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A Freguesia do Parque das Nações

EDITORIAL
A revista Parque das Nações que tem entre mãos
é a prova de que a freguesia não parou no verão,
nem baixou os braços face a adversidades. O mais
complexo problema imediato que o executivo a que
presido tem em mãos, a reabertura da Piscina do
Oriente, está prestes a ser solucionado, de vez. O que
só é possível porque se trabalhou na solução para os
problemas surgidos durante o verão.

talar os Quartéis dos Regimentos, para a defesa da Cidade com
armazéns de pólvora. Mais tarde, em 1808, amplia-se a linha de
defesa de Lisboa da Torre de Belém a Beirolas pelo Major António
José Vaz Velho. Do mesmo modo, o Parque das Nações foi pano
de fundo da Guerra Civil portuguesa ou Guerra Miguelista.
Laura Junot, como Embaixatriz, navega pelo Tejo e passeia pelo
Parque nas suas idas às Caldas da Rainha. As Linhas de Torres
Vedras e o depósito de Beirolas garantem a independência e abrem
as portas à Guerra Civil. E o Parque viu um Herói da Independência,
General Sepúlveda, passar do Campo Liberal (tinha sido membro
do Sinédrio do Porto) após ter exercido as funções de Comandante
Militar de Lisboa em 1826, aderir à Vilafrancada e ocupar o quartel
do Depósito de Beirolas às ordens de D. Miguel.(1)

A ponte romana sobre o rio Trancão
De acordo com as primeiras notícias históricas deste território,
de que há memória, remonta ao período romano, entre o sec.
II a.C. e I d.C., a construção de estradas e pontes. É o caso da
ponte sobre o rio Trancão onde passavam as duas vias romanas,
a Via XV a Emérita Augusta (ligava Lisboa a Mérida) e a Via XVI
a Bracara Augusta (ligava Lisboa a Braga):
Os Romanos sabiam fazer pontes. E fizeram. Uma de quinze arcos
(…).
E essa foi a Estrada do Parque das Nações durante milhares de
anos.(1) A batalha de Sacavém, nesse mesmo local, fez história no
sec. XII aquando da conquista de Lisboa aos muçulmanos. Para
fundar Portugal, D. Afonso Henriques deu aí batalha ao invasor,
na Ponte de Sacavém com as Nações de Cruzados, antes de ir
repousar na Igreja de S. Félix e Santo Adrião a Chelas, para depois
libertar Lisboa (1) Francisco da Holanda, em 1571, faz o desenho
da Ponte de Sacavém e refere-a da seguinte forma: E logo, devem
ser edificadas novas pontes, ou ser reedificadas as que fizeram os
Romanos, no redor de Lisboa e Sacavém e outras.(1)

A Quinta de Beirolas deu lugar
ao Quartel de Beirolas
Por ordem d’ El Rei, D. Pedro II manda o Duque do Cadaval, Mestre-de-Campo General, comprar a Quinta de Beirolas para aí ins-

Território agro-pastoril e piscatório versus industrial
No território do Parque sempre esteve presente esta dualidade entre espaço rural - de quintas e palacetes onde a monarquia ia e vinha para fazer as suas férias não muito longe do reboliço da cidade
de Lisboa - e o desenvolvimento industrial, já nos finais do séc. XVIII.
Também aqui se foram desenvolvendo as infraestruturas relacionadas com os transportes, levando e trazendo pessoas e mercadoria.
Então, já se conhecia bem o Parque, e as Cartas de Beirolas de
1851 anteveem o percurso do Carril de Ferro que atravessa o Parque. A 28 de Outubro de 1856, o comboio passa e, em 1859, dizem: A linha é de Leste. Nunca mais deixou de trazer Nações até
e pelo Parque. Agora, Estação do Oriente.
E quem viaja pela sua Terra sabe que depois das hortas de Chelas
vinham as Quintas do Conde de Óbidos, do Souto, da Praia, dos
Buracos, do Santo, do Ché, da Centeeira, dos Paios, da Barroca,
do Convento, das Rolas, a Quintinha e a Quinta de Cabo Ruivo,
todas ao longo e na Riba do Tejo.(1) A par das atividades agro-pastoril, que se completavam com as pescas, a nobreza fundiária que
vinha para veraneio e lazer movimentava-se em paralelo com um
clero repartido pelos vários conventos. CONTINUA
Fontes:

Tal como a criação da primeira Zona de Coexistência
na freguesia, no Passeio dos Fenícios, projeto
que foi devidamente ponderado e cujos encargos
financeiros foram suportados em boa parte por fundos
comunitários aos quais nos candidatamos.
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Pela primeira vez também, o Parque das Nações
coloca-se literalmente no mapa. A JFPN acaba de
produzir o primeiro mapa oficial turístico da freguesia,
que estará doravante disponível nos operadores
turísticos, para distribuição pelos nossos visitantes
e turistas; a par disto, prossegue a renovação da
sinalética em todo o território.
Nos próximos dias um evento de grande envergadura
desta JFPN encherá as ruas do Parque das Nações
com, esperamos, bandeiras das mais variados países
e atletas - amadores ou profissionais – das mais
diversas nacionalidades. É a grande experiência piloto
da Corrida das Nações que está a ser arquitetada em
sintonia com representações diplomáticas estrangeiras
em Lisboa e que desejamos seja um marco nas provas
de atletismo que acontecem aqui e doravante um
momento alto da universalidade deste território. Dia 8
de Outubro, quem vai faltar à Corrida das Nações?
Finalmente, a corroborar a ideia de que não baixamos
os braços, o novo Ano Escolar iniciou-se na freguesia
com significativas obras de renovação em duas das
escolas públicas: Infante Dom Henrique e Vasco da
Gama (com melhorias dos espaços de refeição e de
recreio, respetivamente), mantendo este executivo a
expetativa de que em breve se possam iniciar as obras
que vão completar a EBPN.
Quanto às várias intervenções levadas a cabo pela
equipa de Gestão Urbana são de grande impacto
para os fregueses – seja a colocação de bebedouros,
seja o arranjo de jardins, etc. Igualmente dinâmica, a
Ação Social, que no espaço de dois meses planeou e
lançou duas iniciativas que cuidam de apoiar os nossos
concidadãos de mais idade. Vale a pena conhecer os
dois projetos: Abraço Intergeracional e Ferro de Soldar
– Reparações Solidárias.

PESSOAS - Maria João de Mello: "Não há sucesso sem muito trabalho" ....................... Pag. 19

Dentro de três meses reencontramo-nos por aqui;
saiba, porém, o/a leitor/a que estamos sempre
disponíveis para o ouvir e receber as suas sugestões,
porque a freguesia Parque das Nações é de todos.

ACONTECE NO PARQUE ...........................................................................................................Pag. 20

JOSÉ MORENO, Presidente da JFPN
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Uma freguesia (in)diferente?

27 setembro: Dia Mundial do Turismo

Turismo para todos
O dia 27 de setembro é assinalado em todo
o mundo como Dia Mundial do Turismo. E
em 2016, o lema é “Turismo para Todos –
promover a acessibilidade universal”. Este
propósito foi definido na assembleia geral
da Organização Mundial de Turismo (UNWTO) realizada na Colômbia. Em 2016 o
país oficial de acolhimento das celebrações
é a Tailândia mas, dentro de fronteiras, a
festa faz-se no Parque das Nações!
Não há talvez na capital Lisboa território
mais internacional do que este e comunidade mais ativamente multicultural e
multilinguística. E assim, para celebrar o
Dia Mundial do Turismo, a Junta de Freguesia do Parque das Nações oferece às
seis unidades hoteleiras da freguesia os
primeiros exemplares do Mapa turístico

Pessoalmente considero que um dos
maiores problemas que atualmente assola
a sociedade e a nós seus cidadãos é a globalização da indiferença.
Somos confrontados, diariamente, enquanto cidadãos, instituições, sociedade
em geral, com situações sociais e humanas arrepiantes. Umas geradas pela fúria
da mãe natureza, outras por simples malvadez humana, fundamentalismo ideológico, ganância desmedida, indiferença individual e institucional, etc.
Não se pense que isso acontece lá longe,
em países distantes e sociedades diferentes. Que nada se passa à nossa porta.
Nada mais incorreto. Como é possível que
quando 1/3 dos alimentos produzidos são
destruídos ou não aproveitados ao longo da cadeia de produção e distribuição,
e 850 milhões de pessoas passem fome
no mundo? E aqui, em nossa casa, cerca
de 360 mil portugueses passem fome? Temos situações tão difíceis e desumanas à
nossa volta, sim na nossa cidade, freguesia
e comunidade, quanto desafiantes e pro4
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vocadoras devem ser e nos devem fazer
pensar e agir.
Na sua generalidade qual a nossa atitude? Nem precisamos de responder. Mas
precisamos de respostas. Sobretudo de
respostas individuais, estas dadas e assumidas no silêncio de cada existência. Mas
também de respostas das instituições com
igual responsabilidade e influência na vida
de todos. Neste particular, registo, apelo e
desafio a Junta de Freguesia a desenvolver, ainda mais, o seu já excelente desempenho da sua área social. Uma freguesia
que se quer de referência na cidade de
Lisboa e no país, não pode ser indiferente
aos desafios humanos dos seus fregueses.
Tem que assumir este desafio como uma
prioridade constante e um dos seus fatores diferenciadores.
Precisamos, todos, de pensar, agir e viver
entrando na história uns dos outros, assumindo, partilhando e comungando das realidades de todos e juntos, em comunidade
intercultural, contribuir para a globalização
da fraternidade e do Serviço.

Neste particular é de louvar o exemplo do
Chade. É bom registar que neste país africano, frequentemente identificado como
país do terceiro mundo, um dos seus feriados nacionais é dedicado à convivência
pacífica de todos os Chadianos, e as celebrações desse dia serem sempre feitas
em conjunto por pessoas de boa vontade,
independentemente do seu credo religioso,
raça, ideologia ou dinâmica cultural. É uma
lição para muitos países e sociedades chamadas do primeiro mundo.
É à luz deste espírito que apelo a todos os
eleitos, a começar pela Mesa da Assembleia de Freguesia, que presido com muita
honra e orgulho, que desenvolvam os seus
melhores esforços para que neste último
ano do nosso mandato nos aproximemos
mais da história dos nossos eleitores e
marquemos este nosso tempo com as
marcas do Serviço prestado á comunidade
da busca do bem comum.
António Rodrigues da Silva
Presidente da Assembleia de Freguesia do
Parque das Nações - 11 de setembro de 2016

da Freguesia. Trata-se de uma promessa
do atual Executivo da JFPN concretizada
com a produção do primeiro mapa oficial
e completo, em português, que terá distribuição gratuita. Simbolicamente, no Posto
de Turismo da Freguesia, o presidente da
JFPN, José Moreno, assinalou o Dia do
Turismo com a entrega a Ana Ferreira, da
LisMarketing (Turismo de Lisboa) dos mapas a serem distribuídos aos turistas que
nos visitam.
O Dia Mundial do Turismo pretende alertar a comunidade global para a importância do turismo a nível social, político
e económico, sublinhando o vasto potencial do setor do turismo como agente de
mudança positiva nos países e comunidades de todo o mundo.

Sabe onde tomar a vacina
da gripe?
O Gabinete de Enfermagem e Psicologia (GEP) presta
pequenos serviços de saúde de proximidade aos habitantes da
freguesia do Parque das Nações. Pode aí levar injeções, medir
a tensão arterial, fazer testes de colesterol, diabetes, tomar
vacinas, etc. E com o inverno a aproximar-se, se tem mais de
60 anos, procure o GEP para aplicar a vacina da gripe.

Renove roupa de Inverno
na Loja Solidária
Atualmente com 3000 peças, o stock da Loja Solidária
situada no Espaço Poente da JFPN está renovado para
apoiar os utentes carenciados, para o inverno, com artigos
pessoais e roupas de casa – incluindo edredons, mantas, etc.
Para beneficiar de qualquer destes Serviços, contacte o
Apoio Social da JFPN, rua Padre Joaquim Alves Correia, lote
23 A/B/C (atendimento das 9h às 13h e das 14h às 18h).

n.º 2 | setembro 2016
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Empenho de todos no regresso
às aulas no Parque das Nações
A educação é uma área estratégica para a freguesia e, no início
do novo ano letivo, merece destaque a profunda renovação dos
espaços de refeições na Escola Infante Dom Henrique e dos
espaços de recreio da Escola Vasco da Gama, levadas a cabo
pela Junta de Freguesia do Parque das Nações.

SERVIÇOS DE APOIO NA EB/JI
INFANTE D. HENRIQUE
AAAF - Prolongamento das 15h30 às 17h30;
Extra Prolongamento das 17h30 às 19h;
CAF - Prolongamento das 17h30 às 19h.
SERVIÇOS DE APOIO NA EB/JI
PARQUE DAS NAÇÕES
AAAF - Prolongamento das 15h15 às 17h30;
Extra Prolongamento das 17h30 às 19h;
CAF - Prolongamento das 17h30 às 19h;
SERVIÇOS DE APOIO NA EB/JI
VASCO DA GAMA
AAAF - Prolongamento das 15h15 às 17h30;
Extra Prolongamento das 17h30 às 19h;
CAF - Turno da manhã das 8h às 11h;
Turno da tarde das 16h às 19h:

A apresentação do ano letivo de
2016/2017 aos encarregados de educação com crianças a frequentar a Escola
Básica Infante D. Henrique realizou-se a
14 de setembro, com a presença do vogal
da Educação, João Franco e dos coordenadores da CAF/AAAF.

Férias num Parque em movimento
entusiasma crianças da freguesia
O verão já acabou, mas só deixa boas
memórias às 150 crianças e jovens do
Parque das Nações que semanalmente
puderam ter umas “férias grandes” estimulantes em grupo, dinamizadas pelas
equipas CAF/Componente de Apoio à Família do pelouro da Educação da JFPN.
Primeiro, em agosto, com o Há Férias no
Parque (http://www.jf-parquedasnacoes.
pt/pt/ha-ferias-no-parque) – que teve
6
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um programa muito completo, com todo
o tipo de praias, visita a museus e património histórico, visitas a parques naturais, atividades em jardins, ateliers vários,
etc. - e depois, nas primeiras semanas de
setembro, com o Parque em Movimento.

semanas de setembro que antecedem o
recomeço do ano letivo vão do desporto
– ténis, skate, ginástica com pessoas mais
seniores – até outras de carater mais pedagógico, como a visita de estudo sobre
calçada à portuguesa.

Nesta primeira edição do Parque em
Movimento, que desta vez se alargou a
alunos do 5.º e 6.º anos a título experimental, as atividades que preencheram as

A reportagem fotográfica mostra bem a
satisfação das crianças que estiveram envolvidas nestes programas de ocupação
do tempo livre, ao longo de mês e meio.

A Escola Básica Infante Dom Henrique
está implantada na Quinta das Laranjeiras,
zona poente da freguesia, e acolhe dezenas de crianças do pré-escolar e ensino
básico. No ano transato, os problemas
com o funcionamento do refeitório agravaram-se e durante as férias a cozinha e
o refeitório foram intervencionados, para
melhorar a capacidade de resposta.

numa referência positiva no Parque das
Nações. Para isso, a Junta está a fazer –
disse - um investimento no equipamento
escolar visível. Terminou desafiando os
encarregados de educação a serem exigentes e reivindicativos, “… pois só assim
se constrói uma autarquia que satisfaz os
interesses da população”.
Relativamente ao arranque do ano letivo
2016-2017 na freguesia do Parque das
Nações, recorda-se que, para os agregados familiares mais carenciados com
filhos em idade escolar, está disponível

a Loja Solidária, que disponibiliza material escolar gratuitamente (cadernos,
mochilas, etc.). Também na Ação Social
da JFPN, existe o Programa + Futuro no
Banco da Escola que prevê que o Fundo
Social de freguesia apoie financeiramente as famílias carenciadas na compra dos
livros e material escolar.
Sob gestão da JFPN há equipas da Educação que asseguram as atividades de
enriquecimento curricular. Neste âmbito há mais de 380 crianças inscritas
nas três escolas públicas da freguesia,
prevendo-se, durante o mês de outubro
e novembro, que possam subir para as
500 inscrições. Estão previstas nas três
escolas as atividades de expressão musical, arte dramática e atividade física e
desportiva.

Depois da apresentação feita pela nova diretora do Agrupamento Fernando Pessoa,
Profª Cláudia Torres, e da nova diretora
da escola, Profª. Cristina Maurício, numa
sessão aberta com os encarregados de
educação, o vogal João Franco afirmou
ser propósito da Junta de Freguesia
transformar aquele equipamento escolar
n.º 2 | setembro 2016
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Semana Europeia

Uma aposta contínua
na mobilidade sustentável

Sob o lema da “Vivência em Espaço Público” foram abordada as limitações do espaço para uso da população em condições
mais vulneráveis, essencialmente pelas
crianças e pessoas com mobilidade condicionada. Na segunda parte, debateu-se a
transformação do espaço público, aprendendo a otimizar as suas potencialidades
no sentido de haver um equilíbrio entre o
veiculo e o peão. Foram também apresentados os resultados do estudo sobre as zonas de coexistência no Parque das Nações
bem como a implementação do projeto que
seria justamente inaugurado nesse mesmo
dia. Assim o Passeio dos Fenícios passou
a ser a primeira zona de coexistência na
freguesia.
Na visita conjunta a este espaço o Vereador da Mobilidade de Proximidade,
Carlos Manuel Castro, juntamente com o
presidente da JFPN, José Moreno, inauguraram o espaço que foi decorado com
elementos decorativos em crochê e ainda
com novos bancos, floreiras, bancas de
artesanato e jogos infantis desenhados no
chão. A cerimónia decorreu em tom informal e incluiu a participação de crianças
dos 2.º e 3.º ano, do 1.º ciclo da Escola
Vasco da Gama, que prepararam um número de dança que exibiram perante os
convidados.

Lisboa voltou a celebrar a Semana
Europeia da Mobilidade e o epicentro das
comemorações foi a freguesia do Parque
das Nações. De 16 a 22 de setembro várias atividades tentaram chamar atenção
dos cidadãos para a necessidade de um
empenhamento geral em modos de circulação mais amigos do ambiente e das
pessoas. Para o Parque das Nações, a
variedade de eventos no território da freguesia demonstra bem o quanto as questões da mobilidade e da sustentabilidade
são transversais às nossas escolhas.
8
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A primeira ação de rua do primeiro dia
partiu da Lisboa E-NOVA e convidava as
pessoas a usarem a bicicleta nas deslocações para o trabalho. Dez colaboradores da JFPN deram o exemplo, numa
ação em que se envolveu também o vogal
Lucas Lopes e o vereador da CML, Sá
Fernandes.
Depois a manhã desse dia, 16 de setembro,
foi preenchida com troca de experiências e
pontos de vista num colóquio organizado
pela JFPN e a CML que decorreu no IPDJ.

Em entrevista ao programa Portugal em
Direto da RTP1, o presidente da JFPN
assegurou que este projeto de zonas de
coexistência a desenvolver na freguesia, apoiado por fundos comunitários,
destina-se essencialmente a dar mais
qualidade de vida aos residentes, devolvendo parte do uso do espaço público às
pessoas, e em particular às crianças e
aos mais idosos, minorando o impacto
dos veículos automóveis. José Moreno
adiantou ainda que estão previstas mais
duas zonas de coexistência na freguesia,
na rua Nova dos Mercadores e na rua da
Centieira – a primeira das quais é possível que esteja implementada ainda este
ano. Na prática, nas chamadas zonas de
coexistência é suposto que peões e auto-

Crianças aprendem
e ensinam a viver
o espaço público
Durante a Semana Europeia da Mobilidade no Parque das Nações
um dos objetivos mais conseguidos foi o do envolvimento da comunidade escolar nas atividades propostas. De facto, vários jogos
serviram à divulgação. Por exemplo, o Jogo “Serpente Papa-Léguas”, desenvolvido pela equipa da Mobilidade da JFPN e experimentado durante dois dias na Escola Vasco da Gama visa “quebrar
o ciclo vicioso dos pais que optam pelo veículo automóvel como
transporte de crianças para a escola, encorajando pais e filhos a
fazerem as viagens em transporte sustentável – transporte público, a pé, bicicleta ou partilha de carro. O jogo será alarado a todas
as escolas do Parque das Nações com valências de 1.º e 2.º ciclos.
Em estreita colaboração na semana da Mobilidade o núcleo de
Educação da JFPN envolveu os jovens que frequentam a CAF em
várias iniciativas e desenvolveu também uma ação de Sensibilização e Segurança Rodoviária, dia 21. Tratou-se de uma ação de
sensibilização em duas passagens de peões localizadas junto às
escolas, e onde a velocidade de circulação dos veículos compromete a segurança das crianças. As crianças, de uma forma lúdica
mas consciente, alertaram os automobilistas para a necessidade
de reduzir a velocidade de circulação, relembrando aos condutores as precauções a ter ao aproximarem-se de passagens de
peões.
móveis partilhem as artérias, sendo que os veículos não podem
exceder as zonas para parqueamento nem andar a mais de
20kms/hora.
Outra das iniciativas públicas da Semana Europeia da Mobilidade
no Parque das Nações foi o funcionamento diário (e não apenas
à 6.ª feira como é hábito) do CicloExpresso do Oriente - um
comboio de bicicletas nas deslocações casa-escola. Em alguns
dias contou inclusive com a presença de duas professoras da
EPN e, no ultimo dia da semana foi mesmo o evento escolhido pela Câmara de Lisboa para assinalar a promoção de modos
sustentáveis junto dos mais pequenos, motivo de reportagem em
direto na RTP na manhã de dia 22.
As bicicletas dominaram ainda o dia 17, com o passeio noturno
“Cycle-a-Wish Lisboa by Night” , que mobilizou 200 participantes! Teve como finalidade a angariação de fundos, a favor da
Make-A-Wish, que procura contribuir para a realização de desejos de crianças e jovens gravemente doentes, ajudando-as a
sorrir.

Finalmente a EMEL- Empresa Municipal de Estacionamento de
Lisboa e os seus fiscais e técnicas desenvolveram com as nossas
crianças, nomeadamente do Externato João XXIII e do Colégio do
Oriente, ao longo de quatro dias, a iniciativa “mini-fiscal”. Tratouse de uma iniciativa integrada num programa mais abrangente que
envolve outro tipo de atividades. Chama-se “Pela Cidade Fora Educação Para a Mobilidade” - iniciativa conjunta da EMEL e da
CML, através do Departamento de Educação - sendo orientada
para a formação e para a cidadania das novas gerações, centrada
na Mobilidade em Lisboa.
O encerramento da Semana Europeia da Mobilidade na freguesia
do Parque das Nações decorreu já na Zona de Coexistência do
Passeio do Fenícios, onde foi montado um espaço que serviu de
cenário ao lançamento de um livro de José Fanha no âmbito do
projeto “Pela Cidade Fora”, destinada à população escolar 1º e 2º
ciclos, com um jogo da glória e brincadeiras alusivas ao comportamento cívico em espaço público para os mais pequenos.
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Arte urbana de vanguarda
a céu aberto
Reconhecido como território com um dos mais significativos núcleos escultóricos da capital, o Parque das Nações apresenta obras de
arte urbana por toda a freguesia (ver legenda), as quais requerem,
todavia, atenções especiais para a sua preservação e conservação. A
recente intervenção sobre a obra Kanimambo é exemplo desse trabalho. Kanimambo presta homenagem aos trabalhadores que participaram na construção da EXPO 98. Consiste num conjunto de estruturas
em alumínio, aço e cimento que nos remete para a imagem de um
estaleiro de construção civil.
Há pouco mais de um ano foi assinado um protocolo entre a Câmara
Municipal de Lisboa e a Junta de Freguesia do Parque das Nações
para a identificação e estabelecimento de ações de recuperação de
várias obras de arte pública localizadas na freguesia. A prazo, toda a
arte pública do Parque das Nações será objeto de um roteiro com a
sua identificação, tendo em vista a sua divulgação alargada.
Para os turistas, nacionais ou estrangeiros, que nos visitam, mas também para os residentes e todos os lisboetas, publicamos aqui a lista e
locais das obras de arte pública que estão espalhadas pela freguesia
do Parque das Nações.
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1 - Pedro Cabrita Reis - Sem título - 5A
2 - Fernando Conduto - Esfera Armilar - 4B
3 - Jorge Martins - Revestimento com azulejo - Edifício Ecran - 4B-4C
4 - Ilda David - Navigatio Sancti Brendanni Abbatis - 5B
5 - Rolando Sá Nogueira - Rio Vivo - 6B-6C
6 - Pedro Calapez - Sem título - 5D
7 - Stephen Frietch e Steven Spenlock - Onda Luso Americana - 6C
8 - Adalgisa Duarte - Simultaneidade Ajustada - 6E
9 - Susumn Shingu - Reflexo do Céu, Navegante - 6E
10 - Fernanda Fragateiro - Jardins da Água - 6E
11 - Fernanda Fragateiro - Cortina, bancos, espelhos, Penélope - 5E
12 - Fernanda Fragateiro - Jardim das Ondas - 6F
13 - Xana - Calçada do Mar Português - 5F - 5G
14 - Wet Design / Risco - Expo'98 Espaço Público do Recinto - 5E/5M - 6E/6M
15 - Rigo - Caminhos de Água - 5F/5L
16 - Carrilho da Graça - Bancos, floreiras - 6F
17 - Pedro Proença - Monstros Marinhos - 6C
18 - Manuel Rosa - Homenagem a D. João II - 4E
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16
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22
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Pedro Cabrita Reis - Sem título 5A
Fernando Conduto - Esfera Armilar 4B
Jorge Martins - Revestimento com azulejo - Edifício Ecran 4B - 4C
Ilda David - Navigatio Sancti Brendanni Abbatis 5B
Rolando Sá Nogueira - Rio Vivo 6B - 6C
Pedro Calapez - Sem título 5D
Stephen Frietch e Steven Spenlock - Onda Luso Americana 6C
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26 - Antoni Segui [Estação de Metro Oriente]
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Chumbo
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27 - Arthur
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de Metro
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de Metro
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8 de outubro

Vamos correr pela paz entre Nações!
A primeira edição da Corrida das Nações, a levar a cabo pela
Junta de Freguesia do Parque das Nações, realiza-se no próximo dia 8 outubro 2016. Pretende afirmar-se como a prova de
atletismo mais multicultural da cidade de Lisboa. O território da
Freguesia do Parque das Nações será o palco desse evento (início marcado para as 19h00) que inclui uma corrida de estrada
de 10 km e uma caminhada de 5 km, sendo ambas as provas
abertas a participações individuais ou por equipas, de atletas federados ou amadores.
O objetivo da Corrida das Nações (www.corridadasnacoes.com)
é divulgar uma mensagem de união, interdependência e partilha
emocional entre povos e culturas, esperando-se por isso a participação das comunidades dos países com bandeira hasteada no
Parque das Nações. Por isso, convidam-se todos/as a participar,
correndo ou caminhando com as suas bandeiras nacionais. Toda
a organização da Corrida das Nações está a cargo da Survivors

Desporto ajuda
ao intercâmbio entre gerações

O projeto VELA+ junta desporto e juventude de todas as idades
na Marina do Parque das Nações. As iniciativas organizadas pela
“Seawoman - Associação para a Promoção da Mulher através do
Desporto e Actividades Náuticas” com o apoio da Junta de Freguesia dominaram o dia 28 de setembro, no âmbito da Semana
Europeia do Desporto, envolvendo a participação de jovens dos
12 aos 18 anos e de pessoas com mais de 55 anos.
O presidente da JFPN, José Moreno, agradeceu à presidente
da Seawoman e à Marina mais esta iniciativa que convida os
fregueses a explorarem o rio em atividades desportivas e lúdicas
como workshops, neurofitness, rastreios de saúde, batismos de
vela, aulas de fitness, oficina de resíduos do mar, etc..
12
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Run, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e da Federação
Portuguesa de Atletismo. As inscrições para as duas provas já
estão a decorrer, revertendo uma parte simbólica do valor da inscrição para a UNICEF Portugal.
Inscrições em survivorsrun.bol.pt
Participe nesta experiência única a favor da Paz entre as Nações!

Piscina do Oriente deverá estar
operacional ainda em outubro
A piscina pública do Parque das Nações deverá reabrir na primeira
quinzena de outubro, após quatro meses encerrada para remodelações necessárias e obras de restauro. Trata-se de uma intervenção
a cargo da Câmara Municipal de Lisboa, com o apoio da JFPN.
Embora inicialmente se esperasse que a Piscina estivesse fechada
apenas entre meados de junho e meados de setembro, sensivelmente três meses, a reabertura deste equipamento desportivo tem
sido sucessivamente protelada devido a problemas vários, nomeadamente imprevistos técnicos surgidos no decurso das obras de
reparação da cuba de 25 metros e balneários das crianças.
Desde o início que a posição assumida pela Junta de Freguesia do
Parque das Nações, que faz a gestão do equipamento, foi no sentido
de ressarcir os utentes que devido a esta interdição do uso da piscina se sentiam penalizados e quisessem que lhes fosse devolvido os
montantes já pagos por mensalidades. Assim tem sido feito, através
do diferimento de vários pedidos de reembolso de utentes.
Agora, espera-se que reabertura da Piscina do Oriente possa concretizar-se ainda em outubro, sendo que até lá, reparados todos
os pequenos problemas detetados numa fase mais recente, haverá
ainda necessidade de proceder ao enchimento da piscina, o que
leva três dias, e ainda aquecimento e tratamento da água – outro
tanto tempo.
n.º 2 | setembro 2016
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Obras devolvem à freguesia
equipamentos e espaços mais cuidados

Nas proximidades foi, entretanto, colocado
um bebedouro para pessoas, junto ao metro
Moscavide enquanto junto ao polidesportivo
do Casal do Machados está a ser colocado
mobiliário urbano.

Remodelações em jardins
na zona sul

Intervenções em escola
e polidesportivo no Poente
A reformulação total do Polidesportivo da
Quinta das Laranjeiras e espaços envolventes bem como as obras de reformulação no
Polidesportivo do Casal dos Machados são
duas intervenções há muito esperadas,
esta última obra consistiu na reparação/
substituição/tratamento das madeiras e
na colocação de duas balizas em ferro, e
já foi terminada. Em paralelo iniciou-se a
14
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automatização dos sistemas de rega dos
espaços verdes existentes na zona poente
e a reparação do jardim que fica próximo
do viaduto da Avenida João Pinto Ribeiro.
Mas do verão que está a terminar ressalta
também a intervenção iniciada na Escola
Infante Dom Henrique. Foi efetuada a remodelação dos equipamentos da cozinha e
do telhado desta, bem como do armazém.
Seguir-se-ão obras no jardim de infância
deste estabelecimento.

Na zona sul do Parque das Nações, está
praticamente concluído (à data de fecho
desta edição) a remodelação do Jardim das
Ondas. Outras intervenções na zona preparam a automatização dos sistemas de rega
existentes, e recuperam o espaço e a bomba de água do Lago da Cascata; estão em
curso também as obras de recuperação dos
passadiços dos vulcões a sul. Esta área do
parque está também a ser alvo de uma renovação da sinalética e painéis de informação,
os quais estão a ser substituídos por outros
mais atualizados. Aqui destaca-se a intervenção no Jardim do Cabeço das Rolas, com
a colocação de lonas nas esplanadas e zonas
de lazer, entre outra.

Arte pública e escolas
recebem renovação
Finalmente, na zona norte foi já entregue à JFPN a obra “Kanimambo”, submetida a recuperação, enquanto começou já a ser
intervencionada para recuperação outra obra de arte pública “O
Caminho”.
A Escola Vasco da Gama foi outro dos estabelecimentos escolares
que recebeu melhoramentos que aproveitaram o interregno de
aulas, nomeadamente com a recuperação dos parques infantis e
zonas de lazer exteriores da escola.
Por último, merece nota o início do processo de adjudicação para
as obras da construção do novo parque Infantil patrocinado pelo
“MEO Arena”. Em fase de estudos está ainda o projeto de parques
caninos a implantar no Parque do Tejo.

Bebedouros para pessoas
e animais
O espaço público da freguesia continua também a ganhar
bebedouros: cinco para humanos e dois para animais – uns
já colocados, outros sê-lo-ão a breve trecho.
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Diversificam-se os apoios
às pessoas de mais idade

Novo Programa Social promove
entreajuda entre gerações

BR ÇO

INTERGERACIONAL

Ferro Soldar

Projeto
de
reparações solidárias

Os seniores ganham companhia
e os estudantes recebem alojamento

objetivo desta resposta Social é o de meUma resposta social daOlhorar
Junta
de Freguesia do Parque tervenção,
das Nações
desta vez para promover o diálogo e apoio mútuo entre
as condições de habitabilidade. das
jovens e pessoas mais velhas. Em iniciativa conjunta, a Junta de
em
parceria
João de Deus,
pessoas a
queFundação
de outra forma não oS.
poderiam
serviços de Ação Social
da Junta
de Fregue- com
Freguesia do Parque das Nações e a Escola Superior de Tecnolofazer.
sia do Parque das
Nações.
A execuçãode
dosmelhorar
com
o objetivo
as condições de habitabilidade
trabalhos desenrolar-se-á entre as 9h00 e
as 18h00. Da parte da Fundação S. João de Para mais informação e para conhecer os
Deus há o compromisso de disponibilizar a termos em que poderá recorrer a este novo
sistema
da Ação Socialdoconsulte
mão de obra especializada bem como as fer- serviçoQualificação
elétrico
habitacional
ramentas necessárias, para as intervenções. www.jf-parquedasnacoes.pt

Assim, através de protocolo celebrado entre
a JFPN, representada pelo presidente José
Moreno, e a Fundação S. João de Deus, através do administador Rui Ferreira do Amaral
(na foto), passa a ser possível dispor de um
técnico de reparações domésticas um dia
por semana, o qual acorrerá aos pedidos
previamente registados e avaliados pelos
16

n.º 2 | setembro 2016

das famílias
gias de Saúde de Lisboa (ESTeSL), sediada na freguesia, lançam

neste
anoAbraço
letivo
(2016-2017)
o programa
Intergeracional.
O programa
Intergeracional
é uma resposta
social conjunta Abraço
promovida pela
Junta de Freguesia
do
Parque
das
Nações
(JFPN)
e
pela
Escola
Superior
de
Tecnologia
da
Saúde
de
Lisboa
Trata-se de uma resposta social que pretende recolocar
as(ESTeSL).
pessoas
Pretende reposicionar a pessoa sénior no sistema de relações sociais, combatendo a solidão e apoiando
senioressimultaneamente
- que vivem
mais
isoladas
ou
menos
apoiadas
pelo
jovens estudantes da ESTeSL, deslocados da sua residência familiar sistema de relações sociais – a combater a solidão e simultaneamente
prestar apoio a jovens estudantes da ESTeSL.

Para aderir ao “Banco de alojamento
para Estudantes” dirija-se à Junta de
Freguesia do Parque das Nações.

INTERGERACIONAL

Se tem mais de 55 anos, reside na freguesia
Qualificação de paredes,
Se é estudante da ESTeSL, procura
do Parque das Nações e pretende participar no “banco
tecto e chão
Assim,
o sénior disponibiliza umde alojamento
quartoparanoestudantes”
seu domicílio
a um
alojamento e não reside no concelho de Lisboa
deve contactar a Junta

Criado em 2011 pela Fundação S. João de
Deus e testado noutras freguesias da cidade
de Lisboa, o projeto Ferro de Soldar (FdS)
chega agora à freguesia do Parque das
Nações para dar resposta à população em
termos de apoio com pequenas reparações
necessárias no domicilio - ou porque se trata
de pessoas que não têm meios económicos
que lhe permitam recorrer a esses serviços
profissionais ou porque a sua mobilidade é
diminuta e o isolamento grande. O serviço é
prestado sempre a titulo gratuito.

O Programa Abraço Intergeracional funciona de setembro
a julho, em sintonia com o ano letivo e, durante a semana,
de segunda a sexta-feira. O período de fim de semana será
acordado em função da disponibilidade das duas partes. Esta
partilha é formalizada mediante “acordo escrito” entre ambas
as partes – sénior e estudante - nos termos e condições previstos nas “Normas de Participação” aprovadas entre a JFPN
e a ESTeSL.

BR ÇO

+ =

A Ação Social da JFPN acaba de lançar mais um projeto de in-

Dentro do conjunto de respostas sociais criadas pela autarquia, entre as quais se destacam o Gabinete de Enfermagem e Psicologia,
a Loja Solidária, o Gabinete de Apoio Social,o
Transporte Solidário e o recente Abraço Intergeracional (ver página 17), soma-se agora
o projeto Ferro de Soldar, no âmbito da Habitação.

viva só ou com o cônjuge, seja proprietário ou arrendatário de
habitação e tenha condições para receber, em sua casa, num
quarto equipado, um estudante da ESTeSL (de 18 a 30 anos).

contacte o Gabinete
ao Estudante.
para marcação de entrevista.
estudante
dode Apoio
ensino
superior e,de Freguesia
em contrapartida,
o jovem –
Mais informação em www.estesl.ipl.pt
Mais informação em www.jf-parquedasnacoes.pt
que está deslocado da residência habitual e tem carências
económicas – disponibiliza companhia e apoio ao sénior, dentro de moldes previamente acordados. O programa está aberto, em permanência, a candidaturas da população com mais
de 55 anos que resida na freguesia do Parque das Nações,

A Junta de Freguesia do Parque das Nações, através do pelouro
da Ação Social, divulga esta iniciativa e avalia as candidaturas,
criando o “banco de alojamento para estudantes”. Por sua vez,
o Gabinete de Apoio ao Estudante da ESTeSL faz a divulgação
do Programa junto dos estudantes, aceita as candidaturas e age
como mediador entre o estudante e o sénior.

Os seniores ganham companhia
e os estudantes recebem alojamento
Para aderir ao “Banco de alojamento para Estudantes” dirija-se à
Junta de Freguesia do parque das Nações.

+ =

Qualificação de
equipamentos
de escoamento de águas
e esgotos habitacionais

Pequenas pinturas

2 | setembro
O programa Abraço Intergeracional é uma resposta social conjunta promovidan.ºpela
Junta 2016
de Freguesia17

Hospital CUF Descobertas

Cada vez mais aberto à comunidade
O papel ativo que o Hospital CUF Descobertas (HCD) tem no Parque das Nações não se
traduz apenas nos serviços que presta mas
também no apoio indireto que presta aos cidadãos mais vulneráveis: apoiou a instalação
do Gabinete de Enfermagem da Ação Social
da Junta de Freguesia e continua a apoiar
com consumíveis o funcionamento deste
apoio social.
Começamos por perguntar à gestora do
HCD, Maria João de Mello, o que é que a comunidade procura num hospital? E o que é
que o habitante do Parque das Nações espera do CUF Descobertas?

Criado em 2001 o HCD foi à data o maior
investimento privado em estabelecimento de saúde em
Portugal. O primeiro hospital a abrir pediatria com
todas as valências. Projetado para atingir a velocidade
de cruzeiro em 2013, e realizar 84 mil consultas/
ano, mas logo em 2004 realizou 118 mil consultas.
Até 2020 está em curso a remodelação geral do Cuf
Descobertas, que terá dois edifícios ligados entre si
(construção do segundo deverá está terminada dentro
de um ano), com mais camas, mais valências, mais
espaço e uma nova organização de serviços.
www.saudecuf.pt/descobertas/
2012/2016
> HCD atendeu 14 mil clientes residentes no Parque
das Nações (68% da freguesia.
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Ao contrário do que muitos pensam, o Hospital não funciona apenas para quem tem
seguro de saúde ou pode pagar diretamente
consultas, tratamentos, exames e intervenções. De facto, hoje “tem todos os acordos
possíveis, incluindo com a ADSE”. Segundo
Maria João de Mello, “as pessoas procuram
um hospital dentro da sua comunidade, pela
localização; é algo de estratégico e nisso somos privilegiados porque estamos mesmo
dentro da cidade - Parque das Nações. Depois preferem o hospital pelos acordos e nós
temos praticamente todos os acordos, embora as pessoas nem sempre tenham essa
ideia.”

2015
Foram realizadas 363 mil consultas; nesse mesmo
ano realizou 300 urgências por dia.
N.ºS COLABORADORES
> 300 médicos
> 300 enfermeiros
> 200 auxiliares de ação médica
> 100 técnicos de saúde
> 200 administrativos e outros
2017
Novo edifício deverá estar concluído
Concentrará consultas e exames
> 11 mil mts quadrados, dedicados ao ambulatório
> Investimento superior a 50 milhões euros
> Inclui hospital de dia para doentes oncológicos

A gestora está convicta de que a José de
Mello Saúde mudou a perspetiva da saúde
privada em Portugal, com o foco na melhoria
contínua dos serviços. “Temos”, diz, “equipas
de médicos nossos, que não se dividem entre
este e hospitais públicos. Mudamos também
a enfermagem, que preferimos trabalhe em
exclusividade. Uma equipa permanente e
dedicada faz com que se trabalhe de outra
forma. Não podemos ter clientes satisfeitos
com pessoas tristes”.
Por outro lado, em termos da responsabilidade social, “está no nosso ADN e é também a
nossa paixão”, a interação com a comunidade. Fazemos imensas ações de formação à
volta do hospital, nas escolas, etc.. Fazemos
muitos rastreios gratuitos: oftálmico, à asma,
etc. Temos um calendário intenso de dias
mundiais, temos o projeto PHDA (Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção).
Damos formação a professores e funcionários de escolas, e a pais, porque há défice de
informação e é preciso formar e informar sobre o que é a PHDA, de forma a que se faça o
diagnóstico. É uma ação de empreendedorismo social autossustentável.” E os exemplos
são muitos: “Nos 10 anos do hospital fizemos
uma formação enorme em suporte básico de
vida para 300 pessoas e realizada com 50
enfermeiros voluntários.” Mas a aposta na
formação é também para os colaboradores.
A gestora ressalva que o HCD foi “dos primeiros privados a ter uma componente formativa - em ortopedia, em imunoalergologia,
em pediatria, etc. - com vagas abertas para
internos dessas especialidades. É também
nossa prioridade formar os médicos, o que
o Estado deixou há algum tempo de fazer.”
Internamente há também uma componente
de responsabilidade social muito ativa: há
cabazes de natal, bolsa de livros escolares,
colónias de férias, para os colaboradores e
famílias. Por outro lado, os próprios colaboradores se envolvem em ações de voluntariado.

“Não há sucesso sem muito trabalho”
A gestora Maria João de Mello em discurso direto
"Nasci numa família com 12 irmãos. Nunca
me vi sozinha. Aprendi do meu pai que não
se faz nada sem muito trabalho, não se consegue sucesso sem muito trabalho, apesar
de as pessoas nem sempre verem isso. Depois faço isto – gerir o Hospital Cuf Descobertas - com paixão. Não consigo trabalhar
sem bom ambiente, de uma forma alegre,
aqui no hospital ou quando estou em casa.
Vivo no Estoril e desloco-me sempre antes da hora de maior trânsito e uso esses
momentos também para falar com os médicos, nesses bocadinhos ao início da manhã ou início da noite, quando regresso.
Consigo estar junto da família, junto dos
profissionais. Acho que tenho um equilíbrio família-trabalho bastante bom.
Formei-me em Gestão hoteleira, na Suiça.
O curso tinha também a vertente de turismo e de gestão hospitalar. No final podíamos optar e enveredei pelo turismo (sorriso). Hoje em dia o setor da saúde, que
tem um potencial enorme, é uma paixão.
Para trabalhar em saúde tem de se ter
paixão porque estamos a lidar com pessoas, a trabalhar para pessoas que estão
muitas vezes em situação difícil. Da minha formação em gestão hoteleira trouxe
esta componente ligada à “experiência do
cliente”. Num hotel ou num hospital essa
experiência é parecida, embora as condições de entrada sejam muito diferentes.
O Hospital Cuf Descobertas abriu em
2001 e, na altura, eu estava no Hospital
Fernando Fonseca (HFF). Comecei na
Lisnave, numa empresa que tratava dos
refeitórios e da alimentação; estive lá três
anos. Um dia encontrei uma entrevista do
responsável de marketing do hospital HFF
e achei tão interessante! Mostrei-me disponível e fui abrir uma unidade em que os
médicos podiam fazer atividade privada
no Amadora-Sintra. Estive aí cinco anos.

Quando vim para o Cuf Descobertas, vim
para a Direção de Produção (DP), que é um
dos três vértices do hospital, com a direção
clinica e a direção de enfermagem. De certa forma, a DP é responsável por lançar os
desafios para que este se torne um hospital cada vez melhor, de forma sustentável.
Os clínicos desenvolvem planos, temos um
coordenador em cada especialidade e desafiamo-los a pensar como desenvolver a
sua especialidade a três anos… A DP pondera que especialidade tem de ser desenvolvida, que tipo de equipamentos precisa,
e a sua rentabilidade,
Em 2002, fui desafiada a ser administradora, cargo que ocupo até agora, havendo
uma nova organização desde janeiro.
Como grupo empresarial de saúde fizemos uma aprendizagem muito grande.
Em 2001 tínhamos os Serviços Partilhados, mas não tão evoluídos. Seguimos um
modelo de organização matricial em que
os serviços partilhados estão na sede, na
José de Mello Saúde, em Carnaxide, que
nos fornece, a nós, à Infante Santo, etc.
tudo o que é apoio: comunicação, recursos humanos, marketing, faturação, qua-

lidade. Nas unidades hospitalares só está
o core business, a parte operacional. Estarmos organizados desta forma dá-nos
um valor enorme, é muito mais eficiente.
Agora, enquanto grupo de hospitais, organizamo-nos por cluster. Temos três
unidades de saúde em Lisboa e não estávamos organizados de forma a poder ganhar sinergias. Agora estamos a funcionar de forma diferente até porque temos
desafios muito grandes. Organizarmo-nos em clusters significa uma união de
unidades próximas, de forma a que possam criar sinergias e rede, com pessoas,
com clientes; por exemplo a Cuf Alvalade
integrou o hospital Cuf Descobertas, até
para este poder crescer, tanto mais que
tem um potencial enorme com o atual
projeto de desenvolvimento. O Cuf Torres
Vedras, aqui perto, também integrou o Cuf
Descobertas e, tal como o Cuf Santarém
- que abriu há um ano - faz parte deste
cluster. O Cuf Descobertas é uma espécie
de hospital central e os outros são os de
média dimensão. Isto permite criar sinergias, boas práticas clinicas, etc. e melhora
a qualidade do serviço ao cliente, porque
ele entra numa rede mais articulada."
n.º 2 | setembro 2016
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OUTUBRO | CORRIDA DAS NAÇÕES
A 8 de outubro irá realizar-se a primeira edição da Corrida das Nações levada a cabo pela Junta de Freguesia do Parque
das Nações.

www.corridadasnacoes.com

NOVEMBRO | WEB SUMMIT
De 7 a 10 de novembro, o Web Summit é uma conferência global de tecnologia que decorrerá este ano em Lisboa (tal como
as edições de 2017 e 2018) e no qual são aguardados mais de 50.000 participantes de centena e meia de empresas.
Há a expetativa de estarem presentes mais de 20.000 empresas, incluindo 7.000 presidentes executivos e 2.000 jornalistas
internacionais. Entre os oradores, estarão os fundadores e presidentes executivos das maiores empresas de tecnologia,
políticos de várias nacionalidades, presidentes e diretores de companhias - como a Booking.com, Fundação Linux, Free Software Mouvement, Facebook, Cirque du Soleil, Mozilla, Logitech, Uber, Twitter, Dow Jones, Autodesk, PayPal, Lloyds Bank,
Forbes, Time, Google, etc. - , bem como importantes personalidades das áreas de desporto, moda e música.

websummit.net

NOVEMBRO | DIA DA FREGUESIA
A 13 de novembro, o Parque das Nações, a mais nova freguesia criada na cidade de Lisboa, festeje o seu dia.
Informação brevemente disponível no site da JFPN. Participe!

jf-parquedasnacoes.pt
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