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Debate sobre Segurança Rodoviária 

Sábado, 25 de Novembro, IPJ-Lisboa, 21h00 

Marque já na sua agenda: Dia 25 de Novembro, às 21h00, no IPJ-Lisboa (Av. D. João II), 
participe no Debate sobre Segurança Rodoviária, organizado pelo Clube Parque das 
Nações, no âmbito das comemorações do “Dia da Memória”, com participação de várias 
entidades. Não perca a oportunidade para debater uma das maiores causas de morte em 
Portugal. Esperamos por si! 

 

NESTA EDIÇÃO: 

∗ Plano de Actividades 2006/2007 

∗ Escola de Futebol: mais de 100 inscritos 

∗ Coro Parque das Nações: Maestro Rui de Matos no CPN 

∗ II Festival Parque das Nações: Em Marcha! 

∗ Crónica: O Cinema e o Crime Organizado: Uma Velha Relação  

∗ Poesia: “Sonho de Actor” 

∗ Crónica: Elogio das Cidades  



Um sonho acalentado durante alguns anos e que, finalmente, se tornou realidade no dia 5 de 
Outubro de 2005, graças à enorme vontade de uns quantos sonhadores. 

Este será, seguramente, um modo pouco original de iniciar um curto texto que me foi solicita-
do sobre o Clube Parque das Nações. Mas, por vezes, são os chamados lugares comuns das 
palavras escritas ou faladas aqueles que melhor definem o nosso pensamento sobre alguém 
ou alguma coisa. 

É o que se passa comigo, quando me refiro ao Clube Parque das Nações, que, na verdade, 
nasceu da enorme vontade de “fazer” de umas quantas pessoas, já que se trata de um projecto 
colectivo ambicioso, muito exigente na dedicação e entrega  daqueles que partilham um mes-
mo sonho. 

Apesar da sua juventude, diria que o Clube Parque das Nações se afirma já como uma “aposta 
ganha”, dada a grande receptividade que, desde a primeira hora, teve dos moradores do Par-
que das Nações. O CPN, veio, efectivamente, preencher um vazio neste espaço, como o atesta 
o já elevado número de sócios, atletas – cerca de uma centena só na Escola de Futebol – e 
pessoas envolvidas nas várias secções culturais e desportivas. 

Temos, no entanto, consciência de que há ainda um enorme caminho a percorrer até se atin-
gir um patamar organizativo e financeiro que garanta o prosseguimento da actividade com a 
tranquilidade diária que todos quantos estão envolvidos neste ambicioso projecto - dirigentes 
e sócios – desejam. 

Mas este é, seguramente – não tenho dúvidas ao afirmá-lo —, um projecto vencedor. 

Pela simples razão de que à determinação e vontade de uns poucos de que deram os primei-
ros e indispensáveis passos iniciais, se juntou o esforço daqueles que são já muitos que assim 
o querem! 

 

JOSÉ MORENO 

Presidente do Clube Parque das Nações 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE 

Página 2 Rossio do Levante 

No dia 5 de Outubro deste ano, o nosso Clube comemorou 
o seu primeiro aniversário. O inicio de qualquer projecto é 
sempre um período de entusiasmo, aventura e dificulda-
des. Este não foi excepção. Após estes primeiros 365 dias, 
todos podemos respirar de alívio e orgulho: o projecto está 

em marcha e o Clube é já um interveniente activo e empreendedor da nossa cidade. 

Uma forma de lançarmos as actividades do segundo ano é oferecer aos sócios e interessados o 
“Rossio dos Olivais”, publicação do CPN. Este instrumento permitirá divulgar as actividades 
actuais e futuras do Clube e dar voz aos sócios, que são convidados, desde já, a enviar partici-
pações. 

Este é apenas o número 0, que servirá para experimentar e pedir a colaboração de todos os 
sócios ou de qualquer outra pessoa que pretenda ajudar e participar. 

EDITORIAL 

“[O CPN] nasceu da 

enorme vontade de 

“fazer” de umas quantas 

pessoas, já que se trata de 

um projecto colectivo 

ambicioso, muito exigente 

na dedicação e entrega  

daqueles que partilham 

um mesmo sonho” 

Para que serve o Clube Parque das Nações? 

• Para criar actividades de qualidade para a comunidade do Parque das Nações; 

• Para integrar a cultura e o desporto em hábitos de vida saudáveis; 

• Para debater ideias e incentivar a criatividade própria da cidade; 

• Para fazer um Parque das Nações onde seja bom viver e trabalhar. 

CINEMA 

FUTEBOL 

TEATRO 

ARTES MARCIAIS 

LITERATURA 

GINÁSTICA 

DEBATES 
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Actividades 2006/2007 

FUTEBOL JUVENIL | Dos 4 aos 14 anos. 

GINÁSTICA 

Sempre em forma. 

JUDO 

Exercite-se e saiba defender-se. 

TAEKWONDO 

Em forma e em segurança. 

HAIDONG HUMDO 

A destreza e a calma dum desporto coreano. 

CICLISMO 

Aproveite o Parque das Nações. De bicicleta. 

TÉNIS 

Aprenda a jogar com quem sabe. 

ATLETISMO 

Muito mais do que correr. 

MODELISMO 

Descubra um divertimento original. 

NATAÇÃO 

Um desporto completo. 

Corpo são em mente sã: 

aqui, não são palavras vãs. 

INSCREVA-SE! 

CORO PARQUE DAS NAÇÕES 

Inscrições para casting até 15 Dez. 

SECÇÃO DE CINEMA 

Ciclos de cinema, troca de opiniões. 

GRUPO DE TEATRO 

Aprenda a representar. 

SECÇÃO DE FOTOGRAFIA 

Aprenda, partilhe, divirta-se. 

NÚCLEO DE DEBATE 

Exprima as ideias, treine a argumentação. 

SECÇÃO INFANTIL 

Festas de aniversário e muito mais. 

LITERATURA E LÍNGUA PORTUGUESA 

Partilhe leituras, escreva. 

SECÇÃO DE MÚSICA 

Entre no mundo da Mãe das Artes. 

NÚCLEO DE RÁDIO 

Rádio Parque das Nações. 

SECÇÃO DE INFORMÁTICA 

Para deixar de ser analfabeto. 

Estamos abertos a novas ideias. 

Basta inscrever-se e participar. 

INSCREVA-SE! 

INSCREVA-SE! 

• Isenção de jóia se pagar quota anual. 

• Quota de €30,00 por ano. 

• Modalidades para famílias e empresas. 
Tel.: 912 723 445  

Tel.: 912 948 209 

geral@clubeparquenacoes.org 

Rua da Ilha dos Amores, Lt 4.39.01, 4.º A 

Parque das Nações 

1990-371 Moscavide 

 

CLUBE PARQUE DAS NAÇÕES 



A Escola de Futebol do Parque das Nações é já 
a Secção do CPN com maior sucesso. Com mais 
de uma centena de inscritos, participou em 
dois torneio no seu primeiro ano de vida, tenho 
já ganhado três troféus.  

O entusiasmo das crianças e dos adultos que as 
acompanham é uma das formas mais eficazes 
de cimentar o Clube e, em particular, a Escola 
de Futebol. Ao professor Carlos deve-se, muito 
especialmente, o sucesso da escola, bem como 
aos membros da direcção que o têm 
acompanhado mais de perto, José Moreno e 
Vasco Alves.  

Foi sem surpresa que a Escola de Futebol foi a 
Secção escolhida para comemorar o primeiro 
aniversário do Clube Parque das Nações. No 
dia 5 de Outubro de 2006, os presentes na aula 

desse dia tiveram direito a bolo e a velas, 
para celebrar o primeiro dos muitos anos da 
Escola e do Clube. Vamos em frente e muitos 
golos! 

 

O Clube Parque das Nações participará no Festival Parque das Nações 
2007 na qualidade de organizador. Iremos ter, como no ano passado, 
música, debates, concurso de fotografia e prémio literário, exposições, 
etc. Qualquer sócio que queira participar é convidado a enviar as suas 
propostas para geral@clubeparquenacoes.org. Este Festival 
pretende ser um encontro de experiências e criatividade de todo o 
bairro e toda a cidade. Aproveite! 

 

das maiores personalidades da voz pro-
fissional e comunicação do nosso país, 
o maestro Rui de Matos (Operação 
Triunfo).  

 

 

CORO PARQUE DAS NAÇÕES 

Se é amante de Música, se é uma pessoa 
Exigente e gosta de Cantar, venha expe-
rimentar, num projecto inovador, a reali-
zação artística, o relaxe e a descoberta da 
voz.  

Através das técnicas mais avançadas, com 
o recurso à imaginação e à criatividade, 
irá descobrir a relação fascinante entre o 
corpo e voz, e a energia libertadora do 
canto em comum, conduzidos por uma 

ESCOLA DE FUTEBOL 
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A Escola de Futebol 

do Parque das 

Nações é já a Secção 

do CPN com maior 

sucesso.  

�FUTEBOL 

�CORO 

�FESTIVAL 

Alunos da Escola de Futebol do Parque das Nações  
comemoram o primeiro aniversário do Clube 

Festival Parque das Nações 2007 



O Clube Parque das Nações (CPN) foi criado para servir os 
moradores da zona do Parque das Nações, sejam eles da Zona 
Sul ou da Zona Norte. 

Enquanto instituição, pretende criar um conjunto de activida-
des,  iniciativas, parcerias e outras,  que permitam aos resi-
dentes conviverem num espaço que é seu, promovendo o 
intercâmbio de culturas e de actividades. A sua essência con-
sistirá na criação de uma comunidade de bairro, onde conhe-
cemos e ajudamos o vizinho, tratamo-lo pelo nome, onde 
convivemos com ele no café, na rua, no parque, nas activida-
des.  

Cabe-me a mim, enquanto responsável pela secção de debate, encontrar os temas, os assuntos, as 
actividades que para o morador sejam importante e que gostaria de ver debatidas e/ou esclareci-
das. Pretendo no meu intimo que o próprio enquanto residente, se sinta compelido a participar. É 
pois este o desafio que deixo nesta página a todos vós: participarem comigo enviando-me os vos-
sos mails, cartas, ou telefonemas com sugestões de debates, de esclarecimentos, de actividades e, 
porque não?, da sua participação activa no debate e na elaboração do mesmo.  

Pela nossa parte, iremos convidar para cada situação não somente a população residente mas, 
também, os intervenientes, os decisores, os responsáveis, para desse modo, conseguirmos melho-
rar este espaço que é o Parque, contribuindo assim para sermos parte integrante da mudança que 
queremos para os residentes desta zona. Só com a vossa participação a mudança, os comporta-
mentos e as atitudes podem alterar-se. 

Conto consigo! 

JORGE FARROMBA  
Secção de Debates 

SECÇÃO DE CINEMA 

Com a secção de cinema do Clube pretendemos criar um espaço de contacto com o mundo do cine-
ma. Temos consciência que o cinema é um componente essencial da cultura moderna, pelo que o 
nosso objectivo será dar a conhecer as várias vertentes da sétima arte através da projecção de fil-
mes que, de alguma forma, tenham marcado a história do cinema e o nosso próprio imaginário. 

Acreditamos que a possibilidade de ver ou rever alguns desses filmes será apelativa para as várias 
gerações e, por isso, tentaremos abranger várias épocas e vários autores cuja obra consideramos 
mais pertinente e interessante para o público. Neste sentido também, a projecção de cada filme 
será acompanhada por artigos sobre cinema no Rossio do Levante (newsletter 

do Clube), que dará um contexto para que todos possam apreciar o filme da 
melhor forma. 

Procuraremos também projectar ciclos de cinema que abordem um tema ou 
um artista específico, bem como promover debates e conferências com perso-
nalidades ligadas a esta área. A grande meta será tornar esta secção do Clube 
numa plataforma onde todos possam participar activamente e partilhar a 
magia do cinema. 

NUNO LOPES 
Secção de Cinema 

SECÇÃO DE DEBATE 
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“O CPN foi 
criado para 
servir os 
moradores 
da zona do 
Parque das 
Nações. 

�DEBATE 

�CINEMA 
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Quando falamos de cinema, 
falamos de uma arte, de uma 
forma de expressão, mas falamos 
igualmente, e sobretudo, de um 
espectáculo, de uma forma de 
entretenimento. Nesta vertente 
mais sensacional e comercial da 
sétima arte, a indústria de Holly-
wood é um mundo incontorná-
vel. Hollywood marcou profun-
damente o século XX dos Esta-
dos Unidos e mesmo de todo o 
mundo ocidental, por um lado 
actuando como fábrica de 
sonhos, repleta de glamour, e 
por outro lado servindo como 
meio de projecção dos principais 
ideais que serviram de base à 
fundação dos EUA e da socieda-
de norte-americana. Desses 
ideais, pretendo salientar aquele 
que é um tema sagrado na terra 
do tio Sam, o individualismo. 

Neste contexto, seria difícil ten-
tar resumir o imaginário popular 
e artístico norte-americano sem 
referir a violência como aspecto 
primário. Desde as guerras com 
os americanos nativos, passando 
pela luta pela independência do 
jugo europeu, até ao importante 
papel que os EUA desempenha-
ram em diversos teatros de guer-
ra em todo o mundo durante o 
século XX, não se pode negar 
que existe uma cultura da vio-
lência no seio da sociedade nor-
te-americana e no seu modo de 
vida (não sendo relevante abor-
dar aqui quaisquer valores 
morais inerentes a tal asserção). 

O que importa realmente consta-
tar é que existe uma sólida tradi-
ção americana de recorrer ao uso 
da arma para resolução do con-
flito: a defesa da vida, a defesa da 
propriedade, a defesa da causa. 
Acima de tudo parece haver, no 
contexto social norte-americano, 
uma linha ténue entre o recurso 
à violência para defesa do indiví-
duo e da causa, e o recurso à 
violência para imposição do 
indivíduo e da causa. 

Uma ilustração interessante de 
todas estas questões é o mais 
recente filme de David Cronen-
berg, A History of Violence 
(Uma História de Violência, 
2005), que me parece ser um 
arquétipo de toda esta problemá-
tica. Neste filme surge-nos uma 
personagem, Tom Stall (Viggo 
Mortensen) que, a determinada 
altura, ensina ao seu filho que a 
violência não é a melhor forma 
de resolver os conflitos. Porém, 
ao longo do filme, todos os pro-
blemas são resolvidos exacta-
mente dessa forma: recorrendo à 
violência e às armas de fogo.  

A intriga principal deste filme é 
alimentada pela perseguição 
encetada por uma organização 
mafiosa (de origem irlandesa) a 
Tom Stall, por um motivo des-
vendado à medida que se suce-
dem as situações violentas (uma 
violência orgânica, com bastante 
sangue e corpos mutilados, bem 
ao estilo de Cronenberg). Mais 

do que num típico filme de 
acção, a arma surge como um 
instrumento “darwinista”: quem 
sobrevive é o mais forte, porque 
usou a arma com maior eficiên-
cia. Apesar de adaptado da ban-
da desenhada (escrita por John 
Wagner e ilustrada por Vince 
Lock), o argumento de Josh 
Olson parece ter moldado A 
History of Violence de forma a 
“resumir” um historial de violên-
cia: não apenas de Tom Stall, 
mas talvez também do seu país e, 
para sermos justos, do Ser 
Humano como criatura social. 

Nesta primeira sequência de 
textos tentaremos dar uma visão 
(não exaustiva) da relação de 
cumplicidade entre o Cinema 
(especialmente no caso norte-
americano mas não só) e o mun-
do do crime organizado, relação 
esta que é bastante mais bilateral 
e activa do que muitas vezes 
acreditamos. 

 

[Continua no próximo número] 

 

NUNO LOPES 

Secção de Cinema 

O CINEMA E O CRIME ORGANIZADO: UMA VELHA PARCERIA 

Nesta primeira 
sequência de textos 
tentaremos dar uma 
visão (não exaustiva) 
da relação de 
cumplicidade entre o 
Cinema 
(especialmente no 
caso norte-americano 
mas não só) e o 
mundo do crime 
organizado, relação 
esta que é bastante 
mais bilateral e 
activa do que muitas 
vezes acreditamos. 

�CRÓNICA 

�NAVEGAÇÕES 

 

• http://rossiodolevante.wordpress.com — Blogue do Rossio do Levante 

• http://www.amcpn.com — Associação de Moradores e Comerciantes do Parque das Nações 

• http://www.clubeparquenacoes.org — Clube Parque das Nações 

 

PASSEIO EM DESTAQUE 

Sempre actualizado e interessante, aconselhamos a visita à página da 
Associação Náutica da Marina do Parque das Nações: www.anmpn.pt. 

 

NAVEGAÇÕES ACONSELHADAS 



Entrei no palco e olhei a plateia de frente, fixamente. 

 

Durante esse instante, de medo e desafio, 

Fui inquilino de mim mesmo, na observância penetrante 

De cada palavra e gesto 

Como crítico da perfeição artística, pleno de arte. 

 

Talhei então no discurso virtuoso, um sentimento de ideias, 

Expressando um ballet de figuras coreografadas 

Num desempenho todo dado à inspiração dramática 

Cheio de harmonia, ritmo e de diáfana beleza. 

 

Nessa trajectória de interpretação oferecida ao público 

Encarnei a criação do papel do actor e bailarino, unindo 

O espírito inovador, ao clássico da dança 

Como se a mestria da acção, fosse música e pintura. 

 

A pouco e pouco o meu domínio foi total, seguro 

Recebido como uma fonte de apoteose consumada 

Num propósito autêntico de atingir o belo do espectáculo 

Como forma popular do movimento livre e plástico 

 

No final, o destaque. 

Os aplausos. O estímulo. O sonho. 

O realismo do esforço. A ideia discutida. O abraço. 

O palco vazio e fechado. 

A citação. 

O silêncio. 

 

 

josé figueiredo costa 

2005   

SONHO DE ACTOR 
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“No final,  

o destaque. 

Os aplausos.  

O estímulo. 

O sonho […] 

O silêncio.” 

�POESIA 



Li há uns tempos, num blogue (Fuga para a Vitória): 
"O nível de concentração populacional em torno das 
grandes cidades é um dos maiores problemas do 
mundo. [...] Hoje, a cidade tornou-se um problema. O 
esvaziamento dos campos foi de tal ordem que se 
constituíram autênticos monstros urbanos quase 
ingovernáveis." Sem dúvida. A desertificação do inte-
rior é nefasta. Mas é um problema secundário. O 
maior problema é a falta de gente nas duas 
principais cidades. Senão, vejamos. Como diz o 
autor do blogue, "Lisboa [e o 
Porto] afogou-se por completo 
na muralha suburbana que a cir-
cunda". Pois é exactamente essa 
fuga das cidades para os subúr-
bios que, aliada à imigração de 
gente do interior, não para as 
cidades, mas para esses mesmos 
subúrbios, criou esses monstros 
que são as áreas metropolitanas. 
O facto de à volta de Lisboa e do 
Porto habitarem muito mais pes-
soas do que nas próprias cidades 
é a causa de grande parte dos 
problemas de trânsito, poluição, 
stress. A vida dentro dos pró-
prios concelhos de Lisboa e Porto 
é bem mais agradável: é possível 
viver perto do emprego, dos 
vários serviços, da beleza da 
cidade, do rio e do sossego das noites. Aqueles que 
vivem a poucos quilómetros do centro passam horas 
no trânsito, encaixotam-se em terras sem nome, 
estão longe do teatro, do cinema, das boas livrarias, 
de tudo isso e, acima de tudo, esvaziam Lisboa, tor-
nando-a insegura. Que aconteceria se a população 
voltasse em massa para Lisboa? Se, por absurdo, a 
cidade voltasse a ter perto de um milhão de habitan-
tes e não os parcos 500 000 que tem agora? O trânsi-
to diminuiria drasticamente, era mais fácil garantir a 
segurança nocturna das ruas, passaria a haver massa 
crítica para tantos projectos culturais e urbanísticos 
de qualidade que ficam na gaveta, cada um viveria 

perto do emprego, com tempo e paciência para a sua 
própria vida todos os dias (com menos filas, mais 
tempo, mais escolhas). Pode parecer cor-de-rosa. 
Mas pensem um pouco. A outra solução: voltarmos 
todos para o interior. Quem conhece algumas cidades 
médias onde muito menos trânsito que Lisboa cria 
engarrafamentos comparáveis sabe que estaríamos 
todos a enfiarmo-nos num caldinho igual ou pior: as 
cidades do interior não estão preparadas para receber 
muita gente. (Se alguém tiver vida e paciência para ir 

viver para uma sossegada aldeia 
do interior, força.) Ora, se é 
assim, porque é que tanta gente 
(e conheço cada vez mais) insis-
te em fugir da cidade para se 
refugiar a poucos quilómetros? 
Primeiro, porque não podem 
fugir a sério de Lisboa: preci-
sam do emprego. Então, não 
podendo ir para muito longe, 
fogem para os subúrbios, onde a 
vida acaba por ser pior. Isto 
porque continuam a acreditar 
que a cidade é o problema e que 
a fuga, qualquer fuga, é a solu-
ção. Uma ilusão que nos está a 
sair muito cara a todos. Sejamos 
claros: o problema são as áreas 
metropolitanas. Em compara-
ção, as cidades são ilhas de qua-

lidade de vida. É certo que há inúmeros locais muito 
bons para se viver a poucos quilómetros de Lisboa (e 
no interior do país, obviamente), mas a solução para 
muitos dos problemas da concentração humana é 
mais concentração: se metade do milhão e tal de pes-
soas que mora na linha de Sintra pudesse viver em 
Lisboa, teríamos muitos dos nossos problemas resol-
vidos. (“Pudesse”, repare-se. O problema, todos sabe-
mos, é o preço das casas. Mas essa é outra história.) 

MARCO NEVES | marconeves@gmail.com 

 

Elogio das Cidades 


