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Para que serve a Junta de Freguesia
Desde a consagração do poder local pela Constituição da República Portuguesa, aprovada em 2 de abril de 1976, e da realização das primeiras eleições autárquicas em dezembro desse
ano, diversos diplomas formam o quadro jurídico específico das
freguesias e da sua gestão.
O diploma mais recente é a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que
estabelece o regime jurídico das autarquias locais e da transferência
de competências do Estado para as autarquias locais. Neste diploma
se determinam as atribuições da freguesia.
Um ano antes, a Lei 56/2012, de 8 novembro, dava corpo à controversa Reorganização Administrativa do Concelho de Lisboa. Através
dela foi criada a nova Junta de Freguesia do Parque das Nações (nº
2 Artº 7º) e estabelecidos os seus limites geográficos.
Lei 56/2012 nº 1 alínea x Artº 9º - Parque das Nações — os seus limites
confrontam: a sul — Avenida do Marechal Gomes da Costa; a nascente
— talvegue do rio Tejo; a norte — margem sul do rio Trancão; a poente —
Avenida do Infante D. Henrique, Praça de José Queirós, Avenida da Boa
Esperança, Rua do 1.º de Maio, Linha de Caminho de Ferro.

Em 2009, o DL nº 305/2009, de 23 outubro, estabeleceu o
Regime da organização dos serviços das autarquias locais,
especificando as Competências da Assembleia de Freguesia
(Artº 13º) e Competências da Juntas de Freguesia (Artº 14º).
Assim, no quadro de Competências e Regime Jurídico de funcionamento dos Órgãos das Freguesias, o governo das Juntas
de Freguesia deve contribuir para a melhoria da qualidade de
vida dos seus residentes e daqueles que nela exercem atividade económica e profissional, assegurando-lhes os meios necessários de acesso aos serviços que as autarquias prestam.
Dos Executivos das Juntas de Freguesias espera-se que executem as deliberações da respetiva Assembleia de Freguesia,
façam a gestão do orçamento que lhes é atribuído, assumam
as competências que receberam por transmissão das Câmaras
Municipais, promovam a conservação e uso do património público – dos espaços públicos aos equipamentos, passando pela
arte e património arquitetónico.

Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro
REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS
Artigo 7.º Atribuições da freguesia
1 - Constituem atribuições da freguesia a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em articulação com o município.
2 - As freguesias dispõem de atribuições designadamente nos seguintes domínios: a) Equipamento rural e urbano; b) Abastecimento público; c) Educação;
d) Cultura, tempos livres e desporto; e) Cuidados primários de saúde; f) Ação
social; g) Proteção civil; h) Ambiente e salubridade; i) Desenvolvimento; j)
Ordenamento urbano e rural; k) Proteção da comunidade.
3 - As atribuições das freguesias abrangem ainda o planeamento, a gestão e a
realização de investimentos nos casos e nos termos previstos na lei.

Por outras palavras, os órgãos de poder autárquico eleitos tem
como missão planear, definir e implementar estratégias e linhas
orientadoras que promovam o desenvolvimento sustentável da
freguesia nas áreas social, ambiental, educação, desporto e cultura bem como, promover a valorização e a coesão social em diálogo
com as instituições, cidadãos e entidades económicas, através de
uma eficiente, rigorosa e transparente gestão e afetação de recursos, de acordo com as melhores práticas de gestão autárquica.
O Brasão da Freguesia do Parque das Nações foi aprovado pela Comissão de
Heráldica e ratificado pela Assembleia de Freguesia em 2015. Foi oficializado pelo
Edital 688/2015, publicado no Diário da República de 3 agosto de 2015, do qual
constam também os outros símbolos da freguesia – Bandeira e Selo.
O brasão é composto dos seguintes elementos:
Esfera Armilar de D. Manuel – Elemento
icónico que representa a epopeia marítima
dos Portugueses, representada por uma faixa
na diagonal e uma pequena esfera interior à
esfera armilar.
Rosa dos Ventos – Composta de forma
simétrica com a esfera armilar, reforça o
sentido de orientação, necessária a quem
navega.
Canoa do Tejo – A cor almagre da vela da canoa, foi escolhida para ilustrar as
embarcações do rio Tejo. Normalmente estas velas fabricadas em tecido, eram
revestidas por uma película de barro, conferindo-lhe maior resistência ao vento.
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A revista que tem entre mãos é o primeiro
número de uma nova publicação periódica, na
qual o Executivo da Junta de Freguesia do Parque
das Nações (JFPN) comunica o trabalho que
leva a cabo bem como os projetos que tem em
desenvolvimento para a sua freguesia. Trata-se,
pois, de abrirmos uma nova frente de contacto
com residentes, visitantes, pessoas que trabalham
ou têm negócios no Parque das Nações, com a
perspetiva de estimular uma comunicação de
proximidade.

Equipa do Executivo da Junta de Freguesia do Parque das Nações

Luís Lucas Lopes José Figueiredo Costa

abril 2016
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Ondas – Representa a Expo’98 e o seu lema “Oceanos”.
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EDITORIAL

5.

A revista Parque das Nações (boletim informativo da
Junta de Freguesia do Parque das Nações) é um projeto de informação de âmbito local, com periodicidade
trimestral e de distribuição gratuita, concretizando-se
em suporte papel e em formato digital.
Sendo propriedade da Junta de Freguesia do Parque
das Nações (JFPN), a revista Parque das Nações visa
prestar um serviço público de informação à população sobre as atividades desenvolvidas pela Junta
de Freguesia, dando também relevo às notícias de
caráter geral que, tendo por cenário a Autarquia ou
por sua iniciativa, são suscetíveis de interesse para as
pessoas residentes na freguesia, bem como para as
que a visitam ou aí trabalham.
A direção da revista Parque das Nações é assumida
pelo Executivo da JFPN, na pessoa do seu Presidente
e do/a Vogal responsável pela área da Comunicação.
A revista Parque das Nações orienta a sua conduta
pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e
a Constituição da República Portuguesa, e pauta-se
pelo cumprimento das normas legais e deontológicas
do jornalismo, nomeadamente da Lei de Imprensa e
demais legislações aplicáveis.
Nesta publicação é estritamente interdita a difusão
de conteúdos preconceituosos ou discriminatórios
- racistas, homofóbicos, xenófobos, sexistas, ou atentatórios do bom nome de outrem, e quaisquer outros
que contrariem os valores universais democráticos.

6. A revista Parque das Nações privilegia a divulgação
de notícias e reportagens, reservando, no entanto sempre que tal seja oportuno e pertinente - espaço
identificado para opinião, no sentido em que esta
possa contribuir para um debate pluralista e constitui
um importante contributo para soluções do interesse
da freguesia e dos seus habitantes.
7. Nas páginas da revista Parque das Nações, a informação e a opinião serão sempre claramente identificadas, de forma a não permitir qualquer equívoco
sobre a autoria e a natureza dos conteúdos.
8. Qualquer opinião divulgada na revista Parque das
Nações cinge-se exclusivamente a aspetos relevantes
para a vida da freguesia e responsabiliza unicamente
o seu autor.
9. Para salvaguardar a equidade e a representatividade democrática, cabe à coordenação editorial da
publicação, a cargo de um/a profissional credenciado,
ponderar a oportunidade de divulgação de artigos de
opinião - nomeadamente de cidadãos e cidadãs com
assento na Assembleia de Freguesia ou outros - com
pertinência para o debate público e para o pluralismo.
10. A revista Parque das Nações procura manter um
relacionamento de proximidade com as forças vivas
da freguesia, nomeadamente associações, coletividades, escolas, instituições locais, entre outras, sempre
em prol do desenvolvimento e da coesão social da
freguesia.

Enquanto equipa do Executivo, damos a cara
nos contactos diários de rua ou nos espaços da
JFPN, com os nossos fregueses e freguesas, mas
também via web - www.jf-parquedasnacoes.pt
e www.facebook.com/jfparquedasnacoes - e
através da edição em papel. Queremos saber o
que podemos melhorar, conhecer o que tem de
ser resolvido, perceber o que pode ser criado para
que a freguesia do Parque das Nações seja cada
vez mais inclusiva, com sentido de comunidade
e com a qualidade de vida que todos e todas
ambicionamos e merecemos.
Se “Roma e Pavia não se fizeram num dia”
também a freguesia do Parque das Nações –
aprovada no Parlamento faz agora quatro anos
-, não seria, da noite para o dia, um território
coeso socialmente, com espírito de bairro e com
a eficiência de infraestruturas e equipamentos
públicos que todos e todas desejámos. Mas
contamos CONSIGO para melhorar a cada dia,
sempre na perspetiva de que os recursos são
escassos, cada iniciativa tem de ser o mais
abrangente possível e ser exequível com as
limitações existentes. Por isso são tão importantes
as parcerias com entidades da freguesia, mas
também com a Câmara Municipal, o que tem
permitido melhorar os espaços públicos e apoiar a
população mais carenciada do Parque das Nações.
A Revista Parque das Nações da JFPN é o espaço
onde encontrará regularmente um pouco do
trabalho que os vários pelouros desenvolvem,
o contributo crucial e atento dos eleitos da
Assembleia de Freguesia e a voz das pessoas que
vivem este espaço de Lisboa. Por que este é o
Parque das NAÇÕES, a cidade imaginada onde a
multiculturalidade, a tradição e o cosmopolitismo
se encontram.
JOSÉ MORENO, Presidente da JFPN
n.º 1 | junho 2016
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Piscina do Oriente

Equipas e Espaços
Com perto de 140 colaboradores, a Junta de Freguesia dispõe hoje de um corpo
técnico empenhado em trabalhar para as
mais de 21 mil pessoas (Censos 2011) que
residem na freguesia mais jovem de Lisboa. Sendo uma Junta que não resulta da

serviços

fusão de antigas freguesias, nem herdou
uma estrutura logística e operacional, tudo
aqui, no Parque das Nações, teve de ser
erguido de raiz: os espaços, as equipas,
os processos. Nestas páginas mostramos
onde estamos, em termos de localização

• Desporto
• Associativismo
• Juventude

de serviços e equipas afetas à Junta de
Freguesia dos Parque das Nações, e sumariamente quem somos. Doravante iremos dando a conhecer com mais detalhe
quem são as pessoas que trabalham todos
os dias para si!

contactos

Rua Câmara Reis, 1800-046 Lisboa | Telef: +351 21 03 117 07 / 08
Email: piscina.oriente@jf-parquedasnacoes.pt

Sede
serviços
•
•
•
•
•
•

Presidência
Atendimento ao público
Gabinete de Apoio ao Executivo
Gabinete de Comunicação e Imagem
Gabinete de Sistemas de Informação
Recursos Humanos

contactos

Alameda dos Oceanos, n.º 83 | 1990-212 Lisboa
Telef: +351 210 311 700 | 01
Email: atendimento@jf-parquedasnacoes.pt
horário de atendimento: 9h às 13h e das 14h às 17h

Centro Dia Quinta
das Laranjeiras
• Centro de Dia

contactos

Rua Padre Joaquim Alves Correia, Lote 4 D e E, 1800-292 Lisboa
Telef: +351 21 853 28 80

Espaço Poente
serviços
•
•
•
•
•
•
•

Atendimento ao público
Gabinete de Apoio Social
Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo
Gabinete Enfermagem e Psicologia
Gabinete de Inserção Profissional
Loja Solidária
Transporte Solidário

contactos

Rua Padre Joaquim Alves Correia, Lote 23 A/B/C ,
1800-292 Lisboa | Telef: +351 21 031 17 13
horário de atendimento: 9h às 13h e das 14h às 18h
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Biblioteca David
Mourão-Ferreira
serviços
• Biblioteca
• Cultura
• Educação

contactos

R. Padre Abel Varzim n.º 7-D, 1800-291 Lisboa
Telef. +351 21 853 63 37
Email: bib.dmferreira@jf-parquedasnacoes.pt

Espaço Nascente
serviços
• Gestão Urbana
• Financeira
• Mobilidade e Espaço Público

contactos
Rua Professor Picard, 1990-504 Lisboa
Telef: +351 21 031 17 14

n.º 1 | junho 2016
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Jardins do Parque em renovação Em paralelo, os Jardins de Neptuno foram

Animais já têm bebedouros

As obras de renovação dos Jardins Garcia
de Orta, espaço emblemático herdado da
Expo 98, prosseguem a bom ritmo, esperando-se que no início de 2017 esteja
concluída a intervenção no quinto e último
talhão. As obras iniciaram-se em janeiro
deste ano e estão a cargo da CML e da
JFPN, tendo-se iniciado pelo Jardim de
Coloane, prevendo-se que aí sejam concluídas em julho. Seguem-se depois as
intervenções no Jardim de Goa, Jardim
de São Tomé e Príncipe, Jardim da Macaronésia e Cabo Verde e, por último, no
Jardim de Africa. Estão a ser substituídos
os sistemas de rega, caminhos e outras
estruturas (iluminação, bebedouros, etc.)
mas também as plantas mortas e plantação de novas espécies.

São três os bebedouros para animais já
instalados na freguesia do Parque das
Nações, nas zonas verdes de lazer. O primeiro foi instalado em abril, na zona Sul,
no Jardim do Neptuno. E, curiosamente, logo que a obra foi finalizada, surgiu
o primeiro “freguês”, um jovem caniche
de “expressão francesa”, de acordo com o
dono. Entretanto há também bebedouros
instalados mais recentemente próximo do
Jardim da Música e no Parque da Aranha,
zona Norte do Parque das Nações.
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replantados e os Jardins de Ulisses são
objeto de restauro.

Prosseguem obras na Alameda
dos Oceanos
Resultados visíveis das obras na Alameda
dos Oceanos, desenvolvidas pela CML no
âmbito do programa Pavimentar Lisboa,
com o apoio da JFPN, na nova pista velocipédica verde que está a ser pavimentada, e que juntamente com a requalificação
das zonas de trânsito automóvel, incentivará à mobilidade ecológica e sustentável
na freguesia. Foram também desenvolvidos trabalhos de limpeza e renovação,
com poda e substituição de espécies ao
longo da primavera, nas zonas de descanso.

JFPN exclui herbicida perigoso
Nas áreas sob gestão da JFPN, há vários
meses que está suspensa a aplicação do
herbicida de nome comercial Catamaran
(o mais utilizado em espaços públicos,
cujo ingrediente ativo é glifosato). Uma
decisão pioneira motivada pelo facto da
Agência Internacional para a Investigação sobre o Cancro (AIIC) da Organização
Mundial de Saúde (OMS) ter classificado
o referido produto como “carcinogéneo
provável para o ser humano”. Procuram-se, entretanto, alternativas mais amigas
do ambiente, para o combate à proliferação de infestantes nos espaços públicos.

Ministério da Educação assume EBPN como prioridade
O governo compromete-se com a finalização da Escola Básica e Jardim de
Infância do Parque das Nações: as obras
deverão começar no último trimestre
deste ano!
Esta foi a garantia que as entidades envolvidas no processo, nomeadamente o
Governo e a Câmara Municipal de Lisboa
deram à Junta de Freguesia do Parque
das Nações. Também por ofício recentemente enviado à Assembleia Municipal
de Lisboa - onde o Presidente da Junta
de Freguesia do Parque das Nações tem
levado recorrentemente o assunto - o
Ministério da Educação assume a conclusão do projeto como uma prioridade,

e informa que tudo está a ser feito para
que as obras se iniciem antes do final
deste ano.
Recorda-se que a conclusão deste estabelecimento de ensino da zona Sul do

Parque das Nações, dando cumprimento aos planos previstos para a EBPN, é
uma velha reivindicação da população
da freguesia que tem o apoio inequívoco
do Executivo da JFPN.

Marcha Infantil e Arraial dos Navegantes
animam festas populares
As Festas de Lisboa começaram em alegria, neste mês de junho,
com as marchas infantis e Arraial dos Navegantes. Mais de meia centena de crianças do jardim de infância da EBPN desfilaram no estádio
universitário, a 1 de junho – Dia da Criança - juntamente com outras
onze marchas infantis de freguesias de Lisboa. Sob o lema “O Mar”,
a marcha infantil do PN mostrou-se afinada qb, nos seus trajes com
motivos marítimos, apesar do calor. Adereços e poesia foram criados
pelos miúdos e monitores CAF/AAAF.
Dias depois, a festa aconteceu em pleno terreiro do Centro Paroquial
e Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes. Foram sobretudo três
noites em que a zona norte da freguesia se encheu com centenas de
voluntários – que trabalharam pro bono a favor da Paróquia - e milhares de visitantes. Ao jeito dos Santos Populares, o Parque das Nações
ganhou as cores de um bairro popular onde vizinhos e amigos se juntaram em mesas corridas para os petiscos. O Arraial dos Navegantes

já dura há onze anos, é erguido por voluntários e as suas receitas
servem para ajudar a amortizar os custos da construção da Igreja.
O mesmo acontece com a Corrida do Oriente/Casino de Lisboa, que
se realiza anualmente. Tem os mesmos fins caritativos de apoiar a
Paróquia, e nesta 15.ª edição mobilizou centenas de atletas.

n.º 1 | junho 2016

7

Manhãs de sábado
mais saudáveis no Parque

CALENDÁRIO

CALENDÁRIO

Dia 02 julho

(todo o calendário inclui yoga para
crianças, adultos e grávidas)

Parque Saudável

10h00 - 12h00 - Jogos e torneios informais
10h15 - 11h15 - Dança
11h30 - 12h30 - Cross Fit

Dia 16 julho
10h00 - 12h00 - Jogos e torneios informais
10h15 - 11h15 - Dança
11h30 - 12h30 - Cross Fit

Dia 30 julho
10h00 - 12h00 - Jogos e torneios informais
10h15 - 11h15 - Dança
11h30 - 12h30 - Cross Fit

Lisboa vai ao Parque… das Nações

Dia 09 julho
10h00 - 12h30 - Mini Ténis (Experimentação)
10h15 - 11h15 - Localizada
11h30 - 12h30 - Body Attack
10h00 - 12h30 - Atividades Lúdicas | Jogos

Dia 23 julho
10h15 - 11h15 - Body Combat
11h30 - 12h30 - Body Balance
10h00 - 12h30 - Atividades Lúdicas | Jogos
10h00 - 12h30 - Pinturas Faciais

Dia 03 setembro
Dia 10 setembro
10h00 - 12h00 - Jogos e torneios informais
10h15 - 11h15 - Dança
11h30 - 12h30 - Cross Fit

10h15 - 11h15 - Body Jam
11h30 - 12h30 - Body Balance
10h00 - 12h30 - Atividades Lúdicas | Jogos

Dia 17 setembro
Dia 01 outubro

Parque Saudável verão 2016, programa
da Junta de Freguesia do Parque das
Nações, está em vigor entre abril e outubro (exceto agosto) e oferece quinzenalmente, aos fins de semana, manhãs ao ar
livre cheias de exercício físico e animação. Tudo se passa no Parque Tejo, aos
sábados, junto à Casa do Arboreto. Este
Parque Saudável 2016 intercala com o
programa municipal Lisboa Vai ao Parque.
Ou seja: todos os sábados de manhã há
várias modalidades para qualquer um/a
8
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praticar ou experimentar - mini-tenis, jogos, body combat, body balance, body attack, yoga, ginástica, torneios e atividades
de experimentação nos relvados do Parque, zona nascente. Para entrar nestas
atividades basta aparecer, não é preciso
inscrição.
O Parque Saudável, da JFPN, inclui também atividades destinadas especialmente
a pessoas seniores: caminhada sénior,
todas as segundas, quartas e sextas, a
partir das 9h30; ginástica sénior, todas as

terças e quintas (às 9h30, 10h30,11h30)
e quartas e sextas, às 10h00. Para a caminhada ou ginástica sénior, as pessoas
interessadas têm de inscrever-se previamente na Piscina do Oriente (contactos:
201 311 707/08 ou piscina.oriente@jf-parquedasnacoes.pt)
Em resumo, todos os sábados até outubro
(excetuando agosto), no Parque Tejo entre a torre Vasco da Gama e o rio Trancão
há mil possibilidades de passar umas horas divertidas.

10h00 - 12h00 - Jogos e torneios informais
10h15 - 11h15 - Dança
11h30 - 12h30 - Cross Fit

10h00 - 12h30 - Mini Ténis (Experimentação)
10h15 - 11h15 - Localizada
11h30 - 12h30 - Hit
10h00 - 12h30 - Atividades Lúdicas | Jogos
10h00 - 12h30 - Pinturas Faciais |Thai Chi
10h00 - 12h30 - Aprender a Brincar

Dia 24 setembro
10h15 - 11h15 - Body Attack
11h30 - 12h30 - Body Balance
10h - 12h30 - Atividades Lúdicas | Jogos

Parque Tejo
equipado com
aparelhos de fitness
Com vista para o Tejo, entre o Caminho
dos Pinheiros e o Caminho do Arboreto,
há um conjunto de aparelhos de ginástica que convidam ao exercício físico. Foram instalados em abril pela JFPN. São
sete equipamentos bio saudáveis, localizados em frente do Tejo, pouco depois
da torre Vasco da Gama, a caminho da
nascente. Têm lotação máxima de onze
pessoas e podem ser utilizados por
qualquer residente ou visitante, a partir
dos doze anos de idade.
O sol chegou à cidade e parece ter vindo
para ficar. No Parque das Nações não
faltam relvados e sombra de árvores,
e os espaços verdes entre o Passeio
dos Heróis do Mar e o rio, convidam ao
descanso, à brincadeira ou ao desporto. Para quem gosta de exercício físico mais livre há sempre a possibilidade
de uma caminhada ou de uma corrida,
aproveitando a frente de cinco quilómetros junto ao rio. Traga a família e
amigos e aproveite esta zona nobre da
cidade, particularmente agradável nas
manhãs, finais de tarde ou fins de semana mais quentes.
n.º 1 | junho 2016
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Esta é a mais jovem freguesia de Lisboa, uma “cidade imaginada”.
Num território com 4,1 km2, vivem e trabalham algumas dezenas de milhar de pessoas.

O Parque das Nações, freguesia nascida
com a reorganização administrativa de
Lisboa de 2013, tem orgulho nas suas origens: a herança da Expo’98 e os bairros
10
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tradicionais da Centieira, Quinta dos Machados, Quinta das Laranjeiras, Bairro do
Oriente e da Estrada de Moscavide. Praticamente 70% da construção edificada em
toda a freguesia é posterior a 1991.
Somos a freguesia localizada mais a
oriente na cidade de Lisboa, uma malha urbana nova e cosmopolita, onde o
espaço público foi maioritariamente planeado.
Temos para usufruto da população 80
hectares de Parque Tejo, desde a zona

sul da freguesia até ao rio Trancão. É uma
das mais belas frentes de rio, com 5 kms.
Aqui existem alguns dos locais de espetáculos mais emblemáticos da capital: MEO
Arena, Casino Lisboa, Teatro Camões.
Mas também equipamentos lúdicos de
topo, como o Pavilhão do Conhecimento
Ciência Viva ou o Oceanário de Lisboa.
E instalações incontornáveis na cidade
como a Feira Internacional de Lisboa ou o
Campus de Justiça. E ainda peças de arquitetura e urbanismo imponentes, como
a Gare do Oriente ou a Torre da Galp.

S

SINALÉTICA
DO
PARQUE DAS
NAÇÕES WEM ATUALIZAÇÃO
T
U
V
X

Y

As placas de toponímia de direções, de informações e de
equipamentos na freguesia do Parque das Nações, que
nasceram do projeto para a Expo’98 – que teve a
assinatura dos designers Henrique Cayatte e Shigeo
Fukuda, arquiteto Pierluiggi Serri, e no mobiliário urbano,
a empresa Laurus - foram, ao longo dos anos, sendo
deixadas ao abandono.

Bem vindo/a ao Parque das Nações!

Temos uma das mais elevadas taxas de
natalidade a nível nacional. Temos também um índice de envelhecimento baixo.
Somos multiculturais, pela diversidade
de quem aqui reside, aqui trabalha, de
quem nos visita. Ainda que 94% dos residentes sejam portugueses, há 6% de
residentes estrangeiros, de acordo com
o Diagnóstico Social da Freguesia.

R

Espalhadas pela freguesia há 55 peças
de arte urbana que fazem do nosso espaço público um museu vivo, a céu aberto, disponível para um deambular descontraído.
Não faltam espaços de lazer e recreio,
variados e muito ricos em arvoredo, esculturas e jogos de água. Trabalhamos
para cuidar do espaço público como nossa casa comum.
Saiba mais sobre a história da Freguesia
em www.jf-parquedasnacoes.pt.

Ganharam os efeitos do tempo: estado de conservação
degradado, desatualização – sobretudo com a definição dos
limites da nova freguesia do Parque das Nações e integração de
novos bairros – e lacunas em termos de mensagem.
Assim, o gabinete de Comunicação e Imagem da Junta de Freguesia do Parque das
Nações encetou em 2016 o trabalho de atualização da sinalética da freguesia, após
planeamento feito em articulação com a CML e áreas da Mobilidade e Gestão Urbana
da Junta de Freguesia. Nessa preparação foi feito o levantamento das necessidades
nesta área e definido o modelo de sinalética para a freguesia, traduzindo uma imagem
de unidade de todo o território e respeitando a herança da Expo’98. Novas placas de
sinalização e novas cartas urbanas/mapas, com o conjunto da freguesia, vão começando
a ser visíveis em todo o território do Parque das Nações.
Na Revista do Parque das Nações iremos publicar em próximos números planos de
pormenor devidamente legendados, com arrumação temática, como arte urbana,
espaços de lazer, equipamentos culturais e lúdicos, etc. .
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Conheça os apoios da JFPN
quando procura trabalho
Um Gabinete de Inserção Profissional, outro de Apoio ao Empreendedorismo, workshops,
alfabetização e - muito em breve - a concretização das primeiras colocações de
desempregados em empresas da própria freguesia. Estas são algumas das respostas do
pelouro da Ação Social da Junta de Freguesia do Parque das Nações, para promover a
coesão social e combater o isolamento e exclusão de pessoas que perderam o emprego.

“M.”, desempregada há alguns meses, faz
a sua apresentação quinzenal obrigatória,
que lhe permite receber o subsídio de
desemprego e ser considerada um ativo
à procura de colocação. Fá-lo perto de
casa, no espaço Poente da Junta de Freguesia do Parque das Nações. Mas podia
faze-lo na sede, na Alameda dos Oceanos. Estas alternativas são valências que
o IEFP- Instituto de Emprego e Formação
Profissional protocolizou com a autarquia
do Parque das Nações.
Tudo o que seja facilitar a vida às pessoas
desempregadas, cuja situação pessoal e
profissional é intrinsecamente dramática,
é ponto de honra para acionar a intervenção social na freguesia. Pode-se não
12
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encontrar emprego ou ocupação remunerada de imediato mas ter força de vontade para contrariar o estado de espírito
confuso e sem esperança, de quem involuntariamente ficou sem trabalho, é um
passo decisivo para começar a resolver o
problema.
“M.” está assim sinalizada como uma das
pessoas que iremos ajudar a encontrar
uma saída para a sua situação pessoal. Essa
resposta pode incluir formação profissional,
workshops, apoio a uma iniciativa empreendedora, etc. – tudo disponibilizado, por etapas sucessivas, pela área Social da JFPN.
Criado há pouco mais de seis meses, o
GIP - Gabinete de Inserção Profissio-

nal resulta da subscrição pelo Executivo
da JFPN, a 29 de julho de 2015, de um
Acordo de Cooperação com o IEFP. Nessa ocasião mais de 400 entidades de todo
o país comprometeram-se a promover a
inserção profissional de jovens e adultos
desempregados inscritos no IEFP e criar
condições para uma atitude empreendedora na criação de novos postos de trabalho. As pessoas desempregadas podem,
nesse âmbito, ser convocadas para sessões de esclarecimento: o GIP faz três
sessões semanais de esclarecimento, e
recebe desempregados de toda a cidade
afetos ao centro de emprego de Picoas.
Assim, o GIP recebeu já 843 utentes, de
um total de 1735 convocados. Em termos
de atendimento, o GIP realiza atendimento
individual duas vezes por semana, às 3ªs
e 6ªs entre as 09h e as 13h. Nestas sessões de atendimento é prestado o acompanhamento a vários níveis:
• diagnóstico do utente face ao emprego;
• apresentação de formação;
• apoio na elaboração do CV;
• pesquisa de emprego em bases de dados;
• apresentação de trabalho aos utentes;
• apoio na resposta às ofertas de emprego;
• acompanhamento dos utentes na procura de emprego;
• encaminhamento para consulta de empreendedorismo.
Em seis meses de atividade, o GIP criou,

EMPREENDEDORISMO Atividade do GIP desde 02/11/2015
GABINETE DE INSERÇÃO
PROFISSIONAL
PARQUE DAS NAÇÕES

FORMAÇÃO

EMPREGO
www.jf-parquedasnacoes.pt

entretanto, uma turma de utentes da freguesia do Parque das Nações aos quais
foi detetada carência de competências básicas, ao nível de leitura e de escrita. Há
26 pessoas que estão a beneficiar desta
formação ministrada pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional.
Por outro lado, o Executivo da Junta
de Freguesia tem como uma das suas
prioridades a criação de estruturas
de proximidade para apoio à inserção
ou reinserção de jovens e adultos desempregados no mercado de trabalho.
Desta forma procura-se dar resposta
aos cerca de quase 2000 desempregados da freguesia, boa parte dos quais
são adultos com mais de 40 anos, com
os mais diversos níveis de formação,
que incorrem no risco de integrarem
o desemprego de longa duração.Diagnosticado este risco, a JFPN criou,
entretanto, o Gabinete de Apoio ao
Empreendedorismo (GAE). Do Gabinete de Inserção Profissional foram já
encaminhadas 16 situações para uma
consulta no Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo (este só existe desde março de 2016). No GAE qualquer
pessoa que esteja a pensar criar o seu
próprio trabalho ou iniciar um negócio,
mas também quem queira mudar de
ramo de atividade, poderá obter - junto
de um experiente gestor, em regime de
voluntariado - todo o aconselhamento e
orientação necessário a esse processo
de mudança. No âmbito do GAE foi já

174 atendimentos; 113 encaminhamentos para
trabalho; 36 encaminhamentos para formação;
20 apoios à realização de CV; 11 contratações para
trabalho; 16 encaminhamentos para consulta de
empreendedorismo.

realizado também um workshop sobre
empreendedorismo, gratuito.
No âmbito da Ação social da JFPN procura-se encontrar uma série de respostas integradas que façam regressar à vida ativa cidadãos e cidadãs, encontrando-lhes respostas
adequadas aos seus saberes e necessidades. Mas alimentar a vertente empreendedora pressupõe também adotar uma atitude
pró-ativa face aos problemas e à vida em geral. Nesse percurso, além da funcionalidade
de apresentação periódica, do GIP (que inclui
a gestão de medidas ativas de emprego e
formação, novas oportunidades, programas
comunitários de apoio à mobilidade, receção
e registo de ofertas de emprego) e do GAE,
alguns dos residentes que procuram trabalho
vão começar a ser colocados em empresas e
entidades da freguesia contactadas pela área
social da JFPN, a partir de uma base de dados criada para o efeito.
Graças ao cruzamento de dados - entre o rastreio das necessidades existentes no mercado de trabalho da freguesia
e as competências das pessoas que aqui
se encontram à procura de emprego – é
possível o regresso de alguns fregueses
à vida laboral ativa. A preocupação com
a população mais vulnerável da freguesia
do Parque das Nações estende-se ainda a
500 famílias sinalizadas, maioritariamente
residentes na zona poente, e cujo diagnóstico de necessidades é ativamente acompanhado e respondido pela área social.
Mas esse será tema para outro artigo.

INTERVENÇÃO SOCIAL DE PROXIMIDADE

ad
reguesi o Parque da s Nações
da F

Para conhecer estas valências em detalhe
aceda à página da Ação Social, no site

www.jf-parquedasnacoes.pt

sénior
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• Transporte
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Parque já tem grupo coral
suas gentes. Terminado o processo de inscrições, foram realizadas duas audições no
Teatro Camões, dias 9 e 10 de maio, com os
43 candidatos ao coro, tendo sido selecionadas 23 pessoas. A vontade de começar é
grande e os ensaios arrancam em junho, às
quintas-feiras à noite, no IPDJ.

Pelo gosto pela música, pelo amor ao canto coral, pela defesa do multiculturalismo,
umas dezenas de pessoas responderam
positivamente ao apelo lançado pelo Pelouro da Cultura da JFPN para a criação de
um grupo coral na freguesia. Assim nasce o
Coro das Nações, que responde a um desejo de atividade cultural amadora, numa freguesia jovem e diversificada na origem das

Os ensaios, bem como a seleção inicial do
reportório do Coro das Nações está a cargo do maestro Luís Bragança Gil, que dirige
regularmente coros amadores desde 1981.
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.

O Teatro das Nações é outro dos projetos
impulsionados pelo pelouro da Cultura da
JFPN. Inscreveram-se 42 pessoas e o casting
decorre em junho. A partir da seleção que
o encenador Nelson Monforte fará dos
candidatos, e uma vez formado o núcleo do
Teatro das Nações, os ensaios começarão no
final de junho.

Teatro

Embarcar na Marina
para umas férias náuticas
O centro náutico da Marina do Parque das Nações é um dos pólos disponíveis na cidade de
Lisboa para quem deseja tirar cursos de navegação, praticar modalidades náuticas ou ter
umas férias recheadas de atividades ao ar livre
e no meio aquático. Nesta opção disponibiliza,
por exemplo, para jovens dos 10 aos 15 anos, o
programa “Férias Náuticas”. Dá-lhes a oportunidade de uma aproximação ao meio aquático,
proporcionando o contacto direto com o mar e
a liberdade normalmente associada ao mesmo.
Orientado por turnos de uma semana, de segunda a sexta-feira, no período de férias de Verão,
o programa Férias Náuticas começa a 14 de junho e terá o último turno de 5 a 9 de setembro.
As crianças podem fazer um turno completo ou
meio turno/meio dia e os valores que são pagos
14
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Equipamento em renovação
para as pessoas

incluem, além de seguro, visitas ao Oceanário,
Atelier Ciência Divertida, almoço e todo o material didático. Nas Férias Náuticas os jovens irão
experimentar as quatro modalidades - Canoagem, Vela, Windsurf e SUP (Stand up Paddle) –
em que podem iniciar-se ou mesmo aprofundar
a prática dessas modalidades.
As valências da Marina do Parque das Nações
não se ficam por aqui. Esta, é um dos melhores
locais para experimentar e praticar canoagem
em Lisboa.
Na Marina do Parque das Nações também se podem tirar cursos de navegação como Marinheiro,
Patrão Local, Patrão de Costa ou Patrão de Alto
Mar. Sobre isto encontra toda a informação em
www.marinaparquedasnacoes.pt .

Fechada para obras inadiáveis, entre 15 de
junho e 15 de setembro de 2016, a Piscina
do Oriente é um dos equipamentos desportivos mais reputados da cidade. Está
desde março de 2014 sob gestão da Junta de Freguesia do Parque das Nações,
mas é uma piscina pública propriedade do
município de Lisboa. Foi inaugurada em
2005, e entrou em funcionamento no ano
de 2006 com utilização livre, tendo no ano
seguinte começado o regime de aulas com
professores de natação.
Na rede de piscinas municipais, a Piscina
do Oriente já foi distinguida como equipamento de referência na cidade de Lisboa,
sobretudo no sistema de tratamento e garantia de qualidade da água.
Refira-se que a Piscina foi distinguida
com galardão Green Light-Programa da
União Europeia que premeia projetos com
equipamentos que reduzem os custos
energéticos, nomeadamente com a iluminação e o aquecimento.

A piscina alberga atividades que vão da
natação, incluindo para bebés, a modalidades como a hidroginástica, aquafitness,
hidrodeep, natação adaptada, natação
sincronizada (iniciação), pólo aquático
(iniciação) e outras atividades recreativas.
A notoriedade da piscina que serve a freguesia do Parque das Nações comprova-se pelos milhares de pessoas que são
utentes, mas também pelo facto deste
equipamento ter já servido de cenário
de gravação de produções de televisão.
A equipa do Desporto da JFPN que coordena a sua gestão é também pródiga
em iniciativas para conquistar as pessoas. Desde festivais de natação para as
crianças das escolas da freguesia, provas das Olisipíadas ou até competições
mais duras como a Speed Test 90’, que
se desenrolou por equipas, na noite de
29 de janeiro, a Piscina do Oriente tem
uma atividade constante ao longo do ano.
Disponibiliza regularmente atividades
específicas para a família e para pessoas

seniores, as quais são um quarto da população desta freguesia.
Nas próximas semanas vão ser realizadas obras de reforço da vedação da
cuba grande da Piscina. Ninguém será
prejudicado com os montantes já pagos que transitam para a próxima época
desportiva.

CARACTERÍSTICAS
Tanque de competição, com seis pistas:
25m x 12,5m, com elevador hidráulico,
profundidade máxima 1,60m
Tanque de aprendizagem, com três pistas:
12,5m x 8m, com rampa de acesso,
profundidade máxima 1,20m
CONTACTOS
Email: piscina.oriente@jf-parquedasnacoes.pt
Telefone 21 817 01 24
Morada: Rua Câmara Reis – Parque das Nações
Metro: Moscavide
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Programa UMA PRAÇA EM CADA BAIRRO
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Centieira
Recuperar a tradição bairrista no Oriente

4

2
5

O município alfacinha lançou o desafio
às suas 24 freguesias no sentido de, em
conjunto, identificarem, recuperarem e
humanizarem a vida quotidiana nalgumas
zonas de Lisboa. Assim se decidiu a intervenção em trinta zonas para as tornar
mais acolhedoras, num programa designado Uma Praça em cada Bairro.
No Parque das Nações, a Rua da Centieira,
que outrora pertenceu à freguesia de Santa Maria dos Olivais e é hoje o bairro mais
antigo da nossa freguesia, foi selecionada
para este tipo de intervenção. As mudanças
foram planeadas e debatidas publicamente
e a sua tradução em obra deve arrancar ainda este verão. O concurso para a obra será
lançado nas próximas semanas devendo a
mesma estar concluida até ao final do ano.

O QUE É - O projeto Uma Praça em cada
Bairro propõe-se organizar - a partir de uma
praça, de uma rua, de uma zona comercial,
do jardim do bairro ou de um equipamento
coletivo existente ou projetado - “um ponto de
encontro da comunidade local, uma microcentralidade que concentre atividade e emprego,
que se consagre como espaço público de
excelência e local de estar, onde se privilegiem
os modos suaves de locomoção, marcha a pé
e bicicletas, os transportes públicos e onde o
trânsito automóvel será condicionado”. Este
tipo de intervenção que abrange 30 praças
classificadas como prioritárias pretende, no
fundo, replicar a experiência de requalificação
da Av. Duque d’Ávila, que alterou a vivência
urbana nas Avenidas Novas.

O bairro da Centieira é uma via histórica de saída de Lisboa e, no contexto da
freguesia do Parque das Nações, justifica
que se explore esta centralidade histórica
que mantém o espírito do lugar.

HISTÓRIA - Há registos da operação do Aeroporto Marítimo de Cabo Ruivo nas décadas de 40 e 50, que
teve lugar naquilo que é hoje a zona ribeirinha da nova freguesia do Parque das Nações, da qual o bairro
da Centieira é parte integrante. Esta infraestrutura – Aeroporto Marítimo de Cabo Ruivo – complementada pelo Aeroporto terrestre da Portela foram fundamentais para as ligações por via aérea entre a
Europa e a América durante cerca de duas décadas. (fonte: Orçamento Participativo de Lisboa 2014)
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A Centieira integra o Plano de Urbanização da Área Envolvente à Estação do
Oriente (em elaboração) e é circunscrita
a norte pela Avenida de Pádua e a sul/
poente pela Avenida Infante dom Henrique. Assim, na rua da Centieira, com 4, 4
mil metros quadrados, de acordo com o
projeto “a intervenção vai abranger todo
o espaço público do arruamento, bem
delimitado pelas suas frentes edificadas
habitacionais a nascente e poente, conjuntamente com os edifícios isolados de
armazenagem e escritórios a sul que rematam a rua, no seu segmento transversal à Av. Infante Dom Henrique.”

Da análise das preocupações e sugestões
apresentadas salientam-se:
• na circulação automóvel, a necessidade
de restringir o acesso automóvel e implementar soluções de estacionamento;
• na circulação pedonal, tornar a artéria
mais amiga dos transeuntes, alargando
a amplitude de vertente de circulação
de peões.
Quanto ao espaço, foram identificadas carências de árvores e iluminação, de espa-

área pavimentada equipada com bancos e mesas
jogo da malha
área de estacionamento
talude plantado
planta�ço de trepadeiras

ço para jogos e parque infantil, bem como
de uma área de lazer com bancos.
De um modo geral, o património edificado
está em mau estado de conservação, nota-se a adulteração arquitetónica em alguns
imóveis e, ao nível do pavimento rodoviário,
predomina também o mau estado.
Há ainda um grande défice de comércio
de rua e também de “espírito de bairro”,
apesar da Centieira ser conhecida como a

“Alfama da zona Oriental” de Lisboa. Assim “sugere-se estabelecer uma “História
de Lisboa a Oriente”, baseada num conjunto de marcos importantes que ocorreram na zona, dos quais a comunidade da
Rua da Centieira foi testemunha ao longo
das décadas”, diz a CML.
2016 é crucial para o programa Uma
Praça em cada Bairro. A renovação da
Centieira é apenas um dos projetos já em
curso.

Com a aprovação do programa Uma Praça em cada Bairro, em reunião de Câmara de 28 de maio de 2014, passou-se à
fase de recolha de contributos por parte
das populações dos lugares. Tornou-se
necessário perceber como é que os cidadãos vivenciam o espaço publico, que
prioridades identificam na requalificação
em cada lugar, definir intervenções prioritárias, etc. Para a rua da Centieira foram
recebidas participações de cidadãos em
março e abril de 2015.
n.º 1 | junho 2016
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O que fazem os eleitos
da Assembleia de Freguesia
A Assembleia de Freguesia do Parque das Nações é o órgão autárquico com
poderes deliberativos e que atua em representação da comunidade em que
se insere, decalcando a realidade democraticamente vivida na Assembleia da
República Portuguesa. É composta por 13 membros eleitos por sufrágio universal,
direto e secreto dos cidadãos eleitores da Freguesia.
É com base nestes seus dois pilares de
atuação que a Assembleia de Freguesia
deliberou, nestes seus quase três anos de
existência e de mandato, um conjunto fundamental de documentos, como sejam as
Grandes Opções do Plano, os Orçamentos
anuais, diversos Regulamentos, Propostas,
Moções, Votos, etc. A par desta sua atividade deliberativa, desenvolve, em representação da comunidade do Parque das
Nações, a nobre e imprescindível tarefa de
acompanhamento e fiscalização da atividade da Junta de Freguesia, bem como a
prossecução dos superiores interesses da
Freguesia e o bem-estar da sua população.
Tendo por base um conjunto de regras
de atuação, vertidas no chamado Regimento da Assembleia de Freguesia, esta
reúne pelo menos quatro vezes por ano,
em sessões ordinárias que se realizam
em abril, junho, setembro e novembro
ou dezembro de cada ano. Para além
destas, pode a Assembleia de Freguesia
reunir em sessões extraordinárias, por
solicitação do Presidente da Junta de
Freguesia, por solicitação de pelo menos 1/3 dos seus membros ou, ainda, por
solicitação de pelo menos 650 cidadãos
eleitores inscritos no Recenseamento
Eleitoral da Freguesia. Todas as sessões
são públicas e funcionam, portanto, de
porta aberta.
Poderemos, então, caracterizar a atividade
da Assembleia de Freguesia pelo seguinte:
18
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• Reuniu a Assembleia de Freguesia em
25 sessões, 10 sessões ordinárias e 15
sessões extraordinárias;
• Das 25 sessões de trabalho, 8 tiveram
que ser desenvolvidas em mais do que
uma reunião, correspondendo, assim, a
31 reuniões no total e a cerca de quase
100 horas de reunião;
• Reuniu em 11 diferentes locais da Freguesia, sempre carinhosamente acolhida pelas 11 diferentes forças vivas da
nossa comunidade;
• Tivemos uma assistência média de 38
fregueses por reunião;
• Foram tomadas mais de 100 Deliberações, sensivelmente metade delas foram tomadas por unanimidade dos votos, as restantes por maioria e apenas 6
foram rejeitadas pelo Plenário;
• Foram feitas, pelos vários membros da
Assembleia de Freguesia, mais de 60
Interpelações ou pedidos de esclarecimento escritos ao Presidente da Junta

de Freguesia ou ao Presidente da Mesa
da Assembleia;
• As 31 reuniões da Assembleia de Freguesia já realizadas geraram um custo total ao
erário público de pouco mais de 6,100€,
correspondendo ao valor estipulado por lei
de 15,27€ por reunião e por cada membro
eleito da Assembleia de Freguesia.
Defendendo e promovendo a democracia
participativa, convido a comunidade a assistir e participar nas sessões da Assembleia da nossa Freguesia, anunciando, desde já, que a próxima sessão ordinária terá
lugar em junho próximo. Até lá.
António Rodrigues da Silva
Presidente da Assembleia de Freguesia do
Parque das Nações - 02 de maio de 2016
Em próximas edições daremos a conhecer,
neste espaço, os eleitos da Assembleia de
Freguesia do Parque das Nações.

“O Parque das Nações é sui generis”
Num retrato espiritual da comunidade do
Parque das Nações, o padre Paulo Franco,
à frente da Paróquia de Nossa Senhora dos
Navegantes, começa por reconhecer que
esta é “uma paróquia sui generis, uma realidade quase única no País.”

Paulo Franco foi ordenado padre em 1997 e é
pároco do Parque das Nações desde 2005. É
também Diretor do Secretariado de Ação Pastoral
do Patriarcado de Lisboa (desde 2005) e Assistente
da Caritas Diocesana de Lisboa (desde 2010), entre
outras funções. Diz que o apelo que o levou a ser
padre não surgiu num flash, mas “é fruto de um
percurso, de uma caminhada, de uma descoberta,
de uma predisposição para perceber até que ponto
os sinais apontavam o caminho, um caminho que
se vai fazendo”.
Nasceu e cresceu na Benedita, concelho de
Alcobaça, em ambiente católico praticante. Foi
acompanhado desde a adolescência por uma
estrutura da Igreja que ajuda os jovens “no
discernimento e a tomar a decisão mais verdadeira
e fiel do que seja o chamamento de Deus. É
algo que se vai percebendo, através da nossa
identificação com a causa” – diz – “do nosso gosto
pessoal e do sentido que nos realizamos e Deus
vai confirmando esse caminho com a alegria e a
paz interior. Vão havendo sinais e isso também
pressupõe uma liberdade da nossa parte de dizer
sim, é este o caminho que quero.”
A caminho dos 44 anos, todas as coisas parecem
ter acontecido de forma gradual e com naturais
dúvidas. Mas a escolha acaba sendo feita “entre a
liberdade e uma vontade muito grande de servir,
apoiado sempre na fé. Não deixo de me chatear
mas no computo geral sinto-me feliz, realizado,
sinto que a minha vida faz sentido.”

Primeiro, refere, “tem uma pirâmide de idades inigualável, com uma população muito
equilibrada, entre crianças, jovens, idosos
massa trabalhadora… Isso permite vitalidade,
é uma graça! Depois, também pela formação
cultural e académica, pela sensibilidade, pelo
mundo em que as pessoas vivem, e até pela
exigência que, aqui, os pais têm com a educação dos filhos: sentem como importante o
conteúdo formativo que a Igreja transmite, a
formação moral, para os valores, para a responsabilidade social, que encontram na catequese, nos escuteiros.”
O pároco sublinha que esta não é uma comunidade tradicionalmente religiosa. “Não
procura em primeiro lugar os ritos religiosos,
mas procura uma formação, um ambiente
comunitário saudável, procura um local em
que se possa “alimentar”, seja na palavra
de Deus, seja na pregação da Igreja, seja
no encontro e testemunho com os outros.”
Assim, a Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes serve de ‘refúgio’ a uma comunidade,
sempre que precisa de parar e rezar. Para o
padre isto constitui um desafio muito grande
porque o “impele a melhorar e a estar atualizado, a ser exigente.

à terceira vez a encontrei. Percebi que a comunidade, para crescer, precisava de um espaço." Entretanto, dá-se início ao projeto de
construção da Igreja.

Há onze anos, quando aqui chegou, esta
era ainda uma “paróquia incipiente, com
dois anos, mas com o desejo de se fortalecer. Uma comunidade frágil, mas com uma
potencialidade imensa: era preciso era dar-lhe confiança, alargar horizontes e criar os
meios necessários para que despertasse.”
Nesse início, um facto marcou o padre: cada
vez que alguém procurava a Igreja, havia
dificuldade em encontra-la. “As instalações
eram num espaço alugado e eu próprio só

Foi assim que a Paróquia do Parque das
Nações, que corresponde à zona de intervenção da Expo 98, se tornou numa realidade. Mas "o mais importante é as pessoas
sentirem que o ambiente é acolhedor e há
espaço para todos. Esta comunidade foi
crescendo também pelo trabalho evangelizador dos seus membros”, ao convidarem os vizinhos, os amigos, os familiares.
Quanto ao complexo paroquial, exigiu um
grande esforço financeiro e para isso foi

necessário, e continua a ser, mobilizar as
pessoas… Reconhece que é fundamental
o seu querer e a sua confiança para envolver a comunidade. “Faz parte da minha
missão”, diz, “embora não esteja a ser fácil
(pagar a Igreja). É um valor alto por mês
que só é possível com generosidade das
pessoas, grande compromisso e iniciativas
de angariação de fundos – como foi o Arraial, um grande sucesso. No fundo, o mais
importante não é o dinheiro que se arranja
para pagar, é este sentido de comunidade
que se gera. O importante é ter objetivos e
a gente mobilizar-se. É isso que dá sentido
à vida. Na comunidade, é igual” conclui.
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JULHO | AIR RACE CHAMPIONSHIP (ARC)
Com treinos no primeiro dia de julho e competição nos dois dias seguintes, - 1, 2 e 3 de julho - o Parque das Nações recebe
a 3ª Edição do ARC, na frente ribeirinha do Parque das Nações, entre a base da Ponte Vasco da Gama e a zona do Oceanário. Essa será a frente de rio ideal para assistir a uma das mais espetaculares provas de competição aeronáuticas, que trará
à freguesia nesse fim de semana entre 250 mil a meio milhão de pessoas. Note-se que as duas edições anteriores desta
competição, concorrente da RedBull, aconteceram nos EUA e Grã-Bretanha.
Intercalando com esta competição ocorrerá um festival aeronáutico com aviões da Força Aérea Portuguesa e congéneres de
países convidados, o que inclui lançamento de para-quedistas. As demonstrações ocorrerão de sul para norte, desde a zona
da Bacia Norte da Marina Parque das Nações até próximo da Ponte Vasco da Gama. Haverá naturais limitações ao trânsito,
sendo desaconselhável qualquer meio de transporte na zona, que não sejam... andar a pé.

www.airrace.pro

JULHO | SUPER BOCK SUPER ROCK
De 14 a 16 de julho as tribos do hip hop, rock e indie juntam-se num dos mais antigos festivais de música de verão. Começou
em 1995, na Gare Marítima de Alcântara, andou por vários locais e assentou aqui, na zona Oriental de Lisboa: no MEO Arena,
sob a pála do Pavilhão de Portugal e Rossio dos Olivais.
Este ano o cartaz apresenta The National, Iggy Pop e Kendrick Lamar como cabeças de cartaz, respetivamente a 14, 15 e 16
de julho. Mas há outras bandas e artistas na ementa musical do festival: Disclosure, Massive Attack & Young Fathers, Orelha
Negra, The Temper, Trap Bloc Party, entre outros. O passe para três dias custa 95 euros e o bilhete diário 50 euros.

superbocksuperrock.pt

NOVEMBRO | WEB SUMMIT
Aterra em Lisboa de 7 a 10 de novembro. A capital portuguesa foi a cidade escolhida para receber durante os próximos
três anos um dos mais importantes eventos europeus de tecnologia, empreendedorismo e inovação. O Web Summit 2016
decorrerá no MEO Arena e na Feira Internacional de Lisboa (FIL), sendo esperados mais de mil oradores e cerca de 40
mil participantes. Esperam-se milhares de empresas e investidores a circular pelo Parque das Nações nessa semana de
novembro. Estão confirmadas mais de duas mil start-up, mais de mil jornalistas, e nomes famosos como Bono Vox, vocalista dos U2, ou Arianna Huffington, fundadora do The Huffington Post, entre muitos outros.
A decisão do Web Summit realizar o evento na capital portuguesa durante os próximos três anos ficou a dever-se a
fatores como as modernas infraestruturas, incluindo de alojamento, que a cidade consegue oferecer, mas também à
qualidade e dinâmica do seu ecossistema empreendedor.

websummit.net
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