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Planear estrategicamente o futuro

José Moreno

Presidente da Junta
de Freguesia do Parque
das Nações

A Junta de Freguesia do Parque das Nações vai divulgar no início de Setembro os resultados do Diagnóstico
Social contratualizado com a Universidade Lusófona.
Desde já fica o nosso agradecimento aos residentes do
Parque das Nações pela forma como aceitaram colaborar nos inquéritos realizados pela equipa de investigadores.
É legítimo questionar porquê a realização de um
levantamento exaustivo com a caraterização económica e social da freguesia?
Estabilizado o processo de criação e instalação da
JFPN e num momento em que começam a entrar numa

fase de concretização as empreitadas e contratações
necessárias para dar as respostas mais urgentes aos
fregueses, consideramos que era essencial pensar e
planear estrategicamente o futuro da mais jovem freguesia do País.
O Parque das Nações foi desde a sua génese, como
é do conhecimento de todos, um território dividido por
dois concelhos, Lisboa e Loures. Os dados estatísticos
refletem contextos que não correspondem à realidade
do novo território.
Era por isso fundamental ter um conhecimento mais
detalhado da malha socioeconómica da nova freguesia. Porque só desta forma é possível planear a prazo

as respostas, que vão ao encontro das expectativas dos
cidadãos que vivem e residem no Parque das Nações.
A caracterização da freguesia permitirá ainda trabalhar
uma matriz identitária capaz de unir a comunidade e
reforçar o valor cultural económico e simbólico de um
espaço, que é parte importante de uma cidade competitiva no ranking internacional.
Esta tessitura mais fina irá certamente ajudar ao desenvolvimento de políticas de proximidade num território
com muitas tonalidades sociais.
A qualidade do Parque das Nações, em todas as suas
vertentes, exige-nos uma reflexão que não se contenta
com a espuma dos dias.
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António Silva

Presidente da Assembleia
de Freguesia do Parque
das Nações

Assembleia de Freguesia e Junta de Freguesia

Orgão Deliberativo e Orgão Executivo
Com frequência vários fregueses me
abordam, ao saberem da minha função de Presidente da Assembleia de
Freguesia do Parque das Nações, para
me questionarem ou simplesmente manifestarem a sua opinião e apreciarem
algumas atividades e trabalhos desenvolvidos ou em curso pelo Executivo da
Junta de Freguesia. Até aqui tudo bem
e é bom que assim continue. No entanto, a questão que me colocam é “o que
estão a fazer?”, acreditando que estão a
falar com o próprio Presidente da Junta
de Freguesia.
Após alguma explicação e clarificação
sobre a distinção entre estes dois órgãos e suas competências, constato
que, de facto, ainda existe considerável
confusão e desconhecimento sobre es-

Ficha técnica

tes órgãos autárquicos: A Assembleia de
Freguesia e a Junta de Freguesia.
Na verdade, a Assembleia de Freguesia
e a Junta de Freguesia são órgãos distintos e separados em matéria orgânica
e funcional. Como plasmado na legislação portuguesa, são órgãos que têm atividades e competências distintas.
A Assembleia de Freguesia é o órgão
autárquico deliberativo por natureza,
pois aprecia e aprova (ou não) um conjunto de matérias propostas pela própria Junta de Freguesia e pelos eleitos
e forças políticas nela representados, e
que tem como atividade principal a de
acompanhar e fiscalizar a atividade do
Executivo da Junta de Freguesia. Sendo,
portanto, um órgão fiscalizador e deliberativo, não é um órgão Executivo.

O Executivo da Junta é o órgão autárquico da Junta de Freguesia que é composto pelo Presidente da Junta de Freguesia,
por um Tesoureiro e três Vogais, e que assegura a gestão estratégica e operacional
da Junta de Freguesia. É, portanto, por
natureza, um órgão Executivo.
Apesar de serem órgãos distintos, orgânica e funcionalmente, pessoalmente,
considero que têm e deverão ter ainda
mais, uma Missão e Valores comuns.
Quero com isto dizer que, ambos, são e
deverão ser ainda mais impulsionados e
propulsores duma freguesia melhor, onde
todos os seus fregueses constituam efetivamente uma comunidade harmoniosa
e alegre, com um melhor nível de vida e,
sobretudo, seja cada vez mais uma comunidade de pessoas felizes.

Conhecendo, como conheço, ambos
os órgãos, estou certo que é isto que
a todos nos move e que todos queremos ajudar a construir na freguesia
do Parque das Nações. No entanto,
permitam-me neste já período de férias um pensamento e desafio, como
dizia Tolstoi: “Todos querem mudar o
mundo mas ninguém quer mudar-se a
si mesmo”.
Tenhamos, então, a humildade e a coragem para sermos agentes e propulsores desta mudança, na nossa freguesia, na nossa cidade, mas sobretudo
em nós mesmos. Ninguém se pode demitir desta tarefa que é de todos e para
o bem de todos!...
Desejo a todos os leitores umas férias plenas de descanso, equilíbrio e bem estar.

Propriedade: Junta de Freguesia Parque das Nações
Alameda dos Oceanos, n.º 83, 1990-212 Lisboa - Telef: + 351 210 311 700 | 701
atendimento@jf-parquedasnacoes.pt
Fotografia: José Boldt | Design: Beatriz Silveira Lopes
Tiragem: 12.500 | Impressão: Grafedisport e Impressão e Artes Gráficas, Lda. | Trimestral | Distribuição Gratuita
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Redescobrir a Arte Pública

A Junta de Freguesia do Parque das
Nações e a Câmara Municipal de Lisboa
assinaram, no início de junho, o programa de recuperação e divulgação das
mais de 50 peças de arte pública que
fazem parte do ADN do território.
Na sessão de assinatura do protocolo a
vereadora da Cultura da CML, Catarina
Vaz Pinto sublinhou a relevância de um
dos mais importantes núcleos escultóricos da cidade de Lisboa.
O acordo entre as duas entidades foi
considerado “uma das iniciativas mais
importantes para a reabilitação de um
património de riqueza nacional e internacional, considerando a concentração de

artistas contemporâneos de renome e o
seu potencial educativo e turístico”.
A concentração no território do Parque
das Nações deste espólio é uma indiscutível âncora de atração dos visitantes
nacionais e estrangeiros, desafiados
para redescobrirem no espaço público
um autêntico tesouro de arte contemporânea.
Para o Presidente da Junta de Freguesia
do Parque das Nações, José Moreno,
esse novo olhar irá proporcionar a todos, a começar pelos próprios moradores, uma experiência única na relação da
arte com os cidadãos.
“Há uma apropriação da arte pública

por parte das pessoas”, afirmou José
Moreno recordando o exemplo da instalação da artista moçambicana Ângela
Ferreira que homenageia os trabalhadores da Expo 98 através de uma estrutura simbólica dos andaimes e manga de
entulho. “Na realidade essa peça é usada pelos mais novos como escorrega”.
Catarina Vaz Pinto reforçou esta ideia ao
afirmar que “a arte pública constitui uma
aproximação muito importante à arte em
geral, que precisa de ser muitas vezes
explicada, permitindo que os lisboetas e
os visitantes se apropriem destas peças”.
A Autarquia e a Junta passaram de imediato das palavras aos atos. A obra de

Rui Chafes junto ao Pavilhão de Portugal
já está reabilitada e a escultura de Pedro
Croft foi desmantelada para, segundo as
indicações do artista, ser restaurada em
atelier.
Finalizada a recuperação das obras de
arte pública, da responsabilidade da
CML, compete à Junta de Freguesia
elaborar um roteiro de promoção e divulgação. Neste contexto, estão a ser
preparados percursos de visitação e interpretação da arte pública e elaboradas
coleções de postais e selos temáticos,
bem como outros materiais, que ficarão
disponíveis no novo posto de Turismo do
Parque das Nações.

Venha conhecer o
novo quiosque de
Turismo no Parque das
Nações, à sua espera
na Alameda dos
Oceanos, em frente
ao Centro Comercial
Vasco da Gama
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Estamos a cuidar do Parque das Nações!
Junta
de Freguesia
e CML unem
esforços.
Veja o que vai
acontecer
até ao final
do ano.

Nos próximos meses vai ser comum encontrar
sinalética em determinados locais do Parque
das Nações com as frases “Estamos a cuidar do Parque
das Nações!” ou “Obra a Obra Lisboa melhora!”
Estas telas ou painéis marcam locais onde a Junta
de Freguesia do Parque das Nações e/ou a Câmara
Municipal de Lisboa estão a realizar obras de
recuperação e manutenção do espaço público.
Os sinais de trabalho no terreno são já
visíveis no Rossio dos Olivais, junto às
bandeiras com a substituição de todo
o passadiço de madeira e reparação
do lago, uma obra a cargo da CML.
Na Alameda dos Oceanos
continua a obra de requalificação
da estrutura elétrica com a
substituição de luminárias e
colocação de lâmpadas leds.
Nos próximos cinco meses vai
decorrer uma grande empreitada
de calcetamento e recuperação
do mobiliário urbano em toda a
freguesia do Parque das Nações, da
responsabilidade da JFPN.

4

Replantação
de 116 árvores
na Freguesia
do Parque
das Nações

>>>

Quinta das
Laranjeiras
A obra das escadarias
de ligação da Quinta das
Laranjeiras à Gare do
Oriente está adjudicada
e estará concluída até
ao final do ano.
Dono da obra: CML

par
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Passeio dos Jacarandás
No próximo trimestre começam as obras
de recuperação no Passeio dos Jacarandás,
e Rotunda das Oliveiras e Terreiro das Ondas.

Dono da obra: JFPN

Contamos consigo
para cuidar
do Parque das Nações!

Alameda dos Oceanos
A CML já iniciou a mega empreitada
de substituição dos passadiços que
emolduram os vulcões.
Numa segunda fase a Junta de
Freguesia entrará em obra com a
reposição dos jardins.

Informação disponível em
www.jf-parquedasnacoes.pt

Dono da obra: CML e JFPN

Jardins da Música
A JFPN e a Música no Coração assinaram um protocolo
destinado a aumentar a área dos
Jardins da Música, com a duplicação de instrumentos. Até ao
final do ano serão repostos os
instrumentos iniciais. A segunda fase destina-se a realizar
as obras de alargamento e
equipamento do novo talhão do Jardim da Música.

Dono da obra: JFPN

Jardins Garcia d’Orta

Canteiros: Mais e melhor!
Já são visíveis as novas plantações nos canteiros pequenos
ao longo da Alameda dos Oceanos. Estão adjudicadas as
empreitadas para até ao final do ano requalificar os canteiros
envolventes à Rotunda das Oliveiras com a replantação de 820
plantas de diversas espécies. No Passeio dos Jacarandás serão
colocadas 181 plantas. Nos canteiros do Passeio do Adamastor está
prevista a plantação de 356 plantas e arbustos.

Dono da obra: JFPN

A recuperação dos passadiços dos
Jardins Garcia d’Orta integra uma
mega empreitada de requalificação de
pavimentos, da qual fazem também
parte os passadiços do Rossio dos
Olivais e a recuperação da Doca dos
Olivais. A Junta de Freguesia do Parque
das Nações está a articular com o
atelier de arquitetos paisagistas o
projecto de recuperação e manutenção
dos jardins. A primeira intervenção
realiza-se no talhão do lago Cloane.

Dono da obra: CML e JFPN
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Arraial da CAF
foi um bailarico de criatividade

>>>
Nós antecipamos!
Vá de férias sem incertezas.
No regresso à escola temos um
projeto de apoio à sua família.
Renove as inscrições do seu filho na AAAF/CAF a partir do dia
15 de Julho e fique atento às novidades no site da JFPN e subscreva a newslweter em:
www.jf-parquedasnacoes.pt

Sim, porque “Nós Antecipamos!”

As palavras ficam aquém dos acontecimentos. O Arraial dos alunos das três
escolas da Freguesia do Parque das
Nações inscritos na CAF já desafia em
animação o Arraial dos adultos.
Durante o ano letivo, os jovens, os pais e
os monitores desenvolveram empenhados um conjunto de trabalhos artísticos.
O concurso da melhor sardinha da EB
do Parque das Nações foi renhido.
O júri teve dificuldade em selecionar as
três melhores sardinhas do primeiro ci-

clo e do Jardim Infantil. A verdade é que
a criatividade de todos os trabalhos deixou os encarregados de educação de
queixo caído.  
Mas não só. Entre uma febra (mais
para os adultos) e um bailarico ritmado
(mais para os jovens) foi um corrupio
na banca de exposição de trabalhos
de artesanato, pinturas, gastronomia
e doçaria. Todos queriam mostrar aos
amigos das outras escolas as suas
peças de arte.

Não admira o resultado de sucesso
das rifas. Neste caso foi fator importante a intenção de ajudar o projeto
“Entrelaços, És capaz!”, que tem como
finalidade combater o insucesso escolar através da valorização pessoal, social e do envolvimento das famílias.
De crianças para os jovens, a solidariedade deixou também uma marca no
Arraial da CAF.  
Em Setembro há mais...

Educação e Desporto reforçam
oferta no Parque das Nações
Terminado o período letivo, o projeto educativo da Junta de Freguesia do Parque
das Nações consolidado nas Atividades
de Animação e Apoio à Família (pré-escolar) e na Componente de Apoio à Família
(1º ciclo) entra numa nova fase.
Desde o dia 1 de julho, até ao final do mês,
está em curso a CAF em Férias, um serviço essencial para as famílias, que garante
a ocupação dos tempos livres dos seus filhos com elevado nível de qualidade lúdica
e pedagógica.
Este ano a programação da CAF em
Férias foi pensada de forma integrada entre os pelouros da Educação e do Despor-
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to. Conjugar atividades lúdicas e educativas com a prática de desporto através de
jogos e trabalho em equipa é seguramente
uma mais valia. É ainda a oportunidade de
alargar o número de amigos, considerando o envolvimento das três escolas da freguesia (EB Vasco da Gama; EB Infante D.
Henrique; EB Parque das Nações).
Cerca de 400 alunos vão viver momentos
de riso, aventura, descoberta de conhecimento, seja nos passeios, nos jogos na
Piscina do Oriente, nas idas à praia, ou nas
atividades criativas desenvolvidas pelos
monitores qualificados.
A oferta variada, com padrões exigentes

de qualidade e segurança, tem a confiança dos pais que aderem cada vez
em maior número ao apoio dos serviços
de Educação da Junta de Freguesia do
Parque das Nações.

Férias no Parque
cada vez mais procuradas
A confiança foi ainda a palavra chave que
justificou o elevado número de inscrições
no programa “Há Férias no Parque”.
Um serviço público de animação e
atividades alargadas aos jovens dos 6
aos 14 anos, cujos encarregados de
educação residam ou trabalhem na

freguesia do Parque das Nações.
Durante o mês de Agosto vamos ter jogos, passeios culturais, mergulhos na piscina ou na praia.
O sucesso desta atividade no ano passado promete ter este ano reconhecimento
redobrado.
Merece desde já agradecimento a dedicação dos monitores da equipa de educação do Parque das Nações e o envolvimento dos país.
Da parte da Junta de Freguesia fica o
empenho em preparar um ano letivo
2015-2016 ainda melhor. Com qualidade,
tranquilidade e, claro, confiança.

par
que
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Parque Inclusivo: Cultura, Desporto
e Educação de mãos dadas

A Junta de Freguesia do Parque das Nações vai iniciar
um inovador programa de desporto para todos.
O Parque Inclusivo tem como principal objetivo promover a inclusão das crianças portadoras de deficiência no contexto da turma, entre os seus pares.
É já consensual o reconhecimento da prática de atividade física como um instrumento privilegiado para a
realização pessoal, a auto-superação e a identificação
e sentimento de pertença. Estes desafios, importantes
para a formação de qualquer criança, ganham ainda
maior relevância na formação das criança/jovens portadores de deficiência.
O Parque Inclusivo acrescenta valor aos projetos desenvolvidos por outras freguesias, porque desenvolve

de forma integrada as práticas/aprendizagem diferenciadas no contexto da turma. A audácia do projeto
está também presente no modelo de concretização,
que irá integrar um conjunto de parceiros com competências técnicas especializadas, de preferência situados no Parque das Nações. A proximidade permite
levar a oferta educativa/lúdica para além do período
escolar, proporcionando uma ligação entre a escola e
a comunidade.
A Junta de Freguesia do Parque das Nações assume
o seu papel de patrono e elo de ligação entre as escolas, os clubes, associações e outras entidades promotoras de atividades direcionadas às crianças e jovens
portadores de deficiência.
O vogal do pelouro, Figueiredo Costa, garante a inte-

ração com os restantes pelouros da JFPN, de modo
assegurar a transversalidade do projeto com as áreas
da Cultura, Educação, Ação Social, Mobilidade e
Gestão Urbana.
O ano letivo nas escolas da Freguesia do Parque das
Nações vai começar num ambiente de alegria e coesão social.
Passe a palavra aos seus amigos e deixe o convite
para assinarem a newsletter da Junta de Freguesia do
Parque das Nações em:
www.jf-parquedasnacoes.pt

CicloExpresso do Oriente dá exemplo ao País
Em Maio a Freguesia do Parque das
Nações foi notícia nos Media nacionais
pelas melhores razões.
O CicloExpresso do Oriente dava o
exemplo ao País. Um conjunto de pais e
filhos decidiu criar um autocarro de bicicletas para a deslocação para as escolas EB Vasco da Gama e EB Parque das
Nações. Uma iniciativa que conta com a
participação ativa do grupo da mobilidade da JFPN.
A freguesia do Parque das Nações foi o
território piloto para demonstrar a viabilidade de sistemas de mobilidade suave, que já fazem parte do dia a dia de

cidades europeias, designadamente do
Centro da Europa.
As bicicletas deixam de estar ligadas,
apenas, aos momentos de brincadeira
e passam a fazer parte do sistema de
transporte diário. O Parque das Nações
tem todas as condições para proporcionar uma deslocação segura e com uma
envolvente paisagística privilegiada.
As crianças são acompanhadas por alguns pais e também aqui está implícito
o conceito de partilha de responsabilidades da comunidade, segundo a disponibilidade de cada um.
O trajecto com cerca de três quilómetros

é feito na estrada em dois troços diferentes. Segundo os organizadores, o percurso foi pensado para contribuir para
a educação dos alunos e habituá-los a
saber andar tanto na estrada como em
ruas calmas.
Educação, partilha e diversão, sobretudo
diversão responsável. Os jovens do pré
-escolar e do ensino básico que participaram no CicloExpresso levaram muito a
sério o seu autocarro de bicicletas. Em fila,
a olhar uns pelos outros, sempre com um
sorriso. E a supervisão dos adultos, claro.
O autocarro de bicicletas regressa em
Setembro, no início do ano letivo, todas

as sexta-feiras. Tem locais de partida e
de chegada definidos, mas não tem paragens obrigatórias, pelo que os ciclistas
podem juntar-se ao pelotão em qualquer
ponto do trajeto.
Neste comboio não há atrasos. Segundo
Sofia Lima, da equipa de mobilidade da
Junta de Freguesia, que aderiu ao projeto também na sua qualidade de mãe
e moradora, “o CicloExpresso cumpriu
sempre o tempo de percurso estipulado,
chegando todos os dias antes do início
das atividades escolares”.
Marque já o seu lugar.
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“Encontrei aqui solidariedade”
António Carvalheiro, 77 anos, é um assíduo frequentador do Espaço
Poente da Junta de Freguesia do Parque das Nações. Homem viajado,
com um percurso de vida repleto de estórias, nem sempre felizes.
Estudou em Portugal, nos Pupilos do Exército, mas são os 20 anos em
Angola que lhe trazem à memória as melhores recordações.
As viagens, os tempos da rádio, no Rádio Clube de
Benguela, a juventude, o cheiro da terra angolana.
Uma vida preenchida, agora marcada por momentos
de solidão. Dos cinco filhos de três casamentos, restam-lhe três filhas, uma no Canadá, outra no Brasil e a
terceira nos Açores. Longe, longe, sem conhecer netos e bisnetos.
Os últimos 20 anos em Portugal têm o fardo da reforma, que não chega aos 300 euros e da doença, uma
hérnia que o acompanhava há décadas e que a cada
dia reduzia a sua mobilidade e qualidade de vida.
O primeiro contacto em fevereiro com a enfermeira
Isabel Santos, responsável do gabinete de
Enfermagem do Espaço Poente, foi ainda em ambiente de resistência e desconfiança.
Encaminhado pela equipa do Centro de Dia das
Laranjeiras, “vim aqui pensando que não me iam fazer
nada. Era um sítio igual aos outros”.
Mas a enfermeira Isabel ouviu-o, foi persistente e não
desistiu.

No espaço de poucos meses foi direcionado pela
Dra. Leonor Manaças, médica voluntária do Espaço
Poente, para as equipas especializadas, fez a operação e está a ser acompanhado na recuperação.
“Não gosto de médicos. Se fiz a operação devo-o a
esta senhora”!
Esta senhora, Isabel Santos continua a ouvir, a acompanhar. Sempre disponível.
A voz de António Carvalheiro embarga-se: “Nunca
pensei que num serviço público encontrasse tanta solidariedade como a que encontrei aqui, com a enfermeira Isabel, o Valdemar, a Dra. Leonor e o António.
O António”!
O nome repetido de António Costa, o motorista do
Transporte Solidário é bem indício da amizade cultivada em conversas, durante o percurso para os tratamentos no Hospital dos Capuchos.
“Um grupo simpático”, como afirma, que uniu esforços
de forma integrada para fazer a diferença na vida de
António Carvalheiro. Agora menos só.

Praia Campo Sénior: inscreva-se
O que é

O Programa Praia Campo Sénior é uma resposta social da Junta de Freguesia do
Parque das Nações e tem como finalidade promover o Envelhecimento Ativo e
Saudável e prevenir o isolamento social.
Na primeira quinzena de setembro os moradores com mais de 55 anos,
recenseados na Freguesia do Parque das Nações têm a oportunidade de participar
num programa cultural, lúdico que privilegia a confraternização.

Se tem mais de 55 anos e é morador na Freguesia tem como finalidade promover o envelhecimento ativo
do Parque das Nações, em setembro não fique em e saudável e combater situações de isolamento social.
casa. Inscreva-se no novo programa da Junta de
As atividades decorrem de 31 de agosto a 11 de
Como candidatar-se ao Programa
• Inscrever-se
a partir do
dia 1 deescolher
Julho nas instalações
Junta
de Freguesia
Freguesia e disfrute de experiências lúdicas, cultusetembro.
Pode
uma daou
duas
semanas.
no Espaço Poente ou na Sede.
rais, e sobretudo do convívio. Praia Campo Sénior
Deixe
o
planeamento
e
a
logística
dos
passeios
cultu• Entregar os documentos exigidos na Ficha de Inscrição;
•
Efetuar
o
pagamento
das
opções
escolhidas
(uma
ou
duas
semanas);
tem um conjunto diversificado de atividades para ce- rais e da praia por nossa conta. Só tem de aproveitar e
lebrar o Verão com prazer.
partilhar bons momentos com os amigos. Veja mais em
Duração do Programa
Estão abertas as inscrições. Basta dirigir-se à sede da
O programa decorre de 31 de agosto a 11 de setembro, com a duração mínima
de cinco dias úteis por semana.
JFPN ou ao Espaço Poente para conhecer em detalhe www.jf-parquedasnacoes.pt
o programa e as condições de apoio.
Atividades e Localização
O Programa de atividades consta no interior deste folheto.
O Programa Praia Campo Sénior é uma resposta social da Junta de Freguesia do Parque das Nações que
Serviços Prestados

O programa assegura os seguintes serviços:
• Alimentação: Almoço e lanche
• Transporte: em autocarro com partida entre as 8h00 e as 8h30 e regresso
até às 16h30.

Sede - JFPN

Biblioteca David Mourão-Ferreira

Alameda dos Oceanos, n.º 83
1990-212 Lisboa
Condições
Segurança
Telef: + 351 210
311 700de| 701

Rua Padre Abel Varzim, 7 D, Bairro Casal dos Machados
1800-291 Lisboa
Telef: + 351 21 853 63 37 | 46

Espaço Poente

Espaço Nascente

Rua Padre Joaquim Alves Correia, Lote 23 A/B/C/D,
1800-292 Lisboa
Telef: + 351 210 311 713

Rua Professor Picard
1990-504 Lisboa
Telef: + 351 210 311 714

O acompanhamento dos participantes é assegurado por equipas técnicas.

www.jf-parquedasnacoes.pt

Piscina do Oriente
Rua Câmara Reis
1800-046 Lisboa
Telef: + 351 210 311 707 | 708
Junta de Freguesia Parque das Nações

sénior
Sede:
Alameda dos Oceanos, n.º 83 | 1990-212 Lisboa | Telf.: +351 21 031 17 00-01
atendimento@jf-parquedasnacoes.pt | NIF: 500 878 393

sénior

www.jf-parquedasnacoes.pt

