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NP 3 | OPINIÃO

Estive presente na tomada de posse do
novo executivo da Junta de Freguesia
do Parque das Nações. Inspiradora a
forma como todas as diferentes forças
políticas que nos representam estive-
ram presentes. Ganhando ou perdendo,
com mais ou menos votos, partilhando
ou não das mesmas ideias, lá estavam

todos em uníssimo respei-
to, uns pelos outros e
prontos a dar as mãos pelo
nosso bairro. Sim, é possí-
vel isso acontecer entre
políticos. Entre pessoas
com ideias ou ideais dife-
rentes. 
“Lá estás tu, Miguel com
os teus romantismos.”
Tenho amigos meus que
me consideravam utópico
nesta coisa de que nos
podemos dar todos bem. E
que os políticos, mesmo
com ideias (ou princípios)
diferentes se podem dar
bem. Dizem logo: “Basta
ver um casal que se dá
bem e que depois entra em
conflito e divorcia-se.” A
questão é que podemos
entrar em conflito e
darmo-nos bem na
mesma. Termos amor pelo
outro na mesma. Eu tam-
bém nem sempre estou de
acordo com grandes ami-

gos meus. Mas não deixo de me dar
com eles. De gostar deles. De querer o
melhor para eles. E, também, de discu-
tir com eles. E, com isso, de crescer
com eles. Tão simples quanto isso. As
pessoas podem viver, lado a lado, com
opiniões ou desígnios diferentes.

Fazendo o mesmo caminho. No caso
de um casal cada um pode ir para seu
lado e até pode ser que seja melhor
para os dois. No caso dos políticos, é
preciso ter em conta que estão também
numa “relação” e que, mesmo com as
suas diferenças, têm que conseguir
conviver com respeito e amor uns
pelos outros. E se isso acontecer o
fruto dessa relação (o nosso bairro e
todos nós) será melhor. 
E, naquele dia, foi muito bom sentir
que os “nossos” políticos estavam
todos ali, apesar das diferenças, pron-
tos para embarcar no mesmo barco.
Muito bom ter sentido isso. Muito
orgulho no nosso bairro.  (Utópico ou
não. Romântico até ao fim serei.)
Muito bom, também, ter lido a citação
de Tolentino Mendonça que a Eunice
Maia usou para a sua crónica desta edi-
ção (pág. 20).  Uma das minhas pesso-
as preferidas do mundo (mesmo tendo
estado muito poucas vezes com ele e de
o ler muito menos do que gostaria). É,
sem dúvida, alguém com que estamos
(ou que simplesmente lemos ou ouvi-
mos) e sentimos, mais do que a sua ele-
vação espiritual, a elevação da nossa
essência e de tudo o que existe à nossa
volta. Alguém que amplia o melhor que
há dentro de nós. Que nos inspira a
querer ser mais. Na forma de estar na
vida. Com o seu conhecimento intuiti-

vo. Clareza de ver as coisas. De ler as
coisas. De dizer as coisas.
Simplicidade. Profundidade. A pureza,
bondade.  Que nos apazigua a alma e
nos traz serenidade. Que nos passa
sabedoria para crescer, ao mesmo
tempo que nos faz sentir crianças.
Num sopro brando e cheio de vida.
Que nos faz querer ser melhores. Acima
de tudo nos faz querer dar melhor uso a
esta dádiva que é Ser. Existir. Uma sede
de querer ser mais. Que nos diz (sem
palavras) que tudo é melhor quando por
vezes não o conseguimos ver. Que tudo
é muito mais simples e (ao mesmo
tempo) poderoso do que parece ser.
Que nos eleva. Acima de tudo eleva “o
lado bom” que (todos) temos dentro de
nós. Porque todos nós temos esse
“poder”, essa capacidade dentro de nós.
Para terminar e numa tentativa de
fusão destas duas notas segue o último
parágrafo de Nick Cave, numa das
suas mais recentes cartas: 
“É importante ter em mente que
somos principalmente pessoas boas
que fazem coisas más (todos nós) e o
perdão, tão contrário aos nossos ins-
tintos como tantas vezes parece ser, é
o componente crucial que nos pode
conduzir para fora da escuridão e de
volta para o mundo.”
Um bom Natal e um bom virar para
uma nova página. 
Miguel F. Meneses

DUAS BREVES NOTAS NUM FINAL DE
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Como foi receber a notícia da vitória nas
eleições?
Foi uma enorme alegria, acompanhada de
um sentimento de grande responsabilidade
por nos ter sido confiada a gestão deste
maravilhoso espaço para os próximos quatro
anos.
A vitória foi fruto do esforço pessoal e de
toda a lista que tive o privilégio de liderar. 
Em termos pessoais vivi com a minha famí-
lia, que sempre esteve ao meu lado e a quem
tenho de agradecer, momentos inesquecíveis
que ficarão para sempre marcados nas nossas
memórias. 
Agradeço também a quem confiou em mim e
na minha equipa para este grande desafio.
Muito obrigado. 
Para quem não sabe, quem é o Carlos
Ardisson e qual a ligação ao Parque das
Nações?
Nasci em Lisboa há 48 anos e resido no
Parque das Nações há 20 anos. Aqui consti-
tuí família e aqui nasceram os nossos dois
filhos. 
Apaixonado pelo desporto desde pequeno
frequentei o curso de Ciências do Desporto,
mas licenciei-me em Gestão de Marketing.
A minha ligação a este espaço remonta ao dia
2 de Maio de 1992, decorria a EXPO 92, e
fui com amigos visitá-la. Nesse dia fiquei
deslumbrado com a EXPO e foi nesse
mesmo dia que soube que estávamos a con-
correr para que nos fosse atribuída a
Organização da EXPO 98. No verão desse
mesmo ano vencemos Toronto e foi-nos atri-
buída a organização da Exposição Mundial,
que sendo mais pequena do que a EXPO 92
teria ainda um enorme impacto na zona onde
fosse construída. 
Quis saber mais e passei a acompanhar tudo
o que se falava e produzia sobre a EXPO 98.
Soube que seria construída junto da Doca
dos Olivais e decidi vir à procura do local
exato. Como nasci em Lisboa, já por aqui
tinha passado, mas não conhecia, e julgo que
poucas pessoas conheciam, este espaço. E
assim, aos fins-de-semana, vinha para aqui
com a minha mãe e o que encontrámos foi
uma imensa zona industrial obsoleta, ainda a
funcionar e imensos terrenos com lixo, aban-
donados e com a lixeira de Beirolas perto do
Rio Trancão. Percebi que iria assistir a uma
transformação que seria única na minha
vida: a passagem dessa zona abandonada e
esquecida para um território moderno que
seria a montra e a prova da transformação de
Portugal num País moderno. 
Em 1993 comprei uma câmara de filmar e
passei a vir visitar o espaço regularmente e a
gravar como era antes das demolições e
como se foi alterando até chegarmos a 1998.
Alguns desses vídeos já os editei e partilhei
na minha página de FB Parque das Nações,
por Carlos Ardisson.
Chegado a 1998 adquiri um passe de 3
meses, que viria a prolongar até ao final da
EXPO, e visitei a Exposição mais de 80
vezes. No dia 22 de Maio entrei pela Porte
Norte às 10h e também cá estive no dia 30 de

      
       

      
      
   

       
      

     
      
       

     
      
        
         
        

         
    

      
      

       
       
       
  

       
       

       
      
      

        
        
     
       
      
    
       

     
      

      
       
     

    
   

         
        
    

        
        
      

      
     

     
       

          
        
        
       

       
   

       
        

         
      

          
      

      
       

       
        
       
        

        
       

        
        

         
      

        
            

        
    
         
         

       
       

        
 
     
        
       

       
        

         
     

      
        

      
      

       
       

      
      

         
      
       
       
  

       
        

      
       
       
      

      
      
        
        
          

    

“QUEREMOS RESOLVER OS PROBLEMAS
CRÓNICOS DA FREGUESIA” 

“Em 1993 comprei uma
câmara de filmar e passei a
vir visitar o espaço 
regularmente e a gravar
como era antes das
demolições e como se foi
alterando até chegarmos a
1998. Alguns desses vídeos
já os editei e partilhei na
minha página de FB Parque
das Nações, por Carlos
Ardisson.”

Entrevista a Carlos Ardisson, 
eleito presidente da Junta de
Freguesia do Parque das Nações.



       
     
    
       

     
        
         
       
         
    

      
 
       

      
  

       
       

        
       

       
 

    
      

     
        
         
      

      
       
      

      
      

     
        
       
  
       

         
      

        
       
       
     
     

        
      

      
        

       
     

      
     

        
    

       
        
      
       
       

       
  

       
        
       
        
          

setembro na grande enchente final que cul-
minou com o enorme fogo de artifício e
com um enorme sentimento de satisfação e
orgulho que juntou todos os Lisboetas e
mesmo os Portugueses. 
O conceito de Cidade em Portugal mudou, as
pessoas gostaram do espaço, do conceito de
uma Cidade Imaginada, desenhada a pensar
nelas com enormes passeios e zonas onde
podiam passear, correr e brincar com os filhos.
Tinha nascido o Parque das Nações.
Em 2001, decidi comprar a minha primeira
casa e para aqui vim residir, fez no passado
dia 1 de Julho 20 anos. Tudo correu bem até
que em 2012 a gestão do espaço passou para
a CML e, em 13 de novembro de 2012, foi
anunciada a reforma administrativa de
Lisboa, com a criação de uma nova
Freguesia nesta zona da Cidade. Percebi que
a qualidade iria começar a decair, o espaço
como o conhecia bem cuidado e gerido, iria,
com quase toda a certeza, começar a ter
menos cuidados. 
Em junho de 2013 uma amiga de faculdade
convidou-me para ir a uma reunião com a
Plataforma de Cidadania. Fui e saí com um
convite para ser candidato à Junta de
Freguesia, só necessitava de juntar 18 pesso-
as numa lista e teria carta verde para defen-
der as minhas ideias para este espaço. Se qui-
sesse cartazes pagava-os, colocava-os e reti-
rava-os. Aceitei e assim fiz, participei nos 2
debates que tiveram lugar e participei, da
forma possível, na campanha eleitoral.
Fiquei em sexto e último lugar, com 2,15%
dos votos. Fiquei satisfeito. Embora não
tivesse sido eleito tinha obtido um resultado
interessante. Eu não conhecia as 162 pessoas
que tinham votado na lista que encabeçava e
isso fez-me sentir responsável por tentar
representá-las nas assembleias de Freguesia.
Assim o fiz. 

De 2013 a 2017 só não estive numa, pois estava
ausente do País. Nas outras intervi na qualidade de
morador, em quase todas. 
Foi aí que conheci o eleito do CDS-PP José
Baltazar e começámos a unir esforços na defesa da
Freguesia. Participei nas iniciativas de defesa deste
espaço em conjunto com muitos outros vizinhos
que defendiam as mesmas ideias. 
Fundámos uma Associação de Moradores, a
ACIPN, que defendeu muitas vezes este espaço na
AML e na CML. Em 2016, junto do final do ano,
fui convidado pelo José Baltazar e pelo agora vere-
ador Diogo Moura para liderar a lista Nossa Lisboa
aqui na Freguesia. Aceitei e embora tivéssemos a
esperança de vencer terminámos em 2º lugar com
23,07% dos votos. 
Custou-me muito não ter ganho, mas mantive o
foco de querer defender a Freguesia e liderei a
oposição durante os quatro anos de 2017 a 2021. 
Com a formalização da coligação Novos Tempos
fui de novo desafiado a encabeçar a lista e aceitei. 
Nestes últimos quatro anos tive oportunidade de
aprofundar os meus conhecimentos sobre o fun-
cionamento político da Cidade, para além de líder
da oposição. Colaborei no gabinete do CDS-PP na
AML e na Ação Social da Junta das Avenidas
Novas e fui vereador substituto, várias vezes, nas
reuniões da CML, sempre com o intuito de melho-
rar os meus conhecimentos sobre a forma de tra-
balhar destas Instituições tendo em vista poder vir
a assumir o cargo de presidente da Junta. 
Foram 8 anos de empenho na defesa deste espaço
que fizeram todo o sentido quando no dia 26 de
setembro, depois dos votos contados, saí vencedor,
com um resultado de 37,84%, e como novo presi-
dente da Junta de Freguesia do Parque das Nações.    

A nível de projeto quais são as principais metas
para estes próximos 4 anos?
Muito há a fazer e alerto que os resultados vão
levar o seu tempo a sentirem-se no terreno. Há que

conhecer a realidade por dentro, reorganizar o que
for necessário e começar a produzir trabalho para
o exterior. Demora o seu tempo, não há varinhas
mágicas. 
Queremos resolver os problemas crónicos da
Freguesia, a construção do Centro de Saúde e do
Pavilhão, ajudar a melhorar a oferta pública de
ensino, adequando as vagas e assegurando a conti-
nuidade de ensino desde que as crianças entram na
futura creche e até ao 9º ano (limite máximo do
ensino atualmente ministrado nas Escolas Públicas
da freguesia). Também iremos abordar a hipótese
de virmos a ter uma Escola Secundária, que esteve
prevista nos planos iniciais deste território. 
Queremos melhorar a qualidade do espaço públi-
co, dos espaços verdes, recuperar a herança da
EXPO 98, mas também melhorar a zona Poente,
dotando-a de melhores espaços públicos e equipa-
mentos, corrigindo problemas que se arrastam há

dezenas de anos. Nem tudo se poderá fazer de uma
vez, ainda para mais condicionados que estamos
pelo orçamento, que tem sofrido nos últimos anos
graves perdas face ao período de pandemia que
ainda vivemos. 
As receitas caíram muito, devido a diversos fato-
res: o menor número de eventos, as isenções das
esplanadas, o encerramento da Piscina do Oriente,
etc.
Mas costumo dizer que só conseguimos atingir os
nossos objetivos se os definirmos e começarmos a
caminhar nesse sentido. Caso contrário nunca os
alcançaremos. E há muito caminho a percorrer.
Não posso terminar esta entrevista sem aproveitar
para deixar uma mensagem de um Santo e Feliz
Natal a Todos. Votos de um 2022 muito, mas
muito, melhor do que o ano que está prestes a fin-
dar. Um abraço a todos.

ENTREVISTA | NP 5

“Queremos resolver os problemas crónicos da Freguesia, a 
construção do Centro de Saúde e do Pavilhão, ajudar a 
melhorar a oferta pública de ensino, adequando as vagas e 
assegurando a continuidade de ensino desde que as crianças
entram na futura creche e até ao 9º ano (limite máximo do 
ensino atualmente ministrado nas Escolas Públicas da 
freguesia). Também iremos abordar a hipótese de virmos a ter uma
Escola Secundária, que esteve prevista nos planos iniciais deste
território. Queremos melhorar a qualidade do espaço público, dos
espaços verdes, recuperar a herança da EXPO 98, mas também
melhorar a zona Poente, dotando-a de melhores espaços públicos
e equipamentos...”
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REFOOD PARQUE DAS NAÇÕES
RECOLHER PARA ALIMENTAR 

Todos os anos a Refood Parque das Nações
enceta um conjunto de ações por vários pontos
da nossa comunidade e em forte ligação com os
nossos parceiros, com o objetivo de recolher ali-
mentos para as famílias beneficiárias do núcleo
Refood.  
Este ano, à luz do que costuma acontecer, as
recolhas espalharam-se for vários locais, talvez
numa loja perto de si... 
Muitas foram as entidades que disponibilizaram
os seus espaços para as pessoas deixarem ali-
mentos. É muito gratificante o empenho das pes-
soas que participam nestas ações ou organizando
ou oferecendo os bens alimentares. 
Outras iniciativas também de louvar são quando
outras entidades utilizam as suas atividades pro-
fissionais em prol de uma causa como esta.  O

Clube Padel Expo organizou um Torneio
Solidário, onde parte das inscrições reverteram
para a Refood e todos quantos quiseram pude-
ram deixar a sua contribuição de alimentos. 
Estas ações permitem que o núcleo da Refood do
Parque das Nações consiga distribuir um cabaz
bem recheado para as famílias poderem consu-
mir durante o período das festas do Natal, quan-
do os voluntários também recolhidos nas suas
casas e nas suas famílias não conseguem fazer as
ações semanais de distribuição. 
A solidariedade está em todos quantos participa-
ram quer a organizar quer a preparar quer a dis-
tribuir e a dar. A Refood do Parque das Nações
fica feliz com a receptividade e participação de
todos e de tantos. Um bem-haja! 

https://refoodparquedasnacoes.com/

CENTURY 21 SELECT ANGARIA
MAIS DE 500KG DE ALIMENTOS

Segundo o que a agência comunicou, “a Century
21 Select desenvolveu uma campanha de solida-
riedade social junto da Comunidade Vida e Paz
com o objetivo de angariar alimentos de uma
forma nunca antes vista. Realizou uma recolha
de bens alimentares na sua zona envolvente e
agregou todas as pessoas e pequenos comércios
que quiseram contribuir para esta causa. Em
menos de 6 dias arrecadaram mais de meia tone-
lada de alimentos e puderam contribuir para a
confeção de refeições diárias para os cerca de

300 utentes em tratamento nos Centros de
Reabilitação da Comunidade e ainda para a dis-
tribuição de ceias às cerca de 550 pessoas em
situação de sem-abrigo. A entrega destes alimen-
tos foi realizada no dia 29 de novembro e teve o
privilégio de contar com a presença da Diretora
Geral da Comunidade Vida e Paz, Renata Alves.
Foi um dia único e muito importante para a
Comunidade e para a Century 21 Select, mar-
cando o início de uma relação de Parceiros
Oficiais,” concluiu esta agência local.



Clínica Manuela Rebelo há 37 anos
a cuidar da sua Saúde e Bem-estar. 

www.manuelarebelo.com
Alameda dos Oceanos, Nº 110A | 1990-426 Lisboa (Parque das Nações – zona norte do PN, junto à Rotunda das Oliveiras e PSP)
T 21 894 81 33 | M 91 172 53 46 | info@manuelarebelo.com | WhatsApp +351 91 172 53 46

CuIdAR dA SAÚde dA PeLe
FACe e CoRPo

beM-VIndoS A uMA noVA eRA
A eVoLução doS tRAtAMentoS eStétICoS

O único equipamento médico-estético do mundo que inclui a tecnologia smartDrivity

A fusão inteligente de 4 tecnologias adicionadas ao efeito farmacológico para conseguir resultados espectaculares e
visíveis desde a primeira sessão e de forma eficaz, indolor e duradoura. 

Indicações: Estimular pontos de reflexodrenagem; Peles sensíveis: rosácea e vermelhidões; Estrias; Cicatrizes; Dano
actínico e Tratamento pós-cirúrgico.

Contorno de olhos
Antiaging
Estimula a matriz da derme.
Reduz as rugas.
Diminui o volume das bolsas.
Tom de pele mais uniforme.

Contorno de olhos 
Pós-cirúrgico
Melhora a permeabilidade capilar.
Diminui o excesso de fluidos.
Estimula os fibroblastos.
Aumenta a síntese dos componentes
de tecido conectivo.

Queixo duplo
Efeito tensor.
Favorece a eliminação de líquidos
retidos e a gordura localizada.
Atua face aos sinais de flacidez.
Contorno facial mais definido.

Antiaging
Contraria a perda de colagénio.
Diminui os sinais de expressão.
Confere luminosidade.
Tom mais uniforme.

Lifting
Reativa as funções vitais da pele.
Favorece a recuperação de 
vitalidade e elasticidade da pele.
Contorno facial mais liso e
definido.

Peles Sensíveis Antiaging
Específico para peles delicadas.
Previne as ruturas capilares.
Melhora um aspeto saudável da
pele.

Peles Sensíveis Vermelhidões
Previne o aparecimento 
de vermelhidões.
Fortalece os capilares e as veias.
Favorece um tom 
de pele unificado.

Genesis na Clínica Manuela Rebelo
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CIDADES SUSTENTÁVEIS
Em 2015 a ONU definiu a AGENDA 2030 consti-
tuída por 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável. Esta AGENDA reflete várias verten-
tes para o desenvolvimento sustentável a níveis
sociais, económicos e ambientais.
Gostaria de desenvolver um dos Objetivos, aquele
em que os arquitetos podem e devem participar
para oferecer mais à Sociedade, o 11º.Cidades e
Comunidades Sustentáveis.
As metas até 2030, daqui a 9 anos, do objetivo nº
11 são muito exigentes:
_ Garantir acesso à habitação a todos;
_ Proporcionar sistema de transportes seguros e
sustentáveis;
_ Aumentar a urbanização inclusiva e sustentável;
_ Reduzir significativamente o número de mortes
e o número de pessoas afetadas por catástrofes;
_ Reduzir o impacto ambiental negativo, em espe-
cial atenção à qualidade do ar e gestão de resíduos
municipais;
_ Apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive
por meio de assistência técnica e financeira, para
construções sustentáveis e resilientes, utilizando
materiais locais.

As cidades ocupam apenas 3% do território da
Terra, mas consomem aproximadamente 80% da

energia e representam cerca de 75% do desperdício
e das emissões de carbono. Estima-se que em 2050
quase 85% dos europeus vivam em áreas urbanas.
De facto a população europeia e mundial cresce
basicamente nas cidades, é por isso que é tão
importante garantir cidades verdes e sustentáveis.
Segundo o Jornal de Notícias para Miguel Eiras
Antunes, presidente do júri Bem-Estar e Cidades
Sustentáveis, o futuro passa por uma economia
verde e circular, uma cidade sustentável tem de ser
uma cidade inteligente. Deve ter modelos de
governação colaborativos em que põe o cidadão no
centro das políticas mas também beneficia e tira
proveito de dados e da tecnologia para melhorar a
qualidade de vida das pessoas.
Referiu que Portugal emitiu, em 2018, 67,4 milhões
de toneladas de dióxido de carbono, só nas cidades
foram emitidas mais de 50 milhões de toneladas. Na
verdade 65% da nossa população é urbana. Fica

claro que é nas cidades que temos de nos concen-
trar.
Para se cumprir os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU será necessário atuar nos
seguintes pontos:
Transportes. Mais carros elétricos e mais postos de
carregamento, parques de estacionamento na peri-
feria e bons transportes públicos, ciclovias bem
pensadas e executadas.
Qualidade do ar. Menos poluição do ar que mata

cerca de 4 milhões de pessoas por ano em
todo o mundo, segundo a ONU, 9 em 10 pes-
soas respiram ar poluído.
Resíduos. Será urgente tratar do lixo que
pode ser um potenciador de doenças e é um
elemento poluidor dos solos e água. A eco-
nomia circular é essencial para combater o
desperdício, reutilizar e reduzir é preciso.
Espaços Verdes. Uma das decisões mais
importantes e impactantes é transformar as
cidades em elementos mais verdes e mais
naturais. A aposta passa por criar grandes
parques mas também pequenos jardins e hor-
tas.
Está nas nossas mãos mudar o que parece
inevitável!

12 TRABALHOS DE HÉRCULES

Tal como Hércules que teria de executar uma
série de doze trabalhos também na nossa fre-
guesia serão precisas 12 tarefas para a recu-
peração plena do Parque das Nações.
1. Espaços verdes. É um dos elementos que
sempre caracterizou o Parque das Nações,
bons espaços verdes, arranjados e desfruta-
dos. Nos últimos tempos os espaços verdes
decaíram e este trabalho é urgente e muito

     
       

        
        

      
        

     
       
       

       
       
        
      

       
         

       
       

      
    

    
       

      
       

    
       
       

     
      

   

       
       

       
         

      
        

      
      
       
    
      
        

       
        

        
      
      
     

     
        

       
      

         
     
         

         
      

      
        
       

        
        

      
      
       
        

  
     

    
       

       
 

       
       
        
       
       

      
         

        
      
       

      
    

        
       

        
        

  
       

     
            
         

      
        
      

   

      
        
       
       URBANISMO

Por: Diogo Freire de Andrade

As cidades ocupam apenas 3%
do território da Terra, mas 
consomem aproximadamente
80% da energia e representam
cerca de 75% do desperdício e
das emissões de carbono.
Estima-se que em 2050 quase
85% dos europeus vivam em
áreas urbanas. De facto a 
população europeia e mundial
cresce basicamente nas
cidades, é por isso que é tão
importante garantir cidades
verdes e sustentáveis.

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

email: pomardasmusas@gmail.com

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

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

Prepare o Natal e Ano Novo com
as nossas iguarias

O Pomar das Musas deseja 
a todos um feliz Natal e

próspero Ano Novo



 
        
     

     
      

   
      

       
       

 
          
   
      
      
      
      
       
       
         

      
       

    
 

       
     

       
        

       
       

        
     

       
      

      
        
      

       
       
        
    

       
        

        
       

         
      

      
 

       
     

      
  
        

        
         
   

      
        

       
      

     
     

     
      
      
      

       

   

       
       
       
     

       
     

     
      

       

importante para os fregueses e visitantes.
2. Água. Para se ser sustentável a gestão da
água é essencial. Saber gerir a água para as
regas e nos espaços onde a água é elemento
fundamental, tal como os vulcões, todo o
Jardim da Água ou os Jardins Garcia de Orta.
3. Resíduos perigosos. Este assunto tem
sido menosprezado e é inevitável a sua reso-
lução de uma forma responsável e urgente já
que está em causa a saúde pública. Repetem-
se as obras com solos contaminados e pouco
é feito para minimizar o impacto e resolver a
questão.
4. Qualidade do ar. Já fomos considerados
como um dos pontos de Lisboa com pior
qualidade do ar. A Junta tem de fazer tudo o
que esteja ao seu alcance, plantar mais árvo-
res, tratar do trânsito em conjunto com a
Câmara e estudar o assunto com exames
periódicos.
5. Energia/iluminação. A energia é outro
ponto fundamental à nossa sustentabilidade.
É preciso pensar de uma forma global como
gerar energia de fontes renováveis. O Parque
das Nações pode ser pioneiro na geração e
utilização exclusiva de energia renovável,
como solar e eólica, para toda a Freguesia.
Outra questão urgente em ser resolvida é a
iluminação. Por vezes vemo-nos às escuras
em espaços quase sem luz com candeeiros
desligados ou luzes fundidas.

6. Limpeza. Temos a sorte de ter um sistema
inovador, quase invisível e limpo de recolha de
lixo, a Centralsug. No entanto, ainda não usamos
na sua plenitude este sistema de vácuo por falta de
informação à população. É por isso necessário
divulgar mais como usar o sistema e mudar os
maus hábitos. Também os vidrões deveriam ter
mais qualidade visual, precisam de ser substituídos
por peças de mobiliário urbano com mais qualida-
de adequadas ao nosso bairro.
7. Trânsito. Houve muitas más escolhas do passa-
do que vão levar tempo a emendar. Ciclovias mal
colocadas e que não servem os ciclistas, estrangu-
lamento de rotundas e falta de soluções nas entra-
das e saídas no Parque das Nações. Houve também
várias invenções aleatórias e avulsas nas quais
houve nitidamente uma falta de entendimento dos
estudos feitos para a Parque Expo.
8. Questões Sociais. É urgente resolver várias
situações que se prolongam no tempo como os sem
abrigo, a pobreza e a diferenças sociais existentes
na Freguesia. Há várias associações a trabalhar
nesse sentido e a conjugação com a Junta é essen-
cial.
9. Equipamentos. Este ponto é sempre bandeira
nas campanhas eleitorais mas pouco se faz e vê. É
unanime que o Centro de Saúde é urgente mas está
para ser construído desde 1998. Também outros
equipamentos prometidos e presentes no Plano de
Urbanização, em que é o Estado o responsável a
executá-los, são as Escolas. Não fossem os priva-

dos a construí-las e a carência seria muito maior.
Ainda há vários lotes de terreno dedicados ao uso
de equipamentos, mas continuam vazios. Além das
escolas faltam também creches ou residências de
terceira idade. A Junta tem uma palavra nesta
matéria e é preciso convencer a Câmara a avançar
com estes equipamentos.
10. Segurança. Ouvem-se relatos de assaltos a
residências e estacionamentos, será importante
melhorar na salvaguarda dos bens e das pessoas,
diálogo constante com a PSP e melhoramento da
iluminação pública.
11. Arte Urbana. Outro trabalho que me é muito
querido é a recuperação e manutenção da Arte
Urbana. É um ex-libris da nossa Freguesia e um
legado da Parque Expo. Obras de Cutileiro, Pedro
Proença, Rui Sanches ou Rolando Sá Nogueira. 
12. Arquitetura e Urbanismo. A Junta deve ter
uma palavra na forma como a Freguesia cresce e se
consolida em relação à sua arquitetura e ao seu
urbanismo. Há vários espaços na Freguesia por
consolidar e construir e seria positivo qua alguém
da Junta pudesse acompanhar o seu desenvolvi-
mento e ter uma palavra.
São doze os trabalhos que enumerei sem uma esca-
la de importância, mas poderiam ser mais. Há
muito a fazer por este território mas acredito que,
com bom senso e boa vontade, o resultado será
positivo.

OS EXTREMOS TOCAM-SE
As eleições autárquicas foram há dois meses mas
alguns cartazes lá continuam nas ruas.
Na rotunda onde a Av. de Berlim e a Av. D. João II
se encontram os cartazes já não saem de lá. Fazem
parte da poluição visual, apoderaram-se do espaço
e não pediram licença a ninguém, próprio de parti-
dos com tiques anti-democráticos e totalitários. Na
verdade os extremos tocam-se.

Também houve outros que deixaram a carcaça
para a usar uns meses depois nas eleições legislati-
vas. Outros ainda acham-se o futuro, mas pelos
vistos são iguais, ou piores, que os restantes.
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Também outros equipamentos prometidos e presentes no Plano
de Urbanização, em que é o Estado o responsável a executá-los,
são as Escolas. Não fossem os privados a construí-las e a
carência seria muito maior. Ainda há vários lotes de terreno
dedicados ao uso de equipamentos, mas continuam vazios. 

We wish you a
Merry Chrystmas
and a Happy New
Year



Das freguesias ribeirinhas de Lisboa, a do
Parque das Nações é aquela que possui a maior
interface com o plano de água, proporcionada
pelos rios Tejo e Trancão, numa extensão de
três milhas náuticas, cerca de 5,6 Km.
A zona ribeirinha da Freguesia do Parque das
Nações está localizada a montante do porto
comercial explorado pela APL – Administração
do Porto de Lisboa, pelo que, o desenvolvimen-
to de atividades náuticas neste espaço pode ser
efetuado sem conflituar com a operação do
porto. Por outro lado, a existência neste espaço
da Marina do Parque das Nações, facilita o esta-
belecimento de uma estratégia suportada nos
apoios que esta infraestrutura pode propor-
cionar na dinamização das atividades náuticas,
não só na zona ribeirinha do Parque das
Nações, mas também, funcionando como catal-
isador para que essas atividades se possam
estender aos municípios a montante, Loures e
Vila Franca de Xira.
No Parque das Nações o acesso à agua está
assegurado em três pontos: Rampa do Trancão
a Norte, Porta do Tejo no Centro e Marina do
Parque das Nações a Sul. No respeitante aos
municípios a montante, existe um acesso à água
na Aldeia Avieira da Póvoa de Santa Iria per-
tencente a Vila Franca de Xira e, com requalifi-
cação da zona ribeirinha de Loures associada à

visita de Sua Santidade o Papa Francisco em
2023 (Jornadas Mundiais da Juventude - JMJ),
poderá ser criado mais um acesso à água nessa
zona pertencente ao município de Loures (Ex. -
São João da Talha). Finalmente, poderá tam-
bém ser estabelecido outro acesso no Poço do
Bispo/Braço de Prata (Marvila), zona que se
encontra em franco desenvolvimento, amplian-
do assim para jusante a área de captação, sem,
contudo, conflituar com o porto comercial.
Recorrendo à cartografia publicada pelo
Instituto Hidrográfico, os acessos do PN à Via
da Água (N – Norte, C – Centro e S – Sul) estão
caraterizados na Figura 1.
(N) Rampa do Trancão –  Construída na altura
da Expo’98, é o único acesso público à Via da
Água da Cidade de Lisboa. Necessita de uma
pequena infraestrutura de apoio para guardar
embarcações, equipamento de limpeza do
assoreamento da rampa e meios de segurança
associadas ao funcionamento deste acesso à
água.  
(C) Porta do Tejo –  A ATL - Associação do
Turismo 
de Lisboa adjudicou a reabilitação deste Cais,
no âmbito do Projeto de Recuperação dos Cais
do Grande Estuário, esperando-se para breve o

funcionamento
deste acesso à Via-
da-Água, quer
para as empresas
marítimo-turísti-
cas quer para o
transporte fluvial
não regular (táxis
marítimos). 
(N) Marina do
Parque das
Nações –
Infraestrutura em
funcionamento,
mas com necessi-
dade de uma nova
estratégia pós-extinção da Parque Expo,
nomeadamente, a dinamização da Bacia Norte,
do Edifício Nau e o estabelecimento de um pro-
grama de atividades náuticas, em articulação com
os outros pontos de acesso à água “C” e “N”.

      
      

       
      
      
     
    
       
       
     

         
   
     

      
      
       

       
     

       
      

      
     
      

      
     

        
    
        

     
    

         
     

    
       
     
     
       
       
     
    

   

    
      

      
     

    
     
       

       
       

      
     
      

      
       
      

       
        
       

        
      

       
      

      
        

        
       
       
   
        
       

  
         
       

      
         
   
      
         

      
       

        
    
        
       
     
      

         
     
        

     
     

        
      
  
 

 
    

 

“A DINAMIZAÇÃO DA VIA DA ÁGUA EM
LISBOA ORIENTE”
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Uma visão integrada para o desenvolvimento das atividades náuticas na zona oriental de Lisboa, ligando-a aos municípios de Loures e
de Vila Franca de Xira. Por: Paulo Andrade

Figura 1 – Acessos à Via da Água no Parque das Nações
(Fonte: Carta 26306 IH - Instituto Hidrográfico)

Figura 2 – Atividade de canoagem entre a Rampa do
Trancão e a Rampa da Marina do PN. 

Figura 3 – Canoagem no Parque das Nações, junto à
Estacada das Gaivotas. 

A Clínica T está localizada há 9 anos 
na zona sul do Parque das Nações.

Na vanguarda da tecnologia, uma equipa 
multidisciplinar e especializada na área da 

Medicina Dentária espera por si.

Venha fazer a sua revisão com 
as nossas Higienistas Orais!

ESPECIALIDADES DENTÁRIAS

Ortodontia 

Higiene Oral e Branqueamento 

Periodontologia

Implantologia e Cirurgia Oral 

Reabilitação Oral

Endodontia 

Dentisteria Estética

Higiene Oral
Branqueamento Dentário

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 26A - 1990-218 Lisboa

Dra. Teresa Sobral Costa

ANTES DEPOIS

Votos de Boas Festas



      
        
      

       
      

       
      
     

       
       

      
       

        
     

     
     

       
     

      
      

   
        

      
         

       
       

        
        

       

       
      
        

       
      
       

      
    

        
     
    

       
            

   
      

        
       
     

    
      

     
  

        
 

      
       
      

   
 

  
   

 
  

 
 

 
 

 
  
   

    
     

        
      

         

Numa visão mais alargada, de Braço de
Prata à Póvoa de Santa Iria, envolvendo
os Municípios de Lisboa, de Loures e de
Vila Franca de Xira, a cartografia evolui
para a imagem apresentada na Figura 4,
onde estão representados seis pontos de
acesso à Via da Água.
Figura 4 – Pontos de acesso à Via da
Água entre Braço de Prata e Póvoa de
Santa Iria (Fonte: Carta 26306 IH)
Os pontos de acesso 2, 3 e 4, situados no
PN, correspondem respetivamente aos
acessos Sul, Centro e Norte, referidos
anteriormente. Para o acesso 1, Braço de
Prata, poderá ser utilizada a rampa da
Doca do Poço do Bispo ou, em alternati-
va, a estabelecer uma rampa na Praia da
Matinha situada a montante da menciona-
da Doca. No respeitante ao acesso 5, em
São João da Talha, deverá ser aproveitada
a obra de reabilitação daquele local, asso-
ciada às Jornadas Mundiais da Juventude
(JMJ) para o estabelecimento de um aces-
so água. Note-se que, o Município de
Loures, não possui neste momento qual-
quer acesso à água, pelo que, a obra de
reabilitação associada às Jornadas que
decorrerão entre 1 e 6 de agosto de 2023,
surge como uma oportunidade única para
a concretização desse desiderato. No
ponto de acesso 6 - Póvoa de Santa Iria, já
existe uma rampa, na Aldeia de
pescadores Avieiros situada naquele local.
Com este conjunto de pontos de acesso ao
Plano de Água, fica estabelecida uma
zona para atividades náuticas numa exten-
são de cerca de sete milhas náuticas (13
Km), a qual, poderá vir a ser concretizada
através de um projeto intermunicipal, com
ganhos substanciais para os três
Municípios envolvidos. Enfatiza-se que

estamos perante um projeto evolutivo
que, no futuro, pode ser estendido para
montante, com novos pontos de acesso no
Município de Vila Franca de Xira,
nomeadamente, em Alhandra, onde já
existe uma marina e uma excelente
rampa, e em Vila Franca de Xira (cidade),
onde também já existe marina e rampa de
acesso.
No Tejo, devido ao regime de marés, a
prática de atividades náuticas tem de ser
efetuada com especial cuidado, face às
correntes que se estabelecem, quer para mon-
tante quer para jusante, associadas com o
regime de marés. A existência de um conjunto
pontos de acesso, permite ao praticante escolher
um percurso seguro, onde possa contar com a
“ajuda” da corrente de maré, se tal se revelar
necessário. Por exemplo, no acesso à água a
partir da Porta do Tejo, o praticante de uma
atividade de canoagem poderá decidir o percur-
so para montante ou para jusante, consoante as
correntes de maré presentes durante o período
da prática. Conforme evidenciado na Figura 5,
a partir da rampa do Trancão, poderão ser escol-
hidos percursos de 2 a 4 milhas náuticas (NM),
para montante ou para jusante, consoante o sen-
tido das correntes de maré que estiverem pre-
sentes durante a atividade.
Figura 5 – Opções de percurso para montante e
jusante, a partir da Rampa do Trancão (Fonte:
Carta 26306 IH)
As Figuras 6 a 8 mostram a paisagem que se
pode encontrar na rota para montante da rampa
do Trancão, rica em fauna diversificada ao
longo de todo o percurso até à Aldeia Avieira da
Póvoa de Santa Iria.
Figura 6 – Canoagem para montante do Rio
Trancão, na Cala do Norte, junto a São João da
Talha.
Figura 7 – Flamingos sobre o Mouchão da
Póvoa, na Cala do Norte, junto à Bobadela.

Figura 8 – Rampa de acesso na Aldeia Avieira
da Póvoa de Santa Iria
Aqui fica o desafio para que, os Municípios de
Lisboa, Loures e Vila Franca de Xira, esta-
beleçam uma plataforma de entendimento que
conduza à concretização deste projeto, de modo
que em 2023, os jovens de todo o mundo pre-
sentes nas Jornadas Mundiais (JMJ) possam
usufruir desta ligação facilitada à Via da Água -
as Estradas do Mar descobertas pelos
Portugueses que deram novos mundos ao

mundo. No que à Via da Água diz respeito,
chegou à altura de passarmos da “contem-
plação” à “ação”.
Saudações navais,
Paulo Andrade
Presidente da Marinha do Tejo
direcao@marinhadotejo.pt 

Figuras 4, 5, 6, 7 e 8
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O 25 DE NOVEMBRO E O PARQUE DAS
NAÇÕES
Passaram 46 anos desde que se deu o 25 de
Novembro de 1975, uma das datas mais
importantes na História da democracia em
Portugal. Alguns celebram-na, outros rejeitam
a festa, e outros tantos preferem abster-se de
homenagear quem deu o corpo pelo fim do
Processo Revolucionário em Curso.
A verdade é que este foi um dia essencial para
o país ser mais Português e menos Soviético.
Sem a intervenção militar para acalmar as
hostes gonçalvistas, Portugal seria hoje um
país ainda menos desenvolvido política,
social e economicamente. Entrando no campo
hipotético, arrisco-me a dizer que sem a revi-
ravolta do 25 de Novembro, não teríamos o
Parque das Nações que conhecemos.
No pós-25 de Abril e pré-25 de Novembro, a
nossa freguesia era ainda ocupada por grandes
infraestruturas industriais, a maior parte delas
nacionalizadas. Era o caso da Sacor e da
Petrosul, que viriam a fazer parte da atual
Petrogal. Imagine-se como seria ter a segunda
maior exportadora do nosso país nacionaliza-
da nos tempos de hoje. Pois bem, não dá para
imaginar. Em 2020, das 10 maiores exporta-
doras em Portugal, nenhuma era detida pelo
Estado. Já das 10 maiores importadoras,
vemos a TAP em 7ºlugar, segundo dados
fornecidos pelo Instituto Nacional de
Estatística (INE).
Ou pior ainda (pelo menos para a comunidade
do Parque das Nações): imagine, caro
freguês, que em 1998 a Expo não poderia
instalar-se em Lisboa, por representar a força
do capitalismo e da liberdade económica. Um
evento onde se juntam os maiores
empresários e empresas privadas, vindas de
todo o mundo, recheadas de investimento em
capital e em inovações tecnológicas. Se
Portugal fosse atualmente governado por aque-
les que defendiam uma economia interven-
cionista, seria até expectável que, considerando
que o Estado seria ainda o maior acionista da
Petrogal até 1998, esses mesmos governantes
não quisessem encerrar a refinaria do Cabo
Ruivo (para dar aso à Expo) em nome da
manutenção do emprego.
Se o 25 de Novembro não tivesse ido avante
– passo o trocadilho – provavelmente não
teríamos a fantástica Expo 98’ realizada em
Portugal, por representar precisamente o
oposto daquilo que os defensores de uma
sovietização de Portugal desejavam. A
Iniciativa Liberal cá estará para celebrar e
defender de igual forma a importância do 25
de Abril de 1974 e do 25 de Novembro de
1975, e é por isso que apresentaremos, na
próxima Assembleia de Freguesia, um voto
de saudação pelos 46 anos da vitória dos
moderados. Por mais liberdade!

CONTARÃO CONNOSCO COMO UMA
FORÇA POLÍTICA SÉRIA, ATIVA,
FIRME, EXIGENTE E DIALOGANTE
Com o início de um novo ciclo autárquico, a
CDU apresenta a todos os que terminaram o
seu mandato, uma palavra de reconhecimento
pelo contributo e empenho demonstrados na
promoção e salvaguarda dos interesses
próprios da população desta nossa Freguesia. 
A todos os que agora abraçam a nobre função
de representar os interesses dos fregueses do
Parque das Nações, na Assembleia de
Freguesia, no Executivo e na Mesa da
Assembleia, a CDU deseja que tenham êxito,
assumindo que, quanto mais eficaz for a sua
intervenção, melhores soluções serão encon-
tradas para os diversos problemas que subsis-
tem.
Do eleito da CDU, assumindo todas as
responsabilidades inerentes à confiança que
depositaram os que em nós votaram, fica o
compromisso de ser um parceiro atento aos
problemas da Freguesia e exigente na defesa
dos interesses de todos quantos vivem e tra-
balham no Parque das Nações.
Não abdicaremos da apreciação rigorosa de
projetos e ações do executivo, nem da inter-
venção própria, com a apresentação de pro-
postas, recomendações, moções ou perguntas.
Fá-lo-emos, em particular, no que respeite:
• À necessidade de intervenção urgente na
Zona Poente, através de um plano integrado
que, envolvendo todos os parceiros, atue
preferencialmente nas áreas da ação social,
do trânsito e estacionamento, da limpeza
urbana, da habitação e do espaço público.
• Às medidas que se impõem nas áreas do
ambiente e desenvolvimento sustentável, na
mobilidade e acessibilidades, na reabilitação
dos espaços verdes e manutenção do espaço
público, na ligação ao Rio e seu usufruto;
• À valorização dos trabalhadores ao serviço da
autarquia, eliminado a precariedade, melhoran-
do as suas condições de trabalho e aumentando
a capacidade de intervenção direta na resposta
aos problemas da Freguesia;
• Às áreas da educação, da juventude, do
desenvolvimento do movimento associativo,
da cultura e do desporto;
• Ao desenvolvimento de mecanismos de
incentivo à participação dos moradores e enti-
dades da Freguesia que promovam a
transparência na gestão pública;

• Aos impactos dos novos loteamentos, nos
espaços verdes, no trânsito e no espaço públi-
co;
• À identificação rigorosa do estado de
infraestruturas fundamentais da Freguesia, da
rede de rega ao sistema de recolha centraliza-
da de resíduos sólidos, da galeria técnica aos
passadiços e pontes pedonais.
• À exigência do empenho, das diversas enti-
dades, na resolução de problemas que condi-
cionam a qualidade de vida dos nossos
moradores, através da intervenção no sistema
da rede de águas residuais, causa de persis-
tentes maus cheiros; na melhoria das
condições que garantam a segurança
rodoviária, na resolução dos problemas da ilu-
minação pública e segurança.
Ou seja, são muitos e complexos os desafios
que se avizinham e em relação aos quais a
CDU, enquanto força política interventiva,
firme, exigente e dialogante, assume o com-
promisso público de não lhes virar costas.
Termino, desejando a todos os moradores e
trabalhadores na e da Freguesia, umas Boas
Festas e um Bom Ano de 2022
Para contactar a CDU do Parque das Nações,
ou solicitar as propostas referidas neste artigo: 
cduparquedasnacoes@gmail.com

…UMA EQUIPA QUE SE SOUBE
RESPEITAR, HONESTA, 
COMPETENTES E COM VALORES.
Apresento-me nesta primeira edição do
Noticias do Parque após as eleições
autárquicas, na qualidade de líder dos eleitos
do PARTIDO SOCIALISTA na Assembleia
de Freguesia.
As minhas primeiras palavras são para todos os
fregueses, para todos os vizinhos, quero
agradecer-vos e dizer-vos que foi uma
HONRA ter sido presidente da nossa fregue-
sia.
Obrigado a todos vós, com quem que ao longo
destes anos me cruzei e me presentearam com
os seus estímulos, críticas, EXIGÊNCIA, mas
também com muitos elogios. No final resta
muito, e o mais importante, o respeito que
adquirimos de todos vós, e a Amizade de
muitos.
Na vida pública a minha equipa, a nossa
equipa, deu o seu melhor em prol das PES-
SOAS.  Passados quatro anos não tenho dúvi-

das que trabalhar rodeado de boas pessoas é
fundamental no rendimento profissional, as
relações que estabelecemos espelharam o
nosso caminho e levaram-nos ao sucesso.
Podem estranhar estar a falar de SUCESSO na
primeira intervenção pública, depois de perder-
mos as eleições. Na política, no exercício da
vida pública o que conta é termos dado a cara
pelo que acreditamos, nós estamos satisfeitos
pelo que concretizámos, a nossa obra, o nosso
legado falará por nós, irão ter um termo de
comparação, e seremos nós a marcar o futuro
da freguesia.
Guardo na minha memória, e no coração as
pessoas com quem trabalhei. Obrigado a todos
os profissionais da autarquia que dia após dia,
estiveram ao nosso lado, SEMPRE, trabalhan-
do arduamente na defesa da nossa comunidade.
Posso afirmar que juntos, fomos uma equipa
que se soube respeitar, honesta, competentes e
com valores.
A NOSSA equipa também tinha trabalhadores
de empresas prestadoras de serviços essenciais
para a manutenção da qualidade do nosso ter-
ritório, vestiram a nossa camisola, responderam
como fazendo parte de um todo, muitas vezes
fazendo mais do que as suas chefias lhes per-
mitiam, por fim, um agradecimento sentido a
todos os agentes e chefias da 40ª Esquadra da
PSP, usando uma expressão de um Amigo, “não
é à toa”, que somos das freguesias mais seguras
da cidade.
Foram quatro anos de trabalho diário em prol
da nossa comunidade, quatro intensos anos ao
serviço da causa pública, que não se esgotaram
no dia 1 de outubro 2021, irão continuar a con-
tar com o espírito de MISSÃO da nossa
equipa, na defesa da nossa gente, das nossas
crianças, dos mais vulneráveis que nunca
deixámos para trás. Contém connosco.
A última palavra será para os meus filhos:
Podem orgulhar-se do trabalho desenvolvido
pela equipa do pai, diariamente na sua EDU-
CAÇÃO tento incutir-lhes valores e dizer-lhe
a importância de serem boas pessoas, de
respeitarem as diferenças dos outros e mesmo
assim fazerem amizades. Espelha bem o que
foi o nosso mandato.
Votos de um Feliz e Santo NATAL.
Mário Patrício

MUITO OBRIGADO

Agradecemos a Todos a confiança que deposi-
taram em nós. Estamos já a trabalhar, afincada-
mente, para mudarmos o rumo da Freguesia
em direção aos objetivos a que nos propuse-
mos. Vai, certamente, demorar algum tempo a
termos resultados visíveis a olho nú, mas o
caminho está a começar a ser percorrido. 
Aproveitamos para desejar a Todos um Santo e
Feliz Natal e um Excelente ano de 2022!

ESPAÇO POLÍTICA - VOZES DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Mário Patrício

Manuel Branco - Iniciativa Liberal

Jorge Alves - CDU
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Um quilómetro de luzes natalícias, fazendo uso 
de tecnologia LED, energeticamente mais efi-
ciente e amiga do ambiente, com branco, azul e 
vermelho como cores dominantes: na trajetó-
ria da freguesia do Parque das Nações, a instala-
ção da iluminação pública de Natal foi realizada 
exclusivamente, e pela primeira vez, com meios 
humanos e técnicos da própria autarquia.
Uma experiência “made in Parque das Nações” 
que o Vogal João Castro, que se envolveu pes-
soalmente nos trabalhos de montagem, deseja 
frutifique no futuro.
Em curso desde meados de novembro, os tra-
balhos de instalação do equipamento deverão 
ser dados como concluídos no dia 8 de de-
zembro. 

O sistema de luzes será inaugurado entre dia 
8 e 9 de dezembro, levando as cores do Natal 
aos principais eixos viários do Parque das Na-
ções (Avenidas Dom João II e da Boa Esperan-
ça e alguns troços da Alameda dos Oceanos e 
respetivas rotundas) e aos bairros da Centiei-
ra, Casal dos Machados e Laranjeiras. 
Enaltecendo a dedicação e a capacidade de 
trabalho da equipa que abraçou esta missão 
no terreno (formada por nove assistentes 
operacionais e duas arquitetas), João Castro 
sublinha que novos desafios como este cons-
tituiram, não apenas uma oportunidade de 
aprendizagem para todos, mas sobretudo um 
passo mais em prol da “valorização das equi-
pas e do trabalho em rede”. 

AS NOSSAS LUZES DE NATAL
FOGO-DE-ARTIFÍCIO 
NA FRENTE-RIO 
PARA SAUDAR 2022 
O Parque das Nações será um dos dois 
locais da cidade de Lisboa a receber es-
petáculos de fogo-de-artifício na noite 
de passagem de ano. Tirando uma vez 
mais partido do efeito cénico do Tejo, 
saudar-se-á, assim, a chegada de 2022 
na frente ribeirinha da freguesia.
Este programa está dependente da 
evolução das condições sanitárias, de-
correntes da pandemia da Covid-19.

• 11 Técnicos
• 500 metros de serpentina 

de luz LED
• 270 metros de LED 

de cortina
• 25 Anjos decorativos
• 90 bolas decorativas
• 300 uniões elétricas
• 200 caixas de junção
• 1 grua
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NOVO GOVERNO 
NO PARQUE DAS NAÇÕES
A Assembleia de Freguesia do Parque das Nações, 
resultante das eleições autárquicas, deu posse ao novo 
Executivo da Junta de Freguesia, numa cerimónia que 
encheu o auditório da Escola Básica Vasco da Gama, na 
noite de 20 de outubro. Carlos Ardisson (CDS-PP) tomou 
posse como Presidente da Junta de Freguesia e Filipe 
Pontes (PSD), como Presidente da Assembleia de Freguesia. 
A lista de nomes para integrar o Executivo, apresentada 
por Carlos Ardisson, foi aprovada por unanimidade pelas 
forças políticas. Filipe Pontes (PSD) sucedeu a Paulo 
Andrade (PNPN) como presidente da Mesa da Assembleia, 
que passou a integrar Telma Ponte, como 1.º Secretário, e 
Cátia Rosa, como 2.º Secretário. Nestas páginas revelamos 
um pouco mais dos novos membros do Executivo da JF.

43 anos | Consultor
Finanças; Património; Contratação Pública; 
Recursos Humanos; Desporto; Higiene 
Urbana/Resíduos 

Quando se formou em gestão autárquica, 
Afonso Costa já tinha em mente aquele 
que ainda hoje define como o seu desígnio 
de vida: estar ao serviço da sua comunidade. 
E no espetro administrativo português as 
freguesias e os municípios são quem melhor 
cumpre este desiderato.
É assim que o novo Tesoureiro da JFPN jus-
tifica a sua presença no Executivo da Junta 
da Freguesia, depois de já ter cumprido di-
versas funções sempre ligado às autarquias. 
Uma delas foi a de presidente da extinta 
Freguesia de S. João, ainda antes da reorga-
nização administrativa de Lisboa.
Experiência política e autárquica não lhe 
falta. Afonso Costa já cumpriu diversas fun-
ções de assessoria no grupo municipal do 
PSD, de apoio técnico ao Presidente da Jun-
ta de Freguesia da Estrela, de coordenação 
da Unidade de Higiene Urbana de apoio ao 
Pelouro Municipal do Desporto, na gestão 
do Pavilhão da Graça. Foi vereador em re-
gime de substituição e deputado Municipal. 
Talvez por isso o Presidente Carlos Ar-
disson tenha confiado no perfil de Afonso 
Costa a gestão interna da JF e a sua reor-
ganização administrativa. “Gostava de reor-
ganizar a nossa Junta, tendo em conta uma 
gestão moderna e eficiente, regida por pa-
drões de qualidade e excelência, como to-
dos merecemos”, sublinha.
Na sua formação académica, além da licen-
ciatura em gestão autárquica, Afonso Costa 
tem outras formações em Contratação Pú-
blica, em contabilidade das autarquias locais 
(POCAL) e em técnicas de acompanhamen-
to e inserção profissional.
A sua ligação ao Parque das Nações surgiu há 
13 anos, quando veio para cá morar com a fa-
mília, cativado pela magia do espaço. Os filhos, 
de 6 e 11 anos, já nasceram na nossa freguesia. 
Mas, na realidade, a ligação de Afonso Costa 
ao Parque das Nações nasceu da sua vivência 
na Zona Oriental de Lisboa. O tesoureiro do 
Executivo da JFPN nasceu em Alvalade e, des-
de muito cedo, foi viver para a atual freguesia 
da Penha de França, bem junto ao Tejo.
A transformação aqui operada, que alterou 
a face da zona oriental de Lisboa, sempre 
o fascinou. Foi como se a cidade se tivesse 
prolongado, nascendo aqui um novo territó-
rio de raiz, moderno, bonito e harmonioso.  
Agora, também sente como seu o desafio 
de contribuir para recuperar o estado de 

AFONSO COSTA

A empatia é o verdadeiro capital humano do 
novo presidente da Junta de Freguesia do Par-
que das Nações. Carlos Ardisson fala com 
as pessoas, sem pressas. Escuta, dá a sua opi-
nião e quase sempre apresenta uma solução, 
uma alternativa. Revela interesse na opinião 
dos outros, preocupa-se, e isso acabou por 
ser reconhecido pela comunidade ao elegê-lo 
presidente da Junta de Freguesia.
A sua ligação ao Parque das Nações come-
çou antes da requalificação deste território. 
Ainda o espaço era terra industrial esquecida 
e abandonada, já Carlos Ardisson andava por 
aqui, de máquina de filmar em punho, a ver 
a transformação diária que ia acontecendo, 
sempre em contrarrelógio para a abertura da 
Expo-98. A ligação à política concretizou, ape-
nas, de forma mais assertiva o seu interesse 
pelo Parque das Nações e as suas pessoas. Em 
2013, apresentou-se à comunidade, pela Plata-
forma de Cidadania: recolheu 162 votos. Qua-
tro anos depois, foram mais de dois mil votos, 
que lhe deram o estatuto de líder da oposição.

“O rapaz”, como alguns de forma jocosa o 
apelidavam, conquistou a sua notoriedade a 
pulso e mérito. Compreende-se, por isso, que 
seja impossível acompanhá-lo na rua e espe-
rar que o caminho se faça sem interrupções. 
Quando não é alguém que o estanca para lhe 
perguntar alguma coisa, é ele que trava para 
cumprimentar, detém-se à conversa e ali fica 
uns minutos.
Era assim antes e continua a ser neste primei-
ro mês como Presidente da Junta de Freguesia.
“Ainda não me consegui libertar das burocra-
cias o suficiente para andar mais na rua”, desa-
bafa, lembrando que, por inerência de funções, 
é também deputado municipal de Lisboa.
“Qualquer dia a minha mulher não me vê”, 
diz, sorrindo de forma jovial, sublinhando que 
terá de organizar o tempo de forma eficiente 
porque não abdica do seu espaço familiar e de 
acompanhar, como sempre fez, o dia-a-dia dos 
dois filhos, o Francisco, de 10 anos, e o Pedro, 
de 8 anos. Também eles, filhos do Parque das 
Nações.

CARLOS ARDISSON

48 anos | Gestor de Marketing
Coordenação Geral; Educação; 
Desenvolvimento e Apoio Social; Saúde; 
Proteção Civil e Segurança; Eventos; 
Comunicação 

MESA 
DA ASSEMBLEIA 
DE FREGUESIA 
PRESIDENTE
Filipe António Osório de Almeida 
Pontes
Economista
41 anos 
Novos Tempos Lisboa

1ª SECRETÁRIO
Telma Marisa Lourenço dos Santos 
Ponte
Tesoureira 
42 anos 
Novos Tempos Lisboa

2ª SECRETÁRIO
Cátia Filipa Mendes dos Santos 
Rosa 
Educadora de Infância
35 anos
Novos Tempos Lisboa

NOVOS TEMPOS LISBOA
Cândida Maria Borges 
Engenheira Eletrotécnica 
60 anos

Francisco Maria de Oliveira Serra 
Goulão Galante  
Estudante 
24 anos 

Pedro Miguel de Faria e Silva 
Carvalho da Graça  
Economista 
55 anos 

MAIS LISBOA
Mário Jorge Paulino de Oliveira de 
Almeida Patrício  
Engenheiro Técnico 
52 anos 

Paulo Alexandre Mateus Calisto  
Consultor 
42 anos 

Carolina Figueirôa Jóia da Silva 
Nogueira 
Estudante 
21 anos 

Jorge Manuel Bonito Santos 
Arquiteto 
55 anos 

Susana Paula Pires Machado Anacleto 
Planeadora do Território 
52 anos 

INICIATIVA LIBERAL
Manuel Maria Morais Mesquita 
Machado Branco  
Estudante 
20 anos
 

CDU
Paulo Jorge Silva Pereira Alves 
Técnico Principal 
57 anos 



envolvido como planeador e coordenador de 
projeto em grandes ações de planeamento 
estratégico de Lisboa: definição e desenvolvi-
mento do espaço público (1998 a 2009), im-
plementação e desenvolvimento da Estrutura 
Verde de Lisboa (1998-2018) e planeamen-
to, projeto e obra da primeira Rede cliclável 
(2007-2015). A sua ‘menina dos olhos’, como 
técnico, foi o projeto da Av. João XXI e de 
todo o Eixo Praça da Armada/ R. Janelas Ver-
des/Largo de Santos, que contribuíram para 
a mudança da filosofia de espaço público ur-
bano da cidade. Objetivos no Parque das Na-
ções: “Ajudar a reabilitar o espaço público e 
os espaços verdes, evitando introduzir altera-
ções no desenho da área urbana que a desvir-
tuem”. Traça como metas “a reabilitação dos 
Jardins Garcia de Orta, o Jardim dos Vulcões, 
o Jardim do Cabeço das Rolas, a regulação e 
ordenamento da ocupação do Espaço Público.
A mobilidade suave e a otimização da rede 
de transportes, serão temas sempre presen-
tes. “Não se consegue garantir sistemas de 
gestão sem cooperação: dos funcionários da 
JF, do Executivo, dos residentes e dos que 
aqui trabalham”. E para agilizar o envolvi-
mento, João Castro preconiza a implemen-
tação de redes de informação, de acesso 
transversal, global, para que haja feedback 
constante. “Quero montar uma equipa que 
atinja autonomia e perenidade funcional, 
que não precise de mim. Seria um mandato 
pleno, de cidadania participativa”, remata.

59 anos | Formadora
Cultura; Juventude; Sistemas de Informação; 
Bem-Estar Animal
Foi o Rio Tejo e a ligação à água no Parque 
das Nações que cativou Olga Pedroso e a 
fez comprar casa aqui, ainda em planta. “Fi-
quei fascinada pelo conceito de cidade, pelo 
enquadramento das ruas e jardins, mas prin-
cipalmente pela ligação ao rio. Sempre gostei 
muito da proximidade do mar ou do rio”.
A nova vogal da Cultura é casada, tem um 
filho e reside, atualmente, na zona mais a 
norte da nossa freguesia. Depois de ter vivi-
do dez anos no Parque das Nações, junto ao 
Terreiro dos Corvos, Olga Pedroso fez uma 
tentativa de viver em outro lado. “Tinha o 
sonho de viver numa moradia e fui para 
Alcochete, mas não aguentei. Tinha muitas 
saudades do Parque das Nações”. 
E as saudades fizeram-na voltar em 2015 

para uma nova casa, nas novas urbanizações 
da zona norte, no bairro do seu coração.
Licenciada em Engenharia Informáti-
ca, com uma pós-graduação em Gestão 
Comportamental, Olga Pedroso desenvol-
ve a sua atividade profissional atualmente 
como consultora. A sua carreira profissio-
nal foi sempre preenchida pela formação 
e pelo ensino. “Fui sempre muito empre-
endedora e procuro reger-me sempre por 
um grande rigor profissional”, nota Olga 
Pedroso. 
A sua ligação à Cultura e à Juventude sur-
ge de forma quase natural, porque, afirma, 
“adoro estar com pessoas mais novas que 
eu, com quem estou sempre a aprender.” 
Não é de admirar que o seu ciclo de ami-
gos inclua muitos jovens e que passe horas à 
conversa com eles. “O meu espírito é muito 
jovem”, enfatiza.
A participação no Executivo da JFPN é um 
desafio que encara como uma prestação de 
serviço à comunidade. “Sempre vi a política 
como forma de ajudarmos a melhorar as 
coisas. Só assim faz sentido”. 
O envolvimento em projetos de cariz 
humanitário e de cooperação é um dos 
caminhos que Olga Pedroso tem percor-
rido. “Quando é para ajudar, sou sempre a 
primeira a chegar”. 

Na Junta de Freguesia, além dos Sistemas 
de Informação, a vogal Olga Pedroso tam-
bém terá a seu cargo a política de bem-
-estar animal da autarquia. Confessa que é 
uma área que domina pouco mas, até por 
isso, o desafio é grande, porque a obrigará 
a estudar o assunto. “A forma como trata-
mos os nossos animais é um valor civiliza-
cional. E no Parque das Nações quase to-
das as famílias têm, pelo menos, um animal 
de companhia”.
A nova vogal da Cultura já foi conhecer um 
dos equipamentos da Junta de Freguesia 
que ficará sob a sua tutela direta: a Bibliote-
ca David Mourão-Ferreira e acompanhou o 
Chá com Livros que contou com a partici-
pação de Rui Zink.
Olga Pedroso gostava que a Biblioteca Da-
vid Mourão-Ferreira se pudesse transfor-
mar num polo dinamizador da atividade 
cultural de toda a freguesia e que fosse um 
elemento congregador e unificador entre 
a zona Poente e a Zona Ribeirinha. E nada 
melhor que a Cultura e Juventude para pro-
mover essa ligação.

excelência que herdámos da Expo-98, so-
bretudo quando terá responsabilidade de 
gerir a Higiene Urbana e Resíduos. “Eu sei 
que é um sonho, mas a minha vontade é 
que ninguém perceba que a Higiene Urbana 
existe, porque significará que a freguesia es-
tará limpa e bem cuidada”.  
Também o Desporto contará com a sua 
atenção até porque, reconhece, somos mui-
to deficitários em matéria de equipamentos 
desportivos de uso comum. “Temos um 
ótimo espaço para o desenvolvimento da 
atividade física, mas, por exemplo, os miú-
dos não têm um espaço público para jogar à 
bola na zona ribeirinha”, remata. 

46 anos | Licenciada em Economia (Nova 
SBE) e MBA (Nova SBE/Católica) 
Economia (Inovação, Comércio, 
Empreendedorismo e Turismo); 
Associativismo; Formação; Marketing; Marca 

A paixão pelo novo território de Lisboa, 
nascido da Expo-98, e as suas famosas espla-
nadas, deu a conhecer a Florbela Morais, 
que aqui vive desde 2004, aquele que viria 
a ser o seu marido, aqui se conheceram e 
continuam a residir.
A Vogal Secretário da Junta de Freguesia  
tem ‘orgulhosas’ raízes transmontanas, na 
aldeia brigantina de Frieira, onde volta com 
regularidade, não obstante as muitas viagens, 
pelos quatro cantos do Mundo, que já fez. 
Antes de aceitar o convite do presidente 
Carlos Ardisson, Florbela Morais já sentia o 
bichinho da política de proximidade a cor-
rer-lhe nas veias: em 1926, o seu avô, Camilo 
Loureiro, foi um dos cidadãos nomeados para 
(…) gerir os negócios da Junta de Freguesia 
de Macedo do Mato (…),  “O meu avô Ca-
milo pertenceu ao executivo da JF durante 
10 anos, incrementando muitos benefícios na 
freguesia, sendo um dos mais relevantes, para 
a época, a construção de cemitérios para 
acabar com o costume dos enterramentos 
nas igrejas paroquiais”, explica.
Este envolvimento comu-
nitário revelou-se 
também com o 

avô paterno, Manuel Maria Pires, que foi o 
impulsionador da construção do edifício da 
Escola Primária de Frieira. Licenciada em 
Economia, com especializações e pós-gra-
duações em áreas de gestão de marketing 
e economia monetária, Florbela Morais tem 
desenvolvido a sua carreira profissional em 
multinacionais líderes de bens de grande 
consumo.
O Mundo, tão associado à visão cosmopolita 
do Parque das Nações, é a casa de Florbela 
Morais. Aos 46 anos, a Vogal já fez volunta-
riado numa aldeia em Marrocos, dançou no 
deserto à noite, esteve no interior de um 
túmulo no Vale dos Reis, no Egipto, pisou a 
linha do Equador no Ilhéu das Rolas, nadou 
ao lado de tubarões-gato em Cabo Verde 
entre tantas outras aventuras.
O mergulho é a sua ligação ao Paraíso. Sem-
pre que pode, Florbela Morais não resiste 
a visitar as profundezas oceânicas, mas em 
terra firme a Vogal tem outro prazer: a cor-
rida e as caminhadas, de preferência pelo 
Parque das Nações que, considera, um óti-
mo local para o desenvolvimento da ativida-
de física ao ar livre.
A riqueza e diversidade das suas experiên-
cias não a faz esquecer a vivência mais im-
portante: o regresso a casa e à família. “Sou 
feliz rodeada pela família, de preferência à 
mesa com os pratos transmontanos confe-
cionados pela minha mãe e com ingredien-
tes cultivados pelo meu pai”.
Projetos para o futuro?  Tantos. O mais pró-
ximo é concretizar o sonho de participar 
numa maratona.

56 anos | Arquiteto Paisagista 
Espaço Público; Ambiente e Espaços Verdes; 
Mobilidade
O arquiteto João Castro ‘respira’ Lisboa e 
o Parque das Nações, freguesia cujo nasci-
mento acompanhou desde o Plano de In-
tervenção.
A ligação profissional ao Parque das Nações 
acabou por dar frutos quando, em 2001, se 
mudou para aqui com a família.
Depois do fim da Parque Expo e as alterações 
administrativas de Lisboa, João Castro come-
çou a ter um papel mais ativo como cidadão, 
sendo frequentes as suas interpelações à JF 
ora criticando o desleixo, ora disponibilizan-
do os seus préstimos técnicos para manter 
os parâmetros de qualidade urbanística. João 
Castro recorda que foi sempre crítico quanto 
à política de manutenção de arvoredo.
Este estado de alerta permanente com a 
qualidade urbanística do Parque das Na-
ções, a par da sua competência técnica, le-
vou Carlos Ardisson a convidá-lo para inte-
grar a sua lista e o Executivo da JFPN.
No curriculum, João Castro inscreve vários 
reconhecimentos públicos, designadamen-
te Prémio Valmor (2004 e 2005), Prémio 
Nacional de Arquitetura Paisagista (2011), 
Prémio Nacional de Reabilitação – Espaço 
Público (1998), entre outros. Com uma ex-
periência profissional de 33 anos, João Cas-

tro foi mais de 20 anos dirigente 
municipal, estando 
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FLORBELA MORAIS

JOÃO CASTRO 

OLGA PEDROSO

REUNIÕES PÚBLICAS 
As reuniões públicas da Junta de Freguesia do Par-

que das Nações realizar-se-ão nas últimas quintas-feiras 
do mês, em dia e local a afixar por edital. Os interessados 

em participar devem fazer a sua inscrição previamente através 
dos serviços de Atendimento da JFPN.
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PARQUE 
DAS NAÇÕES 
ACOLHE 7.ª EDIÇÃO 
DA COMIC CON 
PORTUGAL
O Parque das Nações irá acolher, até dia 12, 
a 7.ª edição da Comic Con Portugal, certame 
dedicado à Cultura Pop. De regresso a um for-
mato presencial, o festival girará em torno do 
tema “Uma Nova Esperança”, tendo a Altice 
Arena como palco principal. A Junta de Fregue-
sia do Parque das Nações estará presente com 
stand próprio no dia 11, reunindo a companhia 
de teatro juvenil Risca a Cena, um desafio tra-
va-línguas, histórias contadas ao vivo e uma 
área de arranjos de costura especificadamente 
dedicada ao vestuário Cosplay.

ELEIÇÕES 
LEGISLATIVAS 
ANTECIPADAS 
A 30 DE JANEIRO
Terão lugar no próximo dia 30 de janeiro 
as Eleições Legislativas antecipadas. 
Como habitualmente, a Freguesia do Parque 
das Nações contará com três assembleias 
de voto, instaladas nas Escolas Básicas Infante 
D. Henrique, Parque das Nações e Vasco da 
Gama.

O criador de BD David Soares, multi-pre-
miado no campo da literatura fantástica, 
será o convidado da próxima edição da ter-
túlia ‘Chá com Livros’, a realizar dia 9, pelas 
19:00, no Café Esplanando, parceiro da Junta 
de Freguesia do Parque das Nações (JFPN) 
na dinamização destes encontros informais 
com autores portugueses. 
Com moderação a cargo de Filipe Esmé-
nio, diretor do jornal Notícias de Loures, 

a sessão contará com a presença de Olga 
Pedroso, Vogal da Cultura da JFPN. Reto-
mada em novembro com Rui Zink como 
autor convidado (nas imagens), a presente 
temporada do ‘Chá com Livros’ prossegui-
rá em 2022, com nova sessão a 12 de ja-
neiro. As sessões têm entrada livre, sendo 
necessária a apresentação de certificado 
digital ou comprovativo de teste negativo 
à COVID-19.

CABINES 
DE LEITURA 
REABERTAS
AO PÚBLICO 
As duas Cabines de Leitura do Parque 
das Nações (sitas no Terreiro dos Cor-
vos e junto ao Pavilhão do Conhecimen-
to – Ciência Viva) estão reabertas desde 
novembro. Renova-se, assim, o convite 
a usufruir de um conjunto de obras se-
lecionadas pela Biblioteca David Mou-
rão-Ferreira e pelo Pavilhão do Conhe-
cimento, no quadro do projeto ‘Ler no 
Parque’.

À (RE)DESCOBERTA 
DOS JOGOS 
DE TABULEIRO 
Até dia 10 decorre na Biblioteca David 
Mourão-Ferreira o desafio culTUjogas, ini-
ciativa da Junta de Freguesia do Parque das 
Nações destinada a apaixonados por jogos 
de tabuleiro. 
As inscrições abertas ao público em ge-
ral são  gratuitas e podem ser realizadas 
até à véspera de cada partida, em 
www.jf-parquedasnacoes.pt/p/cultujogas.

O Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas deu luz verde a um projeto da JF do 
Parque das Nações no âmbito do controlo e 
contenção da Cortaderia selloana, espécie exó-
tica vulgarmente conhecida como Erva-das-
-Pampas (na imagem), nativa da América do Sul 
(Chile e Argentina), mas considerada invasora 
em Portugal. 
Com o apoio do Fundo Ambiental, as ações 
tendentes a controlar a sua proliferação no ter-
ritório da freguesia prosseguirão até março de 
2022. Entre 14 candidaturas, o projeto da JFPN 
foi o único apresentado por uma autarquia. 

NOVA TEMPORADA 
DO ‘CHÁ COM LIVROS’ 

O escritor 
Rui Zink foi 

o primeiro 
convidado da 

nova temporada 
da tertúlia ‘Chá 

com Livros’

A Biblioteca David Mourão-Ferreira 
(BDMF) retomou as ações de formação 
de Português para Estrangeiros, iniciativa 
destinada a apoiar o processo de integra-
ção de cidadãos não nacionais, maiores de 
18 anos, a residir em Portugal. As sessões, 
com uma cadência semanal, decorrem às 
terças (nível de Iniciação) e quintas-feiras 
(nível Intermédio), sendo ministradas por 
Lizzian Adelino. Preparadas para operar 
em regime presencial e/ou à distância, 
caso a situação no plano sanitário o exija, 
têm uma duração de cinco meses e uma 
matriz eminentemente prática. Procura 
ou melhoria de emprego e melhor inte-
gração no país de acolhimento figuram 
entre as principais motivações dos for-
mandos para aprender, ou aperfeiçoar, a 
nossa Língua.

PORTUGUÊS PARA 
ESTRANGEIROS 
EM NOVA EDIÇÃO

JUNTA OFERECE 
2500 BILHETES 
PARA O CIRCO
O Circo Victor Hugo Cardinali regressou 
ao Parque das Nações para a sua tempo-
rada de Natal, tendo a Junta de Freguesia 
2500 bilhetes para distribuir pela popula-
ção residente para as sessões de 17 e 18 
de dezembro. Quem assim o desejar pode-
rá levantar os ingressos nos próximos dias 
13 e 14, nos serviços de Atendimento da 
Sede (Alameda dos Oceanos, 37 B) e Espa-
ço Poente (Rua Padre Joaquim Alves Cor-
reia, 23), no horário habitual (09:00 - 13:00 
e 14:00 e as 17:00), devendo levar o seu 
Documento de Identificação. A oferta está 
limitada ao número de bilhetes disponíveis.
Os alunos da AAAF/CAF terão também 
uma sesssão especial no dia 30 de dezem-
bro.

APROVADO PROJETO LOCAL DE CONTENÇÃO 
DE ESPÉCIES INVASORAS 

As Academias Desportivas associadas ao 
Serviço de Apoio à Família (AAAF - CAF) 
serão retomadas em fevereiro nas três esco-
las públicas da freguesia, caso a situação no 
plano sanitário assim o permita. 
Destinadas às crianças que frequentam as 
AAAF – CAF, a oferta de academias integra-
rá, este ano letivo, as modalidades de natação, 
xadrez, dança, capoeira e basquetebol. 
A frequência das academias pelos alunos das 
AAAF/CAF deve ser formalizada em janeiro, 
em inscrição própria, devendo ser usado o 

formulário existente para esse efeito no site 
da JFPN (www.jf-parquedasnacoes.pt).

NATAL NAS AAAF/CAF
Dança, jogos, oficinas de ciência, culinária 
e manualidades e uma ida ao cinema e ao 
circo constituirão algumas das atividades 
associadas à interrupção letiva de Natal, a 
desenvolver no âmbito do Apoio à Família, 
promovido pela Junta de Freguesia. 
As inscrições para a frequência do Programa 
de Natal estarão abertas até 10 de dezembro.

ACADEMIAS VOLTAM 
EM FEVEREIRO 

Foto: Direitos reservados



Olá fregueses,
chegámos ao Parque das
Nações Sul com o melhor que
existe de frescos.
Temos uma grande variedade de
tropicais, fruta nacional e
legumes acrescentamos ao
nosso conceito gourmet frutos
secos, salgados, pão, 
pastelaria caseira, queijos,
opções para uma alimentação
diferenciada, para fregueses que
apreciam produtos artesanais,
com identidade no fabrico.
Poderá fazer também as suas
compras na nossa Frutaria em
Campo de Ourique na Rua
Ferreira Borges 30B.

A Horta do Bairro faz entregas
em casa no
mesmo dia
aconselhe-se
freguês com as
nossas 
colaboradoras
por telefone ou
whatshap sem
custos de 
entrega.

Venha conhecer
a variedade e
qualidade dos
nossos frescos
nas nossas
Frutarias, 
sempre a pensar em si freguês.
O seu Bairro é o melhor é por isso
que estamos cá agora tem mais um
motivo para fazer compras no seu
comércio local !

Siga-nos em @hortadobairro
ficamos a aguardar pela sua visita 
Volte sempre !

De Segunda a sábado das 9h as
20:30h. Domingo das 10h as 18h.

Edifício Ecrã Alameda dos
oceanos loja 7A - Parte sul 
911 709 499 
Hortadobairro.pt 
@hortadobairro
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COMIC CON NO PARQUE
DAS NAÇÕES, DE 9 A 12
DE DEZEMBRO

Chegámos ao Parque!
A COMIC CON PORTUGAL promove a
indústria da Cultura Pop e aproxima os fãs e
comunidade deste universo. Usamos referên-
cias e valores para nos sentirmos ligados às per-
sonagens e narrativas, criando experiências e
memórias únicas que melhoram a nossa perspe-
tiva de vermos o mundo e a nós próprios. Uma
vez por ano, materializamos a Cultura Pop num
festival de quatro dias.
De 9 a 12 de dezembro, pela primeira vez no
Parque das Nações, em Lisboa, sob o mote “A
New Hope”.Numa área total de cerca 110 mil
m2, toda a experiência do publico estará con-
centrada num espaço híbrido, englobando a
Altice Arena e toda a sua área circundante exte-
rior, onde estarão instalados Auditórios, o
Mercado Geek, Exposições, Ativações direcio-
nadas ao momento do ano em que decorrerá o
evento, assim como várias diversões para toda
a família. O evento surge renovado e com mui-
tas novidades, com o propósito de inspirar
todos a serem mais felizes e a terem esperança
num futuro melhor. Fica uma nota por parte da
organização.

“O evento é uma experiência inesque-
cível. Ao passares o pórtico e entrares
no recinto, irás encontrar várias zonas
onde poderás iniciar a tua jornada pelo
maior festival de cultura pop do país.
Conhece as ativações de marcas dos
parceiros com atividades e passatem-
pos, vai à Loja Oficial onde terás aces-
so a produtos exclusivos da COMIC
CON PORTUGAL e onde poderás
adquirir o ticket para autógrafos e
fotografias com os mais variados
talentos nacionais e internacionais
presentes no evento, são algumas das

atrações mais escolhidas pelos visitantes.
Visita o Geek Market, onde inúmeras lojas e
artistas expõe e vendem os seus produtos cole-
cionáveis e únicos, como action figures, ilustra-
ções, vestuário, livros, etc. Se procuras uma
experiência ainda mais imersiva, opta pelos
nossos Auditórios onde decorrem as conversas
entre os talentos de Cinema, Séries, Banda
Desenhada, Literatura, Gaming e New Media
com os fãs. Poderás ouvir as histórias de cada
um, as curiosidades dos seus projetos e até
mesmo fazeres uma pergunta diretamente ao
teu ídolo. 
Se adrenalina é a 'tua praia', não deixes escapar
a área Gaming e experimenta as grandes novi-
dades de jogos e consolas/pc das marcas, assis-
te a lançamentos de novidades, torneios e parti-
cipa em concursos. Para os mais pequenos, a
Comic-Con Kids oferece diversas atividades
lúdicas sobre o universo. A tudo isto, junta-se o
Cosplay, que está referenciado por todo o recin-
to. Se não te aventurares a fazer Cosplay podes
sempre assistir ao concurso Heróis do Cosplay
onde impera a criatividade.”



A Companhia Nacional de Bailado (CNB) apre-
senta atualmente no Teatro Camões uma nova
produção clássica, Alice no País das
Maravilhas. Com esta série de espetáculos esgo-
tados, prepara-se para dar a descobrir a progra-
mação de janeiro a julho da presente temporada. 
Ainda antes de iniciar os espetáculos no Teatro
Camões a CNB apresenta Noite Branca, em
Almada, nos útlimos dias de dezembro no Teatro
Municipal Joaquim Benite e em janeiro, no
Porto, no Teatro Municipal do Porto – Rivoli.
Também em  janeiro os mais pequenos podem
assistir ao quarto capítulo de Planeta Dança

novamente em Alamada.
No Teatro Camões vamos poder
assistir a partir de março a um pro-
grama com dois coreógrafos,
Miguel Ramalho, primeiro bailari-
no da CNB e o aclamado Sidi Larbi
Cherkaoui. Symphony of Sorrows
de Miguel Ramalho volta a ser dan-
çado juntando-se Fall de
Cherkaoui. Esta é a primeira obra
deste coreógrafo a fazer parte do
repertório da CNB.
Em abril comemora-se o Dia
Mundial da Dança com La Sylphide
uma das grandes referências do bai-
lado romântico. Entre final de abril

e início de maio a
Companhia dança este
clássico do seu repertório
onde o mundo real se mis-
tura com o sobrenatural.
Em junho é a vez de Olga
Roriz nos presentear com
uma nova criação para a
CNB. Deste Mundo e do
Outro, integra as come-
morações do centenário
do nascimento de José
Saramago e vai inspirar-
se na obra com o mesmo
título da autoria no Nobel
da Literatura.
Os Ensaios Gerais
Solidários que regressa-
ram agora em dezembro

com o espetáculo Alice no País das Maravilhas,
depois do interegno devido à pandemia Covid -
19, continuam em toda a programação. Um pro-
jeto maior da CNB já com 10 anos e que prome-
te continuar a reunir a cultura e a comunidade
em trono da dança e de causas maiores.
O Programa de Aproimação à Dança continuará
também a oferecer aulas e ensaios abertos assim
como as conversas pré espetáculos no foyer do
Teatro Camões.
A programação da temporada 21/22 fica assim
completa e razões não vão faltar para ir ao Teatro
Camões ver a Companhia Nacional de Bailado.
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COMPANHIA NACIONAL DE
BAILADO APRESENTA 
PROGRAMAÇÃO DE JANEIRO A
JULHO NO TEATRO CAMÕES
Uma noite com os coreógrafos Sidi Larbi Cherkaoui e Miguel Ramalho, o

clássico La Sylphide e uma nova criação de Olga Roriz são as propostas

da CNB até julho de 2021.

(c)FilipVanRoe

(c)Ricardo de Brito

(c)Hugo David





Esta visita de estudo decorreu no âmbito do
projeto multidisciplinar que integra as disci-
plinas de Cidadania e Desenvolvimento,
Artes e Português. Para além do interesse nos
murais, em si, foi importante os alunos da
Escola Vasco da Gama conhecerem outra
realidade sócio-económica, que é o Casal dos
Machados, e que, atualmente, faz parte da
freguesia onde estudam, o Parque das
Nações. A Galeria de Arte Urbana da CML,
na impossibilidade de guiar a visita, disponi-
bilizou materiais para consulta e  construção
do roteiro.
O Casal dos Machados, núcleo da
Multiculturalidade, propõe um olhar sobre as
comunidades e as diferentes culturas, cruzando
estes temas com valores prementes como a
liberdade, a diversidade e a igualdade, através
de intervenções de grande escala, em empenas
de edifícios e muros, realizadas pelos três
vencedores do Open Call lançado interna-
cionalmente no âmbito do festival - Juan José
Surace, MOTS e Rocket01 – , e pelas obras
dos Colectivo Rua, D*Face, IAmEelco, Los
Pepes, Mabel Vicentef, Nark, Pedro Podre e
Stom500.

O Festival MURO LX é um festival de Arte
Urbana desenvolvido pela Galeria de Arte
Urbana (GAU) integrada na Direção
Municipal de Cultura da Câmara Municipal de
Lisboa, e teve a sua primeira edição em 2016.
Este festival tem como propósito a promoção
da Arte Urbana em Lisboa, através do apoio à
criação e à execução de novas obras em espaço
público, e difundir os seus autores, nacionais e
estrangeiros. Em cada edição intervêm numa
freguesia da cidade em estreita colaboração
com os artistas e as comunidades.
AS OBRAS
(1) “Atlas, Mostra Alto o Mundo no seu
Ombro” (Fernando Pessoa). Coletivo RUA 
Trabalho do Coletivo RUA, composto pelos
artistas Contra, Draw, Fedor, Oker, The Caver
e Third  Uma intervenção que pretende cele-
brar o mundo, apresentando várias culturas,
desde a imagem de um encantador de ser-
pentes a uma coleção de “cromos do mundo” –
representados pelos retratos de várias culturas
e etnias. Uma obra que oscila entre o realismo
e o cartoon.

(2)“Perspectives”. Mabel Vicentef
Mabel Vicentef é uma artista argentina nóma-
da que viaja por todo o mundo, conhecida
pelas suas pinturas em grande escala de rostos
femininos que se interligam com a natureza,
numa relação de amor, cuidado e respeito.
Através das suas obras pretende chamar a
atenção para os direitos das mulheres, a
desigualdade e as alterações climáticas. Nesta
obra a artista apresenta uma imagem onde
apela a que as pessoas deixem a sua  percepão
nas mãos de outra pessoa para poderem apren-
der uma perspetiva totalmente nova.
“As trevas podem iluminar e no silêncio jazem
as maiores verdades.”
(3) “The world is in your hands” . Rocket01
Rocket01 começou a pintar com spray em
1994 no Norte do Reino Unido, numa cidade
rural nos limites de Sheffield City.
“The world is in your hands é, segundo
Rocket, um desenho que cobre os temas do
festival: “através de uma figura feminina forte,
queria mostrar que o mundo, as suas nações,
culturas e ambientes, estão realmente nas nos-
sas mãos ao segurarmos o globo. Mas, ao
envolver a figura em plantas, mostro que tam-
bém estamos nas mãos da natureza. As plantas
e as flores fazem parte de nós e confiamos pro-
fundamente nelas, isto é demonstrado através
da ligação com o capacete. O grande círculo
ilustra o ciclo da vida, a reciclagem, a reuti-
lização, e os ambientes do céu e do espaço
marinho terrestre. A mulher também usa dois

distintivos, para a paz
e para a reciclagem.”K
(4) “Unity”. Pedro Podre
Pedro Podre é um pintor e ilustrador do Porto.
“O seu trabalho apresenta alegorias trágico-
cómicas sobre a vida suburbana, medos e
incertezas numa era de sobrecarga de infor-
mação.”
“Quando penso em comunidade, penso no
contributo de cada indivíduo para um todo.
Penso também nos bens essenciais que deve-
mos garantir para todos, educação, alimen-
tação, saúde e habitação. Com isso em mente,
criei uma imagem que representa esse envolvi-
mento coletivo, onde várias mãos se unem para
criar uma unidade, resultando numa espécie de
guardião antropomórfico da comunidade.
Este guardião está a segurar/proteger uma
casinha que para mim representa o "Lar", o
porto seguro com as condições que devemos
assegurar para todos.”
(5) “String Quartet”. Juan José Surace
Juan José Surace nasceu em Mar de Plata,
na Argentina, em 1977.
Em 2017 começou a centrar a sua atividade em
intervenções no espaço público e muralismo,
que continua até hoje. 
“A intervenção String Quartet é uma obra que
fala de integração através da cultura, nomeada-
mente da música. Este lugar de encontro, diálo-
go e compreensão entre culturas mostra cinco
animais de cinco continentes diferentes a 

tocarem um instrumento tradicional
de cada região, revela. A ideia do
mural, que tomará conta de uma
empena de um edifício no Casal dos
Machados, é mostrar que a música
requer uma coordenação que fomen-
ta o diálogo e o entendimento entre
culturas. O meu desenho, por ser
realista, aborda a questão da pos-
sível união e integração através da
arte que, lamentavelmente, parece
ser o único ponto de entendimento
entre os povos.” 
(6) Sem título, Nark
Nark começou no graffiti ilegal-
mente, deixando a sua marca, espe-
cialmente com lettering.
Posteriormente passou para os
grandes murais, como o aqui apre-
sentado.  Atualmente, ele cria essen-
cialmente rostos.
O seu gosto pelas artes também se

estende à sua profissão como técnico de con-
servação e restauro; é pós-graduado em con-
servação e reabilitação de interiores e tem um
vasto currículo na realização de trabalhos em
estuque. Realiza obras, em vários suportes e
quase sempre realizados com spray, para expor
e vender em galerias, mas também desenvolve
trabalhos feitos com plásticos, folhas, latas,
pintura em vários suportes, incluindo veículos
e aviões. A tatuagem também faz parte dos
seus interesses, sendo o proprietário de uma
loja de tatuagens e de uma galeria em Mafra.
“As paredes cobrem e isolam os espaços, a cor
dos rostos nos olhos dos preconceitos fazem o
mesmo, são filtros que não nos permitem ver a
realidade, o interior, a beleza da diversidade
humana. somos uma cultura formada por
muitas culturas, com constantes assimilações
que devemos valorizar.”
(7) “together”.  Eelco Van den Berg
Eelco Van den Berg, oriundo dos países
baixos, é um pintor, muralista e ilustrador que
cria paisagens psicadélicas  O seu trabalho é
maioritariamente desenhado à mão e destaca-
se pelo forte uso de cor,num estilo de arte pop
surrealista. Foi nomeado como um dos 10
melhores artistas urbanos de Nova Iorque.
“ A natureza urbana do habitat de animais de
todas as espécies. A diferença, as normas e os
valores pessoais fazem com que seja um
desafio crescer e aprender a ser uma família
para chegarmos juntos ao topo!

FESTIVAL "MURO LX 21” NO CASAL DOS MACHADOS
NP 18 | ARTE

Visita de Estudo da turma A, do 9º ano de escolaridade, da Vasco da Gama, ao núcleo de
Multiculturalidade no Casal dos Machados, no âmbito do festival "Muro LX 21". 
Está prevista, também, a visita de outras turmas do 8º e 9º anos.

Texto e fotos por: 
Artur Pastor (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)
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Senta-se o homem velho, contemplando um
oceano de ideias, enquanto o verdadeiro oceano
o contempla a si. As ondas continuam os seus
movimentos esperados, que ora enrolam para
trás, ora fortemente embatem na praia como
sempre o fizeram – até que esta se transformas-
se de pedra dura, em areia mole. 
Este velho contempla também uma criança que
ali brinca e com ele fala as mais verdadeiras
palavras.
- És rico, meu filho, pois todo este mar te per-
tence. És dono de todos os grãos de areia, de
todas as ideias e de todos os pensamentos por
vir. És leve o suficiente para que mero vento
brando te leve ao mundo da imaginação, e que
de lá não saias por longos minutos, despreocu-
pado que o peso térreo te force à realidade. Que
riqueza essa tua!
E as ondas e o mar continuaram a bater, como
quem persiste com a sua filosofia, ou se rege
por fés fortíssimas. E o menino que outrora
brincava estava mais alto, e passeava-se com
uma jovem.
- És rico também, meu jovem, porque tens
agora toda a energia que te convém. És burro
que nem uma porta. Mas felizmente o mundo é
feito de burros extremamente motivados. És
riquíssimo porque vês hoje, se bem fizeres as
tuas escolhas, que já não és rebento nenhum, e
que este tempo tem de ser gasto na produção de
uma vida ainda por vir. 
E lá persistiam as mesmas ondas, que quase
tentavam falar, cujo movimento falava por si
só. Diziam já de forma repetitiva que estava na
hora, que no fim o mar continuaria aqui – como

sempre, com os seus repetidos movimentos.
Mas, assim que parou de falar este mar de sabe-
doria magnânima, já o rapaz tinha sofrido uma
metamorfose, e era agora adulto, e com peque-
nas criaturas, feitas à sua imagem a seu lado (há
quem lhes chame de filhos).
- Agora já não és só tu. És aqueles que de ti
dependem antes de ti seres. És a versão corpó-
rea da responsabilidade. E a falha deixou de ser
opção. Foi uma troca que sempre é injusta –
essa em que se perde muitos sonhos e possibi-
lidades para que os nossos mais pequenos as
possam vir a ter. Perdemos a criança que deixa-
mos no passado, e o sacrifício apresentou a sua
face. Mas nele, percebemos um pouco mais do
que somos. Perdemos a criança que fomos para
nunca mais a reencontrar, e somos moldados
pelos muitos infortúnios da vida – que esta não
perdoa nem nunca perdoou.
E após este breve discurso, e com o devido e
característico cansaço da idade, lá o velho se
levantou, e carregando-se até ao mar, quase
sentindo a própria água nos pés, obrigou-se a
parar e a admirar a grandeza eterna do azul oce-
ano. Agora, após um longo período de admira-
ção, olhou para trás, e lá estava um velho sen-
tado no mesmo banco de que se tinha levanta-
do. Embora tentasse proferir palavras, estas
enrolavam-se na língua, e não chegavam a sair.
As lágrimas já se confundiam com o próprio
mar, que tão rapidamente fez desaparecer as
lágrimas, como se faz desaparecer uma vida –
uma que sofreu tantas transformações como a
pedra que em areia se torna, mas que se perde
nos muitos grãos de areia moldados pelo mar.

AS REPETITIVAS ONDAS 
DO MAR

De segunda a sábado das 09h às 20h
Domingo das 09h às 14h

Desde 2000 

TEMPO DOS FILHOS por:  João Vieira Castanheira, 18 anos

“- És rico também, meu jovem, porque tens agora toda a energia
que te convém. És burro que nem uma porta. Mas felizmente o
mundo é feito de burros extremamente motivados. És riquíssimo
porque vês hoje, se bem fizeres as tuas escolhas, que já não és
rebento nenhum, e que este tempo tem de ser gasto na produção
de uma vida ainda por vir.” 

Boas Festas e um 2022 
cheio de coisas boas!
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Natal: ser preseNte 
“O Natal não é ornamento: é fermento”
(Tolentino Mendonça)
Estando em Lisboa, longe das minhas raízes, o
Natal é para mim um momento por excelência
de regresso e de família por que espero o ano
todo. As minhas memórias mais remotas estão
povoadas de serões na aldeia, à lareira, com a
mesa cheia de primos e tios que, espalhados
pelo mundo, não via há meses; abraços de sau-
dade e muitas, muitas histórias que conjugam o
verbo «partilhar» e que, ainda hoje, me fazem
sorrir. 
Começo exatamente por aqui, porque foram
estas imagens que me ajudaram a perceber o
melhor do Natal: o regresso, o reencontro, o
afeto.
Todos os anos ouvia o meu pai a pedir que não
gastássemos dinheiro em prendas. E não enten-
dia o pedido; para ser muito franca, até levava a
mal, porque os presentes tinham sido comprados
com tanto empenho, com tanto esforço... Na
minha cabeça, na altura, essa frase era uma
espécie de «balde de água fria» e de desvalori-
zação completa da minha dedicação. Hoje, sou
eu que repito todos os anos o pedido do meu pai,
porque percebi  finalmente que o Natal é estar
com. É partilhar amor. É ser presente, em vez de
dar presente(s).

Num tempo em que o tempo parece escorrer-nos
pelos dedos, em que a voragem toma conta do
nosso dia a dia, em que o calendário do Advento
parece reduzir-se a 24 e a 25 de dezembro, sinto
cada vez mais falta de um Natal vivido por den-
tro. Sinto cada vez mais falta de uma certa len-
tidão que se contraponha à urgência e à vertigem
da publicidade, dos centros comerciais, da black
friday, das promoções, das  filas, dos parques
entupidos, em suma, do consumismo... 
Descobri o prazer de «perder» tempo a fazer em
casa os presentes, a embrulhá-los em pano, a
pensar na decoração da mesa e da casa, a expor
os símbolos do Natal e a recordar o seu signifi-
cado mais profundo. Penso novamente em
Tolentino Mendonça, numa crónica sua:
«Talvez precisemos de voltar a essa arte tão
humana que é a lentidão». É mesmo isto! Tem
sido esse o meu exercício nos últimos anos. Em
contraciclo. Desacelerar. Investir amor e tempo
onde e quando o consumo nos propõe investir
dinheiro e rapidez. E quando houver presentes,
que sejam presentes com propósito, com sentido
e com amor. Menos «ornamento». Mais «fer-
mento».
Aqui fica, por isso, o desafio: fazer do Natal
uma época com menos desperdício, com mais
consciência. O que podemos fazer? Aqui  ficam
algumas ideias, pequeninos gestos.
Decoração
A Natureza é o melhor armazém de decoração
do mundo: galhos, ramos, bolotas, folhas, flo-
res... Galhos caídos apanhados na rua numa
manhã de inverno transformam-se numa coroa
minimalista; laranja desidratada em fatias alter-
nada com paus de canela num cordel — voilà! A
decoração mais bonita num pinheirinho de
Natal. Por isso, faça uma expedição pelo exte-
rior, acredite, não vai voltar de braços a abanar. 
árVOre De Natal 
• Reutilizar a árvore de Natal que tem desde
sempre. 
• Comprar em segunda mão na Internet (encon-
tra facilmente no OLX). 
• Caso não tenha árvore de Natal, pode montar
uma com a ajuda de paus recolhidos no exterior. 
• Pode optar ainda por um «Pinheiro
Bombeiro», um pinheiro de desbaste (cortado
para manter o terreno limpo e prevenir incên-
dios) que pode ser alugado e devolvido, trans-
formando-se depois em biomassa, num circuito
circular. É uma iniciativa nacional que contribui
para a compra de material profissional (com o
apoio da Associação Portuguesa de Bombeiros
Voluntários — APBV). 
• Pode usar caruma, alecrim, folhas de eucalipto
ou de oliveira, rodelas de fruta desidratada,
bolotas, raminhos de alecrim em pequenas coro-
as ou paus de canela já consumidos para decorar
o pinheiro. 
CaleNDárIO DO aDVeNtO 
• Reutilizar molas de madeiras e sacos de papel. 

• Paus e o de linho. 
• Corda, molas e meias antigas. 
Mesa 
Adoro usar ramos, troncos, pinhas, paus de
canela e velas no centro da mesa. A mesa ganha
de imediato alma, contribuindo para um
ambiente quente, acolhedor. Esses elementos
podem ainda ser utilizados na marcação de luga-
res. Escreva à mão os nomes dos convidados;
eles vão adorar esse toque personalizado. Aqui
em casa, uso restos de papel. Reutilize louça,
guardanapos e peças antigas, mesmo que não
sejam todos iguais. Assuma essas diferenças, a
mesa vai ficar cheia de personalidade e história. 
preseNtes DIY 
Dar(-se) (em presente) é sobretudo um ato de
gratidão. Na minha gramática pessoal, tenho
procurado aprender a privilegiar a profundidade,
o sentido, e não a quantidade. Quando falo em
presentes, falo em coisas tão simples como uma
carta de amor, um miminho feito por mim, um
bilhete de gratidão, um poema. Deixo uma lista
com algumas ideias, o meu TOP 10 de presentes
DIY. 
• Frasco de vidro com receita para bolachas com
os ingredientes secos em camadas (válido para
sopas, bolos...). 
• Frasco para banho relaxante com sais de banho
(sal, camomila ou lavanda). 
• Frasco com amêndoas caramelizadas. 
• Frasco com bolachinhas caseiras. 
• Saquinhos para compras a granel feitos a par-
tir de velhas camisas e pijamas. 
• Misturas personalizadas de ervas aromáticas,
especiarias ou chás. 
• Mistura para leite dourado (curcuma, pimenta-
preta, canela, cardamomo...) e para chocolate
quente. 
• Kit para bebida vegetal (garrafa de vidro com
um punhado de frutos secos, duas tâmaras e um
saquinho de pano para filtrar). 
• Kit zero waste: porta-talheres feito a partir de
desperdícios de tecido; talheres; guardanapo de
pano; ou discos desmaquilhantes em crochê. 
A minha parte preferida é mesmo personalizar o
que ofereço. Deixar uma mensagem de agrade-
cimento. Pintar ou escrever à mão nos frascos
ou nos embrulhos. 
OUtras sUGestÕes, seMpre COM
prOpÓsItO, seMpre sUsteNtáVeIs
• Comprar em segunda mão (roupa, livros, arti-
gos de decoração...). 
• Privilegiar e apoiar artistas e projetos locais e
éticos. 
• Oferecer experiências (workshops, exposições,
aulas, passeio literário, atividade desportiva,
entrada num museu, concerto...) que vão ao
encontro do gosto de quem recebe. 
• Oferecer o seu tempo (para organizar a des-
pensa, para uma saída, para uma refeição, baby-
sitting...). 
• Presentes solidários ou contribuição para uma
causa em nome da pessoa. 
• Recuperar objetos antigos com valor senti-
mental (um candeeiro a partir de um antigo cas-

tiçal; dar nova vida a uma cómoda, transfor-
mando-a em móvel de casa de banho...). 
• Um cabaz biológico. 
• Kit de iniciação horta biológica. 
eMBrUlHOs 
Adoro fazer embrulhos. Nos últimos anos, rendi-
me à técnica ancestral japonesa de embrulhar em
tecido, furoshiki. Agrada-me muito saber que
estou, na verdade, a fazer duas ofertas: o embrulho
e o seu interior. Recorro a tecidos antigos, lenços
que deixei de usar, velhos guardanapos de pano.
Tudo serve. No final, acrescento um elemento
natural (um ramo de eucalipto, uma flor seca) e
fica lindo! E gosto tanto de perceber que nunca
haverá embrulho idêntico, que é único. Além
disso, quem recebe nunca antecipa o conteúdo só
pelo logótipo estampado no saco ou no papel de
embrulho, como acontece normalmente com as
marcas e com o grande consumo. 
Além do pano, pode recorrer a: 
• Jornais usados; 
• Pautas de música; 
• Caixas reutilizadas; 
• Papel de embrulho reutilizado; 
• Juta; 
• Rolo do papel higiénico achatado (as extremi-
dades funcionam como abas que se fecham) —
ótimo para peças de menores dimensões. 
Para os acabamentos finais: cordel, fita adesiva
de papel, elementos naturais. 
Em relação aos cartões de Natal, que tal reutili-
zar papel, papelão e cartão? Não deixe de expri-
mir os seus votos, mas se o puder fazer de forma
mais sustentável, melhor ainda. Quem os recebe
agradece e aprecia a criatividade. E o planeta
também. 
Fotos: Daniela Sousa
Decoração: créditos Sara Dinis
Local: Una Create

Crónica de Eunice Maia

Desafio Zero
– dicas de
redução de
desperdício 
Residente no Parque das Nações.

Professora. Fundadora da Maria Granel,

primeira mercearia biológica 100% a

granel e “zero waste store” em Portugal

(2015); criadora do Programa Z(h)ero,

um projeto educativo ambiental de

redução de desperdício para empresas

e escolas; Prémio Terre de Femmes

2019 e autora do livro Desafio Zero –

um guia prático de redução de 

desperdício, dentro e fora de casa.

Descobri o prazer de «perder»
tempo a fazer em casa os 
presentes, a embrulhaA-los em
pano, a pensar na decoracCaBo da
mesa e da casa, a expor os 
siAmbolos do Natal e a recordar o
seu significado mais profundo.
Penso novamente em Tolentino
MendoncCa, numa croAnica sua:
«Talvez precisemos de voltar a
essa arte taBo humana que é a
lentidão». EA mesmo isto! 



Desta vez desafiámos o nosso filho, prestes a
fazer os 18 anos, a fazer sozinho um bolo
vegan que se enquadrasse nesta época de
festas! Não sendo um bolo muito espectacu-
lar visualmente (a nossa exigência e experiên-
cia assim o dizem!) o importante é que ficou
extremamente fofo e muito saboroso.
Estamos a falar de um bolo com caracterís-
ticas muito semelhantes ao bolo típico
Inglês, "Christmas Pudding ou Christmas
Cake". Muito rico, consistente e de sabor
forte que vai humedecendo com o tempo
alterando a sua textura e paladar. Por
experiência sabemos que nem todos os adul-
tos conseguem ter bons resultados com bolos
sem ovos! Por isso, é motivo de orgulho que
o primeiro passo do Daniel está dado, para
ter sucesso também na pastelaria vegan :)
Sobretudo cozinhar é um acto de Amor,
para os outros! E sabemos que o Daniel
tem esse dom, de cozinhar com Amor. A
técnica pode vir depois, aprende-se ao
longo do tempo, o essencial é esta dedi-
cação apaixonada ao acto de cozinhar,
onde o tempo pára e o espaço torna-se
infinito. Um Bom Natal e Boas Festas! E
um 2022 com muita Saúde e Amor!
Paulo e Cláudia

Ingredientes
150 grs. de
farinha
biológica
semi integral;
50 grs.  açú-
car mascavado;
1 colher de sopa de amido;
1 colher de sopa de semente de linhaça doura-
da triturada;
1 colher de chá de fermento;
1 colher de chá de bicarbonato de sódio;
100 ml de azeite virgem extra;
100 ml de sumo de laranja biológica;
Raspa de laranja,
100 ml de bebida de soja ou amêndoas
biológicas;
100 grs. de ameixa preta picada;
50 grs. de sultanas picadas;
50. grs. de nozes picadas;
50 grs. de amêndoas picadas;
50 grs. de fruta cristalizada picada;
1 pitada de sal;
1/2 colher de café de noz moscada;
1 colher de café de essência de baunilha;
1 cálice de Brandy (quase 90% dos brandy´s
são vegan - Courvoisier ou Remy Martin) ou
vinho do Porto (a grande parte não é vegan -
alguns Taylor, Fonseca, Croft, Poças e
Niepoort são).

Preparação
Demolhe numa taça a ameixa, sultanas e as
frutas cristalizadas com o brandy  por 20
minutos. Bata manualmente numa tigela o
azeite, bebida de soja, sumo de laranja e
raspa juntamente com o açúcar,bicarbonato,
fermento, baunilha e semente de linhaça.  
Adicione a farinha, amêndoa, nozes, noz
moscada e por último o frutos demolhados e
mexa envolvendo tudo uniformemente.
Colocar numa forma untada com margarina
vegetal e farinha e assar no forno durante 35
minutos a 180ª C
Decore a gosto com frutos e polvilhe com açú-
car. Este Natal seja consciente e responsável
no consumo, evite o desperdício alimentar, o
aumento do lixo familiar e os consumos
energéticos desnecessários, reutilize sempre
que conseguir e ofereça a quem não tem.

BOLO DE
FESTA - O
MEU
PRIMEIRO
BOLO
VEGAN

Chef Cláudia Salú
M BUTTERFLY -
Vegan Cuisine by
Miss Saigon
www.miss-saigon.pt
#LOOKINGFORABETTER WORLD
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Magical Garden – Alice

Depois de uma estreia em grande no ano passa-
do, o “jardim mágico” está de volta a Lisboa para
mais uma temporada. Se ainda não conhecem,
não percam. Os miúdos vão adorar esta experiên-
cia sensorial com as principais personagens de
“Alice no País das Maravilhas”, o mais famoso
conto do escritor britânico Lewis Carroll. Alice,
o Coelho Branco, o Gato Risonho, a Lagarta
Azul e a Rainha de Copas estão lá todos, gigan-
tes e luminosos, no Jardim Botânico Tropical, em
Belém. Conselho: não se esqueçam dos casacos
quentes e dos gorros em casa porque trata-se de
um percurso noturno e o frio é quase certo. O per-
curso é pontuado por várias esculturas luminosas,
hologramas e efeitos visuais com luzes e lasers
que destacam algumas espécies botânicas tropi-
cais do jardim. Preparem-se para serem surpreen-
didos por vários ambientes sonoros, instalações
multimédia – como uma aplicação de realidade
aumentada que permitirá adicionar magia a um
dos cenários através do telemóvel – e uma proje-
ção de video mapping na fachada do Palácio dos
Condes da Calheta.
Oficina de Natal
Sem ideias para os presentes de Natal? Ponha os
miúdos a tratar do assunto na Oficina de Natal do
Museu Nacional de Arte Antiga. Ensine-lhes que
esta época do ano não tem de ser sinónimo de
consumismo e das consolas da praxe. Nada tem
mais valor do que um brinquedo “Do it yourself”,
neste caso feito a partir de técnicas de impressão
manual. Uma visita prévia ao espólio do museu
promete ativar a criatividade dos mais novos e
fornecer-lhes ideias mesmo giras para criarem
postais, troca-letras, jogos dobrados e até… o
próprio papel de embrulho! Tome nota na agenda
da família: dias 21 e 22 de dezembro.
Visita guiada a dois ao Oceanário
Visitar o Oceanário nunca cansa e há sempre
espécies novas para descobrir. Mas nada melhor

do que ter um educador marinho a guiar o per-
curso e a partilhar histó-
rias e factos que, quan-
do estamos por nossa
conta, nos passam ao
lado. Este Natal ofereça
aos seus filhos a expe-
riência “Visita guiada a
dois”, disponível para
qualquer faixa etária. Eles
vão adorar partir à desco-
berta das mais de oito mil
criaturas marinhas, de
500 espécies diferentes,
que habitam o Oceanário,
acompanhados por quem
as conhece como nin-
guém! Pelo caminho irão
ainda descobrir as
“Florestas Submersas” do
mestre Takashi Amano,
ao som da banda sonora

de Rodrigo Leão, e a instalação artística “ONE –
O Mar como nunca o sentiu”, da artista portu-
guesa Maya Almeida.
O anel do unicórnio – Uma ópera em miniatura
Piccolo Bambino Monte Verde é filho de Bellini
Bel Canto e Faustina Balão, dois cantores de
ópera, e vive ele próprio dentro de uma ópera que
nunca acaba, com a música de fundo de uma
orquestra a pontuar cada gesto seu, desde que
acorda até que se deita. Aborrecido com esta con-
dição, e farto de ouvir ininterruptamente árias,
cavatinas e intermezzos enquanto toma banho, lê
um livro ou faz chichi, o rapazinho sonha com a
possibilidade de vir a ser ilusionista e descobrir o
truque que roube as cantorias das bocas da famí-
lia com um estalar de dedos. Até que no dia em
que os pais de Piccolo celebram as bodas de
prata, o gato de estimação da Mãe, Don Giovanni
al Latte, desaparece misteriosamente. Com a
ajuda da empregada da família, o rapazinho terá
de encontrar o felino para que a dita comemora-
ção não seja arruinada. Pelo meio a orquestra vai
ser hipnotizada, o cão vai fazer de gato e até o
maestro é metido ao barulho. Afinal, na ópera
não há limites para o imprevisto! De 3 a 19 de
dezembro, no LU.CA – Teatro Luís de Camões.
Quebra-Nozes no Gelo
As temperaturas do Campo Pequeno vão descer
abaixo de zero de 8 a 11 de dezembro. Tudo por
causa do espetáculo “Quebra-Nozes no Gelo”,
levado à cena por uma das melhores companhias
de dança no gelo do mundo, a Imperial Ice Stars.
A  ação decorre no século XIX, na casa de Jans
Stahlbaum, que passa a noite de Natal com a famí-
lia e os amigos. Estes são aguardados com grande
expectativa por  Clara, Louise e Fritz,
filhos dos donos da casa. Clara recebe do padrinho
um lindo quebra-nozes em forma de soldado. Os
irmãos, com inveja, tiram-lhe o presente, acaban-
do por estragá-lo. Terminada a festa, todos vão dor-
mir e é então que Clara acorda e vê o Queba-Nozes
ganhar vida… 
Nesta versão no gelo patinadores profissionais
irão dançar ao som da icónica banda sonora de
Tchaikovsky, com acrobacias, saltos vertiginosos
e uma coreografia que vai pôr toda a gente a bater
palmas.
Bons programas!

Os miúdos vão adorar esta
experiência sensorial com as
principais personagens de
“Alice no País das Maravilhas”

Crónica de Catarina Figueira 

Meninos, 
hoje vamos sair!
Sou a Catarina Figueira. Moro no Parque das

Nações desde 2007. Sou Mãe do

António Maria e da Maria Francisca. Trabalho no

Pavilhão do Conhecimento, onde coordeno a área da

Comunicação. Ando sempre à procura de programas para fazermos em família.

Também lhe acontece? Então continue a ler.
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O evento, em coorganização com a Polícia de
Segurança Pública, “Parkour: Desafia-te!” sur-
giu com ideia de promover e organizar uma ati-
vidade com carácter desportivo, com o principal
objetivo de proximidade com a população. 
A Federação de Ginástica de Portugal tem uma
modalidade sob a sua responsabilidade, o
Parkour, que tem todas as características para
cumprir os objetivos propostos, além da ligação
desta modalidade aos valores da inclusão. Foi
assim passada uma tarde no Parque das Nações
onde era possível que qualquer cidadão experi-
mentasse a disciplina defrontando-se com vários
desafios que o Parkour propõe. 
Os objetivos do evento passaram por reforçar a
relação Polícia-Cidadão e impactar a população
para uma atividade desafiante do ponto de vista

motor e mental.
Estiveram pre-
sentes o Atleta
Olímpico Nuno
Delgado como
Chefe de Missão
da Lisboa Capital Europeia do Desporto, o Prof
Carlos Neto como Embaixador do Parkour da
Federação de Ginástica de Portugal, o Chefe
Teixeira da Polícia de Segurança Pública, o
Presidente da Junta de Freguesia do Parque das
Nações Carlos Ardisson e João Chú pela
Federação de Ginástica de Portugal, acompanha-
dos ainda por Vasco Alves como Presidente do
Clube Parque das Nações, Clube este que já tem
as inscrições abertas para prática da modalidade
Parkour.

“PARKOUR: DESAFIA-TE!”
O Parque Tejo encheu-se de participantes, na tarde de dia 23 de outubro, para um evento desafiante que juntou o Parkour e a PSP. 
Estiveram presentes cerca de 200 participantes.

Foi assim passada
uma tarde no
Parque das
Nações onde era
possível que 
qualquer cidadão
experimentasse a
disciplina
defrontando-se
com vários
desafios que o
Parkour propõe. 

Fotografias créditos FGP
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Pedro Araújo

Continua na senda dos bons resultados a nível inter-
nacional sénior no circuito ITF e Chalenger. Em

Outubro, conseguiu vitórias perante o nº 2 do
mundo júnior e sobre o cabeça de série nº1 o
japonês Kaichi Uchida no future de Setúbal.
Em Novembro, sagrou-se vice-campeão
nacional absoluto. Muitos parabéns! 
Lourenço Costa 
Entre finais de torneios uma após a outra
(vencedor e finalista) anda o Lourenço.
Mais trabalho e vai assumir-se como um
dos melhores. 
Inter clubes de sub 10 
A nossa equipa de sub 10 participou no cam-
peonato regional por equipas da ATL. Felipe
(treinador) Ziyu, Tomás, Rita e Joshuah. A
cresceram dia a dia. 

       
         

    
    
       
       

  
      

        
       

ESCOLA DE TÉNIS 
JAIME CALDEIRA
#O TÉNIS É A NOSSA
PAIXÃO!
www.etjc.pt 

No passado dia 17 de novembro, a ACNPN -
Associação Corrida Noturna Parque das Nações, deu
mais um passo em frente na história da sua existên-

cia. É uma existência ainda curta enquanto
entidade, já que só foi fundada em julho de
2019, mas que já conta com um vasto historial

      
        
       

       
        
  
       

        
      

       
      
         
   
     

     
     
        

      
     

      
        
        

      
       

        
       

   
         
       

        
        

     
       
      
       

      
  
       
         
          
        

        
        
        
           

         
      

BALANÇO OUTUBRO-NOVEMBRO

Nos dias 16 e 17 de outubro realizámos uma
etapa do Smashtour nos escalões vermelho e
laranja, do calendário FPT, com 50 inscrições.
Participaram três atletas do clube (com duas
estreias), Bruno Kisslinger, Estevão Teixeira e
Lourenço Abreu. 
Realizámos a I Etapa do circuito social formativo
destinado aos atletas do clube (etapas vermelha,

laranja, verde e juvenil), e contámos com 22
inscrições. Destacamos a boa disposição,
camaradagem, fairplay e a evolução dos
nossos atletas. 
Organizámos a I Etapa do circuito social
Tiago Salgueiro, com 20 inscrições. Um dia
marcado pelo convívio e por jogos muito
bem disputados. 
Concretizámos o V torneio sub 12 e sub 16
Clube Parque das Nações, uma prova do

calendário FPT, com 78 inscrições. Prova
que tem vindo, ano após ano, a aumentar o
número de participantes, o que nos deixa
muito satisfeitos e com desejo de continuar
a melhorar e a chegar a cada vez a mais
atletas.
Os nossos atletas Gonçalo Lages,
Margarida Freitas e Rodrigo Cunha partici-
param nos inter clubes de sub 10, em
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Mini-ténis
Estas aulas são cada vez mais um sucesso.
Traga os seus filhos (dos 5 aos 10 anos). 
Estágios e clínicas de Natal
Vamos ter programas personalizados para
quem quiser melhorar o seu ténis mais rapida-
mente. Saiba como através do 968 021 413.
Apaixonados e corajosos
Se tiveres estes dois predicados aparece, os
nossos alunos das 21h são adeptos do ténis fora
de horas. Não é obstáculo, quando se gosta!

        
      

         
      

        
        

de atividades enquanto grupo de corrida, o
qual se juntou para correr pela primeira vez, em
outubro de 2014, e desde então já percorreu mui-
tos quilómetros, quer a correr, quer a caminhar,
tanto no Parque das Nações como um pouco por
todo o país.
Este novo passo em frente consistiu no primei-
ro ato eleitoral levado a cabo desde a criação
da associação, numa noite que decorreu sem
treinos, mas que foi muito concorrida por parte
dos associados, que quiseram exercer o seu
direito de voto e assistir à tomada de posse dos
novos órgãos sociais eleitos.
Enquanto direção, queremos realçar que a
denominação “tomada de posse” traz consigo
uma terminologia que não pretendemos vin-
car: a posse! Não só porque a associação exis-
te enquanto um todo composto por muitos
indivíduos, mas também porque este processo
eleitoral não representou nenhum tipo de vitó-
ria, e sim uma evolução. Se houve vitória, ela
foi a da vontade dos associados, que não só
permitiram que se desse este passo importante
para a existência da ACNPN, mas que assim

também garantem que o grupo possa não só conti-
nuar a existir, a crescer, mas principalmente possa
solidificar a sua existência.
Mais do que dirigir, faz parte da missão da nova
direção ouvir todos os seus associados e praticantes
de corrida em geral, auscultar as suas necessidades e
tentar levar a modalidade até todos, da forma mais
acessível, diversificada e agradável possível. Os
novos elementos dos Órgãos Sociais da ACNPN, no
conjunto da sua polivalência pessoal e profissional,
somam assim esforços para servir o melhor possível
os objetivos apresentados, propostos para os próxi-
mos anos. 
Assim sendo, a agora renovada ACNPN irá seguir
todos os dias a filosofia original do grupo, durante as
suas atividades ou fora delas, já que é com base na
mesma e no que sempre moveu os seus elementos
que todos esperamos continuar a existir no futuro. 
É importante recordar todos os dias que, acima de
tudo, queremos adotar um estilo de vida ativo, ter
saúde e ser felizes. A corrida é só a “cola” que nos
une!
Obrigado a todos. Daqui para a frente há ainda mais
razões para correr no Parque das Nações!

 

        
      
      

      
     
  
       

      

       
    

    
  

      
      
      

  
        

      

     
        

      
      

         
    

     
       

Monsanto, atingindo os quartos-de-final da
prova. 
O nosso atleta Miguel Oliveira sagrou-se
campeão em sub 14, na vertente pares, no
VIII torneio de Verão do CTTN em Torres
Novas e Open Quinta da Moura. Sagrou-se
igualmente campeão no Torneio Tomar
Open 2021 em sub 14, na vertente singular.
Os nossos treinadores Bernardo Figueiredo
e Bruno Alves estiveram presentes no
Simpósio Nacional de Treinadores de
Ténis, em Vilamoura, a 19 e 21 novembro.
Mais um momento de partilha de conteú-
dos e conhecimentos entre os vários
treinadores da modalidade. 
Por fim, continuamos com algumas aulas
em aberto para crianças nas etapas de mini-
tenis (desde os 4 anos), vermelhos, laran-
jas, verdes, juvenis, adultos e competição. 
Caso tenha interesse em realizar uma aula
experimental envie-nos um email com a
informação pretendida e tentaremos
responder logo que possível.
Venha conhecer-nos. Estamos à sua espera! 
CLUBE PARQUE DAS NAÇÕES, O
CLUBE ONDE TODOS SÃO
CAMPEÕES!!!
CONTACTOS: 
- Coordenação: tenisclubeparquedasna-

coes@gmail.com / 912233589
- Site: www.clubeparquedasnacoes.com/
- facebook.com/EscolaTenisNavigatorsSC/
- www.instagram.com/cpn_tenis/ 
GINÁSTICA

Regressamos em grande, cheios de força e de
vontade de fazer mais e melhor. 
Já estamos a prepararmo-nos para saraus e
provas que iremos participar nesta época.
Mas como nunca é tarde para começar ou
retomar, o CPN tem várias classes e escalões
adaptadas às diferentes idades para desenvolver
as competências essenciais do desporto de forma
lúdica e saudável.
Venham experimentar!
Para mais informações:
geral@navigatorscpn.org | tlm - 915 775 676

Alameda dos Oceanos Lote 43E  (JUNTO AO CASINO LISBOA)
Horário : Terça a Domingo das 12h às 20 - Encerra à Segunda 

Contacto: 211 929 540 - oficinadogelado@gmail.com

Sugestões de Inverno

Crepes Salgados
Crepes Doces 
Waffles

Chocolate Quente
Bolo de Chocolate

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

Boas Festas e um
Delicioso 2022



Em dezembro, de 2020, a Associação
Desportiva Parque das Nações - ADCPN inscre-
veu os ginastas Tomás Lourenço, Inês Nunes,
Miguel Luna Lopes e Gonçalo Parreira nos pro-
cessos de apuramento para a Competição
Mundial por Grupo de Idades (CMGI) de
Genebra, para a Competição Europeia por
Grupo de Idades (CEGI) em Pesaro, Itália e para
o Campeonato da Europa de Ginástica
Acrobática também em Pesaro. 
Entre 10 de Abril e 12 de Junho, de 2021, o Par
Masculino Júnior e o Par Misto Elite Júnior da
ADCPN participaram em cinco momentos de
observação para constituição das Equipas
Nacionais da Federação de Ginástica de
Portugal para o ano 2021. 
Os treinos no clube eram restritos para estes
ginastas e decorriam à porta fechada. 
A 19 de Maio, ainda com os apuramentos para
Pesaro a decorrerem, chegava a Convocatória
para o Campeonato do Mundo e CMGI de
Genebra - o Par Masculino Miguel Lopes/
Gonçalo Parreira tinha assegurado o 1º lugar do
ranking de apuramento de Masculinos 12-18 e o
Par Misto Tomás Lourenço/ Inês Nunes tinha
confirmado o apuramento já conseguido na
época anterior para o escalão 13-20. 
A 24 de Junho os ginastas partiam para Genebra
para a sua estreia em competições em represen-
tação de Portugal. A acompanhá-los a treinado-
ra Mariana Vieira e os Pais dos ginastas que
seguiram toda a competição de perto
Foi a estreia em representação de Portugal para
os quatro “incríveis” da ADCPN e logo no
Campeonato do Mundo (CIGI)!
Após um deslize no exercício de Dinâmico, o
Par Masculino não conseguiu alcançar a final.
Ainda assim recuperaram, com um brilhante
exercício de equilíbrio que lhes valeu a terceira
melhor nota de Equilíbrio- 27.450 pontos.
O Par Misto apresentou dois exercícios “lim-
pos”, garantindo assim o acesso à final.

Terminado o esquema Combinado, alcançavam
o 5º Lugar na sua estreia em competições inter-
nacionais.
De regresso a Lisboa, chegava a 16 de julho a
convocatória para o Europeu…
Os ginastas recebiam, assim, a confirmação do
seu esforço durante todo o processo de apura-
mento e de preparação para o Mundial. Tinham
a oportunidade de melhorar as suas prestações,
agora com mais experiência na bagagem. 
Tinham 11 semanas exigentes pela frente: três
para o Campeonato Nacional, uma de pausa e
sete/ oito semanas intensivas para preparar o
Europeu.
A 24 de Julho, ainda sem descanso depois de
Genebra, os ginastas arrecadavam os títulos de
Campeões Nacionais:
• Tomás Lourenço/ Inês Nunes: Campeões
Nacionais de Pares Mistos Elite Júnior
• Miguel Lopes/ Gonçalo Parreira: Campeões
Nacionais de Pares Masculinos Elite Júnior
Depois de uma semana de descanso do trabalho
de grupo (mas com trabalho de casa individual)
era altura de arregaçar as mangas e enfrentar um
verão no ginásio. Focados, determinados e com
muita vontade de superar as prestações de
Genebra trocaram a praia por 36 horas semanais
entre praticável, colchões e mãozotas…
Os quatro incríveis estavam agora mais prepara-
dos, tinham trabalhado muito. Esquemas vistos
e revistos centenas de vezes, com muita vontade
de apresentar em prova o que faziam no treino. 
Mas nenhum esperava que corresse tão bem.
A CEGI e o Campeonato da Europa (Juniores e
Seniores) decorreram em semanas separadas,
pelo que o Masculino partiu para Pesaro a 21 de
setembro e o Misto uma semana depois, a 27.
No europeu o Masculino começou pelo exercí-
cio mais forte, o de Equilíbrio, e que arranque:
2º Lugar com 27.150 pontos, logo a seguir à
Rússia. 
Mas o verdadeiro desafio viria no dia seguinte

com o exercício de dinâmico. Na lembrança
estava o deslize de Genebra e o desejo de fazer
melhor. E assim foi, no dia seguinte, com o
exercício de dinâmico “limpo”, de novo com
27.150 pontos (a primeira vez que igualaram a
nota de equilíbrio) asseguraram o segundo lugar
all-around!. 
No último dia de competição foram os primeiros
a realizar o exercício da final (combinado).
Mantiveram a 1ª posição da classificação até ao
último exercício, da Rússia, que acabaria por os
passar.
Era altura de festejar! Par Masculino 12-19
Miguel Lopes/ Gonçalo Parreira: Vice-
Campeões da Europa! 
Choviam mensagens de parabéns! Todos
quantos os acompanhavam sabiam do esfor-
ço que tinham feito até aqui! Foi com orgul-
ho que assistiram às cerimónias protocolares,
ao vivo ou por Livestream, quando o Par
Masculino recebia as medalhas!
E ainda foram recebidos no aeroporto por fami-
liares e amigos: Cartazes, cachecóis e bandeiras
de Portugal no ar, todos em festa!
Terminava a semana da Competição Europeia
por Grupo de Idades e Portugal arrecadava já 6
medalhas. Mas havia mais história a fazer.
Na semana seguinte começava a competição
para os Juniores e Seniores. Desta feita o for-
mato era diferente, com finais por exercício. Ou
seja, três finais possíveis: Equilíbrio, Dinâmico
e All-around (Combinado).
O Par Misto Júnior Tomás Lourenço/ Inês
Nunes chegava a Pesaro, ainda a festejar os
resultados dos amigos, com o foco na longa
semana que agora começava. 
Começaram a prova com a qualificação de
Equilíbrio, com um esquema seguro que lhes
valeu o acesso à final na 3ª posição da classifi-
cação. Na final garantiram novamente o terceiro
lugar, atrás da Rússia e Israel, e subiram ao
pódio! 

E o sonho ainda não ia a meio…
O aquecimento para o esquema dinâmico foi o
mais duro de todos. A adaptação à altura do
pavilhão, às luzes, os nervos aumentados com a
pressão da competição… Mas foi com garra que
entraram no praticável e, mais uma vez, conse-
guiram o lugar na final! Era real! Conseguiam
as três finais possíveis, depois da final de equi-
líbrio, o quarto lugar nas qualificações de dinâ-
mico e terceiro lugar na qualificação All-
around!
A experiência dos ginastas veio ao de cima…
Foi com foco e determinação que enfrentaram
as finais de Combinado e de Dinâmico.  E no
final, três Bronzes: 3º Lugar em Equilíbrio, 3º
Lugar em Dinâmico e 3º Lugar All-around! Foi
por três vezes que subiram ao pódio e viram a
bandeira de Portugal e os seus nomes bem no
alto.
Em todas as especialidades choviam medal-
has para Portugal! Foi a melhor competição
de sempre, em termos de resultados, para
Portugal: 19 medalhas! Resultado de muito
trabalho, muita dedicação dos ginastas, dos
clubes, das famílias! A Federação de
Ginástica de Portugal está de parabéns!
Os Pais dos ginastas tiveram a oportunidade de
assistir a tudo de perto e festejar com eles cada
vitória destas semanas incríveis!
A prestação dos dois pares encantou familiares,
amigos e colegas, que por cá acompanharam a
competição em Livestream e pelas redes sociais.
Perguntámos-lhes se fariam algo diferente se
voltassem atrás, a janeiro de 2020…
Agora, para o Par Misto, é altura de reorganizar
a vida, definir outros objetivos, mas com a
ginástica acrobática bem por perto. Deixaram,
por enquanto, a competição, mas mantêm-se no
ginásio, num registo diferente.
Para o Masculino, estão de olhos postos em
Baku, Azerbeijão. É que o Campeonato do
Mundo é já em Março e os ginastas sabem o que
querem: 
“Fazer os melhores esquemas que conseguir e,
se for possível, estar no pódio outra vez.” diz
Gonçalo.
“Continuar a trabalhar, continuar a melhorar e
ser campeão do Mundo!” Diz Miguel.
A ADCPN atribuiu, pela primeira vez desde a
sua fundação, o Diploma de Mérito Desportivo
aos ginastas, como reconhecimento dos resulta-
dos obtidos.
Parabéns aos quatro “incríveis” Tomás Lourenço,
Inês Nunes, Miguel Lopes e Gonçalo Parreira por
mostrarem além-fronteiras o trabalho desenvol-
vido na ADCPN, na Freguesia do Parque das
Nações, em Portugal!
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OS QUATRO INCRÍVEIS 

Foi a estreia em representação de

Portugal para os quatro

“incríveis” da ADCPN 

A ADCPN - Associação Desportiva Parque das Nações conseguiu, através dos seus ginastas Tomás Lourenço, Inês Nunes, Miguel Luna Lopes e
Gonçalo Parreira, o melhor resultado de sempre para a Federação de Ginástica Portuguesa. Fica um diário deste grande feito por parte dos nossos
quatro incríveis! 





PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO NORTE
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