mais perto
INFOMAIL

Com 5 parques infantis no espaço público
e 3 nas escolas públicas da freguesia em
perfeito estado de utilização, a Junta de
Freguesia do Parque das Nações aposta
em acarinhar as suas pessoas. Os parques infantis são lugares de eleição para
famílias e crianças.
Brincar ao ar livre e sempre em segurança são propósitos do compromisso assumido pela JFPN com a população.

Boletim temático da JFPN | n.º 1
março de 2017 | Gestão Urbana

PARQUE

INFANTIL

PARQUE INFA

DO NEPTU

NTIL DA PRAÇ

A DO TEJO

NO

parques caninos

O PARQUE DA ARANHA, um dos
mais antigos da freguesia, com a sua
emblemática ‘aranha de corda” tem como
vizinhos os espaços verdes à beira-rio e
um outro parque contíguo onde pontificam
figuras de animais que fazem a alegria dos
mais novos.
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O PARQUE INFANTIL DO NEPTUNO,
situado na zona sul, foi também
recentemente renovado pela JFPN. A
prazo, poderá ser alargado aqui o espaço
disponível de lazer e brincadeiras.
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A freguesia do Parque das Nações será uma das primeiras
da cidade a ter parques caninos, de razoáveis dimensões.
Vão integrar uma rede municipal de 20 zonas de recreio e
atividades caninas em toda a cidade que a Câmara Municipal de Lisboa pretende criar, a curto prazo. Estão previstas três tipologias de espaços que estão necessariamente
associados às suas dimensões e à malha urbana em que

O PARQUE INFANTIL DA QUINTA
DAS LARANJEIRAS foi intervencionado
para obras que o reequiparam e
embelezaram. Está situado no centro
do bairro, para satisfação de toda a
pequenada.
O PARQUE INFANTIL CASAL
DOS MACHADOS é um dos mais
coloridos do Parque das Nações. Foi objeto
de intervenção profunda no final do ano
transato, a qual o regenerou e reequipou
para alegria das famílias e das crianças.
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O PARQUE INFANTIL DA PRAÇA
DO TEJO, erguido de raiz no final de
2016 graças ao mecenato da empresa
do Pavilhão MEO Arena, é mais um
equipamento para brincadeiras de
crianças até aos 12 anos. Este espaço
está apetrechado para crianças com
necessidades especiais e oferece
diferentes equipamentos de brincadeira em
diferenciados pisos.
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CASAL

OS PARQUES INFANTIS DAS ESCOLAS
PÚBLICAS DA FREGUESIA, Infante
D. Henrique, Vasco da Gama e Parque
das Nações, foram melhorados graças à
intervenção levada a cabo pela Junta de
Freguesia durante os períodos de pausa
letiva.
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se inserem, com áreas desde os 250m² até aos 3.000m².
A JFPN está a trabalhar para que os fregueses tenham
estes espaços disponíveis já no próximo verão.
Esta rede replica a experiência piloto desenvolvida na cidade, no âmbito do Projeto de Requalificação do Jardim
do Campo Grande - Zona Norte, onde foi criado um parque
canino de média dimensão.

bebedouros
Continuam a ser colocados em todo o território da nossa freguesia bebedouros públicos
para pessoas e para animais.
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Começaram a ser colocados por toda a freguesia uma centena de dispensadores de sacos
para recolha de dejetos dos cães quando
passeiam no espaço público. Use-os e não os
desperdice. Cada um de nós pode fazer a diferença! Desde logo, evitando que os dejetos dos
animais sejam deixados na via pública.

registo e identificação
Ter um cão ou um gato requer o seu licenciamento e identificação eletrónica (obrigatória
para os canídeos). O licenciamento de canídeos é realizado entre os 3 e os 6 meses de
idade, sujeita a renovação, e deve ser requerida na sede da Junta de Freguesia aquando
do registo do animal (consulte o site da JFPN:
Serviços/Registo de canídeos e gatídeos).
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Algumas intervenções e projetos
em curso que trazem melhorias
no dia a dia ao Parque das Nações

ACESSOS A ESCOLAS
JARDINS DAS ONDAS
Este é um dos espaços de maior encanto do Parque das Nações. Foi objeto de recuperação pela JFPN, sob coordenação do arquiteto paisagista João Gomes da Silva,
projetista executor, e da sua autora Fernanda Fragateiro. Uma intervenção que só foi
possível graças ao financiamento do Oceanário de Lisboa. Desde janeiro de 2017 que
o Jardim das Ondas está de novo em pleno uso pela população.

Está concluída a construção de escadaria e calcetamento do “canteiro” existente junto à Escola do Parque Nações, zona sul da freguesia. O “canteiro/
talude” existente no local, na Rua Gaivotas em Terra, (foto à esquerda) foi objeto de intervenção com a construção de cinco degraus e calcetamento
da zona envolvente. A intervenção decorreu durante uma semana e encontra-se concluída. Em março é dada por concluída também a nova rampa de
acesso ao jardim de infância da Escola Infante Dom Henrique, (foto à direita) que há muito era desejada pela população.
BANDEIRAS DO ROSSIO DOS OLIVAIS
A renovação da sinalética do Parque das Nações, com substituição de
alguma informação e atualização de outra, prossegue. Num cuidadoso
trabalho da JFPN, as 159 bandeiras de países e organizações internacionais que estiveram presentes na Expo’98 têm agora legendas atualizadas,
identificadoras e equipadas com CR Code - o qual permite aceder a mais
informação através de um smartphone.

MELHOR ILUMINAÇÃO

PASSADIÇOS DOS VULCÕES

ESPAÇOS DE LAZER E ATIVIDADE FISICA

Obras de reparação e substituição do passadiço em madeira, na envolvente dos vulcões, em plena Alameda dos Oceanos estão a decorrer a sul, (nas proximidades do Pavilhão
do Conhecimento). Anteriormente tinham já sido reparados
os passadiços na zona mais a norte, perto da FIL.

O POLIDESPORTIVO DO BAIRRO QUINTA DAS LARANJEIRAS foi um dos equipamentos
para a prática de atividade desportiva que foi renovado nos últimos meses, com novas
vedações, balizas e novo piso, incluindo a renovação do solo à volta do campo.

Obras de substituição de cablagem na Avenida Fernando Pessoa
vão permitir o reforço da energia
existente e a colocação de novas
luminárias. Também o Jardim do
Passeio do Ulisses vai ter novas
luminárias, “LED”. Os candeeiros
do Terreiro dos Corvos foram também intervencionados, de forma
a reforçar-se a sua estrutura de
sustentação. O estado de degradação de grande parte destes equipamentos de iluminação estava a
colocar em perigo a circulação dos
fregueses, pelo que a CML optou
pela colocação de peças de reforço
nas colunas dos candeeiros.

ECOPONTOS SUBTERRÂNEOS
Para facilitar a deposição e recolha de resíduos urbanos, de forma mais
higiénica, foi instalado um sistema de ecopontos subterrâneos na Avenida da Peregrinação, zona norte da freguesia. Este equipamento vem
complementar e reforçar o sistema de recolha pneumática instalado
nesta zona da freguesia do Parque das Nações.

O POLIDESPORTIVO DO BAIRRO CASAL DOS MACHADOS localiza-se na zona poente,
relativamente perto da Biblioteca David Mourão-Ferreira; integra uma área de lazer, com bancos e
mesas para convívio e jogos entre a população, equipamentos que foram recentemente renovados.

Nos espaços ao ar livre, no Parque das Nações, há APARELHOS BIO SAUDÁVEIS. São sete no
Parque Tejo, frente ao rio; há-os também no Passeio do Neptuno, (na foto) zona sul; e ainda no
novo espaço de lazer à entrada do bairro da Centieira (cruzamento com a Avenida Pádua).

