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Compromisso em tempo de aniversário

José Moreno

Presidente da Junta
de Freguesia do Parque
das Nações

Completa-se no próximo dia 22 o segundo aniversário da posse e instalação dos
Órgãos da nossa freguesia.
Se o primeiro ano de atividade da Junta
esteve, como não poderia deixar de ser,
focado na instalação dos Serviços, no segundo o foco já foi a reposição do elevado
padrão de qualidade urbana do Parque
das Nações. É visível a olho nu, quando
se começa a reparar o estado de degradação acumulado ao longo dos anos por
desgaste natural de equipamentos, falta
de manutenção estrutural dos mesmos
e, em alguns casos, erradas opções na

escolha equipamentos ou materiais, certamente motivadas pelos prazos apertados
para as decisões.
A gestão da Junta de Freguesia do Parque
das Nações, não se esgota no espaço público. A diminuição das assimetrias entre
os vários bairros, apesar do muito que ainda há para fazer nesse campo - e irá ser
feito -, é já visivel na substancial melhoria
dos padrões de limpeza e manutenção
do espaço em geral nos bairros da zona
poente.
Já o elevado padrão de qualidade do espaço urbano do Parque das Nações, que
constituiu um dos objetivos fixados pelo
legislador, através do qual se pretende
afirmar a nossa cidade e a sua área metropolitana como uma grande centralidade
europeia, apesar dos reconhecidos pro-

estudos por parte de académicos de todo
o mundo.
Esta é uma batalha que não podemos
perder, nem perderemos. O Parque das
Nações tem de continuar a ser a mais
moderna centralidade da nossa cidade e
uma das mais atrativas, não apenas pelos magnificos espaços públicos de lazer
mas também para o investimento. E isso
só se alcança, mantendo esse elevado
padrão de qualidade.
Por estas razões, este foi o nosso desafio
do segundo ano de mandato e continuará
a se-lo nos anos subsequentes.
Mais do que uma promessa, este é um
compromisso que, garantidamente, vos
asseguro que será cumprido. São já, de
resto, muitos os sinais de que assim será.

gressos, está longe do patamar que se
deseja. No último ano foram realizados os
concursos e procedimentos que permitem, progressivamente, alcançar os nossos objetivos, conforme poderá constatarse na vasta informação disponibilizada nas
páginas seguintes.
Esse é o nosso paradigma. Dele não nos
iremos afastar, por ser esse o interesse
não apenas da Junta de Freguesia e da
Câmara Municipal de Lisboa mas do próprio país.
É que o Parque das Nações não pode
perder, de forma alguma, as caracteristicas e a qualidade que o tornaram atrativo para as grandes empresas nacionais e
internacionais que aqui se têm instalado,
fazendo da nossa freguesia o maior centro
de empregabilidade da cidade e objeto de
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António Silva

Presidente da Assembleia
de Freguesia do Parque
das Nações

Conhecer bem para Governar melhor
Foi apresentado publicamente, no início
do passado mês de setembro, o resultado dum estudo sobre a realidade social da
nossa freguesia. Foi realizado pela Junta
de Freguesia em parceria com um grupo de investigadores duma Universidade
portuguesa. É um estudo que, ainda que
revelando algumas limitações, é muito válido, importante e meritório. Na verdade,
só se pode decidir e governar bem se se
conhecer bem a realidade que se governa. É, portanto, assim, uma ferramenta de
trabalho importante para os órgãos autárquicos, mas também para as diversas entidades, associações sociais, recreativas,
culturais, religiosas e forças vivas em geral
da nossa freguesia.
O Diagnóstico Social da Freguesia do Parque das Nações tem informação e matéria
suficientemente interessante e geradora

Ficha técnica

da nossa satisfação, pois, por um lado,
apresenta, globalmente, indicadores socioeconómicos melhores do que os que
se verificam em Lisboa e no país, mas,
por outro lado, revela também algumas
realidades que deverão merecer a nossa
preocupação, espírito de solidariedade e
iniciativa. Falo da considerável assimetria
social entre a zona Poente e as zonas
Norte e Sul da freguesia. Sobretudo se
nos centrarmos no nível do desemprego
(13,1% na zona Poente, por comparação
com 3,9% e 4,5% nas zonas Sul e Norte,
respetivamente), na escolaridade (57% da
população da zona Poente tem uma escolaridade até ao ensino básico, por comparação com quase 80% da população da
zona Norte que tem uma escolaridade ao
nível do Bacharelato ou superior), no nível
baixo de rendimento (33% da população

da zona Poente vive com um rendimento mensal inferior a 500 euros€líquidos por
mês, o que nos faz pensar como é possível) e, por último a segurança (é na zona
Poente que se ouve e se presencia mais
frequentemente atos de violência – 10%
pelo menos uma vez por mês). Estas são
feridas sociais que perante as quais não
podemos ficar indiferentes e refugiados na
nossa zona de conforto.
Exige-se, agora mais do que nunca, perante este cenário, que os órgãos autárquicos desenvolvam mais e de forma mais
eficaz, planos de ação e políticas sociais
que aproximem as gentes da nossa freguesia. Que reduzam as assimetrias socioeconómicas e o nível de pobreza dos
nossos fregueses.
Vivemos hoje uma crise humanitária europeia, senão à escala global, onde a ex-

clusão social é uma realidade marcante.
É fundamental, perante isso, que nos interroguemos, todos, sobre o nosso papel na sociedade. Já não basta afirmar e
desenvolver políticas que promovam a
inclusão. Temos que promover, ativamente, todos, políticas de comunhão. Políticas
geradoras duma verdadeira globalização
do Serviço e da Solidariedade. Políticas
que defendam os valores e a dignidade do
Homem. Como alguém chamou e bem, a
promoção da política dos 3t’s: Terra, Teto e
Trabalho para todos. É preciso fazer mais.
Todos os dias. Todos nós.
Temos por obrigação refletir e responder,
pelo menos para nós próprios, sobre o
que é que estamos a fazer para a construção duma freguesia mais justa e solidária,
criando uma verdadeira Comunidade no
Parque das Nações. Fica o desafio.
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Parque das Nações
escolhe políticas para as pessoas
O Diagnóstico Social da Freguesia do
Parque das Nações está traçado. Os
resultados dos inquéritos, realizados
pela Universidade Lusófona, são claros
quanto às prioridades dos residentes
da mais nova freguesia do país.

segurança

37%
manutenção do
espaço público

70,5%
A manutenção do espaço público, o
reforço da oferta de serviços de saúde pública, a segurança, o reforço de
estabelecimentos de ensino público, a
limpeza urbana e o vandalismo fazem
parte do top das preocupações dos
moradores.
O estudo desenvolvido pelo centro de
investigação da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
(ULHT) para a Junta de Freguesia do
Parque das Nações, obedeceu a metodologias de natureza científica.
Durante os meses de maio e junho
foram realizadas entrevistas de rua,
baseadas num inquérito, com uma
distribuição proporcional pelas três
zonas charneira da freguesia do Parque das Nações: Norte, Sul e Poente.
Considerando que o universo de eleitores residentes na freguesia ronda os

18.700 indivíduos, estipulou-se uma
amostra mínima correspondente a
10% deste universo como meta para
a constituição da amostra, por forma a
garantir uma maior representatividade.
Foram obtidos 2229 inquéritos válidos,
dos quais 27,3% é residente na zona
Poente, que inclui o Casal dos Machados, o Bairro do Oriente, Estrada
de Moscavide e a zona da Centieira;
30,13% é residente na zona Sul, incluindo a Marina da Expo e arredores;
e 42,61% é residente na zona Norte,
que vai desde a foz do Rio Trancão até
às Torres de São Rafael e São Gabriel,
Torre Vasco da Gama e os arredores
junto à sede da Junta de Freguesia.
A análise comparativa entre as três
zonas, revela as assimetrias económicas e sociais coexistentes no território. Neste contexto, a zona Poente
regista maior vulnerabilidade. Menor
formação, salários mais baixos, maior
precariedade de emprego e índices
mais elevados de desemprego.

falta de escolas ou
estabelecimentos
de ensino

36,1%
falta de um
centro de saúde

41,4%

Nestes indicadores, as zonas Norte e
Sul apresentam indicadores acima da
média nacional.
Todavia, há uma realidade que não é
evidente na análise estatística, mas
que foi perceptível pelos investigadores, nomeadamente a existência de

situações de pobreza, ou de casos
de violência doméstica. As duas situações não estão confinadas apenas
a uma zona do Parque das Nações,
mas a dimensão dos dois fenómenos
sociais carece de um estudo mais
aprofundado.
Consciente desta realidade, o presidente da Junta de Freguesia do Parque das Nações, José Moreno, faz
questão de sublinhar que o Diagnóstico Social é mais uma etapa para o
conhecimento da realidade socioeconómica da freguesia, à qual se acrescentam o contacto com a população
na resolução dos seus problemas e
um saber consolidado pelo trabalho
diário no terreno.

problemas com a
gestão de lixo e a
limpeza urbana

32,2%
A apresentação pública do Diagnóstico Social do Parque das Nações
reuniu cerca de uma centena de pessoas no dia 3 de setembro no Pavilhão do Conhecimento, um espaço
simbolicamente escolhido para sublinhar a importância do estudo para
o planeamento de ações futuras.
Na abertura da sessão, o Presidente
da Câmara de Lisboa elogiou a iniciativa da mais jovem Junta de Freguesia
do País e a sua parceria com uma instituição universitária, como um exemplo a seguir.
Fernando Medina sublinhou, também,
a necessidade de detalhar uma realidade que não aparece, com evidência, nos números e das estatísticas.
Neste contexto foi reafirmada a intenção da autarquia em manter o bom
ritmo da requalificação do espaço

público no Parque das Nações, sem
esquecer outros temas igualmente
importantes, como o desenvolvimento
da escola pública e dos serviços públicos de saúde.
Em sintonia com esta linha de pensamento, o Presidente da Junta de Freguesia do Parque das Nações afirmou
que “a nossa obrigação agora é aprofundar e ir ao encontro da realidade
que se esconde atrás dos números”,
em particular em áreas como “a pobreza, solidão, violência doméstica,
o abandono escolar e até o emprego
precário”. Porque estas são realidades que as famílias tendem a esconder do olhar público. José Moreno reforçou a missão inclusiva da Junta de
Freguesia, que “tem como objetivo último garantir a qualidade de vida dos
residentes no Parque das Nações,
quer habitem na zona Norte, Sul, ou
na zona Poente.
O debate público, liderado pelo jornalista Joaquim Franco, teve a participação de um especializado painel de
oradores, composto por Helena Roseta, Isabel Jonet e o prof. Joaquim
Seixas. Todos os participantes fizeram
questão de elogiar o trabalho realizado pela equipa da JFPN em parceria
com a Lusófona, em particular a coordenação da equipa da Ação Social,
liderada por Conceição Palha.
É justo relevar em todo o processo
a colaboração do eleito pela CDU,
Jorge Alves, bem como os apoios do
subcomissário Nuno Marques da 40ª
Esquadra da PSP, do padre Paulo
Franco, da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, da Associação
de Moradores e Comerciantes do
Parque das Nações, da Associação
Amigos e Idosos da Quinta
das Laranjeiras e da Associação de
vandalismo
Pais da Escola Parque das
Nações.

29,5%
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A oferta educativa da Freguesia do Parque das Nações foi desde o
primeiro momento uma prioridade.
Com o aumento das transferências de competências para as Juntas,
foi criada uma janela de oportunidade para o desenvolvimento de
um programa educativo de proximidade, que vai ao encontro das
necessidades dos jovens e das suas famílias. Este facto constitui,
também, um acréscimo de responsabilidade por parte dos executivos das
freguesias.
A prioridade à Educação foi assumida pela JFPN com espírito de
missão, mas também com a abertura necessária para a concretização
de uma oferta que vá para além dos bancos da escola e garanta uma
real igualdade de oportunidades. Essa convicção foi o motor para
a antecipação do ano escolar com um programa próprio. Sim! Nós
antecipámos..
O desenvolvimento e preparação dos nossos jovens, frequentadores da escola pública, exige respostas que conjugem o
conhecimento com a criatividade. O trabalho das equipas de monitores das AAAF/CAF, no dia a dia, é a maior prova de que
não desistimos das novas gerações.
Nesta edição da PARque fazemos a síntese desse trabalho e avançamos para uma nova etapa de apoio solidário às famílias
mais fragilizadas.

Mais genica
na matemática AAAF/CAF
A adição de jogos aquáticos na Piscina do Oriente,
conta para a matemática? E a multiplicação de
braçadas? A resposta da Junta de Freguesia do
Parque das Nações traduziu-se num projeto de
atividades integradas entre os pelouros da Educação
e Desporto, realizadas nos programas CAF em Férias.
Estas iniciativas vão ter continuidade na oferta
educacional e desportiva para o período 2015/2016.
As obras de requalificação da Piscina do Oriente,
ajudaram a reforçar os parâmetros de qualidade
deste equipamento.
Mais, melhor e com muita genica. É a aposta na
formação de jovens saudáveis, mais focados e
preparados para os desafios futuros.

4
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Criatividade

As atividades diárias das equipas das AAAF/CAF
desenvolvem-se com estudo e criatividade. Os jogos
de concentração, os trabalhos em equipa, a partilha
de conhecimentos e experiências dos mais novos fazse de forma natural, tolerante e generosa.
Os nossos jovens aprendem de forma criativa e

divertida. Os nossos monitores enriquecem-se com
a curiosidade, a espontaneidade e a energia das
crianças.

Todos ficam a ganhar!
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Aprender com os
Pare! Escute! Aprenda com os mais novos. Os alunos da CAF
não querem deixar o futuro por mãos alheias e começam já,
hoje, a dar exemplos de mobilidade suave, sustentável.
Eles são os primeiros a tirar a bicicleta da arrecadação para a
utilizar como um agradável meio de transporte para a escola.
Os pais vão atrás, claro, e entram no comboio CicloExpresso
do Oriente, que parte todas as sextas-feiras do Terreiro dos
Corvos, para mais um percurso inter-escolas.

Não se atrase. Entre no comboio da sustentabilidade
O assunto é sério. Na Semana Europeia da Mobilidade os alunos da CAF das Escolas Vasco da Gama, Parque das Nações
e Infante D. Henrique, fizeram uma Operação Stop aos auto-

O novo programa social de apoio às famílias “+ Futuro no
Banco da Escola” assenta no trabalho integrado entre as
escolas, as AAAF/CAF e as equipas de Ação Social da
Junta de Freguesia do Parque das Nações.
A JFPN decidiu desencadear iniciativas conjuntas e complementares às respostas sociais das escolas, através de
um programa de intervenção pró-ativo, que envolve os

+

novos

mobilistas que atravessavam as passadeiras de peões junto
aos equipamentos de ensino.

Excesso de velocidade, nem pensar
Os super-heróis do mimo (avó) e das brincadeiras (os filhos)
não têm superpoderes para travar o automóvel.
A surpresa dos adultos foi maior quando foram avaliados pelos
conhecimentos do código da estrada e regras de segurança
rodoviária. Quem passou no exame teve direito a um Smile.
Esta acção, bem como todas as iniciativas da Semana Europeia da Mobilidade foram desenvolvidas em cooperação entre
a equipa da mobilidade da JFPN e os monitores da CAF, com
o apoio da 40.ª Esquadra da PSP.

diferentes intervenientes (professores, encarregados de
educação, Associações de Pais e a Junta de Freguesia).
O objetivo é claro: evoluir para uma sociedade onde todas as crianças tenham igual oportunidade de crescerem
felizes.
Veja com detalhe este projeto na página 6.
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+ Futuro no Banco da Escola

Os pelouros da Ação Social e da Educação apresentaram, no dia 01 de outubro,
às escolas do agrupamento Eça de Queiroz e às Associações de Pais o programa
+ Futuro no Banco da Escola.
A vogal Conceição Palha traçou a linha
de rumo do projeto, que tem como objetivo proporcionar apoio social a famílias
em “vulnerabilidade social”, trabalhando o
problema a partir da criança. “É ela o nosso foco. É ela o garante do futuro”.
Da parte das escolas e dos pais foi assumido o empenhamento no reforço de
ações integradas.
A JFPN decidiu desencadear iniciativas
conjuntas e complementares às respostas sociais das escolas, através de
um programa de intervenção pró-ativo,
que envolve os diferentes intervenientes
(professores, encarregados de educa-

ção, Associações de Pais e a Junta de
Freguesia). O objetivo é claro: evoluir para
uma sociedade onde todas as crianças
tenham garantida à partida a igualdade
de oportunidades, independentemente
do meio económico ou social das suas
famílias.
A Junta de Freguesia do Parque das
Nações tem hoje em pleno funcionamento um conjunto de respostas sociais capazes de minimizar ou mesmo
solucionar muitos dos problemas das
nossas famílias em situação de maior
vulnerabilidade.
O Programa “+ Futuro no Banco da Escola” destina-se aos filhos de residentes
no Parque das Nações, que frequentem
o ensino público da freguesia, e integrem
agregados familiares sinalizados pelas
escolas. No entanto, não ficaremos de

olhos vendados em relação às crianças
de agregados não residentes na freguesia, cuja situação seja considerada crítica.
Nestes casos, será realizado um primeiro
diagnóstico, no Gabinete de Apoio Social
(GAS) e encaminhado o processo para as
entidades competentes.
O projeto + Futuro no Banco da Escola
desenvolve-se em três etapas:
Nas Escolas – Detetado o problema
numa criança devem ser encaminhados
os Encarregados de Educação para uma
conversa/entrevista com os Serviços Sociais da Junta de Freguesia do Parque
das Nações.
O Encarregado de Educação - Marca entrevista social junto do Gabinete de
Apoio Social (GAS) da JFPN, através do
preenchimento do “Requerimento de pedido de apoio social” e fornecimento de

todos os dados necessários ao apuramento da situação económico-social do
agregado familiar.
O Gabinete de Apoio Social (GAS) Analisa o pedido e faz o diagnóstico do
agregado familiar, a partir da criança;
Atribui as respostas sociais adequadas à
situação de forma a minimizar os problemas detetados;
As famílias do Parque das Nações que
integrarem o programa + Futuro no Banco da Escola podem beneficiar cumulativamente de apoio jurídico, do Fundo
de Emergência Habitacional, do Fundo
Social de Freguesia, do apoio ao pagamento dos AAAF/CAF e dos acessos à
Piscina do Oriente, de cuidados de saúde
primários no Gabinete de Enfermagem e
no Gabinete de Psicologia e ainda da Loja
Solidária.

Fado e o trinado das guitarras
a Oriente
Numa iniciativa conjunta das Freguesias Parque das Nações, Olivais,
Beato e Marvila De 31 de Outubro
a 28 de Novembro as freguesias da
zona Oriental de Lisboa, nomeadamente Parque das Nações, Olivais,
Beato e Marvila vão ouvir os trinados
das guitarras portuguesas no acompanhamento dos fadistas amadores.
A primeira Gala de Fado Amador da
zona Oriental de Lisboa, promete dar

6

que falar. A iniciativa das freguesias
vai mobilizar os talentos dos bairros
para uma causa maior, o apoio a famílias carenciadas.
As eliminatórias estão marcadas para
os dias 31 de outubro (Marvila), 7 de
novembro (Beato), 14 de novembro
(Olivais) e 21 de novembro (Parque
das Nações). A Gala Final realiza-se
no dia 28 de novembro, nos Olivais.
Dirija-se à sua Junta de Freguesia

para conhecer os programas e regulamentos.
As entradas para as diversas eliminatórias e para a Gala Final são pagas
através da doação de géneros alimentícios não perecíveis.

É justo afirmar que nesta Gala do
Oriente se canta o fado com o coração.
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Obra a obra o Parque das Nações melhora!

As obras de requalificação urbana no
Parque das Nações já deixam uma marca
visível no território. Passo a passo a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal de
Lisboa estão a fazer as intervenções estruturais que há muito eram reclamadas.
De cada vez que se levanta um passadiço, uma estrutura, ou se repara um lago
ficam a olho nu os sinais de deterioração
acumulados durante anos. Cada intervenção, exige mais meios e mais trabalho
o que significa, em alguns casos, esperar
um pouco mais para ver o resultado final.
Mas compensa.
Durante o mês de outubro a equipa da
Gestão Urbana da JFPN vai multiplicar
ações em todo o território. Enquanto
as centenas de espécies aguardam
em viveiro a altura certa para serem
plantadas, há ainda muito para fazer

nos espaços verdes e jardins.
Está a ser renovado e aumentado o sistema de rega capilar, ou seja, a rede que
chega às 89 parcelas de espaços ajardinados da responsabilidade da Junta de
Freguesia do Parque das Nações. Por
seu lado, a Câmara Municipal de Lisboa
está a renovar o sistema de bombagem
primária do Cabeço das Rolas.
Um pouco por todo o território, de Nascente a Poente, a JFPN está a realizar as
limpezas dos jardins, corte de espécies
invasores e manutenção dos relvados. A
presença das equipas no terreno permite
também fazer um levantamento exaustivo das ações de manutenção secundária e intervenções ocasionais na poda de
palmeiras.
Estão em curso obras nos Jardins Garcia D’Orta, da responsabilidade da JFPN.

Nos Jardins do Ulisses, a CML já procedeu à reparação dos caminhos de água.
As intervenções da Junta de Freguesia
do Parque das Nações são também visíveis na reparação e reabilitação de equipamentos.
No Jardim da Música foram recolocados
os instrumentos que tinham sido alvo de
roubo e vandalismo, poucas semanas
após a sua reinstalação. É a terceira vez
num curto período que são feitas reparações no Jardim da Música. Recorde-se
que a recuperação deste equipamento
lúdico faz parte da parceria assinada entre a JFPN e a Música no Coração.
Nas três escolas da freguesia, na preparação do ano letivo, foram realizadas
obras de limpeza e manutenção e substituição de estruturas deterioradas (portas,
vidros, canalizações, fechaduras).

Na requalificação do espaço público
a JFPN tem também investido na
recolocação de pilaretes e guardas
metálicas e repavimentação da calçada.
Em parceria com a CML têm sido feitas
campanhas para a remoção dos grafitti.
Mas não ficamos por aqui. Apesar dos
resultados de qualidade na varredura e
lavagem das ruas, estas ações mantémse no dia a dia, colocando o Parque
das Nações no top das freguesias mais
limpas de Lisboa.
À medida que a CML avança com a requalificação de passadiços, lagos e estruturas da sua tutela, a JFPN entrará no
terreno para complementar com a manutenção dos jardins.
Com determinação e serenidade, ouvindo os fregueses, vamos conseguir recuperar o Parque das Nações.

Festival de Bandas de Garagem Parque das Nações

CONCERTA-TE! Estão abertas as inscrições
A Junta de Freguesia do Parque das Nações vai organizar o seu primeiro Festival
de Bandas de Garagem.
Se tens entre 16 e 24 anos e habitualmente tocas numa banda musical com os teus
amigos. Se resides e/ou trabalhas no Parque das Nações. Junta-te ao movimento
CONCERTA-TE e inscreve o teu grupo no

Festival de Bandas de Garagem.
Os candidatos podem consultar os regulamentos no site da Junta de Freguesia do
Parque das Nações. De 15 de outubro a
20 de novembro estão abertas as inscrições em www.jf-parquedasnacoes.pt.
Basta que um dos elementos da banda
reúna os requisitos obrigatórios, para va-

lidar a inscrição da banda.
Os candidatos devem apresentar músicas
originais.
As oportunidades e o prémio final são irrecusáveis.

Do que estás à espera?
CONCERTA-TE!
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“Agora, tenho o sentido da liberdade!”
Filomena Marçal é a mais recente participante no programa Parque Saudável. Ela
e o DOG, o Golden Retriever imediatamente adotado pelo grupo que, de segunda à
sexta, troca as quatro paredes da casa pelo exercício ao ar livre
Reformada do Banco de Portugal há cinco meses, Filomena é uma
mulher “feliz, feliz, feliz!”. Não precisava repetir a palavra, os olhos e
o sorriso bastavam para definir o seu estado de espírito nesta fase
da vida.
As três semanas de atividade no programa Parque Saudável merecem uma avaliação espontânea e entusiasta. “Isto é fabuloso. A
JFPN proporciona ginástica, zumba e caminhadas com dois professores, qualificados, maravilhosos. São professores que planeiam e
adaptam os exercícios a cada um, que se preocupam em treinar, a
memória, a coordenação motora, a concentração.”
Os professores são o Rui Coelho e o Tiago Salgueiro, tratados pelos participantes do Parque Saudável como amigos. Os amigos que
contribuem para momentos de felicidade. Os amigos que ajudam a
romper com o isolamento.

Não troco isto
por nenhum
ginásio ou SPA
Essa é uma palavra que não entra no léxico de Filomena Marçal. “ É
uma bênção podermos sair de casa e ter, gratuitamente, momentos
que são mais do que exercício físico, num espaço verde como este,
junto às águas tranquilas do Tejo.”
Esta jovem reformada tem recebido convites de amigas para inscrição em ginásios. “Não troco isto por nenhum ginásio ou SPA. Aqui
sinto-me livre. Tenho o verdadeiro sentido da liberdade.”

“Não passo sem a ginástica
e as caminhadas”
Georgete Claro é uma força da natureza.
65 anos habituados a muitas caminhadas de vida, com obstáculos pelo meio.
Nada que lhe tire a energia contagiante.
É uma fã do Parque Saudável desde o
primeiro dia. “Faço uma caminhada desde a zona poente até aqui (casa do Ar-

www.jf-parquedasnacoes.pt

boreto) e se for preciso ainda vou até ao
Parque do Trancão.
Não há nada que a impeça de às segundas quartas e sextas ir à piscina do
Oriente, às terças e quintas fazer a ginástica junto à casa do Arboreto e nos
intervalos ainda fazer longas caminha-

das, sozinha ou acompanhada.
“Vivo bem com a minha idade e nem
as próteses no joelho e na coluna, ou a
próxima operação, me tiram os momentos de alegria com este grupo. “
Georgete Claro é um exemplo de vitalidade e determinação.
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