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Destacámos para foto de capa a magnifica viagem
aos Açores, realizada na Primavera, para assim retractar
as paisagens deslumbrantes das ilhas e a boa disposição
dos intervenientes. Em modo de balanço, é de referir
o bom funcionamento dos diversos eventos ocorridos
ao longo deste ano, tal como a normalidade de todas
as actividades que quer a Administração, quer os
Concessionários se propuseram a realizar, contribuindo
também assim para o bem-estar e agrado geral
dos utentes e companheiros de nosso Parque.
Gostaria de lançar aqui um repto a todos vós,
no sentido de participarem mais nos diversos eventos
desportivos e culturais que realizamos, com novas ideias,
com a vossa ajuda, com novas iniciativas ou sugestões.
Este ano, por exemplo, foi com extrema dificuldade que
realizámos os eventos “Damas & Cavalheiros” e “Misses &
Mister´s” devido à escassez de inscrições, principalmente
na faixa etária dos 15 aos 20 anos e como compreendem,
sem pessoas não podemos fazer espectáculos.
Convido-vos também deixarem a vossa partilha aqui no

Portaria Tel. 212 101 272

“Boletim Parque Verde”, com artigos, poemas, textos do

Site: www.parqueverde.pt

vosso agrado, fotos expressivas, enfim algo que traga

E-mail: info@parqueverde.pt
eventosparqueverde@gmail.com

alegria, dinamismo e juventude às nossas publicações.

Facebook: parqueverdesa

Não se sintam intimidados nem tenham receio,
nós ajudamos e apoiamos todos os participantes e tudo
corre bem, esperamos por vós para o ano.
Por Luís Reis

Parque Verde SA

jÁ SOMOS MAIS DE

1500
OBRIGADO!

JUNTE-SE A NÓS
SIGA-NOS NO FACEBOOK
acompanhe todas as novidades

SCAN QR CODE
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Grande Noite de Fados
por Inês Reis

R

ealizou-se no dia 13 de Abril
pelas 22h00, no restaurante
“Solar do Diogo”, mais uma
excelente noite de fados, contando
desta vez com a participação da fadista
Lina Almeida. Como é habitual nestes
eventos trouxe consigo outras vozes
muito ilustres do meio fadista, António
Almeida, Soraia Madeira e Pedro André
acompanhados na guitarra portuguesa
por Alberto Raio e na viola com
Eduardo Silva. Todo o espetáculo foi
antecedido de um bacalhau à Zé do
Pipo escolhido pelo staff do Diogo, que
estava divinal, tal como todo o serviço
de jantar.
Com a sala repleta de espectadores e
excelentes ouvintes de fado, estando
presentes alguns artistas, a organização
aproveitou para convidar o jovem Duarte
Sousa de 13 anos, do H-71, que tocou
um trecho à viola sendo bastante
aplaudido por todos. A poetisa Maria
Damásia Pestana declamou um poema
para os todos os presentes.
O nosso companheiro Luciano Rodrigues,

já habitual nestes serões, cantou um
fadinho e a cantora e fadista Nelinha
Rosado, abrilhantou o espetáculo com
dois fados que a plateia aplaudiu de pé.
Em nome do Parque Verde e da
organização, o Coordenador dos
Eventos usou da palavra agradecendo
a todos os fadistas e músicos, pelo seu
profissionalismo e empenho, e
principalmente ao público pela sua
presença, prometendo que em
Novembro, outra grande noite de fados
se irá realizar devido à participação dos
companheiros.
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Aberto de terça a sábado
das 7:00 as 22:00
Domingos das 7:00 as 18:00
Aceitamos reservas para eventos
Telemóveis 922 191 882 - 966 444 802

Av. da Liberdade - Pq. Industrial Ruanda Nº 15 Qt.Parque
das Laranjeiras
2865-406
Fernão
Ferro Fernão Ferro
Verde | Av.Casal
do Sapo
61 | 2865-202

Menu
7.50 €
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Uma viagem...
...quatro destinos!

Circuito Mágico aos Açores
por Luís Reis
O Parque Verde organizou uma excursão ao arquipélago dos Açores,
visitando as ilhas de S. Miguel, Faial, Pico e Terceira, que contou com a
participação de 23 companheiros e amigos.
O circuito teve a duração de uma
semana, partimos a 24 de Abril e
regressámos na madrugada de 2 de
Maio. Foi um percurso muito apreciado
por todos, contou com a boa disposição e
entrega total dos elementos que
compuseram o grupo.
As diversas ilhas do arquipélago dos
Açores permitem constituir, por si só,
uma beleza única, são dignas de pousar
para qualquer pintor, prendendo-nos o
olhar pelas suas infinitas paisagens.
Dos variadíssimos locais que visitámos,
gostaria de destacar as lagoas que
“salpicam” todas as ilhas, a das Sete
Cidades; a do Canário; de Santiago; do
Fogo; da Rosada; do Paul; a lagoa Seca; a
do Caiado; do Capitão; entre outras. Foi
bem perto da Lagoa das Furnas que
saboreámos o famoso Cozido das Furnas.
Entre outras iguarias gastronómicas,
provámos as queijadas de Vila Franca do
Campo, bebemos um chá na Fabrica

Gorreana, fizemos uma prova de licores
na Mulher de Capote e uma prova de
vinhos no Museu do Vinho do Pico. No
final da tarde do dia 27 tivemos uma
grande surpresa, os nossos companheiros
de viagem, Marlene Ferreira e António
Vargas, presentearam-nos com um jantar
memorável, na companhia dos seus
conterrâneos e familiares na sua terra
natal, o Faial. Foi de comer e chorar por
mais, nada faltou naquelas mesas, desde
uma variedade imensa de pratos típicos
dos Açores, passando pelos vinhos da
região, queijos, licores, aperitivos e
demais digestivos. Aproveitamos esta
reportagem, para deixar o nosso muito
obrigado por parte da organização e de
cada um dos companheiros: ‘‘Bem hajam
e se lá voltarmos que repitam o gesto
gracioso’’.
Ainda no Faial, devido ao interesse
manifestado por algumas pessoas, após
o jantar no hotel da cidade da Horta,

© Jeanne Look

VIAGENS 05

© Jeanne Look

fomos beber um Gin ao famoso Peter's

Café Sport, junto à marina, conhecido
mundialmente pela pré-disposição do
seu inicial proprietário, em ajudar os
navegadores que passavam pela ilha.
Continuando a relatar a nossa experiência
da viagem, é de referir locais que
visitámos como o Parque Terra Nostra,
cujos jardins são magníficos e possuem
uma piscina de águas quentes e termais
onde alguns de nós foram a banhos; as
Caldeiras, também com águas quentes; o
Vale das Furnas; Rosto do Cão, terra que
viu nascer o jogador de futebol Pauleta;
toda a ilha do Pico, pelas suas imensas
vinhas e a forma como as abrigaram das
intempéries construindo em seu redor
muros com pedras aproveitadas das
lavras dos vulcões, sendo Património da
UNESCO; o Vulcão dos Capelinhos; a
Caldeira, com 400 metros de
profundidade e 2 quilómetros de diâmetro;
as grutas do Carvão e do Natal cuja
dificuldade de percurso é muito elevada
entre outros.
Os Açores possuem também imensos
miradouros que tivemos a oportunidade de
visitar e que nos permitiram deslumbrar
excelentes vistas sobre as suas cidades e
paisagens tirando partido do relevo e

altitude.
Os dias 27 e 30 de Abril, foram os mais
cansativos da viagem, pois percorremos
a pé os diversos locais da visita, o
primeiro em Ponta Delgada e o segundo
em Angra do Heroísmo. Os trajectos
exigiram muita massa muscular para
caminhar, mas todos os companheiros
da viagem foram uns heróis e ninguém
ficou para trás, bem ajam pelo vosso
esforço.
Gostaria de referir que os complexos
hoteleiros que nos albergaram e os
restaurantes por onde almoçámos e
jantámos, foram do agrado de todos os
participantes, tal como o profissionalismo
e o acompanhamento dos guias e
itinerários escolhidos das diversas
excursões realizadas contribuindo para o
sucesso da nossa viagem.
A vontade de repetir e a amizade que
se instalou no grupo, faz-me achar que
este tipo de iniciativas valem realmente
a pena e premeiam todo o esforço e
dedicação da organização na
realização destes eventos.
Parabéns a todos e até
à próxima excursão!
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A todas as crianças
do Parque Verde,
obrigado por colorirem
a nossa vida!
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Dia Mundial da Criança e Festa
de Aviversário do Parque Verde
por Luciano Abrantes
© Jeanne Look
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Assinalou-se um dos dias mais importantes para o Parque Verde:
celebrámos o Dia Internacional da Criança e o Aniversário do Parque!
O nosso largo encheu-se de cor e alegria contagiante, houve
insufláveis, teatro, pinturas faciais, balões e bolas de sabão a voar!
Para o nosso Parque, as crianças são o nosso futuro e é por isso que
dias como este são tão importantes!
O dia 1 de Junho foi um dia em cheio. De manhã e tarde assinalámos o Dia Mundial
da Criança e à noite tivemos um espectáculo magnífico.
Marcando o início da época alta no Parque Verde de excelente qualidade, com a
confiança que o diversificado programa de actividades desportivas e recreativas que
temos preparado mereça o vosso melhor acolhimento, pelo que espero uma
participação maciça da vossa parte.
Este ano fica marcado pela cobertura da piscina nova e pelo começo do seu
funcionamento em pleno, para além de continuarmos a trabalhar aficadamente na
valorização do nosso parque, o que demonstra quanto nos preocupamos com o
bem-estar dos nossos utentes e respectivo agregado familiar.
Continuamos assim a privilegiar a melhoria dos serviços que oferecemos aos
nossos utentes e utilizadores exteriores e a demonstrar a nossa preocupação com a
segurança dos seus investimentos no Parque Verde.
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JeanneLook
Fotógrafa proﬁssional
Eternizando momentos
Eventos, ensaios em estúdio
e em externas
jeannelook@hotmail.com
www.jeannelook.com
ww
968 287 000
Loja 13
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O Parque
por António Castro | S - 01
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De ano para ano o Parque Verde afirmase como uma referência cada vez mais
procurada nos Concelhos do Seixal e de
Sesimbra, sinónimo de que merece o
apoio da esmagadora maioria dos seus
utilizadores, face à qualidade e
quantidade das suas estruturas de apoio.
O carinho que nos dispensam justifica o
esforço, dedicação e espírito de sacrifício
que todos os seus trabalhadores,
colaboradores e elementos dos Orgãos
Sociais diariamente oferecem ao Parque
Verde.
Finalmente, um agradecimento ao
pessoal que confeccionou e serviu o
jantar, ao animador Toy Cascão pelos
bons momentos com que nos brindou
nesta noite e ao Luís Reis e à sua equipa
pelo excelente som que nos ofereceu.
A noite terminou com a habitual cerimónia
do corte do bolo, que estava óptimo e
tinha um aspecto magnífico, mas não
sem antes terminar, com um tributo
dedicado a todos os presentes e
ausentes, incluindo os que já nos
deixaram, que contribuíram para o
engrandecimento do Parque Verde ao
longo destes 37 anos.

Entrei no Parque Verde
Não queria crer
Que seria aqui
Que eu iria viver
Muitos anos já passaram
Desde que aqui entrei
Amigos que se foram
Tempos que já não viverei
Digam o que disserem
Eramos todos companheiros
Era um por todos
E todos eram os primeiros
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Oh Parque Verde
Quem te conheceu
Melhoraste muito
E do muito se perdeu
Do campismo nada tem
Para o bem e para o mal
De companheiros para vizinhos
E mudou para residencial

© Jeanne Look

Quanta alegria, meu Deus
Nesses tempos já passados
Que saudade eu tenho
Desses bons bocados
Ainda existe amizade
Tudo isto melhorou
Nova gente a continuar
Tudo aquilo que não acabou
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Sinto orgulho do passado
O presente está seguro
Haja quem bem o governe
Porque o Parque Verde é futuro

DESATERROS | TERRAPLANAGEM
ALUGUER DE MÁQUINAS
ALUGUER DE RETROESCAVADORAS

CÉSAR SANTOS
962 328 076 | 966 587 947
Av. da Liberdade - Pq. Industrial Ruanda Nº 15 Qt. das Laranjeiras 2865-406 Fernão Ferro

Rua dos Cedros lote 11 - Fontainhas - 2975-092 Quinta do Conde
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A Marcha
do Parque Verde
por Elisa Primo

Ao longo dos anos
as marchas do Parque Verde
sempre marcaram o mês
dos Santos Populares
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radição mantida por carolice dos que voluntariamente
se prestam a levar a cabo este evento e a dar
momentos de alegria diversão e espectáculo a todos
os utentes, familiares e amigos do Parque Verde!
São poucos os que dão valor ao trabalho envolvido e ao
tempo despendido por aqueles que organizam, criam as
coreografias, escolhem as músicas, os fatos, aos que
participam, uns financeiramente ou cedendo produtos ou
materiais e aos que interrompem a sua vida pessoal ou
familiar para estarem presentes nos ensaios e nos dias do
desfile da marcha!
Apesar das dificuldades que por vezes se atravessam no
nosso caminho não desistimos!
Com muitos ou com poucos participantes e enquanto
contarem connosco este projecto irá continuar e manter a
expectativa habitual!
Um muito obrigado a todos os que participaram na marcha do
Parque Verde 2019, foram empenhados e fizerem um desfile
fabuloso! Esperamos contar convosco para o próximo ano!
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Música, animação e boas petiscadas são mais que motivos
para reunir os amigos. O Parque Verde, sendo o melhor lugar
para isso, recebeu assim de braços abertos um mês de festa
com os Santos Populares! Foi sob a coordenação de Fátima
Pardelha e Elisa Primo, que a marcha do Parque Verde,
apresentou um fabuloso desfile no campo de futebol,
acompanhado pelo nosso Hino do Parque. As bancadas
encheram-se com o público a assistir, que se envolveu no
espectáculo, seguindo a Marcha e a música com palmas.
A festa partiu com os padrinhos deste ano, Elisa Primo e
António Vargas, para o arraial no Largo do Parque, que ao
som da música dos Orduett se prolongou noite dentro. Não
faltou o caldo verde quentinho e a deliciosa sardinha assada
e, para acompanhar, um copo de tinto e a cerveja fresquinha.
Muitos companheiros ofereceram um manjerico ao seu amor
e tentaram a sua sorte na animada quermesse.

© Jeanne Look
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Uma noite
muito Divertida e
com muito Glamour
na piscina do
Parque Verde
© Jeanne Look

Damas & Cavalheiros regressam
ao Parque Verde
por Daniela Alves e por Henriquez

Após alguns anos de pausa, eis que este ano, a
pedido de algumas famílias, voltou a realizar-se as
Damas & Cavalheiros!

© Jeanne Look

Um evento que promove acima de tudo
a diversão dos “jovens com alguma
idade”, mas sempre com um espírito
aberto e à frente.

“Foi a surpresa! O regresso de
um formato de concurso que já
não era feito há alguns anos.
Era um desafio, depois de termos feito
um espetáculo tão desafiante como o
Miss & Mister Parque Verde em 2018,
apresentarmos agora, algo diferente,
mas da mesma forma cativante.
Na reunião foi unânime, queríamos
fazer diferente. Tudo estava a ser
delineado até sermos confrontados com
© Jeanne Look
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um problema, que se torna comum hoje
em dia nos eventos realizados pelo
Parque Verde - a falta de participantes.

Felizmente, a equipa sempre se
mostrou positiva e acreditou.’’
Conta-nos Henriquez.
‘‘O desfile foi composto por um
par/casal que tinha como objectivo
desfilar primeiramente de maneira
divertida e interactiva com o público, e
depois em fato de noite’’, explica-nos
Daniela Alves.
A noite foi muito animada, no intervalo
fomos presenteados com um belíssimo
espetáculo de dança dos ‘‘Alunos de
Apolo’’que conquistou todo o público..
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Para

Henriquez, foi um espetáculo

‘’sentimos enquanto
trabalho de backstage que
seria um aquecimento para
aquele que sucedia em
Agosto, o maior espetáculo
do Parque Verde - Miss &
Misters.’’

CLASSIFICAÇÕES

diferente,

Daniela Alves referiu que este ano,
‘‘não notou muita adesão da parte do
público, talvez devido ao tempo
climatérico e talvez por se ter realizado
a meio de Julho, altura em que talvez
não esteja muita gente de férias ou pelo
Parque...
No entanto, nós fizemo-lo com todo o
gosto e empenho, de maneira a animar

1º Lugar
Lina Pinto e Manuel Primo

2º Lugar
Isabel Lopes e António Alves
© Jeanne Look

3º Lugar
Alexandra Vaz e Luís Costa
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Henriquez deixa o apelo ao público:
‘‘Se este concurso voltar a ser feito,
gostava de ver mais gente. Gostava
que o espírito fosse mais de folia.
Gostava que as pessoas acreditassem
mais naqueles que fazem Apenas a
troco da Alegria e Bem-estar dos
outros.
A vida são dois

dias e apesar de não sermos
mais crianças vale sempre a
pena brincar!’’

Ficámos
satisfeitos com o resultado,
pois divertimo-nos a
prepará-lo para vocês.’’
o nosso Parque!
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Daniela Alves espera que ‘‘este evento
não se volte a perder’’ e apela a que
‘‘todos que para o ano participem e se
venham divertir connosco!’’

Restaurante da Belinha
comida feita com muito amor

Deliciosos pratos regionais
Aberto de sexta a domingo todo o dia
de quarta a segunda das 12:00 às 15:00
aceitamos reservas para eventos

contatos 963 095 132 | 968 082 425 | Parque Verde, loja L-07 2865-202 Fernão Ferro
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‘‘V’olta a Portugal
em Revista’’
passou pelo palco do
Parque Verde!
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A Volt’a Portugal em Revista com
Natalina José e António Calvário
por Inês Reis
© Jeanne Look
© Jeanne Look
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N

o dia 27 de Julho de 2019 o Parque Verde recebeu “A Volt'a Portugal em
Revista” produzida pela Sonhos em Cena, protagonizada por dois nomes
grandes da música e da interpretação nacionais, apostando no regresso aos
palcos de António Calvário, ícone incontornável da música popular portuguesa, e
Natalina José, nome sonante do Parque Mayer, a mítica “casa” lisboeta do teatro de
revista.
A seu lado, um jovem e talentoso elenco deu vida a personagens que dão azo à
crítica social e política, em constantes piscadelas de olho à actualidade, incluindo
uma paródia às televendas com o Dr. Rob'Alheira, às feiras e vendedores e aos
reality shows.
Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo e uma vizinha de Cristina Ferreira foram
duas das personagens interpretadas por Natalina José, a que se juntam momentos
musicais de António Calvário.
Um luxuoso guarda-roupa oriundo das produções de Filipe La Féria e atractivas
projecções “encheram o olho” do público que cantou as “orelhudas” músicas
revisteiras.
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Festa na Piscina do
Parque: Let’s Glow Party
por Inês Reis

F

oi a 17 de Agosto que a piscina
do Parque Verde se encheu de
flúor, brilho e muita cor!
Na ‘Let’s Glow Party’ o ambiente foi de
convívio e de muita festa, onde não
faltaram os saborosos petiscos do Bar
da Piscina do Solar do Diogo e a
acompanhar as cervejas fresquinhas e
os deliciosos cocktails.
Uma noite cheia de cor, em que os
participantes se vestiram a rigor e
coloriram a piscina do parque. A
animação esteve a cargo do DJ Thiagu
que conseguiu colocar todos os
companheiros a dançar e contribuiu
para o sucesso da festa.
Foi impossível ficar indiferente e a
opinião era unânime: “Era a melhor
celebração deste Verão!”
No decorrer desta festa que era
realizada para todos e corria na
perfeição, até que foi interrompida por
alguns indivíduos que causaram
constrangimentos. Os incidentes
poderiam colocar em perigo a saúde

dos mesmos, assim, por razões de
segurança dos utentes, a Organização
do evento, em paralelo com a
Administração do Parque, considerou
que seria sensato antecipar o
encerramento da Festa.
Todas as iniciativas, eventos e festas
realizadas no Parque são de elogiar e
vangloriar. As mesmas, são de carácter
livre e gratuito para todos os utentes,
em que a presença do público e a
participação massiva e positiva,
traduz-se na vontade de querer fazer
mais e melhor. Felizmente, estes
eventos irão continuar a realizar-se
porque ainda existem pessoas que
continuam a dar um pouco de si e a
dedicar-se ao nosso Parque. Ainda
existem companheiros que acreditam
que é possível continuarmos a ser
felizes aqui.
Fica o apelo de quem cresceu neste
Parque, para continuarmos a
aproveitar este lugar fantástico, um
lugar onde é possível ser Feliz!
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CESaR
MURTEIRa
oficina automovel multimarca
• serviço de mecânica geral
• chapa e pintura
• serviço pré-inspeção
(levamos o seu carro à inspeção)

Av. da Liberdade - Pq. Industrial Ruanda Nº 15 Qt. das Laranjeiras 2865-406 Fernão Ferro | Tel. 963 771 807
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Miss & Mister
Parque Verde 2019
por Daniela Alves e Henriquez

“Falarmos deste evento é... falar do
Evento mais aguardado do ano no
Parque Verde! É um evento
que já faz parte “da mobília”
© Jeanne Look
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Daniela Alves que já apresentou este
evento três vezes, conta-nos que todas
foram diferentes e especiais, e além da
apresentação houve também uma
pequena participação inicial.
A apresentadora recorda com satisfação
o que era assistir a este evento, no qual

“Era
sempre um mar de gente, tanto
no público, como os participantes.
um dia também já participou:

Hoje em dia, infelizmente, são raros os
rapazes que querem participar... e às
vezes as raparigas do último escalão
têm de ser “arrancadas a ferros”, pois
estão cheias de vontade, mas às vezes
a vergonha apodera-se.
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‘‘Era o evento mais esperado. Desde a última
edição em 2018, nós sabíamos que tínhamos
elevado a fasquia da qualidade do espetáculo
aquando presenteamos todos os espectadores
com um show irreverente. Este ano teria de ser
ainda melhor.’’diz-nos Henriquez

Henriquez revela-nos que quando foi
convidado novamente para conduzir a
apresentação e participar na produção
do espetáculo, começou a projetar
uma ideia que fosse no seguimento do
tema escolhido - e tão bem escolhido
pela organização de eventos do
Parque.

A abertura, foi um número
arrojado e arriscado. Pensado ao
pormenor, assim como toda a
gala! No final, os risos e o alívio de
ter corrido tudo como esperado.
Para Henriquez, o resultado foi
notório. ‘‘Missão cumprida!
Trabalhámos para que fosse um bom
espetáculo.’’ referiu.
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CLASSIFICAÇÕES
Miss Palmo e Meio
1º Leonor Sousa
Fotogenia Lara Primo
Simpatia Carlota Silva

Mister Palmo e Meio
1º Martim Marmelo
Fotogenia Tomás Jesus
Simpatia Bruno Ferreira

Mini Miss
1º Rafaela Relvas
Fotogenia Francisca Vilhena
Simpatia Matilde Araújo
© Jeanne Look

Mini Mister
1º Tiago Ferreira
Fotogenia (não atribuido)
Simpatia Nataniel Araújo

Miss
Miss Leonor Esteves
1ª Dama Ângela Serra
2ª Dama Rita Carvalheira
Fotogenia Rita Carvalheira
Simpatia Ângela Serra

Mister
1º Marco Pires
2º Ricardo Marques
Fotogenia Ricardo Marques
Simpatia Marco Pires

© Jeanne Look
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Daniela Alves, apela que para o
ano se inscrevam. Têm um ano
para se preparar.
Henriquez, não sabe se algum dia virá a
apresentar algum mais espetáculo na
piscina do Parque Verde, mas entrega o
testemunho e deixa a sua marca neste
percurso dos eventos no nosso Parque,
com sentimento de orgulho e de ter
conhecido pessoas fantásticas com
quem teve o privilégio de trabalhar.

© Jeanne Look
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Obrigado a todos. Que as luzes
do palco se acendam muitas
vezes para espetáculos como
este. Henriquez

O “mundo” está cá para vos
ver brilhar na passadeira
vermelha!’’Daniela Alves
© Jeanne Look
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Desporto – Convívio – Amizade
por Marco Vargas (Organizador do Torneio)

Torneios de
Verão no
Parque Verde
por Jorge do Carmo
(Organizador do Torneio)

© Fernando Ferreira

F

oi num ambiente de convívio que se realizou o Torneio de Futsal
Parque Verde 2019, depois de alguns anos sem se realizar. Este
torneio teve bastante assistência, o que incentivará para a realização
de próximos torneios. O mesmo contou com 6 equipas compostas por
jogadores do Parque Verde e não só, o que fez com que se destacasse o bom
comportamento, uma boa relação de amizade e um bom convívio entre os
vencedores e vencidos, mostrando assim as coisas positivas que este torneio
proporcionou.
Um agradecimento à administração pela disponibilidade do espaço e em
especial ao Sr. Luís Reis que mostrou total disponibilidade de tempo nos
preparativos deste evento. E ainda um grande agradecimento ao nosso
público pelo apoio e pelos momentos que proporcionaram.

CLASSIFICAÇÕES
1º Lugar
Parque Verde
2º Lugar
Paio Pires
3º Lugar
Laranjeiras

© Fernando Ferreira

Melhor Guarda-Redes
Pedro Vargas
Melhor Marcador
Márcio Miguel
Taça Disciplina
Parque Verde

© Fernando Ferreira
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Q

uero começar por informar que este
foi o ÚLTIMO TORNEIO que eu
organizei. Nos últimos 25 ANOS fui
eu que organizei todos os Torneios de
BILHAR LIVRE, BILHAR ÀS 3 TABELAS E
SNOOKER, no Salão do Parque Verde.
Fi-lo com muito prazer e, como não há
ninguém perfeito, não houve dois Torneios
seguidos em que os REGULAMENTOS
fossem iguais. Isto porque havia sempre
qualquer coisa a corrigir, que não tinham
corrido como se esperava no Torneio
anterior e isso era feito para que se tentasse
a perfeição, mas tal NÃO É POSSÍVEL!!! Há
sempre qualquer coisa a corrigir para que se
TENTE chegar à perfeição!!!
Apesar de não organizar mais Torneios,
mas… cá estarei sempre, para colaborar
com FUTUROS ORGANIZADORES, dandolhes todo o apoio possível, quer queiram
enveredar por coisas novas, ou queiram dar
continuidade ao que está feito até agora.
É pena que o número de inscrições para estes
Torneios, tenha vindo a decrescer, pois
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‘‘Apesar de não organizar
mais Torneios…
cá estarei sempre,
para colaborar com
Futuros Organizadores,
dando-lhes todo
o apoio possível’’
© Jeanne Look

inicialmente havia SEMPRE um número certo
de participantes que NÃO FALTAVAM!
Recordo alguns desses nomes com grande
valor desportivo nestes Torneios, tais como:
ALEXANDRE, HENRIQUE LOPES,
AUGUSTO RODRIGUES, MANUEL
LOURENÇO, TEIXEIRA, CARLÃO, JOSÉ
MATOS, ANTÓNIO BASTOS, PAULO
RODRIGUES, PEDRO LÓIA, JOSÉ
FERREIRA, LUCIANO RODRIGUES, e os já
falecidos LUÍS COSTA E O JOSÉ VAZ (genro
do AUGUSTO RODRIGUES), entre outros.

Ainda outros, que já se encontram a
disputar provas oficiais tais como o NUNO
CALÓ no BILHAR ÀS 3 TABELAS, o BRUNO
SOUSA na BOLA 8, para além do NOSSO
CAMPEONÍSSIMO JOÃO GRILO, que o
vimos crescer entre nós. Actualmente
outros nomes têm aparecido como o LINO
ALVES (com aptidão para qualquer das
modalidades), o ANTÓNIO PARDELHA, o
TÓ RUSSO, o DIOGO GOMES, o JOÃO
SILVA, e… mais alguns!!!!
Quero aproveitar para agradecer a
COLABORAÇÃO e AUTORIZAÇÃO para
que estes Torneios se pudessem realizar ao
longo destes 25 ANOS, aos
CONCESSIONÁRIOS do SALÃO DE
JOGOS. O meu MUITO OBRIGADO ao
CALÓ, ao ALBERTO, ao CARLOS SANTOS
e ao GIL e à TÂNIA.

Um OBRIGADO muito especial ao LUíS
REIS pela colaboração e APOIO no
Torneio deste ano.
Quanto ao Torneio deste ano que
decorreu de um modo geral dentro da
normalidade e até em bom ritmo, em que
só foi pena que os participantes não
tivessem lido (como de costume), o
REGULAMENTO que é SEMPRE afixado
na altura das inscrições, o que leva alguns
participantes a tecerem críticas ao
mesmo, só porque NÃO O LERAM!!!!
Devo salientar algumas alterações
importantes nos RANKINGS de BILHAR
LIVRE E SNOOKER (BOLA 8).
No BILHAR LIVRE é de realçar a subida do
DIOGO GOMES do 6º para o 2º Lugar,
enquanto no SNOOKER (BOLA 8) há a
destacar a subida do ANTÓNIO BASTOS
do 3º para o 1º Lugar, do PEDRO LÓIA ao
4º Lugar e do ANTÓNIO PARDELHA ao 5º
Lugar. Esperemos agora que NOVOS
ORGANIZADORES peguem no que foi
feito por estes Torneios e DÊEM
CONTINUIDADE AOS MESMOS. Contem
comigo em tudo que eu possa ajudar.
Estarei cá para isso.
Um GRANDE ABRAÇO para todos os que
têm colaborado, para que estes Torneios
sejam possíveis, que é o caso dos
PARTICIPANTES E CONCESSIONÁRIOS.

© Jeanne Look

© Jeanne Look
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por JORGE DO CARMO A-53

Carlos Fidalgo
939450594

Pré-Fabricados de Vários Tipos de Construção
Marquises | Caves
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Eletricidade | Canalizações

*Executamos todo o tipo de trabalhos de construção civil
Parque Verde - loja 12 | Tel. 215 958 715 | Email: carlosauroras1981@hotmail.com
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C L A S S I F I C A Ç Õ E S
BILHAR ÀS 3 TABELAS
1º Lugar - Jorge Do Carmo
2º Lugar - João Silva
3º Lugar - António Bastos
4º Lugar - Lino Alves

D

SNOOKER (BOLA 8)
1º Lugar - António Bastos
2º Lugar - Lino Alves
3º Lugar - Pedro Lóia
4º Lugar - António Pardelha

A

N

K

I

N

G

por Luís Reis
ecorreu no dia 22 de Setembro a
festa de encerramento de verão,
desta vez no restaurante Solar do
Diogo, que contemplou também, a entrega de
prémios relativos às modalidades de Snooker,
Bilhar e Futsal.
O evento foi abrilhantado pela atuação dos
Orduett, que mais uma vez, foi do agrado dos
presentes devido ao variado reportório
musical apresentado. A equipa do Diogo
esmerou-se na confeção de um bacalhau
gratinado com camarão que estava divinal.
Na entrega dos troféus foram chamados ao
palco os companheiros Jorge do Carmo e
Marco Vargas, organizadores dos torneios e
que procederam à sua respectiva distribuição.

BILHAR LIVRE
1º Lugar - Jorge Do Carmo
2º Lugar - Diogo Gomes
3º Lugar - Lino Alves
4º Lugar - Luciano Rodrigues

R

Festa de Entrega de Prémios
Lamentavelmente, nem todos os vencedores
estiveram presentes ou se fizeram
representar, ficando assim alguns prémios por
entregar (podendo os mesmos ser
reclamados junto da organização).
Fica uma nota positiva para o companheiro
António Vargas que ofereceu um prémio
monetário, a cada uma das três equipas de
futsal melhor classificadas, estimulando assim
o seu desempenho na modalidade.
O coordenador dos eventos, ao usar da
palavra, referiu a importância de presença e
participação de todos os companheiros, pois é
fundamental o seu apoio e presença para a
continuidade e realização futura.

S

BILHAR ÀS 3 TABELAS
1º Jorge Do Carmo - 30 Pontos
2º Lino Alves - 21 Pontos
3º João Silva - 16 Pontos
4º António Bastos - 16 Pontos
BILHAR LIVRE
1º Jorge Do Carmo - 30 Pontos
2º Diogo Gomes - 17 Pontos
3º Lino Alves - 16 Pontos
4º Luciano Rodrigues - 15 Pontos

© Fernando Ferreira
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SNOOKER (BOLA 8)
1º António Bastos - 24 Pontos
2º Lino Alves - 24 Pontos
3º Jorge Do Carmo - 22 Pontos
4º Pedro Lóia - 13 Pontos

Benfiquistas do Parque Verde
festejam a conquista do
37º Título de Campeão Nacional
por José Gomes da Silva

© Fernando Ferreira

© Fernando Ferreira

Como têm sido hábito nos anos anteriores os “Benfiquistas do Parque Verde“ organizaram um
jantar para comemorarem a conquista do 37º Campeonato.
O jantar decorreu no “ MR – Café “ no dia 27/07/2019 - Sábado, pelas 20 horas tendo como
ementa uma especialidade do referido restaurante que é o “Leitão a MR - Café“ e que muito
agradou os presentes, acompanhado de batata frita , salada e arroz. Depois das sobremesas e
do café, houve música para animar os presentes, que compareceram em grande número, como
tem sido habitual.
Ao meio da noite foi efetuado o sorteio das rifas com prémios muito atrativos, sendo o 1º Prémio
a camisola oficial do SLB. O convívio foi bastante animado, como esperado por todos os
presentes que deram vivas ao Glorioso SLB no corte do bolo do 37º Campeonato, que foi
acompanhado pelo respetivo espumante.
A organização, que esteve a cargo de José Gomes da Silva / Filipe Carrilho / Henrique Nunes e
Fernando Barbosa, agradece a presença de todos e deixa a indicação que para o ano a festa é
#Rumo ao 38.
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Agradecimento aos colaboradores dos eventos
por Luís Reis (Coordenador de Eventos)

D

ecidi escrever este texto para agradecer a todas as
pessoas que dispuseram do seu precioso tempo,
em detrimento dos seus familiares e amigos, para
ajudar e organizar os vários eventos realizados nos nossos
recintos desportivos e recreativos do Parque Verde.
Este tipo de trabalho passa, quase sempre, despercebido à
maioria dos utentes e companheiros, pois grande parte é
feito a altas horas da madrugada, nos dias de semana,
dentro dos alvéolos de cada um, singularmente ou em
pequenos grupos, no interior do auditório, do palco, das
arrecadações, etc… e por isso não se torna perceptível à
vista de cada um de nós, mas acreditem que sem ele não
seria possível apresentar um trabalho, algumas vezes
criticado outras aplaudido, mas que tem sempre muito suor
a acompanhar.
Quero então manifestar o meu agrado:

A todos os Marchantes que desfilaram em Junho, após
cinco semanas de ensaios no campo de futebol.
Aos participantes no desfile de Damas & Cavalheiros e
das Misses&Mister 2019.
Aos participantes dos torneios de Bilhar&Snooker que
decorreram no salão de jogos.
Aos participantes do torneio de Futsal que decorreu no
campo de jogos.
Gostaria de destacar individualmente:
A companheira Elisa Primo pela sua colaboração nas
Marchas, na Quermesse, nas Damas & Cavalheiros e nas
Misses.
A companheira Fátima Pardelha pela sua colaboração nas
Marchas Parque Verde.
A companheira Lina Pinto pela sua colaboração na
Quermesse.

A companheira Ana Sousa sempre presente nos vários
eventos.
A companheira Ana Rego pela sua ajuda nas decorações
do palco e piscina.
A companheira Daniela Alves na apresentação das Damas
& Cavalheiros e Misses.
O companheiro João Henriquez pelo apoio e organização
dos eventos Damas & Cavalheiros e Misses tal como a sua
apresentação.
O companheiro Jorge do Carmo pela organização e
realização dos torneios de Bilhar e Snooker.
O companheiro Marco Vargas pela sua competência e
organização do torneio de Futsal.
O companheiro António Vargas pelo seu apoio e patrocínio
financeiro à aquisição de equipamento técnico para os
eventos.
O companheiro António Jerónimo, técnico de electrónica,
nas reparações dos equipamentos.
Os companheiros António Sobral e Carlos Carvalho nas
montagens e desmontagens dos eventos.
Ao Diogo Gomes “Solar do Diogo” e seus colaboradores pelo
serviço nos eventos e refeições graciosamente oferecidas a
todos os artistas e participantes dos espetáculos.
À Administração do Parque Verde, na pessoa
do Eng.º Luciano Abrantes pelo apoio logístico e financeiro
essencial à realização de todos os espectáculos.
Ao meu Staff Direto, Célia, Inês, Andreia, Nuno, Hugo
e Bruno Reis imprescindíveis à obtenção do sucesso deste
projecto.
E a todos que, de uma ou outra forma, direta ou
indiretamente, ajudaram a projetar estes eventos.
O meu grande e sincero Obrigado.
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