por exemplo, que o
Pavilhão de Portugal devia ser 
requalificado neste sentido, fazendo
dele, por assim dizer, o largo desta
“aldeia”.

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



Crónica de Catarina Figueira 

Segredos,
cofres e casas-fortes

É assim que acontece nas tiras de BD e
no cinema: tudo o que são barras de ouro,

pedras preciosas ou sacos com muitas
notas lá dentro guardam-se em cofres e
casas-fortes. São caixas, mas diferentes
daquelas de madeira ou de cartão onde
guardamos os sapatos. São autênticas
obras de engenharia que as famílias
vão aprender a descodificar nesta ofi-
cina do Museu do Dinheiro. Outro
dos desafios é desvendar os códigos e
os mecanismos dos cofres,

desde os mais anti-
gos aos mais tec-

nológicos.
Pelo meio, vale

a pena aprender a
dizer uma palavra difícil - Claviculário - e descobrir

o seu significado. Tome nota na agenda (e não se
esqueça de marcar): é dia 20 de Outubro, às
14.30.

Olha o meu autocarro
Se calhar os seus filhos andam neles todos os
dias mas nunca pararam para pensar se seriam
capazes de projectar - e construir - um auto-
carro da Carris, neste caso com dois andares!
No Museu onde existem vários exemplares
deste meio de transporte, o desafio da oficina
para famílias do dia 20 de Outubro, às 10.30, é
esse: construir um mini-autocarro a partir de
um molde de madeira pré-fabricado, pintá-lo
de forma criativa e acrescentar-lhe alguns
padrões e texturas diferentes. No final, é con-
duzi-lo até casa.
Mas antes disso façam uma paragem obrigatória
no espólio do Museu da Carris e descubram a
história desta empresa centenária, os eléctricos e

os autocarros histó-
ricos, as fotogra-

fias, os uniformes
e os títulos de
transporte de outros
tempos. 

O meu vizinho Totoro
Dêem descanso aos clássicos da Disney
durante uma tarde e mergulhem no
escurinho da Cinemateca Júnior (fica
no Palácio Foz, nos Restauradores) para
assistirem a esta animação japonesa - e no

final falem sobre as diferenças. Este conto
infantil, magistralmente realizado por Hayao
Miyazaki, conta a história de duas irmãs, que

um dia descobrem que a sua nova casa
fica junto a uma floresta habi-

tada por um con-

junto de criaturas
chamadas "Totoros". Satsuke e
Mei tornam-se amigas de um Totoro, o
maior e mais velho, o rei da floresta, que
irá revelar-lhes um mundo mágico mas
também as agruras da vida. Compre
bilhetes para a sessão do dia 13 de
Outubro, às 15.00. 

Impossível
A grande diferença entre o Sr. Cheio e
o Sr. Vazio não é o espaço que ocupam,
mas o volume que os seus conteúdos

preenchem. Nada faz o Sr.
Cheio parar de

pensar ou parar
de sentir. De

cada vez que sente
uma emoção nova, essa soma-se às emoções

anteriores, que continuam a preenchê-lo, cada
vez mais apertadas. Pelo contrário, nada pare-
ce preencher o Sr. Vazio. Estas duas criaturas
são as protagonistas de Impossível, o filme-
concerto imaginado pela ilustradora
Catarina Sobral e que marca o início da
temporada do LU.CA, o novíssimo teatro
infantil da capital (fica em Belém). É no dia
6 de Outubro, às 18.00, e no final há direi-
to a conversa com a realizadora e os
músicos que a acompanham ao vivo neste
espectáculo.

Cães e Gatos
Vivem nas nossas casas e ruas, no nosso
imaginário e até nas músicas e nos provér-
bios que ouvimos. Podemos acarinhá-los,

temê-los ou ignorá-los mas já nos acom-
panham há milhares de anos. Mas o que

sabemos ao certo sobre eles? Como se tor-
naram tão diferentes dos animais selvagens?

Como vêem,
cheiram,

ouvem e
sentem o

mundo? 
Depois de Angry

Birds, o Pavilhão do
Conhecimento continua a acolher
bicharada. Até Setembro do próxi-
mo ano tem uma exposição chama-
da Cães e Gatos, que convida miú-
dos e graúdos a explorarem o
mundo dos seus animais de com-
panhia. A mostra inaugura-se a 4 de
Outubro, Dia Mundial do Animal, às
18.00, e estes bichos também podem (e
devem!) ir à festa. 

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.

NP 34 | AGENDA



A Happy Code faz um ano! Por isso encontra-se
a oferecer, às crianças e jovens da nossa comuni-
dade, aulas de programação para as diferentes
faixas etárias. Existem aulas para os mais novos,
mas também para os mais graúdos (até 17 anos).

Localizada no Parque das Nações, a Happy Code
Oriente tem estado atenta a esta mudança gera-
cional, faz parte do grupo Happy Code que pos-
sui quase 100 escolas espalhadas por vários paí-
ses. É uma escola de programação, tendo como
missão formar pensadores e criadores do século
XXI. Com uma metodologia de ensino baseada
no conceito STEAM (“Science, Technology,
Engineering, Arts and Math”), os cursos leciona-

dos incidem sobre a
programação de com-
putadores, desenvolvi-
mento de jogos e
aplicações, robótica
com drones, bem
como produção e
edição de vídeos
para o YouTube. No
dia-a-dia, o aluno irá
aprender e usar
ferramentas de
ensino e desafio ao
pensamento (Ex.
Storytelling, Game
Learning, Design
Thinking, Lean
Startup).

Tendo como pre-
missa de atuação os
valores da respon-
sabilidade, da con-
fiança, da inovação e
da consciência
social, a Happy
Code leciona os
seus cursos em cen-
tros próprios ou
em escolas, empre-
sas, municípios, pro-
jetos sociais, cen-
tros de estudo,
ATLs, entre outros.

Estando atualmente
no seu primeiro ani-
versário a Happy

Code Oriente encontra-se a OFERECER AULAS
DE PROGRAMAÇÃO (setembro e outubro). As
aulas de oferta têm duração de 1 hora, e permi-
tem mostrar aos alunos o potencial da progra-
mação. Enquanto os mais pequenos se divertem
nas aulas os pais também são convidados a assis-
tir a uma palestra sobre o tema “Benefícios do
ensino de programação a crianças e jovens”.

INSCRIÇÃO PARA USUFRUIR DA OFERTA
DE AULAS DE PROGRAMAÇÃO -
http://bit.ly/AulaGratisHCOriente

A Equipa Happy Code

É uma escola de programação, tendo como missão formar pensadores
e criadores do século XXI. Com uma metodologia de ensino baseada no
conceito STEAM (“Science, Technology, Engineering, Arts and Math”),
os cursos lecionados incidem sobre a programação de computadores,
desenvolvimento de jogos e aplicações, robótica com drones, bem
como produção e edição de vídeos para o YouTube.
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A HAPPY CODE ORIENTE 
ESTÁ A OFERECER AULAS DE PROGRAMAÇÃO ÀS 
CRIANÇAS E JOVENS DA NOSSA COMUNIDADE 



A Companhia Nacional de Bailado (CNB) iniciou
a nova temporada 2018/2019 no passado dia
15 de setembro, no Luxemburgo, com
Quinze Bailarinos e Tempo incerto, de
João Penalva e Rui Lopes Graça,
uma obra estreada no Teatro
Camões em 2016. Após uma
passagem pelo Porto em
digressão nacional, com Olhos
Caídos, A Tecedura do Caos e S,
de Tânia Carvalho, a CNB
inaugura, no início de outu-
bro, os espetáculos em
Lisboa.
Akram Khan, coreógrafo britâ-
nico nascido no Bangladesh, é o
coreógrafo que abre a temporada no
Teatro Camões com iTMOi – in the mind
of igor, um espetáculo inspirado em referências
ao compositor Igor Stravinski, estrea-
do em Portugal no ano
passado pela CNB, e
que pode ser visto
de 11 a 14 de
outubro. 
De 9 a 17
de novem-
bro a com-
panhia apre-
senta La
Valse -  uma
curta-metra-
gem de João
Botelho com
coreografia de
Paulo Ribeiro – e A
Sagração da Primavera com
coreografia de Vaslav Nijinski e música de Igor
Stravinski – a obra original que, após o escândalo
da sua estreia em 1913, foi votada ao esque-
cimento e que Millicent Hodson e
Kenneth Archer recuperaram. Dançada
pela última vez na CNB em 2006, A
Sagração da Primavera regressa
agora ao Teatro Camões, contando
com a participação de Hodson e
Archer na transmissão e remonta-
gem da obra com os bailarinos da
CNB.
Em dezembro chega um dos mais
tradicionais bailados clássicos, O
Quebra-Nozes, que conta também
com a participação da Orquestra
Sinfónica Portuguesa, sob a direção de Pedro
Neves. O Quebra-Nozes, tem apresentações de 6
até dia 22 de dezembro.
Continuando pelos clássicos, de 1 a 17 de março

de 2019, sobe à cena do Teatro Camões, Dom
Quixote, a partir da obra de

Cervantes, que relata
uma das paragens do
fidalgo castelhano
por Barcelona.
O humor e o
virtuosismo
técnico mar-
cam presen-
ça nesta
coreografia
de Eric
Volodine. 
Em maio

estreiam três
novas criações num

só programa com coreo-
grafias de Rui Lopes Graça,

Victor Hugo Pontes e Israel Gálvan, este último,
considerado um dos grandes inovadores do fla-

menco, faz a sua estreia na CNB.
Para além da temporada da CNB, o
Teatro Camões acolhe a Companhia
Olga Roriz com a peça A Meio da
Noite nos dias 19, 20 e 27 de
outubro de 2018 e, no âmbito do
Ano Cultural Portugal – China,
nos dias 30 e 31 de março de
2019, acolhe o Ballet Nacional
da China que pela primeira vez se
apresenta em Portugal. O programa

reúne coreografias de Sir Anton
Dolin, Rudolfo Nureyev e Roland

Petit.
Ainda no âmbito da sua programação a CNB

vai continuar a realizar os Ensaios Gerais
Solidários bem como os projetos e os espetáculos

para escolas.
Outra grande novida-

de para este ano
é a abertura do
Bar do
Teatro, com
espaço pri-
vilegiado
de esplana-
da em fren-
te ao rio
Tejo. A fun-
cionar desde

o início de
setembro de 2018,

o Bar do Teatro ofe-
rece um serviço de cafeta-

ria com refeições ligeiras preparadas pelo chef
Stephane Gallou. 
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AKRAM KHAN ABRE A NOVA
TEMPORADA DA COMPANHIA
NACIONAL DE BAILADO NO
TEATRO CAMÕES

Vá de férias descansado





CULTURA…A BIBLIOTERAPEUTA
(Demora 2 minutos e 53 segundos a ler)

A escritora e blogger Sandra Barão
Nobre, com 45 anos, mudou o
rumo e o ramo da sua vida,
dentro do mesmo
texto, mas noutro
contexto. A autora
do livro “Uma
Volta ao
Mundo com
Leitores”
(2017), que
veio apre-
sentar, no
Parque das
Nações, no
início deste
mês, nasceu
em França em
1972, viveu desde
1980 em Portimão
mas é no Norte, em
Matosinhos, categorica-
mente, que se sente em casa,
agora. Mostra valências versáteis no
trabalho que desenvolve e viaja pelo mundo
fora sempre de máquina fotográfica na mão,
documentando pessoas e cidades, vidas em ima-
gens e em palavras. A adquirir sempre pequenos
grandes tesouros. 

A sua vida profissional passou pela Porto
Editora, TVI, Vodafone, Fundação Serralves, entre
outras, até que resolveu abraçar projectos por

conta própria, onde revela, enfati-
camente, que se sente

muito mais feliz e rea-
lizada. Durante 12
anos foi gestora
de conteúdos
na maior
livraria
virtual
portu-
guesa, a

WOOK.
É forma-
da em
Relações

Internacionais
pelo Instituto

Superior de Ciências
Sociais e Políticas em

Lisboa, desde 1995 e, actual-
mente, resolveu seguir a área da Biblioterapia.
Confessa, «não posso passar sem livros e adoro
viajar. Em 2014 fiz uma volta ao mundo de
mochila às costas. Aprender continuamente é o
meu maior estímulo.»

Mas afinal o que é isso da Biblioterapia? A
questão é pertinente e a resposta singela, a
etimologia da palavra Biblioterapia advém
da junção de dois elementos de origem
grega, “Biblíon”, que significa livro e
“Therapeía”, ora então, declaradamente,
terapia. Segundo o Dicionário da Língua
Portuguesa da Porto Editora, a
Biblioterapia consiste no tratamento de
doenças através da leitura de livros. Mas
não fica por aqui. Esta ciência, que consiste
na utilização dos efeitos terapêuticos da leitu-
ra, perceptíveis aos sentidos, nomeadamente
de textos religiosos, remonta às antigas civiliza-
ções egípcias, gregas e romanas. Na Idade
Média, as leituras da Bíblia acompanhavam o
processo de cura nos hospitais e no Cairo
eram proporcionadas leituras do Corão como
método terapêutico suplementar. Consta tam-
bém que o recurso ao poder terapêutico dos
livros prosperou durante o período da Primeira
Guerra Mundial, quando foram criadas bibliote-
cas nos Hospitais de Campanha. No final da
Segunda Guerra Mundial, alguns médicos passa-
ram a recomendar a leitura a veteranos que
sofriam de stress pós-traumático para que rela-

xassem. 

Permite, assim, que nos sintamos bem através
dos livros. Ler romances, biografias, poemas,
livros de autoajuda ou de desenvolvimento pes-
soal, entre outros, proporcionando auxílio em
momentos difíceis, ajuda a lidar com sentimen-
tos complexos, facilitando a tomada de decisões
e potenciando a mudança de comportamento
para melhor. Com um grau muito assaz. Sandra,
transversalmente, de lado a lado, presta servi-
ços on-line de Biblioterapia e Bibliografia
Corporativa, “coaching” para ler mais e melhor,
Biblioterapia de Desenvolvimento Pessoal e lei-
tura ao domicílio. 
“Uma actividade com vertentes preventivas e
terapêuticas que, através da leitura de livros de
ficção ou de auto ajuda, individualmente ou em
grupo, tem o propósito de facultar uma expe-
riência de restabelecimento da saúde, ou permi-
tir um contínuo desenvolvimento, em qualquer
idade.” (Biblioterapia, O Estado da Questão,
2013) 

O projecto “Uma Volta ao Mundo com
Leitores” surge em Abril de 2013, quando
Sandra Barão Nobre chega a casa, após um dia
de trabalho e abre
o mapa-

mundo
no chão da
sua sala. A intenção pri-
mitiva da criadora do site “Acordo Fotográfico”
– Uma homenagem ao acto de ler – era visitar
países de língua Portuguesa ou as regiões do
mundo onde ela ainda sobrevive (Malaca, Macau
e Goa). Quando uma amiga pessoal decide par-
ticipar na aventura, combinam alargar de forma
extensível o ângulo da missão, com enfoque na

exploração do Sudeste Asiático (Tailândia, Laos,
Vietname e Camboja). Ao regressar a Portugal,
em finais de Agosto de 2014, visitara 14 países
e a sua vida mudara radicalmente. O livro reve-
la textos baseados no diário, entrevistas e
narrativas de viagem. Foram escritos a propósi-
to dos leitores que a autora conheceu durante
um longo périplo e dos lugares onde esses
encontros ocorreram. A autora faz as suas via-
gens e fotografa pessoas a ler, ouvindo-as sobre
as suas leituras e a condição de leitores. 

O livro, que emerge numa inspiração erudita no
site “Acordo Fotográfico”, foi publicado pela
editora Relógio d’Água, e foi apresentado ao
público do Parque das Nações na tertúlia men-
sal “Chá com Livros”, com o tema “Livros do
Mundo”, a 4 de Setembro deste ano. A partici-
pação da autora infanto-juvenil Maria Inês
Almeida, que conta com cerca de 50 livros
publicados e que trouxe na bagagem 4 dos seus
livros com a mensagem do tema, reforçou e
enlevou, em grande escala, esta assembleia lite-
rária. 

Mais em abiblioterapeuta@gmail.com          
Facebook: www.facebook.com/a-biblioterapeuta
www.wook.pt/livro/uma-volta-ao-mundo-com-
leitores-sandra-barao-nobre 

Por: Pedro Gaspar
pedrogaspar.noticiasdoparque@gmail.com 

Sabia que...

A escritora e blogger Sandra
Barão Nobre, com 45 anos,
mudou o rumo e o ramo da
sua vida, dentro do mesmo
texto, mas noutro contexto. A
autora do livro “Uma Volta ao
Mundo com Leitores” (2017),
que veio apresentar no
Parque das Nações, no início
deste mês, nasceu em França
em 1972, viveu desde 1980
em Portimão mas é no Norte,
em Matosinhos, categorica-
mente, que se sente em casa,
agora. 

O projecto “Uma
Volta ao Mundo
com Leitores”
surge em Abril de
2013, quando
Sandra Barão
Nobre chega a
casa após um dia
de trabalho e abre o

mapa-mundo no chão
da sua sala. A intenção

primitiva da criadora do
site “Acordo Fotográfico” –

Uma homenagem ao acto de
ler – era visitar países de lín-
gua Portuguesa ou as regiões
do mundo onde ela ainda
sobrevive (Malaca, Macau e
Goa). 

NP 38 | OPINIÃO





PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO NORTE

APARTAMENTO \ 042180235 €328.000

1

PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO NORTE

APARTAMENTO \ 042180253        sob consulta

PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO NORTE

APARTAMENTO \  042180140           €540.000

PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO NORTE

APARTAMENTO \ 042180192            €590.000

PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO NORTE

APARTAMENTO \ 042180168          €1.850.000

PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO SUL

LOFT \ 108180215                         sob consulta

1 1 78 A 2 2 2 120 C 3 2 2 178 3 2 1 161

4 3 3 300 1 2 2 126

PARQUE DAS NAÇÕES 

DUPLEX \  108180238                       €580.000

4 3 2 230

PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO SUL

LOJA \ 108170195                             €209.500

1 1 54 F

DB- B-

C C

OLIVAIS SUL

APARTAMENTO \ I 108180111         sob consulta

PORTELA

APARTAMENTO \ 042180188             €365.000

MARVILA

APARTAMENTO \ 108180291             €455.000

JARDINS DO CRISTO REI

APARTAMENTO \ 042180267        sob consulta

BEATO

PRÉDIO \ 108180110                      sob consulta

MARVILA

PRÉDIO \ 108180155                     sob consulta

2 1 126 C2 2 1032 4

3 2 2 120 B

D

PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO SUL

APARTAMENTO \ 108180243             €399.000

2 2 2 90 D

3 2 120 C E3903 165 C975 6 282

OLIVAIS

APARTAMENTO \ 042180226            €235.000

2 1 70 B
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