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A aposta 2016 é acrescentar
valor ao Parque das Nações

>>>
JOSÉ MORENO

Presidente da Junta
de Freguesia do Parque
das Nações

No final do segundo ano de atividade
efetiva da Junta de Freguesia do Parque
das Nações é tempo de fazer um balanço e preparar o futuro.
Concluído o período de instalação da
mais jovem freguesia do país, clarificadas as competências, fortalecida a parceria com a Câmara Municipal de Lisboa
na gestão do território, podemos afirmar
que o trabalho da JFPN já está a dar frutos.
São inegáveis os sinais de recuperação
dos espaços verdes, dos passadiços de
madeira, dos jardins, da requalificação

da calçada, da substituição das infraestruturas. Mas ainda há muito para fazer.
Este território é um espaço de afetos, de
memórias, de cultura mas também um
espaço de desenvolvimento, integrado
numa capital com projeção internacional.
À luz deste sentir o Parque das Nações
temos feito todos os esforços para ultrapassar as dificuldades financeiras e
burocráticas e, pedra a pedra, repor a
qualidade do território e a sua vivência.
Reconquistar e manter os níveis de
qualidade do Parque das Nações,
tendo em conta as exigências do espaço público, o património cultural e
paisagístico é por si só uma missão
assinalável, sobretudo tendo em conta o estado de negligência, a nível de
manutenção estrutural a que foi vo-

tado este território na última década.
O futuro sustentável deste espaço implica elaborar no presente as linhas de
uma estratégia que vai além da manutenção.
Por isso, 2016 será o ano da consolidação e do desenvolvimento, a todos os
níveis, da gestão do Parque das Nações.
Na Gestão Urbana, a par da recuperação e manutenção, procura-se que o
Parque das Nações tenha, finalmente,
a vivência efetiva de espaços como o
Cabeço das Rolas. Para aqui, estão a
ser estudadas infraestruturas de apoio
necessárias ao usufruto e à interpretação ambiental de um local de referência
no nosso território.
Acrescentar valor é a nossa aposta, consolidada no aprofundamento dos con-

teúdos culturais da freguesia, na defesa
da construção de um espaço comunitário, no desenvolvimento multidisciplinar
das ofertas educativas, no alargamento
das ofertas inovadoras na área social, na
criação de propostas dinamizadoras do
combate à solidão e de inclusão através
do desporto, da ação social e da cultura.
Mas também na valorização do território
como forma de fixação das empresas e
de criação de emprego.
Nesta última revista de 2015 da Junta
de Freguesia ficam já algumas linhas da
nossa ambição para o próximo ano.
Deixo ainda o convite a todos os fregueses para se juntarem às nossas iniciativas natalícias, com os votos de um
Feliz Natal e um Ano Novo mais próspero no Parque das Nações.
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ANTÓNIO SILVA

Presidente da Assembleia
de Freguesia do Parque
das Nações

A meio do mandato
Foi sensivelmente há dois anos que foi
constituída a Assembleia de Freguesia
do Parque das Nações. Com ela tomou
posse também o Executivo da nossa
freguesia. Estamos, assim, sensivelmente a meio do mandato para que fomos
eleitos. Como é natural e humano, sobretudo num país livre e democrático,
haverá membros da nossa comunidade
que farão um balanço positivo, outros
nem tanto e outros ainda que, menos
atentos, presentes e conhecedores destas andanças, não terão opinião formada nem sequer um conhecimento real e
aprofundado da atividade destes órgãos
autárquicos, sobretudo, diria eu, do funcionamento da Assembleia de Freguesia.
É, assim, e enquanto Presidente da Assembleia de Freguesia, com um sentido
de dever, que gostaria de partilhar com
a comunidade do Parque das Nações

Ficha técnica

alguns indicadores da atividade desenvolvida pela Assembleia nesta primeira
metade do mandato. Não sem antes de
manifestar que a Assembleia da nossa
Freguesia é composta por 13 membros
eleitos que, em representação da comunidade do Parque das Nações, tem
como principais atividades o acompanhamento e fiscalização da atividade
do Executivo da Junta de Freguesia, a
prossecução dos superiores interesses
da Freguesia e o desenvolvimento sustentado da sua população.
Poderemos, então, caracterizar a atividade da Assembleia de Freguesia pelo
seguinte:
Reuniu a Assembleia de Freguesia em
23 sessões, 9 sessões ordinárias e 14
sessões extraordinárias;
Das 23 sessões de trabalho, 6 tiveram
que ser desenvolvidas em mais do que

uma reunião, correspondendo, assim, a
29 reuniões no total e a cerca de 90 horas de reunião;
Reuniu em 11 diferentes locais da Freguesia, sempre carinhosamente acolhida pelas 11 diferentes forças vivas da
nossa comunidade;
Tivemos uma assistência média de 51
fregueses por reunião;
Foram tomadas 82 Deliberações, sendo
que 39 (47,6%) delas foram tomadas por
unanimidade dos votos, 39 (47,6%) por
maioria e 4 (4,8%) não foram aprovadas;
Foram feitas, pelos vários membros da
Assembleia de Freguesia, mais de 50
Interpelações ou pedidos de esclarecimento escritos ao Presidente da Junta
de Freguesia ou ao Presidente da Mesa
da Assembleia;
As 29 reuniões da Assembleia de Freguesia já realizadas geraram um custo

total ao erário público de pouco mais de
5.700 €, correspondendo ao valor estipulado por lei de 15,27€ por reunião e
por cada membro eleito da Assembleia
de Freguesia.
Vamos, dentro de dias, entrar num novo
ano. É sempre um tempo de renovação
de desejos, compromissos e promessas. Para os fregueses desejo que seja,
de facto, um novo ano pleno de saúde,
trabalho e realizações pessoais e profissionais. Para todos os políticos, em particular os eleitos da nossa Freguesia, desejo um ano onde cada um viva efetiva
e intensamente a nobre vocação do que
é ser político, ou seja, a sublime defesa
intransigente do bem comum, a luta pela
redução das desigualdades sociais e a
promoção pela globalização da solidariedade e do serviço aos demais.
Desejo a todos Festas Felizes.
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Gestão Urbana

Construir um espaço público de proximidade
A Junta de Freguesia do Parque das
Nações está a desenvolver um programa integrado de gestão urbana de
proximidade que se concretiza em três
vertentes:
1. Dar voz aos fregueses;
2. Executar a requalificação sustentável
a nível económico e ambiental do espaço público do Parque das Nações;
3. Aplicar soluções tecnológicas inovadoras na monitorização dos projetos em curso.
Nesta última vertente, é justo sublinhar
o trabalho realizado pela equipa dos
Serviços de Informática que concebeu
um programa de monitorização inovador. Com este instrumento é possível à
equipa da gestão urbana ter um mapa
de informação em tempo real de todas
as ações em curso nas 114 parcelas
existentes no Parque das Nações, o seu
nível de execução e os alertas com problemas identificados. Um sistema de
fiscalização de jardins e espaços verdes
acessível a partir de um SmartPhone.

Saber ouvir
para agir
melhor

Desde o dia 14 de novembro, o vogal
Luís Lucas Lopes e alguns membros da
sua equipa estão a realizar encontros
personalizados com os residentes e comerciantes do Parque das Nações para
ouvir, explicar e agir. Uma conversa sem
intermediários para conhecer de perto
as preocupações, explicar o trabalho
desenvolvido e o que já está planeado.

A recuperação
dos espaços
verdes exige
uma estratégia com
futuro, para não
se cometerem os
mesmos erros do
passado.

qualidade e sustentabilidade ambiental
que a Junta de Freguesia do Parque
das Nações está progressivamente a
executar no território. Este transporte
é sobretudo um instrumento de monitorização e apoio aos trabalhos no dia
a dia. As carrinhas elétricas, menos
poluentes, económicas nos consumos
são mais um passo na gestão de proximidade e na requalificação de um território com futuro.
A sustentabilidade ambiental é também

No passado dia 21, sábado, Luís Lucas Lopes marcou encontro com os
fregueses no Jardim dos Argonautas,
na zona sul. Ouviu e tomou boa nota
das preocupações com ausência de
iluminação daquele espaço, que “está
a facilitar” ações que põem em causa a
segurança e registou sugestões destinadas a fazer uma gestão mais eficiente dos jardins tanto ao nível da seleção
das plantas como do sistema de rega.
Apesar de algumas das questões colocadas não serem da competência da
JFPN, como por exemplo a estrutura
de iluminação, o responsável da Gestão Urbana e o Presidente da Junta de
Freguesia serão porta-vozes diligentes
junto da CML, no âmbito da boa parceria entre as duas entidades.

uma preocupação presente nas intervenções já feitas e aquelas que estão
agendadas em todos os jardins e canteiros da responsabilidade da Junta de
Freguesia do Parque das Nações.
Os canteiros e espaços ajardinados já
recuperados no Passeio do Adamastor; Passeio do Neptuno e Pátio das
Pirogas têm sempre presente a preocupação de encontrar as espécies adequadas ao local e aquelas que melhor
cumprem os requisitos de mais eficiência de água. O mesmo cuidado foi
aplicado na recuperação do Passeio do
Ulisses, na Rotunda das Oliveiras e no
Jardim dos Argonautas.

Estratégia
sustentável

É difícil não reparar nas viaturas elétricas ao serviço da Gestão Urbana. A
decoração diz muito da estratégia de

Até ao final do ano serão realizadas as seguintes intervenções
Reposição do sistema de rega na Alameda dos Oceanos | Reposição dos sistemas de sustentação de
trepadeiras e demais plantas na Rua Mar da China | Rua do Mar Vermelho | Av. do Índico | Av. do Pacifico |
Rua do Caribe | Rua do Mar do Norte | Av.do Mediterrâneo | Av. do Ulisses | Canteiros redondos do Passeio
dos Jacarandás | Reabilitação da Rotunda da Peregrinação | Podas de arvoredo na via pública.

OUT | NOV | DEZ 2015

3

a
r
e
d
u
u
t
t
l
n
e
u
v
c porto e ju
des

www.jf-parquedasnacoes.pt

A cultura é o cimento da identidade de um território e
dos seus habitantes. Na nova freguesia do Parque das
Nações é sobretudo desafiante unir áreas construídas
de raiz, como a zona de intervenção da EXPO’98 e
espaços com raízes culturais, como os bairros Casal
dos Machados e Qta. das Laranjeiras. No ano de 2015
o pelouro da Cultura preparou o caminho para uma
estratégia de promoção cultural que consolide e
enriqueça a freguesia como um todo.
Neste sentido, nos últimos meses a JFPN definiu
um plano de ação para levar a Cultura à comunidade,
através da celebração de parcerias com instituições e/
ou fregueses com vocação para a criação e produção de
produtos culturais. A JFPN defende uma cultura fora de
portas com comunidade. A execução desta estratégia
implica o envolvimento de todos os pelouros, uma ligação
intergeracional e a valorização solidária. Conheça os
projetos de referencia da cultura, desporto e juventude.
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Coro das Nações
Está em curso a criação de um coro multilingue com participantes das mais variadas nacionalidades e culturas. O Coro das Nações
promove a troca de experiências e multiculturalidade através dos diversos repertórios musicais. Músicas do Mundo que
aproximam e enriquecem a freguesia
do Parque das Nações. Inscrições
abertas em dezembro.
Contamos consigo

A JFPN integra o projeto das quatro freguesias
do Oriente que pela primeira vez organizaram a
Gala de Fado Amador da zona Oriental de Lisboa. Os nossos fadistas, séniores e juniores, afinaram a voz e deixaram a marca do talento nas
eliminatórias e na final, no dia 28 de novembro
(veja a notícia na página 7).
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Parque das Naç

Concerta-te. Dia 12 de Dezembro na Moche Room, no Meo
Arena, realiza-se o primeiro Festival de Bandas de Garagem do
Parque das Nações. Este é um projeto dedicado ao envolvimento
dos jovens na vida cultural da freguesia.
Participa. Mostra a tua música
Inscrições em http://goo.gl/forms/tfv5tegD5E

Orquestra
Metropolitana

Música
no
Parque

A música da Metropolitana animou, em
outubro, o Parque das Nações. Uma iniciativa da JFPN em parceria com a Câmara de Lisboa, no âmbito do programa
“Sons da Cidade”.
Em 2016 a mestria da Orquestra
volta ao Parque

Grupos ABC
Aprender Brincar Crescer
A Biblioteca é o nosso pátio. Todas as terças e quintas-feiras
um grupo de dez crianças com idades compreendidas entre
0 e 4 anos, que não frequentem qualquer resposta educativa
(creche ou jardim de infância), participam nas sessões lúdico
educativas organizadas e desenvolvidas por entidades de referência: Ministério da Educação e Ciência, em parceria com
a Fundação Calouste Gulbenkian, a Fundação Bissaya Barreto, o ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, a Universidade
de Coimbra e o Alto Comissariado para as Migrações. Nos
Grupos ABC todos Aprendem, Brincam, Crescem! O primeiro
grupo de dez crianças e familiares já está a funcionar. Estão
abertas inscrições.
Basta enviar um email para geral.projetogabc@gmail.com

par
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O pelouro da Cultura do Parque das Nações recuperou tradições perdidas
do teatro amador para dar resposta aos desafios da freguesia.
O combate à solidão, o encontro solidário, a formação das novas gerações
entram em cena para melhorar a nossa vida quotidiana. Junte-se a nós!

Teatro vai às escolas
“Os Três Porquinhos”
21 de Dezembro nas escolas da freguesia : EB Parque
das Nações, EB Vasco da Gama e Escola Infante D. Henrique;
Participantes: Aberto ao público

Teatro das Nações
A Junta de Freguesia do Parque das Nações vai lançar em
2016 o Teatro das Nações e para isso conta com a arte de
representar de alguns fregueses que vão participar na criação de um centro de atores. Esta iniciativa intergeracional
destina-se a promover o gosto pela representação e a
promover, através do teatro, a coesão social e cultural
da comunidade que reside e trabalha no Parque das
Nações. No âmbito deste projeto transversal estão já
em execução três iniciativas dedicadas a crianças,
jovens e adultos.

Teatro-Debate “Na vida não há
tempo para ensaiar”
Com o actor Nélson Monforte, dirigido aos jovens dos
14 aos 17 anos.
A representação vai ser o instrumento lúdico e pedagógico para abordar temas mais sensíveis da
adolescência. Os afetos, a depressão, mudanças
físicas, a puberdade, a escola, o namoro, os conflitos
entre pais e filhos, também entre professores e alunos,
as drogas, álcool, o tabaco, anorexia, bulimia, bullying,
igualdade de género, violência, racismo, sexualidade,
a saúde estão entre os muitos assuntos abordados. A
interatividade e a formação de todos os intervenientes
será sempre gerida por um técnico especializado em psicodrama e teatro de debate.” A primeira sessão realizouse no passado dia 18 de novembro, na Biblioteca David
Mourão Ferreira, com a presença de jovens da Associação
Entrelaços.

>>>
“Parque Inclusivo”
Desporto para todos

Parque Saudável triplica inscrições
O projeto está a receber a adesão dos moradores da freguesia. O número
de inscrições triplicou. A adesão dos fregueses é um estímulo para
continuarmos a abrir portas à prática desportiva acompanhada
pelos nossos técnicos.
Junte-se ao grupo de fãs do Parque Saudável

A Junta de Freguesia do Parque das
Nações tem em curso 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. O modelo seguido
integra um conjunto de parceiros com competências
técnicas especializadas. A proximidade permite levar
a oferta educativa/lúdica para além do período escolar, proporcionando uma ligação entre a escola e a
comunidade.
O pelouro do deporto assume o 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.
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Compras
Solidárias

O Natal da Junta de Freguesia do Parque das Nações vai chegar à FIL, na
NATALIS.
O stand da JFPN resultante de uma parceria com a FIL será um espaço de encontro das crianças e jovens das AAAF/
CAF e respetivas famílias. Também os
Séniores do Centro de Dia Qta. das Laranjeiras marcarão presença expondo a
sua coleção de presépios feitos de materias recicláveis
A NATALIS – Grande Mercado de Natal
de Lisboa - e a DIVERLÂNDIA – a maior
Feira Popular indoor do País, abrem
portas ao público dia 4 de dezembro,
na FIL – Parque das Nações.
Música, pinturas faciais, workshops de
artes decorativas entre outras atividades, fazem da Natalis um espaço divertido para as suas compras de Natal. Em
destaque, o Espaço do Chocolate com
dinâmicas infantis e show-cooking.

Não há Natal
sem
música
A JFPN está a
preparar um original
concerto de Natal
para as crianças
que frequentam as
escolas da freguesia.
Um espetáculo de
portas abertas à
comunidade.
Dia 18 de dezembro
às 18 horas vai valer a
pena reunir a família neste
recital. Esteja atento às novidades através
da nossa newsletter.
Subscreva em
www.jf-parquedasnacoes.pt
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É Natal no Parque das Nações

Este ano o Natal no Parque das Nações celebra-se num espírito de solidariedade com as famílias. Mas também é tempo
de festa e sorrisos.
A Junta de Freguesia elaborou um programa transversal
para assinalar esta especial época do ano.
A equipa da Educação lançou um convite aos estabelecimentos de ensino locais, independentemente da sua tutela
pública ou privada, para participação no programa de decorações de Natal da freguesia. O projeto tem por objetivo
incentivar cada criança ou jovem a criar um enfeite de Natal a
partir de material reciclado. Os trabalhos podem ser realizados na sala de aula, no período das AAAF/CAF ou em casa

com a ajuda da família. Cada peça decorará posteriormente
a fileira de árvores do Largo Diogo Cão, junto ao Pavilhão do
Conhecimento - Ciência Viva.
As decorações natalícias não ficam por aqui. Os alunos inscritos na Componente de Apoio à Família vão desenvolver um
concurso de árvores de Natal, em que cada turma do pré escolar e 1º ciclo das Escolas Básicas da Freguesia apresentará
a sua criatividade. As obras serão sujeitas a votação de toda
a comunidade educativa e serão selecionadas as peças mais
apreciadas. Posteriormente estarão em exposição em local
público onde todos podem participar na escolha da melhor
árvore.

Loja Solidária reabre Espaço Natal
Cada família apoiada pelo Gabinete de Apoio Social
(GAS), receberá um Kit composto por:

À semelhança do ano passado, a Loja Solidária Parque
das Nações abrirá portas durante uma semana com o
“Espaço Natal” para que cada família mais vulnerável possa vir levantar um conjunto considerado “básico” para ajudar a garantir a satisfação das suas necessidades.
Este ano a equipa da Ação Social privilegiou o contexto
familiar alargando, por isso, a composição dos cabazes
natalícios.

• Cabaz de alimentos, doados pela Cruz vermelha
Portuguesa Parque das Nações, no âmbito da
campanha “Missão Continente”;
• Conjunto de produtos de higiene pessoal e de lar,
doados pela Administração do Centro Comercial
Vasco da Gama;
• Conjunto de artigos de Puericultura, doados pela
Expoclínica Parque das Nações;
• Brinquedos para as crianças, cedidos pela
H.Sarah Trading, Lda, no âmbito do Protocolo de
Cooperação “Contentores Solidários Parque das
Nações”.
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Freguesia do Parque das Nações
faz ouvir a sua voz

Com a presença dos Presidentes de Junta José Moreno (Parque das Nações) e
Rute Lima (Olivais), decorreu no dia 28 de Novembro na Associação Desportiva e
Cultural da Encarnação e Olivais (ADCEO) a final da Primeira Gala de Fado Amador
da zona Oriental de Lisboa, organizada pelas suas quatro freguesias - Marvila, Olivais, Beato e Parque das Nações.
A Freguesia do Parque das Nações foi a grande vencedora da noite, tendo obtido
o primeiro lugar na categoria dos seniores e o segundo lugar na categoria dos
fadistas jovens.
Dos catorze jovens a concurso a nossa menina Luana Vasques foi deslumbrante
na sua interpretação, colocação de voz e presença em palco, tendo recolhido uma
das maiores e entusiastas ovações da noite.
O primeiro lugar dos seniores coube à fadista Joana Lança que cantou e encantou
todo o público que encheu por completo a sala do ADCEO.
Na final da 1.ª Gala do fado Amador das Freguesias do Oriente, cantou-se o fado
com uma qualidade e profissionalismo que deixaram boquiabertos os próprios organizadores desta iniciativa.
Os nervos de todos os concorrentes deram lugar a momentos de grande intensidade,
sentimento e garra que muito honram o canto Património Imaterial da Humanidade.
Na sala, o público entusiasmado não se poupou aos “bravos” e aos “piropos” incentivadores dos 26 fadistas, que marcaram presença na final.
O ambiente foi ao rubro com a participação de fadistas profissionais convidados,
que desta forma assumiram o batismo dos amadores.
A final da 1.ª Gala do Fado Amador do Oriente transformou-se numa grande festa,

onde a música tradicional foi o elo mais forte entre as quatro freguesias organizadoras.
A alegria e o colorido dos trajes a rigor fizeram o enquadramento de uma noite
inesquecível para todos.
Parque das Nações, Olivais, Beato e Marvila abraçaram o desafio de juntar esforços para marcar a diferença. Um dos momentos da noite foi a declamação de
um poema dedicado ao evento. Também aqui o Parque das Nações deixou a sua
marca através do vogal da Cultura da JFPN autor e declamador do poema que celebra o Fado, a parceria das quatro freguesias e a ACOF pela organização da Gala.
A ovação final de toda a assistência foi a confirmação de que vale a pena unir esforços. Aqui fica uma estrofe.
...Todas elas cantam o fado castiço
Beato, Marvila, o Parque e Olivais
como varinas das vielas junto ao cais
com aroma a caldo verde e a chouriço
onde uma gaivota voa sobre as águas
de um azul bordado com arte e feitiço...
A 1.ª Gala de Fado Amador do Oriente é o resultado da dedicação e espírito inovador das equipas das freguesias. Um resultado compensador. Às 03 horas da
madrugada ainda reinava o entusiasmo na entrega dos prémios.
Para o ano há mais. A Gala do Fado Amador do Oriente promete ser uma referência do calendário dos fadistas de Lisboa.

Espetáculo de luz anima Ano Novo
As decorações natalícias acenderam em toda a cidade de Lisboa dando, este
ano, uma luz especial ao Parque das Nações.
O período das festas será assinalado com um espetáculo de pirotecnia que vai
emoldurar a zona ribeirinha entre a Torre Vasco da Gama e a Porta Tejo.
Quando soarem as 12 badaladas do último dia do ano, o Parque das Nações é
o local onde toda a gente vai querer estar.
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Solidariedade sobre rodas
O serviço de transporte solidário do Parque das Nações está a apoiar
atualmente cerca de 400 pessoas por mês. De norte a sul, passando
pelos bairros a poente da freguesia, a carrinha de oito lugares leva
os residentes, mais idosos, doentes ou fragilizados fisicamente às
consultas e aos tratamentos em todos os hospitais públicos de
Lisboa.

Mais do que um transporte. “Este serviço da Junta é uma bênção. Não pode acabar”. As palavras
sinceras são de Augusto Ferreira. Ele e a mulher,
de nome Augusta, são utilizadores desde a primeira
hora do transporte solidário. “Tenho de ir às consultas três vezes por semana”.
Com dificuldades de mobilidade o senhor Augusto
já foi homem que, noutros tempos, jogou à bola e
até enfrentou os toiros no grupo de forcados de Sobral de Monte Agraço.
Agora, com o peso dos anos, a força física é diminuta mas o entusiasmo da conversa mantém-se. O
percurso do transporte solidário faz-se em amena
cavaqueira.
As restantes utilizadoras do transporte solidário vão
mantendo um silêncio atento.
Julieta Monteiro de Almeida é uma estreante no
transporte solidário.
“Ao princípio pensei que me metia confusão estar a
telefonar e marcar o dia. Mas depois do que aconte-

www.jf-parquedasnacoes.pt
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ceu no outro dia, que me confundi a fazer a ligação
entre dois autocarros da carris, a minha filha insistiu
e decidi experimentar”. E não se arrepende.
Com ela vai a amiga e vizinha Ana Baltazar, utente
desde a primeira hora do transporte solidário.
“Senhor António deixe-me na próxima paragem
para não atrasar a volta. A minha mãe pode ficar
em casa”. A dona Cândida tem “confiança absoluta” no António. “Quando estou fora, na terra,
é uma tranquilidade saber que é ele que leva a
minha mãe às consultas. Uma pessoa tão simpática
e cuidadosa... Este serviço não pode acabar.”

Ah! O senhor António!

Não há palavras que expliquem a admiração, respeito e amizade contida na exclamação de todos
Ah! O senhor António.
António Costa é muito mais do que o motorista. É
o amigo, o confidente, mas também o organizador

viagens
pessoas transportadas
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meses

Este serviço
da Junta é
uma bênção.
Não pode acabar
das múltiplas viagens, o homem que esclarece,
aconselha e, se for caso disso, serenamente impõe
a ordem.
Sensível, atencioso, usa discretamente a sua formação profissional como quadro qualificado noutras áreas, ao serviço destas novas funções. António é o psicólogo, o homem de confiança.
O senhor António é sobretudo um Homem bom e
por isso merece o agradecimento da comunidade.
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