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A Freguesia do Parque das Nações (conclusão)
No séc. XIX assiste-se à instalação da indústria pesada, não
só devido à disponibilidade de espaço a baixo custo, como à
tentativa de salvaguardar a saúde da respetiva população com o
afastamento da poluição das fábricas da cidade.
Enquanto a zona ocidental e nobre da cidade de Lisboa acolhia a
Exposição do Mundo Português, instalava-se a refinaria da Sacor
em Cabo Ruivo, o matadouro nos Olivais e vazadouros de lixo ao
longo da faixa ribeirinha quase a chegar a Vila Franca de Xira.(1)
É neste contexto que surge a intenção de conceber um projeto
que, contemplando a realização da Expo’98, contribuísse para a
reabilitação da zona oriental de Lisboa e que, simultaneamente,
tirasse partido de uma série de projetos que se preparavam para
aquela área: a construção da Ponte Vasco da Gama; a transferência
do terminal petrolífero, da unidade de refinação e de boa parte
da atividade portuária para o porto de Sines; o encerramento do
matadouro, das indústrias de armamento, do aterro sanitário e da
estação de compostagem (Baptista 2004).(2)

O aeroporto de Cabo-Ruivo e a ponte aérea com
EUA
Foi em 1939 que amarou pela primeira vez no rio Tejo um hidroavião
Clipper vindo das Américas. Tratava-se de um hidroavião Boeing
de matrícula B-314 NC 1863. Era conhecido por “Yankee Clipper”.
Fora batizado, pela Senhora F. D. Roosevelt em 3 de Março de
1939. No dia 26 do mesmo mês, era Comandante H. E. Gray que
o levou por Foynes, na Irlanda e, depois via Açores até Lisboa,
para ir até Marselha e até Southampton.(1)
Muitos judeus fugidos da Segunda Guerra Mundial, e por
inerência ao império nazi, utilizavam esta autoestrada aérea para
se deslocarem com mais segurança para os EUA. O aeroporto
da Portela de Sacavém abre em 1943, assim como a Avenida
Entre Aeroportos.

Da Expo’98 ao Parque das Nações
À semelhança de muitas outras exposições internacionais e
universais que foram acontecendo noutras capitais mundiais,
também esta foi um “desígnio nacional” e a oportunidade há
muito aguardada pela cidade, de recuperar para uso urbano
terrenos industriais e portuários obsoletos, seguindo o modelo
de muitos outros casos desenvolvidos em cidades ribeirinhas
estrangeiras.

Desta forma, o recinto expositivo foi envolvido numa enorme
operação de regeneração urbana e social, compreendendo
cerca de 330 hectares ao longo de cinco quilómetros de
frente ribeirinha. Uma vez liberto do uso industrial e portuário,
este terreno converter-se-ia na nova centralidade urbana e
multifuncional de Lisboa, assemelhando-se ao modelo da Vila
Olímpica de Barcelona, tanto em termos urbanísticos como em
termos processuais.
Para isso também contribuíram fatores como a localização,
alguns equipamentos de exceção e a valorização espacial
resultante de uma infraestruturação técnica sem precedentes
em Portugal, algumas soluções arquitetónicas à época e uma
carga simbólica ligada ao evento - que esteve na génese daquele
projeto urbano.
A este novo conjunto residencial, cultural e de negócios deu-se
o nome de Parque das Nações e a sua singularidade tanto ficou
a dever-se à dimensão, projeção e construção de raiz, como à
celeridade da mesma (cerca de dez anos) e a algumas soluções
urbanísticas e arquitetónicas que apresenta. Tudo isto o Parque
das Nações recebeu dos seus promotores a designação de
“Cidade Imaginada”.(2)
A Expo 98 foi inaugurada dia 22 de maio de 1998 e encerrada
em 30 de setembro de 1998. Recebeu a visita de quase 10
milhões de pessoas e tinha cinco pavilhões temáticos: Pavilhão
de Portugal, da Utopia, do Futuro, do Conhecimento dos Mares
e o Oceanário, e ainda pavilhões nacionais. Estiveram presentes
146 países.
Anos mais tarde, em 13 de novembro de 2012, na sequência
do processo de reorganização administrativa de Lisboa (Lei
56/2012), foi criada a freguesia do Parque das Nações,
englobando território onde decorreu a Expo 98 (então na
freguesia de Santa Maria dos Olivais) e território que estava
englobada nas freguesias de Sacavém e Moscavide (do concelho
de Loures). Aquando da criação, a freguesia do Parque das
Nações já tinha 21 025 habitantes, numa área de 5,44 km².

EDITORIAL
A última edição da revista da JFPN de 2016 é o momento
para fazer um balanço.
Como é do conhecimento público, nos primeiros cinco
meses do ano, devido ao atraso na aprovação do
Orçamento de Estado, a Junta de Freguesia do Parque
das Nações teve de restringir a sua ação a uma gestão por
duodécimos. A maioria das intervenções concentraram-se,
por isso, no segundo semestre do ano.
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A minha primeira palavra vai para todos os trabalhadores
da JFPN pelo esforço e determinação na execução dos
projetos. O agradecimento é extensível às entidades que
connosco colaboraram e sobretudo aos residentes pela
compreensão e estímulo, apesar dos inconvenientes
inerentes a qualquer intervenção no espaço público.
O resultado valeu a pena. Os moradores e visitantes do
Parque das Nações ganharam mais três parques infantis,
a extensão da ciclovia na zona central da Alameda dos
Oceanos, a par da requalificação dos passadiços na zona
dos vulcões. Nos jardins do Caminho da Água destaco a
recuperação do Jardim do Ulisses, da Ilha, da Cascata,
do Jardim das Ondas e, em paralelo, a replantação
dos Jardins de Neptuno. Em toda a freguesia foram
substituídos sistemas de rega, caminhos, iluminação e
bebedouros. As obras de renovação dos Jardins Garcia de
Orta prosseguem a bom ritmo. Em 2017 estará concluída
a intervenção no quinto e último talhão.
O princípio de coesão territorial que tem inspirado as
intervenções na Ação Social, Desporto e Cultura ganhou
maior relevância na Gestão Urbana. Na Centieira o
programa Uma Praça em cada Bairro lançado pela CML
em parceria com a JFPN abre caminho à regeneração
urbana de um dos bairros mais carismáticos do Parque
das Nações, a “Alfama do Oriente”. Destaco ainda as obras
no Polidesportivo da Quinta das Laranjeiras e espaços
envolventes e a requalificação no Polidesportivo do Casal
dos Machados, duas intervenções há muito esperadas.
Desde o primeiro dia elegemos a Educação como uma
prioridade. Às visões economicistas respondemos
com mais atividades para os alunos das AAF/CAF, a
recuperação de todos os parques infantis das escolas da
freguesia e a intervenção nos equipamentos de cozinha
da Escola Infante D. Henrique. Mantivemo-nos firmes na
defesa da extensão da Escola do Parque das Nações e na
construção de uma nova escola pública para a freguesia.
2017 é o ano da viragem neste dossiê. A Junta de
Freguesia do Parque das Nações, a Câmara de Lisboa e
o Governo estão juntos para cumprir a promessa de uma
escola pública de qualidade.
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Com entusiasmo, desejo um bom ano 2017 e, já agora,
com os primeiros minutos a admirar o fogo de artifício no
Parque das Nações.
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Natal Solidário para
uma centena de famílias

Freguesia será zona piloto
para bicicletas públicas

Cem famílias, sobretudo da zona Poente da freguesia, beneficiaram este ano de um Natal mais solidário, com tudo o que nesta
quadra as pessoas esperam: bens alimentares, incluindo bacalhau e azeite português, produtos de higiene e limpeza, mercearias e brinquedos para os mais pequenos.
Foram apoiadas este ano uma centena de agregados familiares,
num crescendo de capacidade de resposta por parte da Ação
Social da JFPN junto da comunidade, nesta quadra festiva. Os
cabazes foram sendo levantados pelas famílias apoiadas pelo
GAS, entre 12 e 16 de dezembro na Loja Solidária. Em 2014 foram
apoiadas com cabazes de Natal mais de 30 famílias e em 2015
esse número subiu para 75, perfazendo agora a centena, não tanto porque haja mais agregados carenciados, mas porque a capacidade de resposta da Ação Social tem aumentado, muito devido
ao apoio de parceiros, como a CVP, Sarah Trading, Administração
da Sonae Sierra (Vasco da Gama), Navigators Club, entre outros.

Lisboa vai ter um sistema de partilha de bicicletas, como já existe
noutras capitais, que está previsto arrancar em 2017. O Parque
das Nações será a zona piloto para implantar esse novo sistema
disponibilizado pela EMEL, que o concessiona à empresa Órbitra, na sequência de concurso público. Haverá 140 estações de
bicicletas na cidade, quinze das quais serão na nossa freguesia.
O processo de homologação deste projeto está ainda em curso
esperando-se que o Sistema de Bicicletas Públicas Partilhadas
na cidade de Lisboa esteja implementado no primeiro semestre
de 2017, tendo como cenário o Parque das Nações, “por ser uma
zona mais contida da cidade” - de acordo com declarações prestadas em outubro pelo presidente da EMEL à agência Lusa.
Está previsto que Lisboa passe a dispor de quase milhar e meio de
bicicletas (940 elétricas e 470 convencionais). As bicicletas elétricas estão em maioria para obviar as deslocações na cidade “das
sete colinas” a quem tenha menor preparação física, e dispõem
de uma autonomia de 30 quilómetros. Haverá passes de utilização
anual de 36 euros e bilhetes diários de dez euros.

Parque das Nações: território pioneiro no Programa DAE

O primeiro trimestre de 2017 vai mostrar um Parque das Nações equipado com
desfibrilhadores nas ruas, à mão de salvar
qualquer pessoa que entre subitamente em
paragem cardiorrespiratória. Sabe-se que
esta situação atinge dez mil pessoas por
ano. Fora dos hospitais, e com 700 pessoas,
em média, o problema ocorre na via pública.
É uma das principais causas de morte – só
3% das vítimas sobrevive. O risco de não
sobreviver avança conforme o tempo passa
sem socorro.
Por tudo isto - salvar vidas e tornar o
Parque das Nações um território mais
seguro – a Junta de Freguesia decidiu
equipar com dez desfibrilhadores o espaço público: um deles equipa um carro
patrulha da 40ª esquadra da PSP, do Parque das Nações, e os outros nove estarão

em breve espalhados pela freguesia. Um
deles foi inaugurado na Praça do Oriente,
onde ocorreu a apresentação do Programa DAE comunitário, no âmbito do Programa Autarquia + Segura.
Assim, na manhã de 17 de novembro,
com a presença da vereadora do Desenvolvimento Local da CML, Paula
Marques, do presidente da JFPN, José
Moreno, do diretor da empresa Ocean
Medical que implementa o sistema DAE
Express, Marco Castro, e dos embaixadores do programa – Barbara Guimarães, José Figueiras e Nuno Delgado,
foi feita a demonstração da utilidade
deste sistema. Estiveram também presentes muitos/as voluntários/as da
Proteção Civil local e responsáveis do
INEM e da PSP.

Pretende-se que a maioria dos residentes
e visitantes esteja a menos de 3 minutos
de um destes aparelhos e possa receber
ajuda de um socorrista (operacional DAE)
quando necessário.
Além dos DAE (Desfibrilhadores Automáticos Externos) instalados na via pública,
uma equipa local de socorristas está disponível 24h/365 dias. Estes receberam
formação em Suporte Básico de Vida e
DAE numa ação licenciada pelo INEM.
Doravante não estranhe se, no Parque das
Nações, encontrar umas pequenas cabines
amarelas… Lá dentro pode estar o seu “seguro de vida”. Nestes pequenos blocos de
metal está tudo o que permite prestar um
primeiro socorro a alguém vítima de “paragem cardiorrespiratória”, incluindo um
guião de socorro imediato, telefone, etc...

O melhor fogo de artifício
acontece no Parque das Nações

Horário

2.ª feira a 6.ª feira
das 9h00 às 13h00
e das 14h00 às 18h00

Local de Atendimento

Espaço Poente da Junta de Freguesia
Rua Padre Joaquim Alves Correia,
lote 23 C/V A, B e C – Lisboa

4

n.º 3 | dezembro 2016

A Junta de Freguesia do Parque das Nações, a exemplo do que fez no ano passado,
promoveu decorações de Natal na freguesia. Assim, as vias mais concorridas iluminam-se com motivos alusivos ao Natal quando o sol se põe.
E, na Passagem de Ano, além dos eventos previstos na hotelaria e restauração e outros
espaços de lazer da freguesia, as expectativas concentram-se no deslumbrante fogo
de artifício, que será lançado a partir de barcaças no rio Tejo, entre a Torre Vasco da
Gama e a Porta Tejo .
Não se esqueça: a caminho da meia noite do dia 31 de dezembro, encontre um bom
lugar para assistir ao fogo de artifício do Parque das Nações, junto ao rio.
Aproveite! Venha dar as boas-vindas a 2017 na freguesia onde tudo acontece!
n.º 3 | dezembro 2016
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Coesão Social: um dos pilares
da governação da JFPN
Uma freguesia
moderna e
universal, com
um projeto
urbanístico único
no contexto
da cidade de
Lisboa, não pode
passar para
segundo plano
os seus cidadãos,
em particular
os mais vulneráveis. Sendo o Estado responsável pelas políticas de
inclusão e de apoio aos mais carenciados, a Junta de Freguesia do
Parque das Nações (JFPN) assumiu desde a primeira hora esta missão,
implementando um conjunto de projetos capazes de responder aos
problemas e necessidades específicas das pessoas.
A aposta em “projetos sustentáveis” foi a nossa estratégia de base.
É preciso dar consistência e credibilidade às respostas sociais
mantendo-as bem estruturadas quer ao nível do projeto em si e
Parceiros que os apoiam, quer quanto à Equipa que as faz acontecer
em cada dia. É preciso gerir a ação social de forma empenhada e
com a responsabilidade de quem se apropria dos problemas dos
outros como se fossem seus. A humanização da sociedade em que
vivemos é um dever e uma obrigação de todos. Valores como a ética, a
transparência, o rigor e a responsabilidade são os 4 eixos onde assenta
o modelo de gestão que concebemos em 2014 para perdurar no tempo,
independentemente dos diferentes ambientes políticos.
As respostas sociais implementadas nestes 3 anos de governação
inserem-se num modelo de gestão integrado, criado a partir do “zero”,
num processo evolutivo e realista face às características que definem
a freguesia Parque das Nações. A primeira pedra desta construção e
que hoje sustenta toda a ação social é sem dúvida, o Gabinete de Apoio
Social, a “porta de entrada” de todas as pessoas que procuram apoio e
a quem fazemos questão de não saírem sem um “diagnóstico social”
à medida. Aqui acolhemos quem nos procura quer se trate de famílias
desestruturadas e vulneráveis; desempregados com graves problemas
financeiros; idosos em isolamento social; violência doméstica e tantas
outras situações que caracterizam a sociedade atual, nem sempre
associados à problemática financeira.
A multidimensionalidade da pessoa humana exige uma visão integrada
dos problemas e suas soluções. É neste pressuposto que trabalhamos,
em cada dia, criando e implementando respostas sociais capazes de
devolver a dignidade humana às pessoas que por qualquer razão, a
vida tal não lhes proporcionou.
Vamos terminar o ano de 2016 com o sentimento do dever cumprido e
acima de tudo convictos de que contribuímos para uma maior coesão
social na nossa freguesia… mas continuaremos em 2017 com a mesma
determinação porque há um longo caminho ainda a percorrer!
CONCEIÇÃO PALHA, Vogal da Ação Social da JFPN
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Balanço de 2016

3000 utentes
215 encaminhados

Os rostos da Ação Social

para formação

Pedro António | 40 anos
Animador do Gabinete Inserção Profissional
(desde novembro 2015)

800 pessoas atendidas
26 300¤
concedidos
através do FSF

Anabela Pinto | 48 anos
Assistente Social | Coordenadora da Ação
Social da JFPN (desde outubro 2013)

Verónica Pereira | 25 anos
Assistente Social no Gabinete
Apoio Social (desde julho 2014)

Gabinete de Apoio Social (GAS)

É a "porta de entrada" das pessoas que procuram apoio.
Faz o diagnóstico social, dá orientação, proteção e acompanhamento a
pessoas ou famílias em situação de vulnerabilidade e/ou exclusão social.
Desde 2014, a Ação Social da JFPN acompanha em permanência cerca de 500 famílias.
Em 2016, o Gabinete de Apoio Social realizou mais de 800 atendimentos.

Fundo Social da Freguesia (FSF)

Apoia financeiramente os agregados familiares em situação de grande
emergência social.
Em 2016 foram diferidos 120 pedidos dos cerca de 180 que recebeu,
num total de quase 26.300 euros. Neste âmbito as famílias são apoiadas no pagamento de eletricidade, água, gás, renda de casa, medicamentos, próteses, material escolar, etc.

5000 pessoas transportados

1100 deslocações
António Costa | 55 anos
Responsável pelo Transporte
Solidário (desde março 2015)

Transporte Solidário

Iniciado em 2015, revelou-se desde logo de grande sucesso. Está
acessível a toda a comunidade com mais de 55 anos.
Em 2016 foi ultrapassado o número de 5.000 pessoas transportadas,
num total de cerca de 1.100 deslocações.

Gabinete Inserção
Profissional (GIP)

Resulta de um protocolo com o IEFP no âmbito do
emprego. Em 2016 Interveio na comunidade com sessões de
esclarecimento, que atingiram quase 3.000 pessoas. Atendeu individualmente 441 pessoas, encaminhou 215 para formação, 157 para
emprego (15 empregos). Promoveu por iniciativa própria 4 formações
para a freguesia: competências básicas, inglês, jardineiros e calceteiros (100 formandos da freguesia).

Gabinete de Apoio
ao Empreendedorismo (GAE)

Arrancou na primavera de 2016 realizou, 33 consultas e foram encaminhadas 22 pessoas para 2 workshops. Há já casos de novos
empreendedores que arrancaram com o seu negócio na sequência
de apoio prestado pelo GAE. Este Gabinete é liderado Eng.º António
Pinto de Carvalho, gestor em regime de voluntariado.

5500

artigos distribuídos
Maria João Amado | 58 anos
Supervisora Praia Campo Sénior/Loja
Solidária (desde setembro 2015)

Loja Solidária

Responde às necessidades básicas de famílias carenciadas, com os
produtos mais diversos, desde artigos de higiene e limpeza a roupas,
calçado e brinquedos. Cada agregado pode recorrer à Loja Solidária
duas vezes por mês. No Natal, o apoio à comunidade ganha ainda
maior expressão com apoio de cabazes de alimentos. Um projeto
com grande empenho da comunidade na doação de bens.
Em 2016 mais de 6.000 artigos deram entrada na Loja tendo
sido distribuídos cerca de 5.500.

32 utentes
14 000 refeições
Joana Fernandes | 35 anos
Assistente Social e responsável do Centro Dia Quinta

Laranjeiras (desde julho 2014)

Centro de Dia Quinta das Laranjeiras

Acolhe 32 utentes, de segunda a sexta-feira. A esmagadora
maioria (78%) são mulheres e apenas 22% são do sexo masculino. Os principais objetivos do CD Qta. das Laranjeiras é ser um
apoio efetivo à família e à comunidade, numa ótica do envelhecimento ativo e saudável, num espaço de combate à exclusão e ao
isolamento das pessoas de mais idade. Assim, 31% das atividades do Centro, que oferece vários ateliês e atividades físicas, são
realizadas no exterior. Aqui são confecionadas e servidas 14 mil
refeições/ano (almoços e lanches).

550

utentes de

enfermagem

120 consultas
de psicologia
Carolina Maló | 31 anos
Psicóloga (desde novembro 2014)
Isabel Santos | 60 anos
Enfermeira responsável Gabinete de Enfermagem
e Psicologia (desde novembro 2014)

Gabinete de Enfermagem e Psicologia

É uma das valências abertas a toda a comunidade no âmbito de
cuidados primários de saúde.
Em 2016 atenderam-se aí mais de 550 utentes, sobretudo para a
prestação de serviços de enfermagem como injeções e pensos, mas
também para testes, rastreios e vacinação.
No âmbito da Psicologia, foram realizadas mais de 120 consultas.

Novos projetos

2016 marca também o lançamento de três novas valências por parte da Ação Social: Abraço Intergeracional (em parceria com
a Escola de Enfermagem e ESTeSL), Ferro de Soldar - Reparações domésticas (em parceria com a Fundação São João de
Deus) e no âmbito da Saúde, o Banco de Ajudas Técnicas.
Todos os apoios sociais disponibilizados pela JFPN podem ser detalhadamente consultados em www.jf-parquedasnacoes.pt
n.º 3 | dezembro 2016
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Parque das Nações convida a mostrar talento artístico

Estão a decorrer as inscrições no Festival
PaRTES. Trata-se de um certame
inovador na freguesia, iniciativa conjunta
da Cultura da Junta de Freguesia do

Parque das Nações com várias entidades
parceiras, incluindo a Faculdade de Belas
Artes de Lisboa. Este Festival de Artes
abre portas ao talento criativo de artistas
amadores. Para participar
basta enviar uma ou duas
fotografias do seu portefólio
artístico, com a apresentação
das peças, para cultura@jfparquedasnacoes.pt .
Nenhum talento é para
ficar na gaveta: se tens
obra feita ou pretendes
aprofundar técnicas nas
áreas da pintura, desenho, ilustração,
escultura, fotografia, cerâmica, design,
audiovisuais e multimédia, é hora de se

Fado Amador está vivo e recomenda-se a Oriente

inscrever nos workshops. Os artistas
Rudolfo Quintas, Luísa Castro Almeida e
Cecil Mestelan tutelam três residências
e workshops, com um programa de
formação intensiva.
No final, os participantes deverão produzir trabalhos para
as exposições que se realizam
na segunda fase do Festival de
Artes do Parque das Nações.
O PaRTES – Festival de Artes
tem a parceria da Faculdade
de Belas Artes da Universidade de Lisboa. As datas de realização dos
workshops e residências artísticas serão
divulgadas em breve.

Coro e Teatro já são património da Freguesia

A segunda gala do Fado Amador da zona Oriental, organizada conjuntamente pelas juntas de freguesia do Beato, Marvila,
Olivais e Parque das Nações, teve a sua final no anfiteatro da
Escola de Enfermagem e ESTeSL.
Como recordou na altura o presidente da JFPN, José Moreno,
o fado, expressão de cultura popular agora património da humanidade, “floresceu nesta zona da cidade, em quintas, tascas,
palácios, em meios fidalgos e populares.”

Depois de quatro eliminatórias disputadas em cada uma das
freguesias, a final realizou-se este ano no Parque das Nações,
numa noite fria e chuvosa de novembro. A iniciativa que os organizadores prometem prosseguir em 2017 conta com o ativo
apoio da ACOF – Associação Cultural “O Fado”.
Saíram vitoriosas nesta 2.ª final da Gala duas irmãs de Marvila:
Joana Candeias, 1.º lugar em juniores e Catarina Candeias, 1.º
lugar em seniores.

Animação e sensibilização na Biblioteca David Mourão-Ferreira
Se quer participar em algum
destes grupos amadores
envie um email para
cultura@jf-parquedasnacoes.pt

Um grupo de teatro amador e um grupo de canto coral, ambos
de “apelido” Das Nações, são iniciativas que estão em marcha na
freguesia, fruto de projetos lançados pelo pelouro da Cultura da
Junta de Freguesia do Parque das Nações. A primeira atuação
do grupo do Teatro das Nações aconteceu na festa de Natal dos
trabalhadores da JFPN, perante o aplauso geral.

grupo leva mais tempo de ensaio – tem ensaios semanais no IPDJ
- e já atuou publicamente. Compositor, diretor coral, criador regular de instalações e também de performances musicais, o maestro
Luís Bragança Gil estreou e apresentou as suas obras na Fundação Gulbenkian, CCB, Casa da Música, Teatro Carlos Alberto,
Teatro Nacional D. Maria II, Teatro do Bairro, entre outros locais.

Quanto ao Coro das Nações, multinacional e multicultural, é também constituído por amadores, e interpreta peças polifónicas de
variadas origens, sob a batuta do maestro Luís Bragança Gil. Este

Se está interessado/a em participar em algum destes grupos
amadores envie um email para cultura@jf-parquedasnacoes.pt e
esteja atento/a às notícias para próximos castings.

8
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Sessões de esclarecimento e informação sobre alimentação,
para prevenir excessos do Natal e incorreções na dieta diária
dos mais jovens, fazem parte da agenda da Biblioteca, que serve
o Parque das Nações. Uma nova ação de sensibilização sobre
Escolhas Alimentares Saudáveis, destinada sobretudo a adultos,
realiza-se dia 14 de janeiro 2017, sábado, pelas 14h30, na Biblioteca David Mourão-Ferreira. Esta Ação de Sensibilização será
desenvolvida novamente pela nutricionista Ana Jordão (em representação do laboratório DietMed), que terá consigo uma outra
nutricionista para ajudar a realizar os rastreios. Ana Jordão ainda recentemente proferiu na BDM-F uma palestra para crianças
dos 5 aos 12 anos, sobre “lanches escolares saudáveis”.
Estas sessões são de entrada livre, mas requerem inscrição para
bib.dmferreira@jf-parquedasnacoes.pt
Em termos de animação, a Biblioteca desenvolve várias outras
ações, em que podemos destacar recentemente o Concerto de
Natal, que aconteceu sábado à tarde, dia 10 de dezembro, e foi
destinado às crianças até aos 12 anos residentes e frequentadoras habituais da biblioteca.

n.º 3 | dezembro 2016
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Roteiros e parcerias para valorizar
a atratividade do Parque das Nações
A Junta de Freguesia do Parque das
Nações inicia o ano de 2017 com a execução do Plano de Desenvolvimento
Turístico (PDT) com o objetivo de posicionar o território do Parque das Nações como um valor incontornável para
a competitividade de Lisboa no ranking
mundial das cidades.
O Plano de Desenvolvimento Turístico
respeita a memória do espaço, com a ambição de criar novos produtos diferenciadores. Uma ambição tanto maior se considerarmos que a marca Parque das Nações
tem valor internacional e está associada
à percepção de um Portugal moderno e
empreendedor. Um país acolhedor, seguro, com paisagens deslumbrantes, grande
diversidade cultural e com uma população
que sabe receber. O território do Parque
das Nações tem características únicas e
um acervo cultural e arquitetónico de referência dentro e fora do país.

O conceito de cidade imaginada, criado
no período pós-Expo, é um processo em
construção. Ao urbanismo inovador da
Exposição Mundial foi-se somando cidade, com zonas residenciais dinâmicas,
localização de empresas, construção
de infraestruturas estruturantes como
escolas, equipamentos de saúde, zonas
comerciais, equipamentos de lazer, hotéis e a criação de soluções sustentáveis de mobilidade, com a extensão das
ciclovias e da rede de carregamentos
MOBI.E (carros elétricos).

Porquê avançar agora com
o Plano de Desenvolvimento
Turístico?

O alargamento do território do Parque das
Nações em paralelo com a criação da mais
jovem Junta de Freguesia do País aumentou o desafio e a responsabilidade de fazer
do Parque das Nações a porta de entrada
de excelência da capital. Neste contexto,
o território é a primeira imagem de boas
vindas, o local onde começa a descoberta. Não basta ter valor é necessário que os

Os primeiros anos da gestão da Junta de
Freguesia privilegiaram a recuperação
de espaço público, muito marcado pela
degradação de décadas, e a criação de
respostas sociais e de lazer para toda a
freguesia. Paralelamente foram assinados
protocolos com a o Turismo de Lisboa e
com a vereação da Cultura com o objetivo
de recuperar a arte urbana e criar roteiros
de visitação e divulgação.

residentes, visitantes e turistas tenham a
informação necessária ao conhecimento.
O turismo, pela sua ação transversal conjuga a intervenção de diversas áreas de ação
com um propósito comum: valorizar o território e aumentar a qualidade de vida e de
experiências dos residentes e dos visitantes.

O caminho percorrido permite avançar
com um plano mais ambicioso para o território, mantendo o grau de exigência nos
pilares que garantem o nível de qualidade
do Parque das Nações, porque esses serão sempre o seu principal valor.
A execução do Plano de Desenvolvimento Turístico propõe ainda uma ação consistente na valorização da relação com o
rio, recuperando a memória da Exposição
Mundial dedicada aos Oceanos. A criação
de roteiros de visitação da arte urbana,
projetos de animação do espaço público,
a captação de eventos de escala nacional,
a realização de parcerias com empresas e
entidades locais integram o conjunto das
ações planeadas para 2017.
No entanto, a maior parceria é com todos
os residentes do Parque das Nações. É
para eles e com eles que vamos continuar
a construir um território de excelência.

O turismo pela sua
ação transversal
conjuga a intervenção
de diversas áreas
de ação com um
propósito comum:
valorizar o território
e aumentar a
qualidade de vida e
de experiências dos
residentes e dos
visitantes.
10
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Parque Expo extinta a 31 de dezembro

JFPN passa a gerir acervo
do Centro Interpretativo
Com a extinção a 31 de dezembro de 2016
da empresa Parque Expo diversas competências passam para outras entidades,
nomeadamente para o Governo central,
Câmara Municipal de Lisboa e Junta de
Freguesia do Parque das Nações. O processo de transferência destas competências para a administração central e local
está ainda em fase preparatória.
A Junta de Freguesia recebeu, ainda, este
mês mais um conjunto de documentos,
maquetes e fardamento da Expo’98 que,
após tratamento permitirá, futuramente,
ampliar o Centro Interpretativo.
Recorda-se que, no final do verão, a JFPN
e a Comissão Liquidatária da Parque EXPO
firmaram um protocolo que estabelece os
termos da transmissão para a freguesia
do conjunto de bens, equipamentos e de-

mais conteúdos do Centro Interpretativo
do Parque das Nações (CIPN), instalado
no Pavilhão de Portugal. Todo o acervo do
Centro Interpretativo, bem como a gestão,
exploração e manutenção desse núcleo
museológico está, pois, assegurada e doravante a cargo da Junta de Freguesia do
Parque das Nações. O protocolo especifica que a Parque EXPO concebeu e instalou o designado “Torreão” do Pavilhão
de Portugal, a primeira fase do Centro Interpretativo do Parque das Nações, como
uma exposição permanente designada “A
Cidade Imaginada”. Esta consiste numa
retrospetiva da intervenção arquitetónica
urbanística e ambiental do território que é
hoje o Parque das Nações.
No contexto da liquidação da Parque EXPO,
a JFPN manifestara interesse e disponibilidade em manter o funcionamento do CIPN,
assegurando a sua gestão.
n.º 3 | dezembro 2016
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Piscina do Oriente
em pleno funcionamento

Corrida das Nações
regressa na primavera de 2017

Halloween que contou com a presença de
100 entusiastas, que entraram na festa
com muita alegria e mascaradas a rigor.
Mais recentemente, aconteceu o Festival
de Natal, animando a piscina numa manhã
de domingo em pleno inverno.

Após a reabertura da Piscina do Oriente no
dia 6 de outubro de 2016, a esmagadora
maioria dos utentes regressou ao uso das
instalações, o que muito alegrou a equipa
técnica que todos os dias se empenha para
oferecer um excelente apoio aos frequentadores. O mês de novembro 2016 foi aliás
aquele onde, pese embora a concorrência
que existe em termos de oferta num raio de
poucos quilómetros, registamos no Parque
das Nações o número máximo de utentes
inscritos na piscina, seja em aulas de natação ou hidroginástica, perfazendo o total de

2300 utentes. Os frequentadores da Piscina
da freguesia estão distribuídos em aulas de
adaptação ao meio aquático (203 utentes
inscritos e 67 em lista de espera), bebés dos
12 meses aos 3 anos (276 utentes inscritos
e 28 em lista de espera), hidros (685 utentes inscritos e 42 em lista de espera), natação + polo aquático (1136 utentes inscritos e
225 em lista de espera).
No último trimestre realizaram-se nas
instalações da Piscina alguns eventos que
justificam destaque, como a Mega Hidro

Merece também ser destacado o Festival
de encerramento do 1.º Ciclo do Ensino
Básico, realizado a 20 de novembro, e que
contou com a participação de 51 crianças,
em atividades dirigidas e distribuídas em
quatro espaços aquáticos. Estas atividades
contaram com o apoio na água de profissionais experientes que supervisionam as
atividades na água em regime de rotatividade. Perto de uma centena de encarregados de educação acompanharam de
forma entusiasta todos os exercícios dos
seus educandos, nesta festa dirigida para
as crianças e também para as famílias.

Sob a pala do Pavilhão de Portugal o azul das camisolas dos
concorrentes formou a cor dominante deste evento de atletismo
a favor da Paz. A prova compreendeu uma corrida homologada
de 10kms em área urbana (freguesia do Parque das Nações) e
uma caminhada de cinco quilómetros.
Depois do êxito que foi a primeira edição da Corrida das Nações,
a próxima edição desta prova que quer ser emblemática para a
freguesia e para a cidade está prevista para maio de 2017. Não
faltaram os elogios de participantes – perto de três mil - à excelente organização da prova, a cargo da Survivors Run e da Junta
de Freguesia do Parque das Nações.
12
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Foram convidadas todas as Embaixadas acreditadas em Portugal, com bandeira hasteada no Parque das Nações. Participaram
pessoas de 27 nacionalidades, que partilharam boa disposição
das suas equipas num convívio sem barreiras. Com bandeiras
nacionais, com pinturas faciais ou outras formas, assim se expressou a alegria e multiculturalidade dos participantes.
n.º 3 | dezembro 2016
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Equipamentos escolares
em falta já podem avançar

Finalmente a extensão da Escola Parque das Nações e a construção
da nova escola na zona norte da Expo passam do projeto à realidade.
O Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, em resposta a
uma questão do vogal do JFPN Luís Lucas Lopes, numa recente assembleia municipal (novembro de 2016) garantiu que com a extinção
da Parque Expo “termina um ciclo de inércia e de incompetência” por
parte do Estado e abre-se caminho à transferência dos terrenos da
demissionária Parque Expo para as entidades públicas competentes,
designadamente a Direção Geral do Tesouro.
Fernando Medina sublinhou a situação absurda dos últimos
anos (2011 a 2015). A Câmara de Lisboa e o Ministério

EB/JI Infante Dom Henrique
recebe restauro
Durante a interrupção letiva do Natal, a Escola IDH está
a receber algumas obras que visam melhorar a qualidade
do equipamento. Um dos blocos de aulas será pintado
por voluntários da comunidade educativa. A intervenção
planeada pelo pelouro da Educação com o agrupamento
escolar prevê também a recuperação e restauro de mobiliário do refeitório da escola. Simultaneamente proceder-se-á à impermeabilização de alguns telhados e paredes do estabelecimento escolar, e subsequente pintura,
trabalho adjudicado a empresa externa. Nesta escola, os
acessos ao Jardim de Infância vão estar finalizados em
janeiro de 2017.
14
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da Educação orçamentaram verbas destinadas a realizar
um dos desejos assumidos pelos residentes do Parque das
Nações. Todavia, a "gestão contabilística" do Ministério das
Finanças, destinada a minimizar as contas menos favoráveis
da Parque Expo, impedia a transferência dos terrenos e a
sua libertação para os usos definidos nos planos urbanísticos.
A mesma reunião da Assembleia Municipal de Lisboa foi ainda esclarecedora sobre o calendário de projetos conjuntos da área da
Gestão Urbana. Está prevista a integração da Avenida D. João II no
programa Pavimentar Lisboa.

Atividades extracurriculares
animam crianças
O primeiro trimestre do ano letivo
2016/2017 foi rico
em experiências
para as crianças
que frequentam
as atividades
de apoio da
A A A F/C A F,
monitorizadas
pela Educação da Junta de Freguesia do Parque das Nações. São centenas de crianças
do pré-escolar e ensino básico que diariamente recebem acompanhamento nas três escolas públicas da freguesia: Escola Infante Dom Henrique, Escola Vasco da Gama e Escola Parque das
Nações. No presente período de férias escolares, por exemplo,
está em curso um programa de ocupação recheado de atividades:
“Natal em Movimento".
Nos 160 anos da CP - Comboios de Portugal, assinalados a 28
de outubro, a empresa lançou um desafio ao Parque das Nações,
convidando para um passeio de comboio um vasto grupo de alunos da Escola Infante Dom Henrique e meia centena de pessoas
idosas da freguesia. Tudo correu muito bem mas foi necessária
uma complexa logística, nada a que o pessoal da Educação da
JFPN não esteja habituado. Em Vila França de Xira houve piquenique e visita a uma biblioteca e a um museu. Neste passeio intergeracional, novos e menos novos trocaram conversas e experiências
e mostraram que a diferença de idades não é um muro mas uma
ponte que pode enriquecer a comunicação.
As crianças das escolas da freguesia do Parque das Nações
também estiveram envolvidas nas celebrações do Dia Mundial da
Alimentação, que se assinalara a 16 de outubro. As três escolas
públicas juntaram-se à Missão Crescer Saudável da Mimosa, que
lhes proporcionou jogos de divulgação temática, prendinhas, músicas e lanche saudável.

A preocupação com a segurança rodoviária e a mobilidade no
espaço público com princípios de cidadania foram outros temas
abordados. Dia 12 novembro turmas do pré-escolar da Escola Básica Vasco da Gama receberam das mãos do vogal da Educação
o livro ACP Kids, da autoria de Maria Inês Almeida (texto) e Angela Vieira (ilustração). Trata-se de um pequeno livro, distribuído
a cada um dos alunos (de jardim de infância e 1º ciclo) de todas
as escolas do Parque das Nações, no qual a segurança rodoviária
é contada aos mais pequenos, através da história de “João no
Rally de Portugal”. Profusamente ilustrado, este livro faz parte do
Plano Nacional de Leitura. Esta ação resultou do protocolo assinado entre o presidente da JFPN, José Moreno, e o presidente da
Automóvel Clube de Portugal/ACP, Carlos Barbosa, com o intuito
de levar as boas práticas de segurança rodoviária aos mais jovens.
Finalmente, a propósito do Natal, as atividades das AAAF/CAF
centraram-se nos festejos e construção das árvores de Natal de
cada uma das escolas, as quais já estão em exposição, até ao final
de dezembro, no Hotel Tivoli do Parque das Nações.

Mais tarde, a propósito do 31 de outubro – Dia Mundial da Poupança – as crianças envolveram-se em ações de sensibilização
sobre a importância de poupar e foram brindadas com a oferta de
pequenos porquinhos-mealheiro para iniciarem o seu próprio “pé
de meia”, os quais foram entregues a toda a miudagem que frequenta as atividade AAAF/CAF, pelo vogal João Franco e equipa
da Educação da JFPN.
n.º 3 | dezembro 2016
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Novos espaços para brincadeiras
O ano termina com mais três novos parques infantis na freguesia,
para alegria de crianças e adultos. Um deles foi construído de raiz
e localiza-se no Passeio Heróis do Mar, na zona norte da freguesia,
mesmo no início do Passeio Tejo (não longe do espaço onde se
realiza o Mercado semanal Agrobio). Este novo espaço localizado
sob arvoredo e com vista para o rio – Parque Infantil do Tejo - foi
construído pela Junta de Freguesia com o apoio da empresa do
MEO Arena. Está apetrechado com equipamentos e piso adequado
e foi inaugurado sexta-feira, 16 de dezembro. É um equipamento
preparado para receber crianças com necessidades especiais.

No Passeio do Neptuno as obras de requalificação do parque
infantil que serve a zona sul estão também muito perto do
fim. E, completamente renovado, do chão aos equipamentos,
o parque infantil da Quinta das Laranjeiras já está a funcionar,
para alegria dos miúdos dos bairros da zona poente da freguesia. Oferece equipamentos coloridos e toda a segurança
exigível a um espaço destinado aos mais novos.
Em breve, as pessoas mais idosas irão ter também um espaço
de convívio, com mesas e cadeiras, junto a este parque infantil.

O regresso do Gil
Finalmente, 2016
foi o ano em que
os três bonecos Gil
– figura emblemática
da Expo’98 – regressaram à
freguesia onde se fazem fotografar, todos os dias, por turistas e
visitantes de passagem. Depois de
estadias no estaleiro, para serem retocados na pintura, os três exemplares
foram recolocados no Parque das Nações
– perto da antiga porta sul, do MEO Arena
e da porta norte/rotunda dos Vice-reis.

Nasce uma zona verde
na Centieira
No Bairro da Centieira foi já montado o estaleiro de obras da
Junta de Freguesia do Parque das Nações, o qual vai permitir finalmente a concretização de um novo espaço verde
e de lazer para a população. A zona intervencionada é o
cruzamento entre a rua da Centieira e a avenida de Pádua, limitada pela linha de comboio. Nessa zona de “baldio”
em abandono vai nascer uma área pavimentada e equipada
com bancos e mesas, equipamentos bio saudáveis e com
trepadeiras.

Polidesportivos e áreas de lazer renovados
Os bairros do poente (Casal dos Machados, Quinta das Laranjeiras e do Oriente)
beneficiaram também nos últimos meses
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de intervenções que melhoraram significativamente as condições de prática de
atividades desportivas a céu aberto. Com
efeito, os dois polidesportivos da zona foram restaurados, do chão às proteções laterais e equipamentos interiores (incluíndo balizas). Estas obras estiveram a cargo
da Gestão Urbana da Junta de Freguesia
do Parque das Nações, que também providenciou a colocação de novos equipamentos de lazer, como mesas e bancos,
nos espaços públicos partilhados pela
comunidade. Os acessos que circundam
o polidesportivo da Quinta das Laranjeiras
também foram renovados.

Jardins
Nos planos de ajardinamento e beneficiação
do espaço público, o Jardim da Música está
outra vez em obras para – face aos atos de
vandalismo – repor os instrumentos que o tornam um espaço original.

Na rotunda de Ulisses, centenas de amores perfeitos preenchem o espaço central de uma artéria nobre da freguesia,
na zona sul, justamente aos pés de uma árvore de Natal
perfeitamente iluminada para a quadra festiva deste final de ano.

Antiga artéria de entrada em Lisboa, a rua da Centieira vai
ser também beneficiada com a requalificação no âmbito do
Programa “Uma Praça em cada Bairro – intervenções em
espaço público”, lançado pela CML.
O tratamento das palmeiras, atingidas pelo escaravelho, prossegue a bom ritmo. A JFPN providenciou o tratamento das palmeiras Chamaerops, Phoenix e Washingtonia, localizadas em redor
do Oceanário de Lisboa, depois de terem sido aí detetados sintomas relacionados com a praga do escaravelho vermelho. Foram
também colocadas armadilhas em vários locais no Parque das
Nações para captura dos escaravelhos. Outra espécie que está
a receber tratamento anti-parasita são os pinheiros.
Outra das operações em curso pela JFPN tem a ver com a limpeza e deservagem das calçadas sem “glifosato”, produto que há
alguns meses foi decidido eliminar da nossa freguesia e da cidade
de Lisboa. É moroso e delicado o trabalho de limpeza de ervas
das calçadas. A partir de janeiro, a Gestão Urbana da JFPN vai
experimentar um produto natural nessa operação de deservagem.
n.º 3 | dezembro 2016
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Nuno Delgado, presidente da associação Escola de Judo ND

Nuno Delgado e JFPN dinamizam judo na freguesia

Há uma ligação de identidade entre
o Parque das Nações e a Escola de Judo
tição. Contudo, conseguimos manter a nossa
atividade a crescer no Parque das Nações:
fizemos uma mudança para a piscina, que foi
extremamente positiva, temos as aulas todas
cheias, temos relação direta com projetos
escolares, de âmbito social. Além disso, a escola de judo tem outras atividades artísticas,
como ballet, hip-hop.

Dizia-nos que a sua Escola e o Parque das
Nações cresceram em conjunto. Pode explicar?
Nascemos no Parque das Nações, pela dinâmica que a escola foi tendo, número de
funcionários, pela dimensão do projeto,
sentimos necessidade de ir para um espaço
maior. E então fizemos uma parceria com
um clube local, o CDOM, que estava numa
fase difícil. Tentamos requalifica-lo e geminar
estes dois projetos enquanto estivemos lá,
2015/2016.

NUNO MIGUEL DELGADO tem 40 anos e é um
dos poucos atletas portugueses fora do futebol com
amplo reconhecimento nacional. Chegou ao judo aos
sete anos, quando vivia em Santarém e precisava de
“disciplina”. Foi medalha de Bronze em Judo (menos
de 81 kg) nas Olimpíadas de Sidney em 2000 e
Campeão Europeu em Seniores no ano anterior.
O judo formou-o como ser humano: começou a
competir aos 11 anos e aos doze tornou-se campeão.
Aos 18 vai estudar na Faculdade de Motricidade
Humana e continua a treinar judo no Algés e
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Este ano optamos por trazer o projeto para
aqui (Estrela-Lapa), por razões que têm que
ver com a própria política desportiva do Parque das Nações: há falta de equipamento desportivo na freguesia, todos estamos a sofrer
com isso e sabemos que é uma bandeira de
batalha da Junta de Freguesia. Mas tivemos
esta oportunidade e aqui temos um pavilhão
desportivo com um conjunto de valências, o
Dojo Nuno Delgado, que será um espaço de
nível nacional e traz alguma dignidade ao trabalho que a Escola pretende ter em compe-

Dafundo. Um outro gosto de juventude, o basquetebol,
teve de ficar pelo caminho. Objetivo, disciplina,
consequência… esta é a métrica do êxito de Nuno
Delgado, primeiro como estudante, depois como
judoca a 100%, agora como dirigente de uma escola
que leva o seu nome.
Quando uma lesão o avisou de que deveria afastar-se
da competição, Nuno Delgado pôs em prática o seu
plano, que estava reservado para um sonho mais
tardio: criar uma “escola de campeões”. A Associação
Escola de Judo Nuno Delgado já tem dez anos, conta

Teve pena de deixar de ter sede no Parque
das Nações?
Nós movemo-nos por projetos e estes têm
de ser mudados, ajustados… A escola até já
tinha ganho uma certa identidade com o Parque das Nações, foram crescendo em conjunto. O Parque é uma zona muito particular
e a escola cresceu nesse ambiente. Quem
sabe não será apenas um “até já”.
Quantas crianças têm aulas convosco na
freguesia?
Temos cerca de 80 crianças inscritas. Aos
sábados, na sala da Piscina só conseguimos
oferecer judo para miúdos até aos 14 anos –
judo de iniciação, formação e as nossas classes competitivas. O treino com pessoas mais
velhas é um sonho que temos mas, neste
momento, não é possível. A vocação da escola é oferecer judo para todas as pessoas,

com 40 pólos e um milhar de alunos regulares.
Desenvolve projetos de integração social e, como
clube, tem vários dos campões nacionais de judo.

O presente ano letivo marca o relançamento do judo no Parque das Nações, pelo
acordo firmado entre a Junta de Freguesia e a Associação Escola Nuno Delgado,
representadas respetivamente pelo presidente José Moreno e pelo atleta olímpico.

independentemente de limitações físicas ou psíquicas, ou da classe
social. Temos muita atividade em bairros com carências e temos de
compensar isso com outras de forma a não vivermos de “esmola”.
Depois do afastamento da competição, não pensou integrar o seu
projeto (escola) num dos grandes clubes portugueses?
Houve vários clubes, incluindo os maiores, que tentaram desafiar-me.
No início da carreira como treinador colaborei com o Algés e Dafundo. Fui inclusive estudar para Inglaterra, preparar-me bem. Foi entre
2005 e 2008, quando nos mudamos para a “Expo”. Percebi que
o caminho era prosseguir na missão de formar “campeões para a
vida”, ter um input inclusivo, que não tem só o foco no alto rendimento
mas conciliar isso com oferta de formação desportiva adequada à sociedade moderna. O desporto é uma expressão da nossa humanidade, tal como a música, a dança, a pintura, etc.. Há pessoas que ainda
acham que não é tão importante como a matemática, o português.
Queremos provar o contrário: são disciplinas tão importantes como
as “nucleares” porque, acima de tudo, trazem o treino.
O judo como disciplina alternativa ou complementar à Educação
Física faz sentido nas escolas?
Nós lançámos o “Achieve, collect and give back”, um movimento cívico que começa em cada um de nós e visa consciencializar/alertar
para o nosso papel e responsabilidade na formação/educação cívica
e desportiva das crianças e jovens. O campeão tem de superar-se
e abrir-se para o conhecimento e o autoconhecimento, mas depois
precisa de se abrir para ajudar os outros e ser ajudado. Essas são as
três premissas para formar um campeão na sociedade, o “campeão
para a vida”.
Assim, lançámos a campanha “a maior aula de judo no mundo” realizada em Lisboa em junho de 2011 (no Terreiro do Paço, com milhares
de judocas), no Porto e noutras cidades, para chamar a atenção da
tutela no sentido trazer para as escolas públicas atividades de grande
enriquecimento. E com isso conseguimos financiar um conceito que

Uma sala polivalente da Piscina do Oriente permite a sua transformação em Dojo
para receber dezenas de crianças interessadas em iniciar-se nesta modalidade
desportiva, com a mestria dos treinadores que acompanham o campeão Nuno
Delgado. As aulas já estavam a decorrer quando, a 23 de novembro, o próprio
judoca participou nas “boas-vindas” aos atletas, realizando com a ajuda do mestre
Luís Serra uma aula especial onde partilhou objetivos e técnicas do programa
“Campeões Para a Vida”.
A Escola de Judo Nuno Delgado compromete-se a desenvolver a modalidade com
as crianças que frequentam a CAF na Escola Infante Dom Henrique (blocos de
Judo 2x por semana na CAF, a titulo gratuito), e com preços especiais para as
crianças da Escola Vasco da Gama e Escola Parque das Nações.
Para mais informações contatar o Pelouro do Desporto da JFPN, através do
email: piscina.oriente@jf-parquedasnacoes.pt ou diretamente a Escola de Judo
Nuno Delgado telefone 216 032 155

criamos: os “Blocos de Judo”. Acontecem também hoje no Parque
das Nações, são gratuitos e é a forma de colocar o judo na escola não
fazendo parte dos programas curriculares. A EJND fornece os tapetes, quimonos e os professores e um programa que é dado de forma
rotativa a todos os alunos da escola. São doze horas de judo gratuitas.
Acredito que os “Blocos de Judo” são um ótimo modelo de iniciação e
apresentação massiva de princípios cívicos e desportivos, e permitem
um primeiro contacto com a modalidade e com os seus valores .

O que é que o judo lhe deu para além da visibilidade pública?
O judo como prática permite-nos conhecermos melhor o nosso
corpo mas também a nossa capacidade espiritual e usa-la da forma
mais eficiente, com confiança. A mais valia do judo é essa: quando
nós dominamos o nosso eu (físico e espiritual) estamos preparados
para qualquer adversidade, para cair e levantar e é essa persistência
que trás o sucesso. A confiança de que sou capaz de derrubar todos
os obstáculos que me vão pôr. Uso sempre esta referência que o
judo me deu ao longo da vida para transformar os meus sonhos em
realidade e esta escola é também resultado disso. Cada vez mais a
sociedade precisa da autoestima e da autoconfiança que estão na
“doutrina” do judo.
n.º 3 | dezembro 2016
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JANEIRO | 1HD - UMA HISTÓRIA DA DANÇA, TEATRO CAMÕES
De 26 de janeiro (Estreia absoluta) a 3 de junho 2017, a Companhia Nacional de Bailado leva à cena um espetáculo sobre a
história da dança, disponível para escolas a partir de 25 de janeiro. Coreografia e direção artística de Bruno Cochat e música
original de Filipe Raposo

www.cnb.pt

JANEIRO | PET FESTIVAL - FIL
De 29 a 31 de janeiro a Feira Internacional de Lisboa (FIL) recebe o Pet Festival - Salão dos Animais de Estimação

www.fil.pt

MARÇO | BTL - FIL
De 2 a 6 de março realiza-se a BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa, na FIL, Parque das Nações

www.fil.pt

MAIO | ANIVERSÁRIO EXPO'98
No 19.º aniversário da abertura de portas da Expo’98, a freguesia do Parque das Nações comemora a data com iniciativas,
entre as quais se destaca a 2ª edição da Corrida das Nações, organizada pela Survivors Run e pela JFPN.

www.jf-parquedasnacoes.pt
JULHO | SUPER BOCK SUPER ROCK
Um dos mais antigos festivais de música volta ao território do Parque das Nações para dar música com um cartaz de luxo, no
qual já está confirmada a banda Red Hot Chili Pepers. O Super Bock Super Rock acontece dias 13, 14 e 15 de julho 2017.

www.superbocksuperrock.pt

NOVEMBRO | WEB SUMMIT
De 6 a 9 de novembro o Parque das Nações e a cidade de Lisboa recebem novamente a Web Summit. A organização espera,
nessa edição, ultrapassar os 80 mil participantes de todo o mundo. Estão abertas as inscrições para voluntários deste evento.
Informação em: https://websummit.net/volunteers-2017

www.websummitlisbon.pt
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