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INVERSÃO 
É POSSÍVEL
CENTRO DE EMPREGO DE MOSCAVIDE

A reabertura do Centro de Emprego de Moscavide, localizado em Sacavém, é 
uma possibilidade. É esta a perspectiva de Bernardino Soares, após reunião 
com o ministro Vieira da Silva, que mostrou disponibilidade para este desfecho.
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Portela Fashion Night Out

O sucesso mantém-se pelo terceiro ano consecutivo. 
Mais acções, mais pessoas e muito boa disposição 
num evento que já é referência na Freguesia. Cerca 
de 3 mil pessoas passaram pelo Centro Comercial da 
Portela durante a noite de dia 8 de Abril.

Págs. 4 e 5

Ciclovia debatida

A Portela foi o local onde se debateu a nova Ciclovia, 
que unirá Sacavém a Moscavide, atravessando a 
Portela e a Urbanização dos Jardins do Cristo Rei. 
Fique a conhecer o trajecto e as opiniões dos presen-
tes. 

Págs. 8 e 9

Gala Notícias de Loures 2016

A Gala, que irá premiar personalidades e instituições 
do Concelho, realizar-se-á no próximo dia 13 de Maio, 
no Pavilhão de Macau em Loures. Vários são os 
nomeados com ligações à Freguesia.

Págs. 10 e 11
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2 MP EDITORIAL

É esse o objectivo da Gala 
Notícias de Loures 2016. 
Promover uma parte daqueles 
que durante 2015 se destacaram 
neste Concelho. O Notícias de 
Loures, que faz parte da Ficções 
Média, vai celebrar e distinguir 
11 personalidades ou instituições 
que, através do seu trabalho, têm 
ajudado Loures a ser um municí-
pio melhor.
A nossa Freguesia está bem 
representada neste evento, nas 
mais diversas áreas, Cultura, 

Desporto, Educação e Lazer. O 
arquitecto Rui Baptista está inse-
rido na Artes Plásticas e Imagem, 
ele que tem uma ligação umbi-
lical à Portela, onde morou e a 
Moscavide, onde jogou futebol. 
Nas Artes Cénicas e Audiovisual 
existem dois representantes, a 
realizadora Laura Seixas e o 
argumentista Tiago R. Santos, 
dois nomes de peso, um com 
mais anos de sucesso, o Tiago 
e outra ainda a começar, mas 
já com grande pujança, a Laura. 

Na música, ainda na Cultura, 
existem os Shout, onde um dois 
dos elementos pertenceram à 
Freguesia, a Paula Pires e a 
Cátia Ribeiro, num grupo que 
fez 20 anos em 2015 e que tem 
feito um percurso contínuo num 
género musical raro em Portugal. 
No Desporto, na categoria de 
Equipas, destaque para o feito do 
Atlético Clube de Moscavide, que 
venceu a primeira Taça Nacional 
de basquetebol. Um clube que 
é a referência desta modalida-

de em Loures. Na Educação a 
Escola Secundária Arco-Íris con-
tinua a ter plano de destaque 
no Concelho, sendo a melhor 
escola pública de Loures, tendo 
em conta os rankings nacionais 
e uma das melhores do País. 
Por fim o Lazer, onde o Sunset 
Moscavide está nomeado, fruto 
do sucesso que tem tido, estando 
apenas na sua segunda edição. 
Como podemos constatar moti-
vos de orgulho não faltam.
Uma nota final para os novos 

espaços comerciais que irão apa-
recer no Jardim Almeida Garrett. 
O quiosque está pronto e irá 
abrir em breve, oferecendo pro-
dutos de cafetaria. A Esplanada, 
no espaço da Associação dos 
Moradores da Portela, já se 
encontra em obras e prevê-se 
que esteja pronta daqui a meio 
ano, num espaço que englobará 
uma sala de restaurante. Resta 
aguardar para aferir. 

Visto por Dentro
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3MPEMPREGO

De volta?

O presidente da Câmara Municipal de 
Loures, Bernardino Soares afirmou, a 
14 de Abril, que a tutela manifestou 
disponibilidade para reabrir o centro de 
emprego e o serviço de atendimento 
da Segurança Social de Moscavide, 
localizado em Sacavém, encerrados 
pelo anterior Governo.
O encerramento do centro de emprego 
de Moscavide, que afectou cinco mil 
utentes, obrigando-os a deslocarem-
se até à cidade de Loures, ocorreu 
em Outubro do ano passado. Além 
de Moscavide, este centro de empre-
go servia as localidades da Portela, 
Sacavém, Camarate, Prior Velho, 
Bobadela, São João da Talha e Santa 
Iria de Azóia. Já o serviço de atendi-
mento da Segurança Social foi encer-
rado em Janeiro de 2014, afectando 
100 mil pessoas.
Contudo, em declarações à agência 
Lusa, Bernardino Soares disse hoje que 
o ministro do Trabalho, Solidariedade 
e Segurança Social, Vieira da Silva, já 
mostrou disponibilidade para reabrir os 
dois serviços.
"Tivemos uma reunião com o senhor 

ministro e ele reconheceu a importân-
cia de existirem estes dois serviços 
na zona oriental do nosso Concelho.
Obviamente que ficamos muito conten-
tes com esta abertura", afirmou.
Relativamente ao serviço de atendi-
mento da Segurança Social, Bernardino 
Soares explicou que a intenção é que 
venha a funcionar em instalações dis-
ponibilizadas pela autarquia, que care-
cem de obras de adaptação.
"São pequenas obras e o custo não 
será muito avultado. A indicação que 
temos é que muito brevemente será 
lançado um concurso para a empreita-
da", adiantou.
No que diz respeito ao centro de 
emprego, o presidente da Câmara de 
Loures referiu que ainda não há certe-
zas de que reabrirá no mesmo espaço 
onde funcionava anteriormente. "Para 
nós aquela localização era boa, dada a 
sua centralidade, mas vamos ver ainda 
com os técnicos. Isto é só apenas o 
início", ressalvou.
Confirmando-se estas perspectivas, 
podemos aferir que são boas notícias 
para os habitantes da Freguesia.

A reabertura do Centro de Emprego de Moscavide, localizado em Sacavém, é uma possibilidade. É esta a perspectiva de Bernardino 
Soares, após reunião com o ministro Vieira da Silva, que mostrou disponibilidade para este desfecho.
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«Glamour», sofisticação e 
boa disposição são três dos 
adjectivos que poderiam ser 
usados para classificar o 
Portela Fashion Night Out 
2016, evento que já vai na 
sua terceira edição e que 
trouxe um «mar de gente» 
ao Centro Comercial da 
Portela no passado dia 8 de 
Abril. Ainda não são conhe-
cidos os números oficiais 
de visitantes – este ano, foi 
feita, pela primeira vez, uma 
contagem de visitas - mas, 
a julgar pelas enchentes na 
altura dos desfiles de mode-
los, terá ultrapassado em 
boa parte a adesão do ano 
passado. Estima-se este 
ano que estiveram presen-
tes cerca de 3000.
Afinal a animação prome-
tia: desfiles de modelos, 
tenores, bandas de música 
ligeira, pinturas faciais, dan-
ças de salão, degustações, 
provas de vinhos e até pipo-

cas grátis. O ambiente unia 
gerações, pais e filhos, avós 
e netos, numa prova viva 
de que o Centro Comercial 
da Portela também pode ter 
vida depois das 19 horas.
Pedro Campos, um dos 
membros da Administração 
do Centro, era o espelho do 
optimismo: «Temos vindo a 
notar um crescimento con-
tínuo e reparámos que há 
mais pessoas no Centro 
Comercial da Portela. 
Temos mais lojas, também é 
um facto e, este ano, demos 
um salto qualitativo no even-
to. Investimos mais e colo-
cámos «passerelles» para 
as passagens de modelos 
terem mais destaque».
Uma aposta forte e que 
foi possível graças aos 
patrocinadores do evento. 
Mas, nem só de cosméti-
ca viveu o Portela Fashion 
Night Out 2016. «Este 
ano, tivemos mais partici-

pações, contámos com a 
Tuna do ISEL – Instituto 
Superior de Engenharia de 
Lisboa -, tivemos de novo 
um momento de dança que, 
no ano passado, teve uma 
receptividade muito boa e 
as lojas têm tido cada vez 
mais iniciativas dentro do 
seu próprio espaço», revela 
Pedro Campos.
O responsável nota que as 
lojas estiveram muito mais 
participativas nesta edição, 
tendo apostado mais em 
iniciativas diferenciadoras e 
na animação. «Mantivemos 
mais ou menos os mesmos 
meios de comunicação que 
temos usado, mas procurá-
mos estar mais presentes na 
divulgação», adianta Pedro 
Campos. «Decorámos as 
portas do centro com ante-
cedência, de forma a per-
mitir aos clientes apercebe-
rem-se de que ia acontecer 
alguma coisa e investimos 

em comunicação em ‘out-
doors’, o que também deu 
mais visibilidade ao even-
to», acrescenta.
As novas tecnologias foram 
também um importante veí-
culo para a divulgação do 
evento. «Contámos com o 
apoio das lojas para, tam-
bém elas, fazerem a sua 
divulgação através das suas 
páginas do Facebook, que 
hoje em dia é uma ferra-
menta importante para divul-
gar este tipo de eventos», 
desvenda Pedro Campos.
As metas para este ano 
eram ambiciosas: em pri-
meiro lugar, trazer mais 
pessoas ao evento, e, em 
segundo, aumentar a par-
ticipação das lojas. «Esse 
foi claramente conseguido, 
pois este ano, há muito mais 
acontecimentos no centro», 
avança o responsável.

A terceira edição do Portela Fashion Night Out trouxe mais animação, mais iniciativas e mais 
gente ao Centro Comercial da Portela. Entre muita música, cor e alegria, visitantes e lojistas 
deram o tempo por bem empregue.

Portela Fashion Night 
Out 2016
quando a moda vai ao Centro

(Im)Pressões 

«A pergunta que mais me fazem quando viajo 
pelo mundo é: o que é que está a acontecer 
à América?»

(Barack Obama)

A quadra Pascal é bastante propícia a reflexões 
sobre o nosso quotidiano e de promessa para 
os caminhos a seguir. É um daqueles momentos 
que nos permite reordenar as ideias e, eventual-
mente, fazermos novas opções para as nossas 
vidas e dos nossos, num ambiente que apela à 
Paz.
O mesmo se pode dizer do Presidente Obama 
ao tomar a decisão de visitar Cuba. Um gesto, 
de enorme simbolismo, que abre novas pers-
pectivas de cooperação entre os dois países 
e de uma solução para o embargo económico, 
que muito penaliza o povo cubano há mais de 
50 anos. 
O Nobel da Paz – Barack Obama – naquele seu 
dizer, queria acima de tudo manifestar a sua 
preocupação com a enorme crispação que varre 
a campanha eleitoral no seu país: à esquerda, 
escutamos uma linguagem que faz roer de inveja 
os sociais-democratas e socialistas europeus; 
Por sua vez, à direita, ouvimos uma linguagem 
belicista – aliás, semelhante aos de certos 
protagonistas políticos europeus - que julgáva-
mos definitivamente enterrada. A radicalização 
é demasiado evidente e é fonte de preocupação 
um pouco por todo o mundo.
Veja-se o que se está a passar no centro do 
nosso Velho Continente, onde assistimos à 
implosão interna de Países como a Bélgica e 
França, o que leva-nos a refletir sobre qual o 
caminho que a Europa deverá seguir, JÁ, para 
a Paz. A verdade para nós, europeus, é que a 
larga maioria dos nossos vizinhos da bacia do 
Mediterrâneo está à beira do colapso! E certa-
mente, não podemos esperar + 50 Anos…
Se os interlocutores de Obama, nas suas via-
gens pelo mundo, se manifestam perplexos, 
então o que dizer do Papa Francisco? Ele que 
foi o grande patrocinador da visita histórica de 
Obama a Cuba?! Aliás, fazendo-se jus à “profe-
cia” (ou mito urbano?) de Fidel, em 1973, de que 
o estabelecimento de relações entre os dois paí-
ses só se tornaria possível quando houvesse um 
Papa latino-americano e um Presidente “negro” 
nos Estados Unidos!
Daí que a iniciativa do “Hermano Obama” pode 
virar fracasso, caso a direita vença as eleições 
presidenciais americanas, em Novembro pró-
ximo. Um facto, que a ocorrer, não seria de 
somenos importância para os esforços de paz e 
concórdia entre os povos.
Felizmente, por cá, a enorme e prolongada 
crispação na nossa sociedade parece estar a 
abrandar. Oxalá não seja apenas uma questão 
momentânea de inspiração Pascal. 

João Borges Neves



5MPLAZER

Um evento de união

Luís Miguel Marques, 36 anos, 
não conseguia disfarçar o ar 
divertido e a boa disposição. 
Presente nas três edições do 
Portela Fashion Night Out, este 
visitante frequente do centro 
enfatizou o papel deste tipo de 
eventos. «Penso que o Centro 
Comercial da Portela é um espa-
ço que é de todos, que tem de 
tudo e que vale a pena valorizar», 
disse. «Quanto ao conceito do 
evento, julgo ter sido encontrada 
uma forma muito engraçada e 
que une os portelenses», acres-
centou Luís Marques. 
Para o jovem visitante, devia 
haver mais iniciativas do géne-
ro para atrair mais pessoas ao 

espaço comercial. «É uma bonita 
festa, com muita luz, música, o 
que torna o ambiente muito diver-
tido», apontou. «Tem ainda uma 
vantagem extra: permite-nos ver 
pessoas que já não víamos há 
muito tempo, por isso, é também 
um evento de união», avançou 
ainda Luís Marques.

Mais gente, mais e 
novos clientes

Mas não eram apenas os visitan-
tes que se mostravam satisfei-
tos. Os lojistas também realça-
ram as vantagens da iniciativa. 
Para Cidália Machado, lojista da 
Mulembeira, papelaria no rés-do-
chão, «o evento tem mais dinâmi-
ca este ano e as pessoas estão 

a aderir mais, não só clientes 
habituais, como também muitas 
caras novas, o que é uma mais-
valia para a Portela».
Certa de que a edição de 2016 
tem «mais gente do que no ano 
passado», Cidália Machado des-
tacou o facto de haver «vários 
eventos espalhados pelo centro, 
o que permite às pessoas cir-
cularem e terem mais liberdade 
de escolha». Realçando a boa 
divulgação do evento, a lojista 
defendeu que «este tipo de ini-
ciativas são muito importantes 
para trazerem gente ao centro», 
o que é notado quando começam 
eventos perto das lojas, que con-
tribuem para aumentar a afluên-
cia de clientes, que «aproveitam 
e acabam por vir comprar alguns 
produtos de que necessitam».

Cidália Machado sustenta ainda 
que «devia haver mais iniciativas 
deste género ao longo do ano, 
expandindo o ideal do Portela 
Fashion a outros ramos fora da 
cosmética, como a hotelaria ou a 
papelaria, por exemplo».
A mesma opinião tem Neuza 
Nascimento, proprietária da 
Ekival, loja de perfumes no pri-
meiro andar: «Este é o segundo 
ano em que participamos neste 
tipo de iniciativas e eu, pessoal-
mente, gosto porque angario 
clientes. Estas noites, aliás, são 
muito boas para mim, porque 
faço clientes para o resto do 
ano. Para mim e para a Ekival é 
fantástico».
A responsável apostou na dis-
tribuição de amostras de perfu-
me pelo centro e na colocação 

de uma banca no exterior da 
loja, o que aumentou a adesão 
dos clientes. «A adesão tem sido 
grande e penso que, para o ano, 
ainda vai ser melhor», explica 
Neuza Nascimento. «Temos tido 
mais clientes novos, até porque 
tive o cuidado de enviar mensa-
gens aos mais antigos a informar 
que estava com 20 por cento 
de desconto e todos eles foram 
receptivos», explica.
Para a lojista, «deviam haver 
mais iniciativas como esta no 
Centro, talvez uma em cada esta-
ção do ano, até porque há muitas 
pessoas que não conhecem o 
primeiro piso do Centro e estes 
eventos são uma boa forma de 
passarem a conhecer».

André Julião
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O Investimento Público

Esplanada em obras

Com o objectivo de debater 
um tema tão actual como 
o do investimento público 
em Portugal, o portelense 
Constantino Dias Teixeira 
organizou a conferên-
cia subordinada ao tema 
“Projectos de Investimento 
Público em Portugal: Lições 
do passado, perspectivas de 

futuro”, que teve lugar no 
dia 11 de Abril de 2016, no 
ISCTE-IUL.
A conferência contou com 
a participação do Secretário 
de Estado do Orçamento, de 
professores universitários, 
de consultores de análise de 
projectos, de gestores públi-
cos e privados, alguns dos 

destinatários deste tema.
Os grandes desvios finan-
ceiros verificados em pro-
jectos de investimento públi-
co realizados, em Portugal, 
nos últimos 30 anos foram o 
mote para o debate, que se 
realizou sempre com muita 
atenção e interesse por parte 

da assistência. Procedeu-se, 
também, à apresentação de 
um conjunto de propostas 
de boas práticas de análise, 
avaliação e supervisão dos 
projectos de investimento 
público a realizar futuramen-
te em Portugal, no âmbito do 
novo QREN, de modo a que 
não se cometam os mes-
mos erros do passado, cujos 
resultados, críticos em ter-
mos de encargos públicos, 
contribuirão, de forma rele-
vante, para a oneração das 
gerações actuais e futuras.
Constantino Dias Teixeira 
publicará e fará brevemen-
te o lançamento do livro 
subordinado ao tema da 
conferência “Projectos de 
Investimento Público em 
Portugal: Lições do passa-
do, perspectivas de futuro” 
baseado na tese de doutora-
mento que defendeu no pas-
sado mês de Dezembro de 
2015, no ISCTE-IUL, obten-
do a classificação máxima, 
sendo aprovado com dis-
tinção e por unanimidade 
do Júri constituído por seis 
docentes.

Em Janeiro de 2015 a 
Associação dos Moradores 
da Portela (AMP) deu início 
ao processo de candidatu-
ras, com vista a encontrar 
uma solução de revitalização 
para a Esplanada. Das cinco 
propostas admitidas, foi ven-
cedor um consórcio de qua-
tro elementos, dos quais dois 
residem na Portela.
Este espaço, segundo Nuno 
Maciel, um dos sócios, pre-
tende ser um local de lazer e 
convívio concebido para res-
ponder às necessidades das 
diversas faixas etárias. Irá 
concentrar no mesmo local, 
em dois pisos e totalizando 
uma área de apróx. 360m2, 
Restaurante/Cervejar ia; 
S n a c k - B a r / E s p l a n a d a ; 
Bar/Animação e Eventos 
Diversos.

Obras

No passado dia 5 de Abril 
foi dado início às demolições 
do antigo edifício ali existen-
te, que devido à degradação 
estrutural visível e inadequa-
ção aos padrões de quali-
dade e higiene, desaparece 

totalmente, vindo a dar lugar 
a um edifício integralmen-
te novo. Um espaço amplo, 
cómodo e com diversas 
zonas de utilização, novas 
acessibilidades e que terão 
o elemento natureza e o ar-
-livre sempre presentes na 
sua envolvência visual, con-
fidencia-nos Nuno Maciel. 

Prevê-se que a duração do 
período de obras dure seis 
meses, o que permitirá a 
inauguração do estabele-
cimento antes do final de 
2016.

Futuro

As expectativas são altas e 
Nuno Maciel descreve-as: 
“acreditamos muito neste 
projecto e, desde a sua con-
cepção, temos vindo a colo-
car nele todo o nosso empe-
nho, com vista à concretiza-
ção de um espaço moderno 
e ambicioso. Responder 
às expectativas e anseios 
das pessoas, requalificando 
este local emblemático, enri-
quecendo e diversificando 
ainda mais a oferta de res-

tauração da zona”. A reac-
ção da população à demoli-
ção também tem tido efeito 
pois “temos vindo a sentir, 
já nesta fase, um feedback 
muito positivo por parte das 
pessoas, que ao passarem 
no local das obras tecem 
comentários de satisfação e 

de positivismo, dirigindo-nos 
mesmo palavras de incentivo 
para esta iniciativa. Para nós 
é muito bom sentirmos este 
positivismo em volta deste 
projecto e naturalmente que 
nos reforça ainda mais o 
alento e empenho na sua 
rápida concretização”.

Comunicar para aproximar!!

No primeiro fim-de-semana de Abril teve 
lugar o 36º Congresso do PPD/PSD. Para 
mim, como para muitos Social-Democratas 
do concelho de Loures e da nossa Freguesia 
de Moscavide e Portela, os Congressos do 
PPD/PSD ainda são (apesar de já não elege-
rem o líder do PSD que passou a ser eleito 
directamente pelos militantes) um momento 
extremamente importante e uma referência 
no que toca aos eventos políticos. Cada 
momento, cada intervenção no púlpito, cada 
comentário à entrada ou à saída são acom-
panhados mais de perto ou mais de longe 
pelos Social-Democratas (militantes ou não) 
da nossa terra.
Muitos foram os temas abordados pelas várias 
centenas de Congressistas durante os dias de 
duração do Congresso do PPD/PSD. Vários 
foram os contributos dos intervenientes (mais 
e menos conhecidos) para o futuro da Social-
Democracia em Portugal. Diversas foram as 
opiniões por parte de quem participou neste 
Congresso.
A cobertura noticiosa, mais uma vez, acompa-
nhou a par e passo os trabalhos transmitindo 
o que se passava a todos quantos assistiam 
à distância e permitindo que a proximida-
de entre Social-Democratas fosse, uma vez 
mais, uma realidade incontornável. Mas a 
cobertura noticiosa já não é apenas o que 
reduz a distância entre o órgão máximo do 
PPD/PSD e os militantes e simpatizantes. 
Hoje, e após um incansável e longo trabalho 
por parte de muitos, todo e qualquer Social-
Democrata pode acompanhar o dia-a-dia do 
PPD/PSD através de inúmeras ferramentas 
digitais à “distância de um clique”.
Quando muito se fala na necessidade da 
mudança dos políticos, na falta de ligação 
entre eleitos e eleitores ou na imperatividade 
de uma maior participação cívica da popu-
lação, é para mim extremamente positivo 
conseguir observar que algo tem mudado na 
forma de comunicar em Portugal e que o PPD/
PSD está, mais uma vez, na vanguarda dessa 
mudança. 
Há vários anos atrás, num artigo para o 
“Notícias da Portela”, humildemente analisei 
a forma como as campanhas eleitorais pode-
riam evoluir em Portugal. Nessa altura ficou 
fora das minhas reflexões a forma como, no 
dia-a-dia, a comunicação entre os vários inter-
venientes na sociedade Portuguesa poderia 
evoluir. Talvez por isso seja cada vez mais 
desafiante não apenas constatar e analisar 
estas alterações mas, acima de tudo, poder 
usufruir desse aumento de contacto e procu-
rar também encontrar novas formas de utilizar 
os diversos instrumentos, que hoje se encon-
tram ao dispôr de todos quantos procurem ser 
e estar cada vez mais próximos. 

Ricardo Andrade
Comissário de Bordo
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É AGORA OU NUNCA! De 23 a 27 de abril 2016

120 hORAs de 
AbRiR O Apetite

ALMÔNdeGAs A MetAde 
dO pReÇO

2,25€
4,50€

Oferta válida na compra de pratos de 
almôndegas de 10 e 15 unidades, incluindo 
vegetarianas, entre 23 a 27 de abril de 2016.

descubra como
é fácil e rápido chegar 
à iKeA Loures:

Morada
EN250, R. 28 de Setembro
Frielas, 2660-001 Loures
 
Gps
38º49’5’’N 9º8’54’’W

horário de loja
2ª a 5ª feira: 10h - 22h
6ª, sáb. e vésperas 
de feriado: 10h - 23h
Domingos: 10h - 21h

Dia 25 de abril encerra 
às 22h e na véspera às 
23h.

Limitada ao stock existente e aos artigos assinalados. 

Cinco dias, cento e vinte horas e incontáveis oportunidades: 
de 23 a 27 de abril, visite a loja IKEA Loures e 

aproveite os preços especiais no artigos selecionados.
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No dia 9 de Março mais de meia 
centena de pessoas discutiram o 
percurso da Ciclovia que ligará 
a Portela à estação de Metro de 
Moscavide. A sessão de escla-
recimento realizou-se nas insta-
lações da junta de freguesia de 
Moscavide e Portela, tendo con-
tado com a presença na mesa do 
presidente da Câmara, Bernardino 
Soares, do vice-presidente Paulo 
Piteira, que conduziu o debate, 
da anfitriã, Manuela Dias, de 
Carlos Gonçalves, vogal da Junta 
de Freguesia de Sacavém, do 
vereador Fernando Costa e de 
João Félix, do Departamento de 
Obras Municipais do Município 
e responsável pela equipa que 
elaborou o projecto.

Apresentação do 
Projecto

A abertura da Sessão coube a 
Paulo Piteira que começou por 
realçar a importância da obra, 

num Concelho onde este tipo de 
vias é praticamente inexistente. 
Como tal, este é um primeiro 
passo para que, no futuro, todo 
o Município possa estar interliga-
do, unindo todas as freguesias. 
Sublinhou ainda as vantagens 
de uma obra deste tipo para a 
população, com destaque para 
o Ambiente e Saúde. Aproveitou 
ainda para anunciar que esta 
obra estará finalizada no primeiro 
trimestre de 2017.
Seguiu-se Carlos Gonçalves que 
se congratulou com a importância 
de Sacavém ficar ligado ao Metro 
de Moscavide através desta obra. 
Destacou ainda que, com esta 
obra, a ciclovia já existente em 
Sacavém passou a fazer senti-
do, pois era “uma ciclovia que 
começava e terminava em lado 
nenhum”.
Manuela Dias aproveitou a deixa 
para dizer que em Moscavide e na 
Portela falta tudo nesta área e não 
apenas um bocadinho. Revelou 
que esta obra é um desejo antigo, 

que vem desde 2008 e que servi-
rá para unir a Freguesia e fazer 
ligação com Sacavém. Destacou 
ainda a excelente cooperação de 
João Félix e a sua equipa, que 
se mostraram receptivos a todas 
questões e sugestões provenien-
tes da Junta de Freguesia.
Para finalizar a apresentação do 
Projecto e com dados mais técni-
cos, falou João Félix. Explicou o 
trajecto e aventou a possibilidade 
de, no futuro, existir uma liga-
ção às escolas Gaspar Correia 
e Arco-Íris. A complementarida-
de entre o percurso ciclável e o 
Rodinhas foi outro dos pontos 
referidos, assim como a perda 
de 5 ou 6 lugares de estaciona-
mento, um número insignificante 
para uma obra desta dimensão. 
Por fim revelou o custo da obra, 
que está orçamentada em 230 mil 
euros e estar aberto para respon-
der a sugestões e dúvidas, pois 
só assim aquela Sessão fazia 
sentido, sublinhando que não era 
uma proposta fechada. 

No primeiro trimestre de 2017, a Portela e a estação de Metro de Moscavide estarão ligados por uma ciclovia, foi a garantia dada pelo 
vice-presidente Paulo Piteira. Um trajecto que partirá de Sacavém e atravessará a Portela, passando pela Urbanização dos Jardins do 
Cristo Rei, até chegar ao destino final.

Portela e Metro unidos por 
ciclovia
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Questão
Meu pai faleceu e tenho interesse em partilhar duas casas que faziam parte da sua herança. No entan-
to, tanto a minha mãe como os meus dois irmãos não querem realizar nenhuma escritura de partilha. 
Posso obrigá-los?

Resposta
Esta é uma questão importante e frequente, que relaciona dois temas diversos:
Por um lado, as escrituras de partilhas por óbito, que podem ser outorgadas desde que os interessados nisto 
estejam de acordo; Por outro lado, o processo de inventários, quando tal acordo não exista.
Assim, caso algum dos interessados não queira partilhar um bem, ou mesmo se as partes não estiverem de 
acordo quanto aos valores a atribuir ao mesmo ou à forma da sua adjudicação, uma escritura de partilhas não 
será possível, porque falta o elemento primordial: o acordo de vontades entre as partes.
Neste caso, o recurso utilizado será o Regime Jurídico do Processo de Inventário, introduzido pela Lei 23/2013, 
de 5 de março e regulamentado pela Portaria nº 278/2013, de 26 de agosto, na redação da Portaria nº 46/2015, 
de 23 de fevereiro.
Para tal, será competente o Cartório Notarial sediado no município da abertura da sucessão do de cujus, sendo 
que o artigo 2031º do Código Civil estabelece que “A sucessão abre-se no momento da morte do seu autor e 
no lugar do último domicílio dele”.
Assim, se por exemplo, o pai do leitor faleceu em Loures, onde residia, este poderá recorrer a qualquer Cartório 
Notarial situado no concelho de Loures para dar início ao processo de inventário.
Caso não exista nenhum Cartório Notarial no município do lugar da abertura da sucessão, é competente qual-
quer cartório de um dos municípios confinantes.
A apresentação do requerimento de inventário pode ser feita, nos termos do artigo 5º, nº 1, da referida Portaria, 
ou pelo interessado ou pelo seu mandatário (advogado), através do preenchimento de formulário eletrónico 
disponibilizado no sistema informático de tramitação do processo de inventário, e da junção dos documentos 
relevantes, de acordo com os procedimentos e instruções aí constantes, ou em suporte físico, junto do Cartório 
Notarial, se apresentado exclusivamente pelo interessado. 
Será sempre necessária a intervenção do advogado, em todos os processos de inventário (qualquer que seja o 
seu valor), se neles se suscitarem questões de direito ou se for interposto recurso das decisões nele proferidas; 
E ainda em processos de inventário de valor superior a alçada do Tribunal da Relação, ou seja, valor igual ou 
superior a € 30.000,01, independentemente de neles se suscitarem ou não questões de direito e de ser ou não 
interposto recurso.
Após a entrada do requerimento no Cartório Notarial competente, segue-se a tramitação normal do processo de 
inventário. No entanto, quando a complexidade da matéria de facto ou de direito tornar inconveniente a decisão 
das questões em análise, o Notário abstém-se de decidir e remete os interessados para os meios judiciais 
comuns (Tribunais), devendo os mesmos ser representados por advogado.
Em suma, na falta de acordo entre os herdeiros, o leitor não poderá obrigar os demais herdeiros a outorgarem 
uma escritura de partilhas, deverá sim recorrer ao processo de inventário, nos termos acima referidos.
Consulte um advogado.
Conheça seus direitos.

Consultório Jurídico

Sérgio Garcia
Advogado

sergiogarcia.advogado@gmail.com
TM: 919 162 666 | Tel: 213 463 380
Centro Comercial da Portela loja 89 1º Andar 
2685-223 Portela LRS
Rotunda Nuno Rodrigues dos Santos nº2 2ºC

Debate

O debate, contrariamente ao 
que se poderia prever, não foi 
de aclamação uníssona. Muitas 
foram as dúvidas e sugestões 
levantadas, sempre bem funda-
mentadas, numa verdadeira lição 
de civismo. 
De representantes da Associação 
de Moradores dos Jardins do 
Cristo Rei surgiram as primei-
ras dúvidas e algumas suges-
tões pertinentes, como o próprio 
João Félix reconheceu, ficando 

em aberto uma forte possibili-
dade de alterações no trajecto 
daquela Urbanização. Outro dos 
pontos muito focados foi a falta 
de ligação às escolas, o que per-
mitiria aos escassos jovens que 
utilizam a bicicleta como meio de 
transporte uma maior segurança 
e, quiçá, um aumento no núme-
ro de alunos que passassem a 
utilizar este meio de locomoção. 
Outra das ligações pretendidas 
era à ciclovia do Parque das 
Nações, o que aumentaria esta 
rede em vários quilómetros. 

Também houve quem estivesse 
desfavorável à obra, alegando 
que a população nesta zona é 
envelhecida e não costuma usar 
a bicicleta como meio de trans-
porte ou de lazer e questionando 
se a verba despendida não seria 
melhor utilizada noutra infra-es-
trutura que mais pessoas bene-
ficiassem. Foi um debate rico 
a que a Mesa ia respondendo, 
aceitando algumas sugestões e 
justificando o porquê de, pelo 
menos para já, não poderem ser 
satisfeitas outras.

Encerramento

Coube a Bernardino Soares 
encerrar a Sessão salientando 
que a Câmara está a tentar inau-
gurar um caminho nesta área, 
onde o Concelho está atrasado. 
Realçou que o objectivo desta 
obra não é, fundamentalmente, 
o lazer, mas sim a ligação entre 
localidades e transportes públi-
cos, pois esse era um dos desígni- 
os dos fundos a que o Município 
recorreu. Salientou ainda que, 
futuramente, se pretende ligar 

a zona oriental e ocidental do 
Concelho através da várzea e a 
ligação com Vila Franca de Xira e 
Lisboa, através de vias pedonais 
e ciclovias. Com tudo isto referiu 
que, apesar de ligar localidades 
e transportes públicos, a ciclovia 
não abrandará a luta da edili-
dade por melhores transportes. 
Para finalizar destacou a impor-
tância da população questionar 
os dinheiros gastos, pois isso faz 
parte dos seus direitos.

Pedro Santos Pereira
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O Notícias de Loures vai home-
nagear personalidades e insti-
tuições que se destacaram no 
nosso Concelho, durante 2015. 
Para o efeito será organizada uma 
Gala que decorrerá no Pavilhão 
de Macau, em Loures, no dia 13 
de Maio às 21 horas. Uma ceri-
mónia que servirá para honrar 
muitos daqueles que fazem do 
Concelho um sítio melhor para se 
viver, ou que exportam os seus 
conhecimentos e/ou produtos e, 
desta forma, tornam o Município 
uma referência extra-portas.

Votações

As votações para os nomeados 
poderão ser efectuadas através 
do sítio noticias-de-loures.pt. É 
permitido um voto por cada ende-
reço de e-mail, de forma a evitar 
a votação abusiva.
As votações encontram-se 
abertas até dia 12 de Maio às 
23.59 horas. O vencedor de 
cada categoria será aquele 
que obtiver mais votos no con-
junto das possibilidades, elec-
tronicamente e por correio. 

A Gala

A Gala Notícias de Loures 2016 
será apresentada pela actriz e 
encenadora Susana Arrais e pelo 
actor Wilson Rodrigues, que inte-
gram, também, o Teatro IBISCO. 
Uma cerimónia que será anima-
da por artistas do Concelho e 
pela presença do actor Gonçalo 
Oliveira, colaborador residente 
do Notícias de Loures.
A Gala não será aberta ao públi-
co, mas todos aqueles que reve-
lem interesse em estar presentes 
poderão solicitar o seu convite 
para:
noticiasdeloures@ficcoesmedia.pt

As Categorias 

PRÉMIO CARREIRA 
(RECONHECIMENTO)
Personalidade que se notabili-
zou, através da sua obra, por 
largo período de tempo.

PRÉMIO AMBIENTE E 

QUALIDADE DE VIDA 
(AMBIENTE)
Projecto, iniciativa ou obra que 
melhore o ambiente e, por con-
sequência, a qualidade de vida 
no Concelho.

PRÉMIO ARTES PLÁSTICAS E 
IMAGEM (CULTURA)
Personalidade que se tenha des-
tacado no desempenho da sua 
profissão em arquitectura, pintu-
ra, escultura, fotografia e design.

PRÉMIO ARTES CÉNICAS E 
AUDIOVISUAL (CULTURA)

Personalidade que se tenha 
destacado nas Artes Cénicas 
(Teatro, Dança, Coreografia e 
Escrita), em Teatro, Cinema ou 
Televisão.

PRÉMIO MÚSICA (CULTURA)
Personalidade, grupo ou evento 
musical que se tenha destacado.

PRÉMIO EQUIPA (DESPORTO)
Equipa cuja acção se tenha reve-
lado importante em qualquer 
modalidade desportiva.

PRÉMIO INDIVIDUALIDADE 

(DESPORTO)
Atleta, Dirigente ou Treinador, 
cuja acção se tenha revelado 
importante em qualquer modali-
dade desportiva.

PRÉMIO MÉRITO E INOVAÇÃO 
(ECONOMIA)
Projecto inovador na área empre-
sarial, ou de crescimento susten-
tado, com relevo.

PRÉMIO ENSINO, FORMAÇÃO 
E APOIO À EDUCAÇÃO
(EDUCAÇÃO)
Projecto educacional, em estabe-

lecimento de ensino, de formação 
ou outro, que se tenha notabili-
zado, assim como incentivos à 
Educação.

PRÉMIO ENTRETENIMENTO 
(LAZER)
Evento lúdico que tenha dado 
visibilidade interna e/ou externa 
ao Concelho.

PRÉMIO PROJECTO SOCIAL 
(SOCIAL)
Projecto ou iniciativa social que 
se tenha distinguido, através da 
sua implementação. 

No dia 13 de Maio decorrerá no Pavilhão de Macau em Loures, pelas 21 horas, a Gala Notícias de Loures 2016. Uma Gala que 
servirá para homenagear, nas mais diversas áreas, todos aqueles que se distinguiram no ano de 2015.

EDUARDO GAGEIRO - FOTOJORNALISTA

Nasceu em Sacavém a 16 de Fevereiro de 1935. Empregado 
de escritório na Fábrica de Loiça de Sacavém de 1947 
a 1957, conviveu diariamente com pintores, escultores e 
operários fabris, que o influenciam na sua decisão de fazer 
fotojornalismo.
Com 12 anos publica no Diário de Notícias, com honras de 
primeira página, a sua primeira fotografia.
Começa a sua actividade de repórter fotográfico no Diário 
Ilustrado em 1957.
Foi fotógrafo do Diário Ilustrado, O Século Ilustrado, Eva, 
Almanaque, Match Magazine, editor da revista Sábado, 
Associated Press (Portugal), Companhia Nacional de Bailado, 
da Assembleia da República e da Presidência da República. 
Trabalhou, nomeadamente, para a Deustche Gramophone - 
Alemanha, Yamaha - Japão e para a Cartier. Actualmente é 
freelancer.
É membro de honra do Fotokluba Riga (ex-URSS), Fotoclube 
Natron (ex-Jugoslávia), Osterreichisdhe Fur Photographie, 
O.G.Ph Viena (Áustria), Gold Year de Honra (Novi Sad, ex-
-Jugoslávia) e Excellence F.I.A.P. (Fédération Internationale 
de l’art Photographique - Berna, Suíça).
Fotografou o mundo e conta 300 prémios dos cinco conti-
nentes.
No II Congresso Internacional de Repórteres Fotográficos, 
realizado em S. Paulo, Brasil, em 1966, foi nomeado vice-
-presidente.
Mestre Fotógrafo Honorário da Associação de Fotógrafos 
Profissionais – 2009.
Cavaleiro da Ordem de Leopoldo II - Bélgica
Comendador da Ordem do Infante D. Henrique.

PRÉMIO CARREIRA

RECONHECIMENTO
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ALLIANZ OFERECE 1 000 ÁRVORES AO CONCELHO

DEBATES SOBRE A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA COMO BEM PÚBLICO

LIMPEZA DO TRANCÃO EM BUCELAS

PARQUE DA QUINTA DOS REMÉDIOS

PLANO DIRECTOR MUNICIPAL (PDM)

PRÉMIO AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA 

BORDALO II – ESCULTOR (GROU)

DANIEL MALHÃO - FOTÓGRAFO

PATRÍCIA MARQUES E J. PAULO COSTA – ARQUITECTOS 
(BIBLIOTECA DE S. PAULO)

RUI BAPTISTA – ARQUITECTO (AEROPORTO DE ISTAMBUL)

SMILE – PINTOR (SENTINELLA)

PRÉMIO ARTES PLÁSTICAS E IMAGEM
BRUNO SEMEDO – ACTOR EM “A ÚNICA 
MULHER”

LAURA SEIXAS - REALIZADORA

LUÍS PANIÁGUA - ACTOR

MIGUEL BARROS - ENCENADOR

TIAGO R. SANTOS - ARGUMENTISTA

ARTES CÉNICAS E AUDIOVISUAL
ANTÓNIO SAIOTE – MAESTRO

KIKA - CANTORA

ORQUESTRA GERAÇÃO

RITA REDSHOES - CANTORA

SHOUT – BANDA DE MÚSICA

MÚSICA 

ATLÉTICO CLUBE DE MOSCAVIDE - BASQUETEBOL – 
SENIORES

GESLOURES – NATAÇÃO ADAPTADA

GESLOURES - NATAÇÃO SINCRONIZADA

GRUPO DESPORTIVO DE LOUSA - CICLISMO

GRUPO SPORTIVO LOURES - FUTEBOL – JUNIORES A

EQUIPA 

BÁRBARA COSTA - NADADORA

CARLOS MOTA - TREINADOR 
DE NATAÇÃO

DAVID GRACHAT - NADADOR

DANIEL RAYKOV - CICLISTA

SÍLVIA SAIOTE – GINASTA

INDIVIDUALIDADE 

CONFRARIA DO QUEIJO FRESCO DA REGIÃO SALOIA

LOURES INOVA

MONTIQUEIJO

RENASCIMENTO, GESTÃO E RECICLAGEM DE 
RESÍDUOS LDA.

SCIENCE4YOU

MÉRITO E INOVAÇÃO 

ENSINO, FORMAÇÃO E APOIO À EDUCAÇÃO

ACADEMIA DOS SABERES

CAMPUS TECNOLÓGICO E NUCLEAR DO INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

CONSERVATÓRIO D’ARTES DE LOURES

ESCOLA SECUNDÁRIA ARCO-ÍRIS

MARIA CLARA MACEDO – PROFESSORA DE GEOGRAFIA

ENTRETENIMENTO

CARNAVAL DE LOURES

FEIRA SETECENTISTA DE SANTO 
ANTÃO DO TOJAL

FESTA DO VINHO E DAS VINDIMAS

FESTIVAL DO CARACOL SALOIO

SUNSET MOSCAVIDE

PROJECTO SOCIAL 

ASSOCIAÇÃO LUÍS PEREIRA DA MOTA – 100 ANOS

AYLAN KURDI CARAVAN

CASA DO GAIATO

O BAIRRO I O MUNDO E VISITAS GUIADAS À GALERIA DE ARTE PÚBLICA

TEATRO IBISCO

CULTURA

DESPORTO

EDUCAÇÃO

LAZERAMBIENTE

PROJETO SOCIAL

ECONOMIA
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Projectos de 
Investimento Público em 
Portugal

Na última edição deste Jornal, o meu 
artigo debruçou-se sobre as causas e 
consequências, para os contribuintes, 
dos grandes desvios financeiros veri-
ficados em projectos de investimento 
público realizados, em Portugal, nos 
últimos 20 anos. Tema que constituiu 
o grande factor de motivação e justifi-
cação da minha tese de doutoramento, 
em Gestão Empresarial Aplicada, que 
realizei no ISCTE-Instituto Universitário 
de Lisboa.
No presente artigo serão apresentadas 
algumas das principais conclusões da 
tese que potenciam os resultados a 
alcançar, com a realização dos projec-
tos públicos e minimizam os riscos da 
sua implementação, tendo em conside-
ração os objectivos de interesse público 
previamente fixados.
O desenvolvimento da investiga-
ção encontra-se alicerçado nos fun-
damentos teóricos e empíricos, que 
sustentam quatro modelos de boas 
práticas internacionais, utilizados na 

análise (ex ante) e na avaliação a 
posteriori (ex post) de projectos de 
investimento. Concretamente falo de: 
o Gateway Review Process (GRP) ins-
pirado no GRP do Reino Unido, adop-
tado pelo Ministério do Tesouro e das 
Finanças da Austrália, o Guide to Cost 
Benefit Analysis of Investment Projects 
(GCBAIP) editado pela Comissão 
Europeia, o The Green Book (GB – 
Appraisal and Evaluation in Central 
Government, editado pelo Ministério 
das Finanças do Reino Unido e o ROI 
Institute Methodology (ROII) uma meto-
dologia de natureza Norte Americana.
A partir das bases dos quatro modelos 
desenvolveu-se um único modelo pro-
cessual “RG3”, que captura as melho-
res práticas e técnicas acolhidas, por 
cada um deles, no âmbito da análise 
e avaliação de projectos, elegendo-se, 
como outputs, oito perspectivas que os 
fundamentam. A Figura seguinte apre-
senta o RG3 Framework constituído 
pelas oito fases anteriormente referidas.

Sublinhar que, as quatro metodologias estudadas, foram desenvolvidas e validadas por 
especialistas internacionais com competências técnicas comprovadas, no domínio da ava-
liação de projectos de investimento e, as mesmas, estão a ser usadas em todo o mundo 
com resultados comprovados. 

Na pesquisa realizada pelo 
investigador formulam-se seis 
propostas, as quais se tradu-
zem em lições a retirar para o 
futuro, que servirão de contri-
buto, no sentido de acrescentar 
valor para o processo de apren-
dizagem para o investimento 
público português.
1ª Lição - Entidade carácter 
preventivo: a primeira, e tal-
vez a mais importante lição, 
assenta na necessidade urgen-
te da criação de uma entidade 
de carácter preventivo, com a 
responsabilidade de avaliar (ex 
ante) o processo de análise téc-
nico e económica dos projectos 
de investimento públicos.
2ª Lição – Avaliação a poste-
riori dos projectos: a segunda 
lição está relacionada com a 
importância de se realizar a 
avaliação a posteriori (ex post) 
dos projectos de investimento 
público, de modo a permitir a 
análise e comparabilidade dos 
resultados efectivamente alcan-
çados com as previsões iniciais 
do projecto.
3ª Lição – Modelo de avalia-

ção de projectos a posteriori: 
a divulgação e implementação 
obrigatória de um modelo de 
avaliação do custo/benefício 
dos investimentos em obras 
públicas.
4ª Lição – Partilha das lições 
aprendidas: atendendo a que 
o Estado deverá focalizar-se 
em projectos de investimento 
que gerem valor para os con-
tribuintes. Não havendo, neste 
contexto, mais margem para 
desperdício de dinheiros públi-
cos, materializado em sistemá-
ticos desvios de orçamento ou 
de prazo, urge, de facto, reti-
rar beneficio dos mecanismos 
da gestão e partilha do conhe-
cimento em projectos. Deste 
modo permitir a implementação 
de processos de melhoria con-
tínua, tornando os resultados 
mais sólidos, céleres e con-
sistentes e consequentemen-
te optimizando o processo de 
geração de valor do investimen-
to público, através de menores 
desvios e da redução dos esfor-
ços financeiros do Estado, isto 
é, dos contribuintes em geral.

5ª Lição – Princípios orien-
tadores da realização de 
projectos públicos: no actual 
quadro de Auditoria Pública, as 
acções desenvolvidas no âmbi-
to de projectos de investimento 
público, assentam, essencial-
mente, em quatro vertentes de 
abordagem, que permitem, na 
prática, aferir do desempenho 
dos gestores e decisores públi-
cos, quanto à qualidade e valor 
do investimento para o erário 
público, a saber:
• Value for Money – relaciona-
da com a eficiência, eficácia, 
economia e boas práticas dos 
projectos;
• Accountability – questão rela-
cionada com a responsabilida-
de e transparência do processo 
de tomada de decisão e, conse-
quentemente, pelos resultados 
alcançados;
• Affordability – tem a ver com 
a análise de sustentabilidade 
do projecto, não só em termos 
da sua rendibilidade esperada, 
como a existência de financia-
mento e capacidade de o amor-
tizar em prazos aceitáveis;

• Compliance – questão relacio-
nada com o cumprimento das 
normas legais e regulamenta-
res vigentes.
6ª Lição – Avaliação dos ges-
tores públicos em função do 
desempenho dos projectos: 
a sexta lição está relacionada 
com a importância de se efec-
tuar uma avaliação dos ges-
tores públicos envolvidos no 
processo de análise e decisão 
de se implementar os projectos/
investimentos, em função do 
desempenho do projecto.
Conclusão Final
Em conclusão, as lições apren-
didas e enunciadas anterior-
mente, caso fossem implemen-
tadas a curto prazo, permitiriam 
gerar, indiscutivelmente, efeitos 
positivos imediatos, com con-
sequências de melhoria signifi-
cativa no processo de tomada 
de decisão dos projectos de 
investimento público a realizar 
no futuro, e constituiria, igual-
mente, só por si, um elemento 
suficientemente dissuasor de 
más práticas de análise dos 
projectos e de responsabiliza-

ção dos gestores dos dinheiros 
públicos.
É também possível concluir 
que, como resultado do presen-
te trabalho de investigação que, 
as respostas a dar aos proble-
mas associados aos elevados 
desvios verificados no âmbito 
da execução dos projectos de 
investimento públicos podem, 
assim, ser veiculadas por via de 
um conjunto de soluções, cuja 
implementação não implicaria 
encargos públicos adicionais de 
relevo, mas apenas a boa von-
tade dos governantes. 
Efectivamente, os ganhos que 
resultariam da avaliação e con-
trolo da elegibilidade dos pro-
jectos, em termos de valor para 
os contribuintes, seguramente, 
mais que compensariam os 
custos de estrutura relativos à 
manutenção de uma equipa de 
especialistas para os avaliar e 
validar, de uma forma indepen-
dente, a bondade, a qualidade 
e o retorno efectivo do investi-
mento.

Não pergunte o que seu país pode fazer por 
você. Pergunte o que você pode fazer pelo 
seu país.                                                                                    

John F. Kennedy
35º Presidente dos 

Estados Unidos da América (1917-1963)

Constantino Teixeira Lições do passado, perspectivas de futuro - Parte II
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Duas localidades, uma freguesia – Respeito pela diferença – A Portela

Em 2013, aquando da Reorganização Administrativa do Território, que uniu as Freguesias da Portela e de 
Moscavide, a Portela era reconhecida por ser uma referência no concelho de Loures e na zona Oriental da 
Grande Lisboa, no âmbito da acção social, do apoio à educação e das actividades culturais e recreativas 
que realizava. Os Portelenses recearam inicialmente a união das freguesias. Porque Moscavide era uma re-
alidade muito diferente, organizada territorialmente de forma distinta, com espaços públicos aparentemente 
menos cuidados, com pessoas culturalmente distintas…. Porque se receava uma “desatenção” à Portela, um 
descuido com os espaços públicos (a Portela era reconhecida por ser um “jardim”), um distanciamento face à 
população…. Receava-se, em suma, uma perda de identidade. Por sentir na rua este receio, candidatei-me e 
reuni uma Equipa a Sério, com o lema “Duas localidades, Uma freguesia” e sempre subordinada à ideia de 
“um olhar atento, um futuro melhor”.
Pese embora as diferenças e os aparentes receios, continuamos efectivamente a trabalhar para a população 
da Portela, dos mais novos aos mais velhos, dos mais carenciados aos que vivem sem dificuldades, sem olhar 
a cores políticas e sem discriminações sociais. Mantivemos a identidade desta localidade. Respeitamos a di-
ferença – sou, no entanto, Presidente de toda uma freguesia, Moscavide e Portela, de todas as pessoas, não 
relevando as suas ideologias, os seus credos, mas estando sempre atenta às suas necessidades, aos seus 
desejos; só com esta actuação me revejo enquanto actor interveniente na política local.
As pessoas continuam a ter voz, nomeadamente através do projecto “Arranje a minha rua… Arranje o meu 

bairro”; é fundamental a sua participação na vida da freguesia e na actuação da Junta de Freguesia, sempre numa óptica de melhoria da qualidade de vida e da 
segurança de todos. Pratica-se, de facto, uma política de proximidade, estando a Presidente da Junta de Freguesia em permanente contacto com a população, 
quer presencialmente, quer via telefone ou email.
Os apoios sociais diversos e dirigidos a quem mais precisa são uma realidade: alimentos (Projecto de “Recolha e Distribuição de Alimentos”), roupas, medica-
mentos, deslocações ao médico, comparticipação de despesas básicas, medidas de apoio a despesas com os estudos, manuais escolares gratuitos , Banco de 
Ajudas Técnicas, Programa de Emergência Social. Continuámos a reconhecer o mérito escolar de alunos do Agrupamento de Escolas da Freguesia, a promover 
actividades desportivas, culturais e lúdicas – passeios culturais, exposições, concertos, espectáculos do Grupo de Teatro Musical da Portela, aulas de guitarra 
clássica para jovens promovidas pelo Grupo Contrastos, e espectáculos realizados pelo grupo, espectáculos do Grupo de Cavaquinhos "Os Lírios" e do Grupo de 
Concertinas para os portelenses, aulas de cavaquinhos e de concertinas e de danças tradicionais dirigidas a maiores de 50 anos, Reforma Activa, Sábados em 
Movimento, Portela em Festa, Festivais de Ginástica, Feira “Coisas e… Loisas”, apresentações de livros de portelenses e “amigos” da Portela –, a facultar espaços 
para que muitas outras actividades aconteçam… E, demos corpo a novos projectos: Aulas de Inglês, Informática para Todos, Festival Gastronómico de StreetFood 
“Sabores sobre Rodas” da Portela….
Com a união das freguesias, a Portela passou a poder beneficiar de um autocarro, de um Centro de Dia Social e Comunitário, de uma Creche Jardim-de-Infância, 
de um Centro Cultural e de um auditório, onde se têm realizado inúmeros concertos, festivais de acordeão, espectáculos de teatro, iniciativas no âmbito da Educa-
ção, da dinamização do comércio local, entre outras. A Portela passou a beneficiar ainda de todos os eventos realizados na Vila de Moscavide, Desfile de Carnaval, 
Feira de Saberes & Sabores, Sunset Moscavide, e de todos os outros que ali decorram. Não menos importante, a Portela passou a beneficiar de um grupo de 
trabalhadores com qualificações e competências que vieram acrescentar valor aos recursos humanos existentes na Portela. E a Portela continua “Um Jardim”! 
Dos serviços administrativos à área social, das obras à limpeza urbana e às zonas verdes, da Creche Jardim-de-Infância ao Centro de Dia, os funcionários e cola-
boradores da Junta de Freguesia trabalham para, diariamente, servir todos, sem excepção!
A Freguesia somos todos nós! E a PORTELA constitui parte muito importante nesse todo! Ajude-nos a cuidar da Portela! A sua confiança ajuda-nos a querer 
fazer mais e melhor! 

EDITORIAL
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   Ninfatur - Viagens e Turismo

Pelo terceiro ano consecutivo, a Junta de Freguesia organizou o Con-
curso de Montras de Natal da Vila de Moscavide, cuja entrega de prémi-
os decorreu no dia 20 de Feve-reiro, no Centro Cultural de Moscavide.
Uma iniciativa dirigida aos comerciantes da Vila de Moscavide, que 
pretende contribuir para a promoção e dinamização do comércio tradi-
cional local, e que este ano contou com 34 concorrentes. Saiu grande 
vencedora a “Farmácia Varela”, seguida de “A Vidreira de Moscavide” 
e de “Ninfatur”, após a apreciação do júri do concurso e da votação do 
público. 
A cerimónia deste ano sofreu algumas alterações no seu formato, fruto 
da colaboração prestada pelos alunos e professor do Curso de Organi-
zação de Eventos da Escola de Comércio de Lisboa: com um toque 
“mais profissional”, foi mais intimista e dinâmica. A assistir ao evento 
estiveram a Senhora Presidente da Junta de Freguesia, Dra. Manuela 
Dias, o Senhor Vereador da Câmara Municipal de Loures, Dr. António 
Pombinho, membros do júri do concurso, concorrentes e população 
que apreciou o evento. O Grupo de Cavaquinhos “Os Lírios”, o Grupo 
“Fort’ensemble” e a cantora Vera Ferreira abrilhantaram a tarde com 
três momentos musicais distintos e muito aplaudidos por toda a plateia. 
A Junta de Freguesia de Moscavide e Portela agradece a todos os 
comerciantes que apoiaram esta iniciativa, fazendo montras alusivas 
à época natalícia, com muito empenho e vontade de estar com a sua 
Junta neste projecto.

Junta de Freguesia distingue comerciantes da Vila de Moscavide

A Junta de Freguesia voltou a reconhecer o mérito escolar de alunos da Escola 
Secundária da Portela, alunos que pelo seu empenhamento e desempenho se 
destacaram no ano lectivo 2014/2015.
Numa cerimónia dirigida pela Senhora Presidente da Junta de Freguesia, Dra. 
Manuela Dias, marcaram presença familiares e amigos dos alunos reconheci-
dos, antigos professores e representes da Direcção e do Conselho Geral do 
Agrupamento de Escolas de Portela e Moscavide, representantes das Asso-
ciações de Pais e Encarregados de Educação, e outras personalidades que se 
quiseram associar ao evento. A Senhora Secretária do Executivo da Junta de 
Freguesia, Dra. Paula Vera-Cruz, e o Dr. João Paulo Simões, em representação 
da Senhora Vereadora da Câmara Municipal de Loures Dra. M.ª Eugénia Coe-
lho, acompanharam a Presidente da Junta na entrega dos prémios aos alunos.
Mariana Brito Morais e Inês Botelho Leitão Passos de Almeida, ambas com uma 
classificação de 19 valores no Curso de Ciências e Tecnologias, foram distin-
guidas com Prémios de Mérito por terem sido as melhores alunas da Escola 
Secundária da Portela no ano em questão.

Foi ainda reconhecido o mérito de mais quatro alunos com a atribuição de medi-
das de apoio às despesas com os estudos: 
• Maria Ana Mendes Correia a frequentar o 3.º ano do Curso de Gestão de 

Informação do Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação;
• Prial Bharat a frequentar o 3.º Ano do Curso de Gestão do Instituto Superior 

de Ciências do Trabalho e da Empresa;
• Robin Vassantlal a frequentar o 2.º Ano do Curso de Engenharia Informática 

da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa;
• Hugo Alexandre Resende da Rocha a frequentar o 1.º Ano do Curso de 

Engenharia Informática e de Computadores do Instituto Superior de Enge-
nharia de Lisboa. 

O reconhecimento aos alunos da Escola Secundária da Partela iniciou-se 
em 2011; os valores já dispendidos com este projecto ascendem a mais de 
17.000,00 Euros, facto que evidencia bem a prioridade dada pelo Executivo 
da Junta à Educação. 

Junta de Freguesia volta a reconhecer o Mérito Escolar de alunos da Escola Secundária 
da Portela

   Farmácia Varela1    A Vidreira de Moscavide2 3
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CRECHE JARDIM DE INFÂNCIA DA FREGUESIA DE MOSCAVIDE E PORTELA  

Oferta Educativa da Creche Jardim de Infância da Freguesia
As Actividades de Enriquecimento e Formação Pessoal constituem um importante complemento educativo com 
vista à aquisição de conhecimento educativos, sociais, comportamentais e cognitivos, complementares às com-
petências e aos conteúdos programáticos escolares.
Ciente desse facto a Junta de Freguesia de Moscavide e Portela, nestes dois últimos anos tem procurado melhorar 
a oferta educativa da Creche Jardim de Infância. Ao longo do percurso escolar do aluno verifica-se um aumento 
da oferta educativa e da carga horária das actividades com o objectivo de preparar os alunos para a entrada no 1.º 
ciclo com mais conhecimentos e competências.
A Creche Jardim de Infância lançou no presente ano lectivo uma nova oferta educativa – Programa de Literacia 
Emergente – destinado a alunos finalistas da Sala Encarnada 6 (5-6 anos). Também com o mesmo objectivo, o 
Projecto Folkzitas foi alargado aos alunos da Sala Amarela (4-5 anos).

Dia do Pai - Momentos de 
afecto e ternura

No dia 18 de Março, festejou-se na Creche Jardim 
de Infância o Dia do Pai. Um dia partilhado entre 
pais e filhos, com actividades de expressão plástica, 
pinturas e um buffet especial para partilhar: sumo de 
laranja, ovos mexidos, bôla, café com leite, chá, tor-
radas e sandes – de comer e chorar por mais. 
Entre mimos, beijinhos, abraços e algum choro na 
hora de terminar, as actividades foram decorrendo 
ao longo do dia, sempre com muita animação e boa 
disposição. Este ano as actividades realizaram-se 
durante todo o dia, dando aos pais a opção de esco-
lher o horário que lhes seria mais conveniente para 
festejar este momento com os filhos.
O dia foi preparado com a cumplicidade dos alunos, 
pois foram realizando antecipadamente as prendas 
que seriam terminadas em conjunto, com o apoio 
dos pais.
A actividade revelou-se, sem dúvida, um momento 
conseguido de interacção entre os Pais e a Escola, 
mas sobretudo entre os pais e os filhos. Foi um dia 
de afectos e ternura! São instantes como estes que 

ficam na memória de todos e que nos fazem ter sau-
dades dos tempos de infância. 

Passeio à Quinta do Villar - 
Cascais - Saber-Fazer e Sa-
ber-Estar

No dia 21 de Março, os alunos das salas de Jardim 
de Infância realizaram um passeio à Quinta do Villar, 
quinta pedagógica em Cascais. Esta iniciativa tinha 
por objectivo, não só a promoção de momentos de 
convívio e lazer entre os alunos e a equipa educativa 
fora do ambiente escolar, mas também proporcionar 
o contacto com a natureza, com animais e com a 
realidade rural.
Os alunos realizaram várias experiências e ateliers 
didácticos de sensibilização, nomeadamente, de 
preservação da natureza e de alimentação saudá-
vel. Interagiram com os animais, efectuaram algu-
mas tarefas na horta pedagógica, confeccionaram 
pão com chouriço que depois de cozido em forno 
a lenha degustaram durante o lanche e ainda trou-
xeram para partilhar com os mais pequenos.

Neste dia os alunos realizaram o almoço em forma 
de piquenique, ao ar livre e rodeados de natureza. 
Durante o dia tiveram tempo para aprender e para 
brincar, entre si, com os elementos da natureza ao 
seu dispor, num ambiente de calma e tranquilidade.
Nesta actividade propunha-se a realização de várias 
aprendizagens – saber-fazer –, mas essencialmente 
aprendizagens sociais, de saber-estar em grupo e 
em comunidade.

Teatro  para  Bebés  -  Uma  
Experiência Sensorial   

No dia 21 de Março, o Teatro do Biombo trouxe aos 
alunos da valência de Creche a peça de teatro – PIU 
– uma peça elaborada para bebés entre os 4 e os 36 
meses, uma experiência sensorialmente muito rica 
e cativante para os alunos de Creche, pelos sons, 
cores e texturas apresentados.
Esta peça interactiva foi baseada no livro Artur, de 
Oli; é um presente para os sentidos, apelando à cal-
ma, à tranquilidade e despertando a atenção, pela 
musicalidade.
 

Projecto Folkzitas

TIC - Tecn. de Informação e Comunicação

PROL - Programa de Literacia Emergente

Atelier Lógico - Matemática
APIP - Atelier Psicopedagógico de Inter-
venção Precoce
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ACÇÃO SOCIAL / CENTRO DE DIA SOCIAL E COMUNITÁRIO

Junta de Freguesia apoia na 
mobilidade das pessoas nas 
suas deslocações de 1.ª ne-
cessidade

Sempre que solicitado, e desde que a sua condição 
socioeconómica o justifique, a Junta de Freguesia 
apoia a poppulação em deslocações de primeira 
necessidade, nomeadamente, a consultas e a ac-
tos médicos, colocando transporte e funcionário da 
Junta à sua disposição. 
As pessoas são a prioridade deste Executivo e de 
todos os colaboradores. Mais uma acção de cola-
boração ajudando quando há dificuldade de mobi-
lidade.
Não deixe de nos contactar se precisar do nosso 
apoio! 

Junta de Freguesia cede ins-
talações para acções de for-
mação da FITI

No âmbito da parceria estabelecida com a FITI – Fe-
deração de Instituições de Terceira Idade, a Junta de 
Freguesia tem disponibilizado salas e equipamento 
para a realização de diversas acções de formação 
relacionadas com a actividade diária das instituições 
que trabalham com a população sénior. A foto ilustra 
a acção de formação “Controle Emocional e Postura 
Profissional” realizada nas nossas instalações, no 
passado mês de Fevereiro e dirigida a Ajudantes de 
Acção Directa.

Dia da Mulher assinalado  no 
Centro de Dia   
A comemoração do Dia Internacional da Mulher no 
Centro de Dia teve como objectivo a celebração de 
todas as conquistas que esta geração trouxe para to-
das as mulheres portuguesas. Foi esta geração que 
deu os primeiros passos para a igualdade no voto, 

na área académica, na área profissional… Este es-
forço não poderia nunca deixar de ser reconhecido!  
A Senhora Presidente esteve presente para assi-
nalar esta data, promovendo um ambiente de con-
vívio e festejo. O momento foi acompanhado de uma 
pequena sessão fotográfica que teve como objec-
tivo a oferta das fotografias às utentes, como forma 
de lembrança deste dia tão importante para as Mu-
lheres de todo o mundo. 

“Porque em um só dia não cabem todos os elogios, 
e em uma só flor não cabem todos os agrados. Só 
o dia 8 de Março não representa toda a História de 
luta, toda a beleza e toda a poesia que é ser Mulher. 
Todo o dia é o seu dia!” – poema oferecido, com uma 
flor, a todas as utentes presentes. 

Centro de Dia atento à saúde 
dos seus utentes
O projecto de “Educação para a Saúde”, que conta 
já com três sessões de esclarecimento em 2016, 
tem vindo a demonstrar ser um sucesso! 
Em Fevereiro contámos com a participação do Dr. 
Luís Varela (Fisioterapeuta) que prestou esclareci-
mentos acerca da “Prevenção de Quedas no Idoso”, 
e em Março foi a vez da Farmácia Varela promover 
a aprendizagem e o debate sobre a Incontinência 
Urinária. 
Outras sessões de esclarecimento terão lugar em 
todas as últimas terças-feiras do mês, contando 
com a participação de alguns dos parceiros que, na 
área da Saúde, se configuram como entidades de 
referência na Freguesia, nomeadamente a USF Tejo 
e a Farmácia Varela. Mantenha-se atento e venha 
aprender mais sobre a sua saúde! 

Centro de Dia celebra o Ani-
versário dos utentes

A comemoração dos aniversários dos nossos utentes 
surgiu quando percebemos que muitos deles não 
comemoravam esta data junto das suas famílias e 
entes queridos. Não querendo substituí-los, reco-
nhecemos que estes dias são de grande importân-
cia para  cada  pessoa e que  a  comemoração  dos  

aniversários traz benefícios a nível da auto-estima 
de cada uma. 
No dia 16 de Março, a Senhora Presidente da Junta, 
Dra. Manuela Dias, e a Senhora Secretária do Ex-
ecutivo, Dra. Paula Vera Cruz, estiveram presentes 
para a celebração do aniversário do Senhor Calisto 
Azevedo. Após o almoço cantaram-se os Parabéns 
e foi cortado o bolo de aniversário. 
São estes momentos de convívio e alegria que tor-
nam o Centro de Dia um local agradável e muito 
querido por todos. Venha conhecer-nos e junte-se a 
esta família! Estamos sempre ao lado das pessoas, 
com a nossa freguesia!

Pascoa vivida intensamente 
no Centro de Dia 
Para assinalar a época da quaresma, a Equipa do 
Centro de Dia preparou e distribuiu pequenas ofertas 
por todos os utentes. Os pequenos presentes foram 
cortados, colados e enfeitados individualmente de 
forma a transparecer a importância que cada um dos 
utentes tem para o Centro. A comemoração colecti-
va destas datas surge no sentido de se promover o 
sentido de pertença e utilidade para todos, estimu-
lando o bem-estar psicológico na terceira idade e 
consequentemente uma melhor qualidade de vida.

 

A construção do Centro Pas-
toral de Moscavide

No passado dia 15 de Março, a Senhora Presidente 
da Junta de Freguesia, Dra. Manuela Dias, entregou 
ao Senhor Padre José Fernandes, da Paróquia de 
Sto. António de Moscavide, um cheque no valor 
de 500,00€, verba que será destinada a apoiar as 
despesas da construção do Centro Pastoral de 
Moscavide. Este montante foi doado à Junta de 
Freguesia pelo Banco BPI para aplicação em pro-
jectos de cariz social da freguesia, tendo o Execu-
tivo da Junta deliberado doá-lo à obra em causa.

A Peregrinação Jubilar
A Junta de Freguesia apoiou logisticamente a Pe-
regrinação Jubilar organizada pela Paróquia de 
Sto. António de Moscavide no âmbito do Ano Jubi-
lar da Misericórdia decretado pelo Papa Francisco, 
que decorreu no dia 3 de Abril entre a Igreja Paro-
quial de Moscavide e o Largo da Sé, em Lisboa. 
Para o efeito, a Junta de Freguesia disponibilizou 
uma viatura para assistência a meio do percurso, 
pequenos lanches e assegurou o transporte para 
as pessoas que não puderam efectuar o percurso 
a pé.

Junta de Freguesia apoia
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II Jornadas 
da Educação 
NO CENTRO CULTURAL
DE MOSCAVIDE

O papel da Expressão e Educação Físico Motora, da Educação Física e o projecto para estilos 
de vida activos e saudáveis

Mesa de Honra

Dra. Manuela Dias, Presidente da Junta
de Freguesia de Moscavide e Portela

Aula Prática Pré-Escolar
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A Integração das Expressões - O coração do ensino
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Decorreram nos dias 25 e 26 de Fevereiro de 2016, no Centro Cultural de 
Moscavide, as II Jornadas da Educação, este ano com o tema “Que crianças 
temos hoje nas escolas? Dos totós aos hiperactivos”, numa organização da 
Junta de Freguesia de Moscavide e Portela, em pareceria com a Associação 
Luiz Pereira Motta e o Laboratório de Pedagogia (LaPed) da Faculdade de 
Motricidade Humana, da Universidade de Lisboa.
Na abertura das Jornadas, na mesa de honra, estiveram presentes, a Sra. 
Presidente da Junta de Freguesia de Moscavide e Portela, Dra. Manuela 

Dias, o Presidente da Direcção da Associação Luiz Pereira Motta, Sr. José 
Maria Lourenço, a Sra. Vereadora da Câmara Municipal de Loures, Dra. 

M.ª Eugénia Coelho, o Coordenador do LaPed, Dr. Marcos Onofre e a 
representante da Ordem dos Psicólogos, Dra. Daniela Mourato, os 

quais lançaram várias propostas de reflexão e debate.
As II Jornadas da Educação foram organizadas em dois dias 

distintos: no primeiro dia, a discussão e reflexão da temáti-
ca central, distribuída por quatro painéis de debate: Hi-

peractividade e Défice de Atenção; A integração das 
Expressões no Coração do Ensino; o Papel da Ex-

pressão e Educação Físico-Motora, da Educação 
Física e o projecto para estilos de vida activos 
e saudáveis e, por fim, o painel Mobilidade na 

Comunidade – Segurança e Espaços Urbanos. 
Os diferentes painéis reuniram especialistas das 

respectivas áreas, vindos do campo académico (no-
meadamente da Faculdade de Motricidade Humana) e 

das práticas profissionais “do terreno”. Neste primeiro dia 
realizou-se igualmente uma Ted Talk conduzida por um dos 

maiores especialistas em desenvolvimento infantil do nosso País, 
Professor Dr. Carlos Neto, do Laboratório de Comportamento Motor 

da Faculdade de Moticidade Humana. Foi um momento de elevada 
reflexão, emocionalmente intenso, acutilante e enérgico, que integrou o 

grande tema: “Crianças imaturas e motricidade – Quem, como e porquê?”
O segundo dia, dedicado às práticas, proporcionou aos participantes dois 
momentos distintos: uma aula prática de expressão físico-motora para cri-
anças de pré-escolar, com a participação, dos alunos da Sala Encarnada da 
Creche Jardim de Infância da Freguesia de Moscavide e Portela, seguido 
de um momento relaxante de prática sofrológica, realizado por uma espe-
cialista, sofróloga da Escola de Sofrologia Caycediana de Santarém.
Ao longo das Jornadas os intervenientes conduziram os trabalhos no sen-
tido de uma reflexão profunda sobre o respeito pelos direitos de ser criança 

e sobre a importância do papel dos tempos livres e do brincar na infân-
cia. Os mitos e fundamentos da hiperactividade e défice de atenção 

foram foco de debate, com recomendações concretas para a gestão 
deste tipo de condições na sala de aula. Foram assinalados mo-

mentos de elevação acerca da importância das expressões no 
1º ciclo, como pedra basilar das restantes aprendizagens e 

sustento do desenvolvimento harmonioso das crianças. 
Foram igualmente reflectidos os aspectos do papel da 

expressão e educação físico-motora e da educação física 
na promoção dos estilos de vida activos e saudáveis, com 

a partilha de um exemplo de uma boa prática do Agrupamento 
de Escolas da Portela e Moscavide, assente na coadjuvação à 

leccionação desta área no currículo do 1º ciclo. Através da interven-
ção e partilha de boas práticas políticas reflectiu-se acerca da comu-

nidade e da política na promoção e desenvolvimento de condições na 
comunidade que favoreçam a prática de actividade física pelas crianças 

e população em geral. Por último, um momento de elevação  que permitiu 
perceber a importância da concepção dos equipamentos e espaços urbanos 

destinados às crianças, dando por um lado autonomia, garantindo, por outro lado, 
a segurança das mesmas. Complementarmente e transversalmente, foi também am-

plamente analisado o impacto da motricidade no desenvolvimento social, escolar e 
emocional das crianças e avaliada a pertinência dos tempos livres para a sua auto 
formação e demonstradas boas práticas do saber-fazer em sala de aula. Demonstrou-
se claramente que crianças activas e com maiores níveis de socialização no recreio 
na escola e com mais tempo de brincadeira livre aprendem melhor em sala de aula e, 
equitativamente, obtêm um melhor desempenho escolar, confirmando-se assim que o 
sedentarismo e a pouca actividade, bem como a falta de tempo para brincar influen-
ciam negativamente o sucesso escolar das crianças e o seu grau de felicidade.
No âmbito da temática das II Jornadas da Educação, estiveram presentes dois exposi-
tores: a Livraria Cabeçudos – com a apresentação do projecto PROL – Projecto de 

Literacia Emergente e a Disclínica – com a apresentação de manuais e livros técnicos de apoio aos profissionais na área da educação e psicologia.
Apoiaram estas II Jornadas da Educação a Escola do Comércio de Lisboa, que disponibilizou alunos para o apoio ao serviço de coffee-break aos participantes e 
oradores, a Cannon, através da oferta de painéis e brindes aos participantes e a Delta Cafés.
O sucesso deste evento deve-se essencialmente à enorme adesão de participantes (120 inscritos), profissionais na área da educação, representantes de várias 
instituições educativas dos Concelhos de Loures e Lisboa que responderam ao desafio de reflectir sobre estas temáticas.
Acreditamos que a partilha de conhecimentos e experiências que os convidados proporcionaram a todos os participantes contribuiu certamente para o seu en-
riquecimento pessoal e profissional de todos e foi, sem qualquer dúvida, um valioso contributo para a prossecução dos objectivos propostos e para o sucesso 
desta iniciativa.

Mobilidade na Comunidade - Segurança e Espaços Urbanos

Corpo e aprendizagem - Técnica de 
sofrologia em sala de aula Expositor "Livraria Cabeçudos"

Hiperactividade e Défice de Atenção
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"Ai Que Saudades, Saudades!...” foi a peça escolhida pelo Grupo de Teatro Mu-
sical da Portela para assinalar o Dia Mundial do Teatro. No dia 22 de Março, e 
antecipando o referido dia, perante uma plateia composta por utentes de várias 
instituições ligadas à área dos idosos, da nossa freguesia e de freguesias vi-
zinhas, os membros do Grupo representaram a evocação de uma desfolhada, 
revisitando várias regiões do país de onde são oriundos e recordando episódios 
de tempos já passados. Momentos recordados com canções bem conhecidas 
de todos e cantadas por todos os presentes no Centro Cultural de Moscavide, 
sempre sobre o mote da alegria e da boa disposição dos actores e da sua direc-
tora M.ª Salomé Guerreiro. 

Na assistência esteve também a Senhora Presidente da Junta de Freguesia, 
Dra. Manuela Dias, e dois representantes do pelouro da Cultura da Câmara 
Municipal de Loures, que participaram e aplaudiram entusiasticamente o Grupo 
de Teatro. 
Em Março, o Grupo de Teatro Musical da Portela levou também a sua alegria à 
Mansão Santa Maria de Marvila, da Fundação D. Pedro IV, e ao Departamento 
de Acolhimento e Apoio ao Idoso da Fundação CEBI, em Alverca, tornando mais 
felizes as tardes dos utentes destas instituições.

DESPORTO, CULTURA E LAZER - SAIA DE CASA!

A Feira “Coisas e… Loisas”  
está de volta à Portela 

Com o regresso do bom tempo, no mês de Março, e 
a pedido dos Portelenses, regressa também a Fei-
ra “Coisas e… Loisas” à Rotunda Nuno Rodrigues 
dos Santos, na Portela. Ao primeiro e terceiro sába-
dos de cada mês, regressam também os habituais 
feirantes e os diversos produtos de artesanato ur-
bano e agrícolas que tanto agradam a todos quantos 
visitam a nossa feira.
Não falte às próximas feiras! Esperamos por si!

Moscavidenses e Portelen-
ses divertem-se n‘”A Repú-
blica das Bananas” 

No passado dia 30 de Março, a Junta de Freguesia 

organizou uma ida à Revista Musical “A República 
das Bananas”, de Filipe La Féria, peça que conta já 
com cerca de 7 meses de lotação esgotada no Tea-
tro Politeama, em Lisboa. Os participantes puderam 
assistir às brilhantes interpretações de Rita Ribeiro 
e José Raposo satirizando o Portugal de hoje e os 
últimos acontecimentos do ano transacto. Momentos 
de boa disposição que agradaram a todos os pre-
sentes. 
Esperamos por si no próximo passeio! Saia de casa 
e divirta-se connosco! 

Internet gratuita na Sala de 
Convivio da Sede da Junta de 
Freguesia
A Junta de Freguesia tem agora à disposição dos 
seus fregueses Internet gratuita na Sala de Convívio 
da sua sede, na Portela. A qualquer momento, e des-
de que traga o seu computador pessoal ou telemó- 
vel, pode aceder à Internet sem ter de o fazer sozinho 
em casa. Venha até à Junta de Freguesia, conviva 
com outras pessoas e aproveite para navegar na In-
ternet! A Sala de Convívio é sua. Está aberta de 2.ª 
a 6.ª feira, entre as 10h00 e as 17h00. Saia de casa 
e venha partilhar momentos agradáveis.

Venha aprender a restaurar 
e reciclar mobilias e peças 
antigas 
Dando continuidade a um projecto antigo, a Junta de 
Freguesia tem à sua disposição uma Oficina de Res-
tauro e Reciclagem de Mobílias e Peças Antigas, a 
funcionar na sede da Junta de Freguesia. Pretende-
se com este projecto proporcionar a ocupação de 
tempos livres dos fregueses através da aprendi-
zagem de processos de restauro devidamente apoi-
ados por pessoas qualificadas para o efeito. As au-
las acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras.
Se tem interesse por estas matérias, se tem peças 

que queira restaurar e/ou reciclar, não deixe de se 
informar nos nossos serviços de Secretaria. Junte-
se a nós e junte o convívio à sua formação pessoal.

Freixo dos “Caminheiros da 
Portela” já tem placa identi-
ficativa

O freixo da Rua dos Escritores, plantado aquando 
da comemoração do 28.º aniversário dos Caminhei-
ros da Portela – Clube da Natureza, já está devida-
mente identificado. No passado dia 23 de Março, foi 
inaugurada a placa que assinala aquele momento 
– a árvore foi plantada em 2010 pelos Caminheiros 
da Portela e pela Senhora Presidente da Junta de 
Freguesia, Dra. Manuela Dias.

Passeio de Cicloturismo de 
Moscavide - A prova voltou a 
animar a Vila
Realizou-se no dia 3 de Abril o 24.º Passeio de Ciclo-
turismo de Moscavide. A prova que teve partida e 
chegada do Jardim Público de Moscavide, passou 
por várias freguesias do concelho de Loures e Vila 
Franca de Xira, contou com o apoio logístico da 
Junta de Freguesia, que também financiou a PSP 
necessária para regularizar o trânsito ao longo de 
todo o percurso.

Grupo de Teatro Musical da Portela assinala Dia Mundial do Teatro 
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RECOMENDAÇÕES GERAIS:
• Oferecer os alimentos com colher, de modo a promover a mastigação e deixar a criança explorar os alimentos com as mãos.
• Procurar transformar a refeição num momento agradável, minimizando distrações (não ligar a TV, nem dar brinquedos).
• Encorajar a criança a comer mas sem forçar, respeitando os sinais de fome e saciedade.
• Dar a provar várias texturas, sabores e consistência (a habituação a novas texturas é mais fácil até aos 10 meses e a novos sabores até aos 2/3 anos).

Se ocorrer rejeição de algum alimento devem procurar-se outras combinações e texturas e não desistir pois, por vezes, é necessário oferecer o alimento mais de 
10 vezes para o bebé o aceitar.

• Oferecer sempre ÁGUA, várias vezes ao dia, após o início da diversificação alimentar.
• Não oferecer sumos, chá, café, doces ou alimentos salgados!
• Preferir legumes frescos e fruta da época.
 
• A partir dos 12 meses deverá incluir-se na alimentação da família, procurando que todos façam uma alimentação saudável, pois o exemplo é 

a melhor forma de aprendizagem.

Se tiver dúvidas consulte o seu médico! Estas são apenas orientações que deverão se adaptadas a cada caso.
Dra. Andréa Antunes e Dra. Inês Vinga

A alimentação nos primeiros anos de vida é fundamental no crescimento e desenvolvimento saudável do bebé. 
Idealmente, o aleitamento materno deverá ser exclusivo até aos 6 meses de idade. A passagem para uma alimentação semissólida e, posteriormente, sólida 
denomina-se diversificação alimentar e deverá ter início na altura em que o bebé começa a ter capacidade de mastigar, deglutir e digerir outros alimentos além 
do leite, o que, habitualmente ocorre entre os 4-6 meses (sempre segundo aconselhamento médico).
No momento de introdução de novos alimentos é fundamental seguir algumas orientações gerais. Ressalva-se, contudo, que não existem normas rígidas e que 
plano pode e deve ser adaptado com o seu Médico de Família ou Pediatra.

 

 

A USF informa
Alimentação no 1º ano de vida

Caldo de Legumes: iniciar com um puré pouco consistente com 
2/3 ingredientes (batata+cenoura+curgete). Sem sal. 
Adicionar uma colher de chá de azeite cru no final da cozedura.
Introduzir outros legumes (abóbora, brócolos, couve-flor, alho-
francês, batata-doce, alface, cebola) um de cada vez, com inter-
valo de 3 dias. 

Farinha Láctea / não Láctea: 35 a 50g por refeição, preparadas 
de acordo com as indicações do fabricante (as lácteas devem ser 
preparadas com água e as não lácteas com leite). Sem adicionar 
açúcar. Sem glúten até aos 6 meses. 
A papa deve ser reservada a uma refeição diária no máximo.

OU
Pão e bolachas: a partir do 7º 
mês pode fazer-se açorda ou 
farinha de pau/mandioca. Oca-
sionalmente pode dar-se 1 bola-
cha (tipo maria) e uma peça de 
fruta em vez de papa.

Leguminosas: 1º feijão-frade e 
lentilha, demolhados, iniciando 

com pequenas porções. Depois, ervi-
lha, grão, feijão.

4/6 Meses 6/7 Meses 8 Meses 9/11 Meses

NOTAS IMPORTANTES:
• Os seguintes alimentos só deverão ser introduzidos após os 12 meses:

o Espinafre, nabo, nabiça, beterraba e aipo 
o Morango, amora, Kiwi e maracujá 
o Leite de vaca

• Salmão só após os 10 meses e em pequena quantidade (15g)
• Clara do ovo só depois dos 11 meses ou aos 24 meses se história de 

alergia

Fruta: após a adaptação à farinha 
ou puré de legumes.  
Iniciar com maçã, pêra ou ba-
nana. De preferência fresca e 
crua (ralada ou triturada).
Evitar boiões. Não misturar frutas.

Carne e peixe: iniciar com 10g e aumen-
tar progressivamente até 25-30g/dia. Sem 
gordura. 4x carne e 3x peixe por semana.

Carne: iniciar com frango, peru 
ou coelho. Depois gradualmente 
introduzir outros sabores (bor-
rego, avestruz).
Peixe: pescada, linguado, solha, 
faneca.

Gema de ovo: inician-
do com ½ gema/re-
feição por semana du-
rante 3 semanas e só 
depois 1 gema inteira/
refeição por semana 
(no máximo 2 por se-
mana).

Iogurte natural, sem 
aromas, sem adição 
de açúcar, sem natas. 
Ao lanche e não 
como sobreme-
sa.

6 meses                                                                                                   10 meses

Rua Adão Manuel Ramos Barata - 1885-100 Moscavide
Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Moscavide: 219 449 210 - USF Tejo: 219 449 190 - CATUS: 219 449 210
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• Colocação de pilaretes em diversos locais da 
Portela

• Reparação de pilaretes na Rua Diogo Cão, na 
Portela

• Reposição de massa asfáltica na Rua do Brasil 
e junto à rotunda dos Bombeiros Voluntários de 
Moscavide e Portela 

• Reparação de placa toponímica da Rua Eça de 
Queirós

• Conclusão da obra de colocação de novos pilare-
tes em vários locais da Portela

• Reparações diversas nas instalações da sede da 
Junta de Freguesia, na Portela

• Reposição de calçada em vários locais da Portela
• Pintura de pilaretes na Rua do Armistício, na Vila 

de Moscavide
• Colocação de pilaretes em vários locais da Vila 

de Moscavide
• Reparação de calçada em vários locais da Vila 

de Moscavide
• Colocação de massa asfáltica em vários locais da 

Vila de Moscavide

• Reparação do telhado do Mercado “Casal dos 
Marcos” na Vila de Moscavide

• Pintura de baias na Rua Casal dos Marcos, na 
Vila de Moscavide

• Reparação de calçada em vários locais da Vila 
de Moscavide

• Obras e manutenções diversas no Centro Cultu-
ral de Moscavide

• Inicio das obras no palco do Jardim Público de 
Moscavide

E as obras de melhoramento e requalificação continuam:

MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS, ESPAÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTO URBANO

Percurso ciclável  Moscavide – Portela – Sacavém em discussão 
Decorreu no dia 9 de Março, na sede da Junta de 
Freguesia, a discussão pública do projecto relati-
vo à implementação do percurso ciclável que liga-
rá Sacavém à estação do metropolitano da Vila de 
Moscavide, passando pela Portela. A sessão con-
tou com a presença da Senhora Presidente da Jun-
ta de Freguesia, Dra. Manuela Dias, dos Senhores 
Presidente e Vice-Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, Dr. Bernardino Soares e Dr. Paulo Pi-
teira, do Senhor Vereador Dr. Fernando Costa, e 
de Técnicos responsáveis pela apresentação do 
projecto.
A proposta agora apresentada contempla um per-
curso ciclável com uma extensão de cerca de 
2,6Km, que pretende facilitar a adopção da bicicleta 
como modo de transporte quotidiano, conciliando a 
sua utilização com a rede de transportes públicos 
existente e, paralelamente, promover o lazer e o 
recreio.
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A Portela é um Jardim - Ajude-nos a cuidar dela!



Saia de Casa
Junta de Freguesia

 

Polícia de Segurança Pública
Tels: (+351) 217 654 375 | 219498 260 | 217 654 242
 
Bombeiros Voluntários de Moscavide e Portela
Geral: (+351) 219 458 640
Tels: (+351) 925 417 354 | 935 141 272 | 919 312 801

Nº Verde da Protecção Civíl
(Antendimento 24 horas): (+351) 800 966 122

Praças de Taxis
Loures: (+351) 219 416 666 | 919 416 666 | 939 416 666 | 969 416 666
Lisboa: (+351) 217 932 756 | 919 780 000 | 937 932 756 

Igreja Paroquial de Sto. António de Moscavide – 219 442 067
Igreja de Cristo-Rei da Portela – 219 443 724

Alerta aos Condomínios 
“Toque de campainha não deve significar abertura de porta!... desconfie 
sempre e proteja-se a si e aos seus bens”;
O abrir da porta principal dos prédios e da sua casa a pessoas estra-
nhas tem originado alguns furtos na Portela, NÃO ABRA!
Linha da Juventude – 707 203 030
Sexualidade em Linha (Instituto Português do Desporto e Juventude / 
Associação para o Planeamento da Família) –  808 222 003

Recolha de Monos
Recorra aos serviços promovidos pela Junta de Freguesia soli-
citando informações na secretaria da Sede  da  Junta  de  Fre-
guesia, ou em Moscavide. Não deposite monos no passeio públi-
co antes de informar a Junta de Freguesia. Os passeios públicos 
devem estar desocupados para melhorar a circulação das pessoas. 
Contactos: Sede da Junta de Freguesia: ..............219 446 417
                  Delegação da Junta de Freguesia:.……219 458 670

DESTAQUE:

Portela 
• 15/05: II Légua Urbana da Portela
• 25/05: XII Festival de Ginástica da Portela – 18h00 (Jardim Almeida Garrett)
• Mensalmente ao 1.º e 3.º sábados: Feira “Coisas e… Loisas” – 
  10h00 às 14h00 (Rot. Nuno Rodrigues dos Santos, junto às piscinas)

Sede da Junta de Freguesia
• Primeiras 2.ª e 3.ª feiras do mês: Workshop “Pintura em Porcelana” – ao 
   longo do dia
• 2.ª, 4.ª e 6.ª feira: Workshop “Aprender Conservação, Restauro e 
  Reciclagem de Mobiliário” – 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00
• 3.ª e 5.ª feira: Ensaios Grupo de Teatro Musical da Portela – 15h00 às 
  18h00
• 3.ª e 5.ª feira: Reforma Activa – 09h15 às 10h00 / 10h00 às 10h45
• Sábados: Sábados em Movimento – 10h00

Jardim Público de Moscavide
• 27 a 29: III Feira dos Saberes & Sabores

Centro Cultural de Moscavide
• 30/04: Concerto “Liberdade”, no âmbito das comemorações do 25 de Abril
  de 1974 – 18h00
• 21/05: I Encontro de Fado Amador da Vila de Moscavide - 16h00
• Mensalmente à 1.ª 4.ª feira: Sessões de Cinema Português – 15h00
• 5.ª e 6.ª feira: Aulas Clube do Palco – 18h00 às 19h00
• Gabinete de Apoio à Juventude: 2.ª a 6.ª feira, 15h00 às 19h00; 
   sábado: 10h00 às 13h00

Casa da Cultura José Afonso
• 2.ª a sábado: Aulas Associação de Dança de Moscavide – vários horários
• 2.ª e 4.ª feira: Aulas Grupo de Ginástica “Terceiras Primaveras” – 09h00 às  
  10h00
• 4.ª feira: Aulas de Concertina – 10h15 às 12h00

Centro de Dia Social e Comunitário da Junta de 
Freguesia 
• 17/04: Baile Sénior – 15h00 às 18h00
• 15/05: Baile Sénior – 15h00 às 18h00
• 3.ª feira: Aulas de Cavaquinho – 10h00 às 11h00
• Sábados: Mexa-se a Dançar – 10h00 às 11h30

VAI ACONTECER!...
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Contactos Úteis

Facebook
Junta de Freguesia de Moscavide e Portela

Twitter
jfmoscavideport

Youtube
moscavideportela

Site
www.jf-moscavideportela.pt 
E-mail: 
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A apresentação da peça ficou 
a cargo de Paula Teixeira, 
cantora e intérprete de língua 
gestual, e que já tantas vezes 
colaborou com o Elo Social e 
de Rui Vasconcelos, gestor de 
eventos e colaborador no Elo 
Social na área da Animação 
Sócio Cultural, especificamente 
na vertente musical. Na sua 
apresentação, salientaram o 
facto da arte actuar como uma 
ferramenta para a inclusão. 
Isto significa, nas palavras de 
António Martins, director geral 
da Instituição e encenador da 
peça, que “diagnosticado o 
potencial destas pessoas, as 
suas aptidões são valorizadas 
de forma especial e privilegiada; 
a expressão de sentimentos, 
gestos, mímica, a espontanei-
dade e naturalidade dos mes-
mos, permitem dar-lhes visibi-
lidade, notoriedade e acima de 
tudo mostrar que são capazes”.
Também subiu ao palco a 
Presidente da Instituição, Maria 
de Lurdes Carvalho, agrade-
cendo à equipa do cinema São 
Jorge e à EGEAC e referin-
do que “a produção é fruto de 
um trabalho global e colecti-
vo que mobilizou toda a insti-
tuição e famílias, envolvendo 
cerca de 120 pessoas – ence-
nação, guarda roupa, cená-
rios, criação de vozes, serviços 
administrativos, entre outros”. 
Esta Instituição Particular de 
Solidariedade Social presta 
apoio a 103 pessoas portado-
ras de deficiência mental, nas 
valências de formação, empre-
go, apoio ocupacional e apoio 
residencial, tendo como grande 
objectivo promover a sua inclu-
são social e qualidade de vida. 
Neste sentido, a Presidente 
salientou ainda a “importância 
de manter os utentes activos 
em actividades ocupacionais, 
no seio de empresas, através 
do trabalho, cultura, desporto 
e lazer e, simultaneamente, a 
necessidade de apoiar e fortale-
cer as estruturas das diferentes 
respostas sociais”. 
Entre o público estava tam-
bém a Secretária de Estado 
da Inclusão das Pessoas com 
Deficiência, Ana Sofia Antunes. 
Os apresentadores, no agra-
decimento pela sua presença, 
realçaram o facto de estarem a 
percorrer o País na descoberta 
destas iniciativas, com o objecti-
vo de melhor compreender esta 
realidade através da observa-
ção das mesmas in loco. 
O impacto que a exibição de 
2014 produziu nos actores e a 
resposta positiva dos espec-

tadores levou à reposição do 
espectáculo. Segundo António 
Martins, “trata-se de uma peça 
simplificada da obra dramáti-
ca de Armando Martins Janeira 
“Linda Inês ou o Grande 
Desvairo” (2005), na qual houve 
o cuidado de manter o seu 
enredo trágico-amoroso sal-
vaguardando o essencial da 
obra, adaptando a encenação 
às especificidades dos actores. 
Foram recrutados intérpretes 
para cada personagem, que 
emprestaram a sua voz a cada 
actor. Seleccionámos cuidado-
samente os temas musicais e 
produzimos o documento de 
apoio à encenação”. De referir 
ainda que a encenação tam-
bém esteve a cargo da monitora 
Isabel Cruz, tendo decorrido os 
ensaios no ginásio da institui-
ção.
No palco com um cenário muito 
bonito e vários jogos de luzes, 
os actores com um guarda-rou-
pa digno de época, conquista-
ram o público através dos seus 
gestos e expressões que deram 
vida a um romance intemporal, 
baseado na eterna paixão entre 
o príncipe D. Pedro e a bela 
Dama da Corte Inês de Castro. 
A sua representação foi plena 
de emoção, comovendo pela 
paixão dolorosa que os uniu 
e transmitindo na perfeição a 
força do ódio e do conflito de 
interesses que os dividiu, cul-
minando num fim trágico com 
sede de justiça. 
No guião da peça cada momen-
to é único e vivido como se fosse 
o mais importante de todos. 
São duas horas de espectá-
culo intensas e preenchidas 
de variadíssimos sentimentos, 
que culminam com o público 
a aplaudir os actores e toda a 
equipa de pé. Aplauso mereci-
do pelo empenho, desempenho 
e entrega, a um projecto que 
promove a mudança, aposta no 
desenvolvimento e auto-deter-
minação das pessoas com defi-
ciência. 

No fim do espectáculo, António 
Martins afirmou ser “um privilé-
gio estar à frente deste elenco 
de actores e do respectivo pro-
jecto, fruto do trabalho e empe-
nho de toda a equipa.” 
As peças de teatro de maior 
dimensão que o Elo Social tem 
vindo a apresentar, não só na 
sala do Cinema São Jorge, mas 
também no Coliseu de Lisboa, 
surgiram em torno das expres-
sões dramáticas e corporais 
que começaram a ser desenvol-
vidas em pequenas actuações 

realizadas na altura do Natal, 
no seio da própria instituição. 
Futuramente, o Elo Social pre-
tende produzir peças de menor 
dimensão, que integrem um 
número de actores mais redu-
zido bem como toda a logística 
envolvente, de forma a que a 
mobilização de recursos seja 
mais fácil e ajustada às condi-
ções que dispõem, para pode-
rem disseminar as peças pelas 
escolas e em locais vários, não 
se confinando a Lisboa. Este 
objectivo pretende ir ao encon-
tro de várias solicitações de 
todo o País, que o Elo Social 
tem recebido para apresentar 
as suas peças.

Patrícia Carretas

No passado dia 22 de Março, pelas 21 horas, o Elo Social levou novamente a cena a peça de teatro “Pedro e Inês”, cujo elenco é 
composto por 70 actores, com deficiência intelectual e multideficiência. À semelhança do que aconteceu em 2014, a mesma sala do 
cinema São Jorge, esgotou.

Sempre a surpreender
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 DO SEU AUTOMÓVELCUIDAMOS
www.autoindia.pt

Pack Revisão Simples
Campanha para viaturas com mais de 8 anos:

Mão de obra Óleo do motor Filtro de óleo 
Check-Up a 36 pontos da sua viatura

Automóveis
     1500CC
GASOLINA

79.9079.90€€ 86.9086.90€€

Automóveis
      1500CC

DIESEL

108.90108.90€€

Automóveis
             1500CC 

DIESEL

119.90119.90€€

Automóveis
              1500CC 
COMERCIAIS

LINHA DE APOIO
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Há 40 anos nasceu uma associa-
ção, fundada por residentes de 
Moscavide, que criou a Creche 
Popular, um espaço destinado a 
cuidar de crianças a partir dos 3 
meses durante o horário de tra-
balho dos pais.
Desde essa altura a Crevide tem 
desenvolvido respostas sociais 
de infância e juventude, projec-
tos na área social que apoiam 
famílias em diferentes fases da 
sua vida e tem em preparação 
muito mais, com especial ênfa-
se nas áreas da deficiência e 
da incapacidade, com respostas 
para crianças, jovens, adultos e 
idosos.
A Crevide é uma organização 
sempre renovada, com projectos 
de excelência e inovadores, que 
procura continuamente a melho-
ria e as respostas mais adequa-
das aos momentos que vivem as 
populações que serve.
Nestes 40 anos de história, nos 
quais os portugueses passaram 
por tantos períodos de carên-
cia e alguns de abundância, de 
alteração demográfica, de acolhi-
mento de imigrantes, a Crevide 
mostrou ser uma instituição de 
confiança, sempre presente e 
que soube responder com pron-
tidão aos desafios que as popu-
lações enfrentaram, Apoiando 
e Ensinando a quem de nós 
precisou e procurou. A Crevide 
tornou-se uma Instituição de refe-
rência, que integra e representa 
as organizações da área social 
nos concelhos onde actua, inte-
grando também a Direção da 
União de IPSS dos Distrito de 
Lisboa.

Presente

Actualmente a Crevide está pre-
sente em Loures, Lisboa e Mafra, 
com as suas actividades organi-
zadas pelas áreas Júnior, Sénior, 
Deficiência e Social.
Na área Júnior conta com espa-
ços para um total de 278 crian-
ças, organizadas por 20 salas 
para as diferentes faixas etárias, 

as Creches, o Jardim Infantil (pré
-escolar) e o CATL (Centro de 
Actividades e Tempos Livres).
A área Júnior acompanha as 
crianças desde os 3 meses aos 
12 anos, com um projecto edu-
cativo de excelência, que respei-
tando a individualidade de cada 
criança, desenvolve e promove 
competências e capacidades, 
numa vertente de estimular o 
empreendedorismo para prepa-
rar as próximas gerações como 
futuros líderes. Este projecto 
educativo aplica-se às várias ida-
des, desde o berçário, passando 
pelas salas de creche e pré-esco-
lar e terminando no CATL.
Na área Sénior a Crevide procura 
respostas que permitam aumen-
tar a autonomia do idoso e a 
permanência na sua habitação, 
retardando o recurso a lares ou 
outras formas de internamento 
em instituições para idosos, pro-
movendo soluções para o enve-
lhecimento da nossa população.
Além de projectos intergeracio-
nais inseridos no programa da 
Crevide Mestres e Miúdos, onde 
os mais idosos fornecem saber 
e conhecimento às crianças e 
as crianças dão alegria e movi-
mentação a um dia a dia que não 
pode ser monótono. A Crevide 
tem em preparação um Serviço  
de Apoio Domiciliário (SAD) para 
servir a população de Moscavide 
e Portela, uma das mais enve-
lhecidas do concelho de Loures. 
Este nosso SAD será uma res-
posta inovadora e profissional, 
com a relevância do afecto e da 
humanidade que caracteriza todo 
o nosso restante trabalho.
A Área da Deficiência responde 
à incapacidade das pessoas, que 
nasceram ou que fruto de doen-
ça ou acidente têm capacidades 
diminuídas. Para tal um quadro 
de terapeutas e psicólogos tra-
balha no sentido de estimular, 
corrigir e desenvolver as capaci-
dades, promovendo a integração 
social e, sempre que possível, 
procurando uma via profissio-
nalizante adequada às pessoas 

apoiadas. 
As respostas que a Crevide está 
a preparar nesta área enqua-
dram-se em estabelecimentos de 
ensino especial, apoios articula-
dos com escolas de referência 
e com as famílias, em vertentes 
tão variadas quanto as da saúde, 
legais, familiares e sempre pro-
curando a inclusão.

Social

Na área Social, uma área que 
norteia sempre a nossa actua-
ção, a Crevide dispõe de serviços 
que asseguram os apoios bási-
cos a famílias ou a pessoas iso-
ladas. É o caso da Troka-Trapos, 
a nossa loja solidária que recorre 
a donativos de bens para redis-
tribuir roupas e calçados, livros, 
brinquedos, manuais escolares, 
mobiliário, produtos de limpeza 
e de higiene pessoal a quem 
está em situação de fragilidade 
económica.
Também para as pessoas e 
famílias que se encontram em 
situação de carência econó-
mica, a Crevide desenvolveu 
o Take-Away Social em 2011. 

Aumentando o período de funcio-
namento das nossas cozinhas, 
começámos a produzir mais 
refeições, assegurando apoio ali-
mentar a famílias que estavam 
a ser apanhadas no turbilhão da 
crise económica que se abatia 
sobre Portugal. Posteriormente, 
a Crevide viu reforçado o esfor-
ço com a criação de cantinas 
sociais pela Segurança Social. 
Actualmente durante todos os 
dias do ano, incluindo feriados 
e fins-de-semana, confecciona-
mos e entregamos uma refei-
ção completa e equilibrada a 140 
pessoas.
Realizamos actividades culturais, 
como as noites de fados, activi-
dades ao ar livre como as cami-
nhadas em família, actividades 
científicas como as Jornadas do 
Envelhecimento em Meio Urbano, 
workshops de informação, como 
os de alimentação saudável, de 
educação infantil, de gestão de 
finanças pessoais, ou de segu-
rança rodoviária, dádivas de san-
gue, recolhas de bens e um sem 
número de festas e momentos de 
convívio, passeios e visitas para 
os nossos apoiados.

Temos permanentemente activos 
programas de voluntariado para 
receber contributos de quem 
tem sentido de responsabilidade 
social e quer, e pode, contribuir 
com o seu tempo e com as suas 
competências.
A Crevide é uma IPSS, com 
protocolos de cooperação com 
a Segurança Social para algu-
mas das respostas que oferece. 
Com um sistema de Gestão da 
Qualidade baseado na Norma 
ISO 9001 e com uma compo-
nente de comunicação clara e 
transparente. No site www.cre-
vide.pt pode o leitor encontrar 
muito mais informação sobre 
quem somos, o que fazemos e 
como desenvolvemos os apoios 
sociais.
Conte com a Crevide e procu-
re-nos. Seja para crianças, seja 
para apoios a idosos ou pessoas 
com deficiência, temos as res-
postas certas!

CONTACTOS:
www.crevide.pt
geral@crevide.pt
219446086

CREVIDE
desde 1976 a apoiar e ensinar





16 MP CULTURA

The times they are a-changin

Aos 69 anos, Iggy Pop um dos 
maiores ícones vivos do rock 
n’roll, regressará a Portugal no 
dia 15 de Julho para actuar no 
Festival Super Bock, Super Rock. 
Concerto aguardado com expec-
tativa deste veterano, igualmente 
considerado, pai do punk e, já 
agora, do stage diving.
Na sua primeira banda, The 
Iguanas, era baterista e iguana 
foi o nome de palco pelo qual 
ficou conhecido.
Nos Stooges, influenciados pelos 
MC5, assumiu funções de voca-
lista com concertos alucinantes 
que frequentemente recorriam 
a automutilação e utilização de 
eletrodomésticos como instru-
mentos. Os Stooges editaram 
o homónimo álbum estreia em 
1969, com produção de John 

Cale dos Velvet Underground, 
mas apesar de alguns clássi-
cos incluídos neste e no trabalho 
seguinte “Fun House”, os fra-
cos resultados comerciais e, as 
cada vez mais visíveis incursões 
no mundo das drogas pesadas, 
levaram ao fim do contrato com a 
editora Elektra. É aqui que entra 
David Bowie, um fã convicto dos 
Stooges, quando através do seu 
management convida Iggy Pop 
a mudar-se para Londres, em 
busca de um novo rumo para a 
banda. “Raw Power”, editado em 
1973 pela Columbia Records, 3º 
álbum dos Stooges, misturado 
por David Bowie, foi criado com 
intenção de ser explosivo e deto-
nador. No entanto os resultados 
continuariam aquém do esperado 
e o regresso ao mundo das dro-

gas duras acabou por precipitar 
o final da banda. De novo David 
Bowie pega literalmente na mão 
de Iggy Pop, após internamento 
para desintoxicação deste em 
Los Angeles e oferece-lhe um 
lugar na sua banda e, mais tarde, 
acaba mesmo por o ajudar no 
lançamento da sua carreira a 
solo, quando ambos se mudam 
para Berlim. David Bowie pro-
duz e escreve em co-autoria os 
temas de “The Idiot” e “Lust for 
life”, clássicos absolutos da car-
reira de Iggy Pop e decisivos 
para a sua futura, triunfante e 
longa carreira do rocker.
O recente “Post Pop Depression” 
editado no dia 18 de março passa-
do é um excelente trabalho. Uma 
imprensa musical excitada com 
a colaboração de Josh Homme, 

dos Queens of the Stone Age, 
acabou por ser surpreendida com 
o quase tributo semi-consciente 
de Iggy Pop ao amigo Bowie, tal 
é a evocação aos seus primeiros 
trabalhos e, nesse sentido, é tam-
bém ele um quase premonitório 
disco. Apesar de ser editado dois 
meses após a morte de Bowie, 
foi gravado quando ainda não 
tinham sido tornados públicos os 
seus problemas de saúde. “Post 
Pop Depression” é um álbum 
arrojado, onde Josh Homme com 
a secção rítmica da banda criam 
uma textura forte e musculada, 
adequada aos textos de Iggy Pop 
e o estilo de Homme se eviden-
cia de forma bem diferente da 
dos anteriores produtores de Iggy 
Pop, por vezes a remeter para a 
abordagem de David Bowie dos 

tempos de Berlim mas com uma 
identidade sónica distinta. Tudo 
isto decorre ao longo do disco 
com uma naturalidade impressio-
nante e, sobretudo, convincente 
para quem como Iggy Pop já 
deixou no ar, poderia ser este o 
seu último trabalho.
Mas uma iguana destas, e em 
aparente boa condição física, 
pode continuar a surpreender 
quando menos se espera.
Para já a confirmar dentro de 
3 meses em Lisboa, o pode-
rio do rocker Iggy Pop ao vivo. 
Temas em destaque de “Post 
Pop Depression”:
“Gardenia”, “American Valhalla” e 
“Paraguay”

João Alexandre
Músico e Autor

Iggy Pop
Post Pop Depression

A CANTICORUM - Associação de 
Amadores de Música sediada na Portela, 
comemorou o seu 1º aniversário com um 
Concerto que se realizou no dia 20 de 
Março n´A Casa da Cidade, na Urbanização 
Jardins do Cristo Rei.
Além do Grupo Coral da Portela, agora 
integrado na Associação, actuaram os 
GuitarDrums, orquestra de Guitarras, de 
Vila Franca de Xira.
Os dois grupos encantaram a numero-
sa assistência, onde se encontravam 
Bernardino Soares, presidente da Câmara 

Municipal de Loures e Paula Vera Cruz, em 
representação da Junta de Freguesia de 
Moscavide e Portela.
Em solidariedade com a acção de assis-
tência do Banco Empreendedor da Cidade, 
público e artistas encheram várias caixas 
com produtos alimentares que serão distri-
buídos a familias carenciadas.
A CANTICORUM prepara já para os pró-
ximos meses novas actuações do Grupo 
Coral da Portela, para continuar a levar a 
música ao convívio de todos os vizinhos do 
Concelho.

CANTICORUM de parabéns
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O Artigo 2.º, número 2.º, da 
Lei 20/2004 de 5 de Junho, 
define o Dirigente Associativo 
Voluntário, como o indiví-
duo que exerce funções de 
Direcção executiva em regime 
de gratuitidade, em qualquer 
associação que não tenha 
por fim o lucro económico dos 
associados ou da associação.
Poucos serão os Dirigentes 
Associativos que se enqua-
dram nesta definição, pois 
poucos serão os que, efetiva-
mente exercem os seus car-
gos em verdadeiro regime de 
gratuitidade. 
Gratuidade significa, segun-
do o dicionário de Língua 
Portuguesa, aquilo que é grá-
tis, aquilo que não se paga. 
E portanto, o exercício de um 
cargo de Dirigente Associativo 
de forma gratuita implica o seu 
exercício sem nenhuma com-
pensação seja em dinheiro, em 

espécie, ou outra. 
Ora, se é verdade que as 
Associações, na maior parte 
dos casos, nada pagam aos 
seus dirigentes, já não é ver-
dade que estes, na sua maio-
ria, nada recebam em troca. 
Podem não receber dinheiro, 
mas recebem outros benefí-
cios! 
Na verdade, se olharmos para 
as Associações que conhece-
mos, quer de índole local, quer 
de índole nacional, verificamos 
que na maior parte dos casos, 
os Dirigentes Associativos 
usam o cargo que desempe-
nham em proveito próprio, para 
se auto–promoverem, para 
obterem poder, contactos, visi-
bilidade e outras regalias da 
mais variada ordem e, por isso, 
digo que a maior parte dos diri-
gentes não exerce o seu cargo 
de forma gratuita.
Mas felizmente há quem ainda 

desempenhe o cargo segundo 
a definição legal. Com efeito. 
No passado dia 8 de Março 
(dia internacional da mulher) 
tive o prazer e o privilégio 
de assistir a uma simbóli-
ca homenagem, feita pelo 
Comitê Olímpico Português 
a 16 mulheres que deram a 
sua vida ao desporto e muitas 
delas ao Associativismo. 
A maior parte delas não conhe-
cia, mas uma delas, honra o 
Special Olympics com a Vice – 
Presidência da Direcção e com 
a chefia das nossas delega-
ções a todos os jogos mundiais 
até 2015. 
Falo da Professora Regina 
Mirandela da Costa, diversas 
vezes campeã nacional de 
basquetebol e uma referên-
cia da modalidade, na qual 
foi também dirigente, uma das 
primeiras mulheres a exer-
cer cargos de direcção técni-

ca na Administração Pública 
Desportiva, membro cooptado 
do Comitê Olímpico Português 
entre 1985 e 1988 e ainda 
representante de Portugal em 
diversos organismos interna-
cionais, nomeadamente no 
Conselho da Europa. 
Mas a sua maior virtude e 
qualidade é a sua humilda-
de, que não obstante o inve-
jável curriculum que tem, faz 
com que oiça e respeite todas 
as opiniões, com que abrace 
as opiniões e as ideias dos 
outros, actuando sempre com 
elevado desinteresse pessoal 
e desinteresse por qualquer 
tipo de protagonismo.
A ela presto nestas linhas a 
minha singela homenagem, 
em nome de toda a Direcção 
do Special Olympics Portugal.
Obrigado Regina, por tudo o 
que nos ensina diariamente!

Caros leitores

Rui Rego
Advogado
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Caitlyn Jenner, antigamente 
conhecida por Bruce Jenner, 
anunciou publicamente em 
2015, aos 65 anos, numa edi-
ção da revista Vanity Fair, que 
desde cedo na sua infância 
se sente mulher. Este acto 
marcou o início da tomada de 
palco pelo tema da transexua-
lidade (ou, como eu usaria pre-
ferencialmente, das pessoas 
transexo), no âmbito da luta 
dos direitos civis na cultura 
euroamericana. Em termos de 
visibilidade, um pouco à seme-
lhança de Ellen DeGeneres, 
quando assumiu ser lésbica, 
por via do seu programa de 
comédia, mas agora com um 
ambiente imensamente mais 
favorável do que em 1997.
Não sendo a primeira pessoa 
trans a assumir-se, o coming 
out de Jenner tornou-se mui-
tíssimo importante pelo seu 
mediatismo enquanto ex-mem-
bro da família Kardashian, no 
programa Keeping Up with 
the Kardashians e por ser ex-
-campeã olímpica de Decatlo, 
a competição desportiva mais 
completa e que levou a que, 
nos Jogos Olímpicos de Verão 
de 1976, fosse aclamada 
nos Estados Unidos, ainda 
enquanto Bruce, como o maior 
atleta do mundo. Caitlyn deu 
um passo extra inédito: apro-

veitando o seu contexto profis-
sional, decidiu fazer disso uma 
oportunidade para avançar no 
combate contra a discrimina-
ção das pessoas trans, através 
do género misto documentá-
rio/reality-show intitulado “I am 
Cait”, que vai já na segunda 
temporada no canal E!.
O mais interessante deste pro-
grama - uma forma óptima de 
conhecer melhor o tema - é 
que vemos Caitlyn ao vivo no 
processo de viver socialmente 
enquanto a mulher que sente 
ser e o confronto entre as suas 
origens, a sua prévia socia-
lização de género enquanto 
“homem”, a sua situação de 
privilégio e as suas ideias polí-
ticas com a diversidade de 
contextos, percursos e pes-
soas que são também trans. 
Caitlyn é em si uma oportu-
nidade de aprender e muito 
sobre questões de género e 
papéis de género – e numa 
aprendizagem que ela própria 
tem estado a fazer acompa-
nhando-se bem por mulheres 
trans históricas e do mundo da 
academia como Kate Bornstein 
e Jennifer Boylen. É num epi-
sódio que a vemos conhecer 
a frase de Simone Beauvoir, 
basilar para os estudos de 
género: “Não se nasce mulher, 
torna-se mulher”.

O ponto mais relevante é 
que a identidade de género 
e a expressão de género não 
estão, necessariamente, cor-
relacionadas – inclusive com 
orientação sexual. Um mito 
muito difícil de destruir, inte-
riorizado inclusive por profis-
sionais na área da saúde que 
prestam apoio a pessoas trans. 
O meu primeiro confronto real 
com este dado foi quando 
conheci, há mais de 15 anos 
atrás, um jovem trans que me 
revelou ser gay e a tristeza 
que lhe causava a rejeição por 
outros homens gay, “não trans” 
(ou cis – termo técnico adequa-
do), por transfobia. Mais tarde, 
num reencontro com um ex-
-colega de escola, também ele 
homem trans, o mesmo revela-
-me as dificuldades de “acei-
tação” que sentiu por parte da 
equipa que acompanhou o seu 
processo de reatribuição de 
sexo, porque é educador de 
infância. “Se tem uma vocação 
tipicamente feminina, não pode 
ser real que sente ser homem”, 
diziam-lhe. Uma mãe, recente-
mente, contava-me de forma 
algo leve, indicativa do seu 
grau de acolhimento positivo, 
que o filho (ou filha – já que 
a criança assim se identifica) 
era mais feminino do que ela 
própria, que não gostava de 

sapatos altos e maquiagem. 
Mas contava-me também que 
tinha alguma expectativa que a 
expressão – e por ora identida-
de - de género não normativa 
fosse indicativa, simplesmen-
te, que em adolescente e em 
adulto o filho revelará ser um 
homem gay. Não necessaria-
mente. 
Caitlyn é não só uma mulher 
trans que tem uma expres-
são de género não normativa 
para a convenção do que é 
“feminino”, afirmando que é 
uma “maria rapaz”, que gosta 
também de coisas tipicamente 
tidas como “masculinas” – que 
sempre gostou e não deixará 
de gostar - como se tem recu-
sado por ora a confrontar – em 
diálogos de mola por Jennifer 
Boylen - o facto de toda a vida 
ter-se sempre apaixonado só 
por mulheres poder significar 
que é… lésbica. Jenner diz 
que este não é um assunto 
relevante, porque não se vê a 
ter uma relação com alguém 
no futuro. Em nota humorís-
tica, sendo Jenner uma con-
servadora e votante do Partido 
Republicano, que demorou 
quase uma vida a assumir 
ser trans, compreende-se que 
assumir ser trans e lésbica 
possa ser por enquanto dema-
siado…

Rita Paulos
Directora da Casa Qui - Associação de 

Solidariedade Social

Um género de janela

Mulher Trans 
e “Maria Rapaz”

Os anjos não desistem

É um erro tremendo que se junte ou 
permaneça junto o que deve ficar 
separado. Assim, também, é um ter-
rível erro que se separe o que deve 
ficar junto.
É um excelente caminho o que une o 
que deve ser ligado, tão bom quanto 
a decisão de manter separadas as 
partes que não formam entre si uma 
unidade. 
O amor é sinceridade e caridade. Não 
devo fingir ser o que não sou, nem 
enganar-me pensando que o outro 
é quem não é, só porque não quero 
admitir que não somos compatíveis. 
Há caridade pura em dizer não a um 
amor impossível...
A perfeição não é a ausência de erros 
ou um cúmulo de virtudes. A nossa 
perfeição nasce de sermos incom-
pletos… mas de nos podermos com-
plementar, fazendo de dois eus... um 
nós... perfeito! Completo. 
Não. O amor não acontece nem se 
desvanece por um desencanto qual-
quer estranho à vontade. Decide-se a 
partir da honestidade dos que, apesar 
de virem de lugares distantes, resol-
vem unir os seus céus e elevar-se até 
lá pelo mesmo caminho.  
Pode partir de algo divino, mas não 
existe sem o compromisso e os ges-
tos concretos dos que decidem aceitar 
o dom e multiplicá-lo. Está ao alcance 
de todos, mas só poucos têm a cora-
gem, a paciência e a firmeza de alma 
que os torna dignos do maior de todos 
os dons, o dom de ser dom na vida 
do outro. Sem esperar nada em troca, 
mas recebendo sempre muito mais do 
que se merece… tantas vezes, quan-
do menos se merece… 
Um compromisso de amor é sempre 
uma decisão conjunta definitiva a que 
não pode faltar nenhuma das partes. 
Não unir o que é separado é um exce-
lente princípio.
Para além das dores e dos prazeres 
do dia-a-dia, deve prevalecer o que é 
mais elevado... unido o que deve estar 
unido e separado o que deve estar 
separado. 

José Luís Nunes Martins
Investigador
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O Parto Parte II

Continuando os textos sobre 
o parto apresento os restantes 
temas referentes à preparação 
para o parto. Nas próximas edi-
ções falarei do parto propriamen-
te dito e dos cuidados após o 
nascimento.

Maternidades públicas e 
privadas

O objectivo do parto em meio 
hospitalar é poder recorrer a 
recursos especializados numa 
urgência ou emergência obstétri-
ca e tal só é possível se houver 
pessoal especializado com muita 
prática clínica e equipamentos 
adequados. 
Se é vigiada num centro de saúde 
será referenciada à maternidade 
da área geográfica no fim da gra-
videz e caso entre em trabalho 
de parto antes de ir à consulta 
hospitalar de obstetrícia é a este 
hospital que se deve dirigir. Se 
a vigilância é privada esclareça 
o assunto com o obstetra assis-
tente caso queira tê-lo presente 
no parto; há obstetras que ape-
nas realizam partos no hospital 
público onde trabalham e este 
pode não admitir grávidas fora de 
área, outros trabalham em exclu-
sividade ou a tempo parcial em 
unidades privadas onde realizam 
os partos.
Se no passado as maternidades 
privadas não possuíam serviços 
de neonatologia, hoje em dia 
várias inserem-se em hospitais 
bem equipados com unidades de 
cuidados intensivos neonatais e 
os riscos para a mãe e o bebé 
são similares aos das maternida-
des públicas. 
Outro aspecto são as condições 
hoteleiras, não devem ser des-
valorizadas. O ambiente é impor-
tante no parto e ambientes com 
excesso de luminosidade e baru-
lho e sem privacidade favorecem 
partos disfuncionais, a conse-
quente utilização de fármacos, 
os partos instrumentais (fórceps, 
ventosa) e a cesariana.
Em ambos os casos informe-
se sobre quais os documentos 
necessários para a admissão na 
maternidade e dos procedimen-
tos na entrada, no internamento 
e na alta, idealmente através de 
uma visita à maternidade.
Estude o percurso de carro ou 
de transportes públicos e experi-
mente-o em hora de ponta; esta-
beleça também percursos alter-
nativos. 

Parto em casa

Em Portugal algumas partei-
ras aceitam realizar partos de 

baixo risco em casa. Nos países 
onde os partos domiciliários são 
comuns existem protocolos entre 
as parteiras e as maternidades. 
Durante o parto o hospital está 
informado e são disponibilizados 
meios para um transporte rápido 
e seguro da grávida. Noutros paí-
ses existem as “clínicas de parto” 
anexas ou na proximidade das 
estruturas hospitalares. 
Por cá os partos em casa levan-
tam inúmeras questões de segu-
rança, principalmente pelo trans-
porte da grávida em caso de 
necessidade, e são encarados 
como um retrocesso. Contudo 
também não é aceitável o quarto 
tipo enfermaria (para enfermos, 
não grávidas), com o equipamen-
to exposto (lembrando a hipótese 
de algo correr mal), e a grávida 
confinada a uma cama como se 
estivesse doente. Este cenário 
é propício a partos prolongados 
e complicados e por isso menos 
seguros para a mãe e para o 
bebé.
Os quartos hospitalares devem 
ser acolhedores, com o equipa-
mento médico oculto, iluminação 
suave, temperatura amena e 
mobiliário adaptado. 
 

Mala da Maternidade

Conte com uma estadia de 2 a 
3 dias e com a hipótese de ser 
maior. Leve as mudas necessá-
rias e deixe em casa mudas extra 
para si e para o bebé arrumadas 
em sacos individuais (de pano 
cru, de congelação com fecho, 
outros) e bem sinalizadas.
A sistematização em “mala da 
mãe” e “mala do bebé” é orienta-
dora, pode levar uma mala gran-
de organizada em duas áreas, a 
da mãe e a do bebé.
Sugestão para a “Mala da Mãe”:
– camisas de dormir de algodão 
fino abertas à frente (3) e roupão 
leve de algodão (1);
– cuecas descartáveis (6) e sou-
tien de amamentação (2);
– chinelos de quarto (1) e chi-
nelos tipo “Havaianas” para o 
duche (1);
– revistas/livro e garrafa de água;
– discos protectores para mamas/
conchas de aleitamento;
– produtos de higiene (gel de 
banho e champô, desodorizante, 
creme de rosto e olhos, creme 
corporal, escova e/ou pente, 
elásticos/ganchos/fitas, escova 
de dentes e pasta, toalhetes).
Para além da mala levei a “Bolsa 
de Maternidade”, uma pequena 
bolsa de cosméticos com alguns 
artigos de conforto para as horas 
de dilatação, uma bolsa discreta 
para não levantar objecções com:
– produtos de higiene em minia-

turas (spray de água mineral, 
toalhetes, elixir oral, hidratan-
te labial, óleo de massagem e  
spray de aromoterapia);
– meias confortáveis,  elásticos/
ganchos;
– pequena revista ou livro.
Sugestão para a “Mala do bebé”:
– 4 mudas completas em sacos 
individuais (body, babygrow ou 
cueiro e camisinha, botinhas, 
casaquinho e outras peças 
(gorro, luvas) e envolta (1);
– fraldas de pano (4) e fraldas 
descartáveis (mínimo 8/dia, 2-3 
dias);
– toalha de banho e muda-fraldas 
desdobrável e impermeável;
– chupeta (é discutível… acon-
selho a adiar a sua utilização 
até o recém-nascido mamar sem 
dificuldade);
– produtos de higiene (leite ou 
água de limpeza, creme hidratan-
te corporal, creme barreira para 
a zona da fralda, gel de banho, 
tesoura de unhas); no hospital 
cedem compressas e soro para 
a higiene ocular e álcool para o 
umbigo.

Uma amiga sugeriu-me a “Mala 
do Pai”: telemóvel com mensa-
gem de nascimento pré-defini-
da, lista de contactos, muda de 
roupa, caneta e bloco para tomar 

notas.

Papelada e obrigações 
civis

Deixe feito no computador ou 
imprima com espaços em branco 
a minuta da licença de materni-
dade para entregar na Segurança 
Social ou no subsistema de 
saúde.
Informe-se no seu centro de 
saúde ou na maternidade privada 
sobre os horários da vacinação e 
do rastreio das doenças metabó-
licas (teste do pezinho).
Informe-se dos horários e docu-
mentos necessários ao registo 
do bebé na Conservatória do 
Registo Civil; algumas materni-
dades disponibilizam este serviço 
nas suas instalações.
 

Acompanhante e doula

Escolha para acompanhante 
alguém que lhe inspire confiança, 
a acalme, seja capaz de ante-
cipar as suas necessidades e 
comunique bem com outras pes-
soas. Lembre-se que nem sem-
pre o outro progenitor é a melhor 
escolha, pelo seu envolvimento 
emocional na situação pode não 
se aperceber das necessidades 

da grávida.
Os hospitais públicos permitem, 
quando é possível acomodar, um 
acompanhante que lamentavel-
mente não pode estar presente 
durante os preparativos da grá-
vida nem durante as observa-
ções médicas e de enfermagem. 
Nem sempre é permitido trocar 
de acompanhante durante o tra-
balho de parto mesmo quando se 
prolonga por mais de um dia. 
Nos hospitais privados espera-
se maior liberdade no número e 
movimentação dos acompanhan-
tes mas na maioria é igualmente 
impedido o acesso ao bloco ope-
ratório em caso de cesariana ou 
parto instrumental. 
Doulas são acompanhantes de 
parto com formação especia-
lizada cuja função é ajudar a 
grávida neste momento. A sua 
intervenção inicia-se com alguns 
encontros durante a gravidez e 
continua no pós-parto com visitas 
ao domicílio. A doula deve ser 
uma presença securizante para 
a grávida e uma colaboradora 
para o obstetra ou parteira. É um 
serviço pago, não dedutível como 
despesa de saúde e existem em 
Portugal associações de doulas e 
doulas independentes.

Rita Manuela Santos
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A osteoartrose (vulgo “artrose”) é uma doen-
ça degenerativa relacionada com o enve-
lhecimento e a presença de factores de 
risco. Ocorre nas cartilagens que revestem 
as superfícies ósseas da articulação, por 
exemplo ao nível do joelho (cabeça da tíbia 
e a extremidade inferior do fémur), entre 
as partes laterais das várias vértebras na 
coluna, nos ossos dos dedos. A cartilagem 
articular é frágil e vai sendo “desgastada” 
ao longo na nossa vida. O osso debaixo da 
cartilagem sofre alterações como o apare-
cimento de erosões e de osso anormal, os 
chamados “bicos de papagaio”. As membra-
nas que envolvem a articulação (membrana 
sinovial e cápsula) e os ligamentos articula-
res também podem ser envolvidos e ficarem 
inflamados. 
O doente com artrose queixa-se de dor 
local, diminuição da amplitude articular e 
rigidez que alivia com o movimento. O médi-
co relevos ósseos grosseiros com alguma 
deformação da articulação e inchaço geral-
mente moderado.
O excesso de peso, os movimentos repetiti-
vos, o impacto nalguns tipos de desporto e 
profissões, aceleram a evolução da doen-
ça ao sobrecarregar a articulação. Lesões 
repetidas nas estruturas ligamentares e 
musculares como entorses, distensões, ten-
dinites também concorrem para o desen-
volvimento de artrose ao destabilizarem a 
articulação, alterando o seu funcionamento 
mecânico.
Podemos proteger as nossas articulações 
mantendo um peso adequado (muito impor-
tante para articulações de carga como as 
dos pés, joelhos e ancas), evitando movi-
mentos excessivamente repetidos (espe-
cialmente das mãos, braços, ombros) e 
sobrecargas (carregar malas e pastas, pro-
dutos a serem repostos com peso excessivo 
etc.).Contudo não devemos esquecer que 
as articulações precisam de movimento e 
carga para serem saudáveis, pelo que movi-
mentos adequados à articulação e cargas 
razoáveis são indispensáveis.
Na dor são prescritos analgésicos e anti-in-
flamatórios, fisioterapia e uso de auxilia-
res de marcha que aliviam as articulações 
(como canadianas ou bengala). Podem ser 
recomendados suplementos alimentares, 
como a condroitina e a glucosamina, asso-
ciados ou não a alguns minerais e vitami-
nais que, apesar de não terem evidência 
médica robusta na prevenção ou tratamento 
da osteoartrose, também não têm efeitos 
adversos relevantes e em muitos doen-
tes aliviam a dor e aumentam a mobilida-
de articular. A suplementação com cálcio, 
para além do ingerido com a alimentação 
não tem benefício. Quando a articulação 
deixa de ser funcional a cirurgia pode estar 
recomendada para correcção de lesões ou 
substituição por prótese. Ou seja, não há 
tratamento curativo mas sim sintomático e a 
prevenção da artrose é a melhor estratégia.

A obesidade infantil é uma 
patologia médica grave, que 
se caracteriza pelo excesso 
de gordura corporal que afec-
ta negativamente a criança, 
limitando a sua capacidade 
para realizar diversas activi-
dades e interferindo com o 
seu bem-estar físico e emo-
cional. Um problema que, 
na idade adulta, pode pro-
vocar hipertensão, níveis de 
colesterol elevados, diabe-
tes, falta de auto-estima e, 
inclusive, depressão.
Em Portugal, uma em cada 
três crianças tem excesso de 
peso ou obesidade infantil, 
segundo os estudos mais 
recentes da Organização 
Mundial de Saúde.
De acordo com a Comissão 
Europeia, Portugal está entre 
os países europeus com 
maior número de crianças 
afectadas por esta epidemia: 
29% das crianças portugue-
sas, entre 2 e 5 anos, têm 
excesso de peso e 12,5% 
são obesas. Na faixa etária 
dos 6 aos 8 anos, a preva-
lência do excesso de peso é 
de 32% e a da obesidade é 
de 13,9%.
Tendo em conta este cená-
rio, os especialistas alertam 
para a necessidade de tomar 

medidas capazes de travar 
o avanço desta epidemia 
porque, se esta tendência 
continuar, esta geração de 
crianças será a primeira da 
história a viver uma vida 
mais curta que a dos seus 
pais.
Não são aconselhadas die-
tas restritivas às crianças, 
pois poderão comprometer 

o seu crescimento e saúde. 
Deve haver um compromis-
so de toda a família para 
melhorar a qualidade da 
alimentação e aumentar os 
níveis de exercício físico. 
Recomendações aos Pais:
• Não utilize a comida como 
prémio;
• Transforme as horas de 
refeição em momentos de 

convívio familiar, em que 
uma refeição é feita em famí-
lia;
• Prepare os pratos e leve-os 
para a mesa;
• Remova as tentações da 
despensa. Não compre gulo-
seimas, refrigerantes e bata-
tas fritas;
• Planeie antecipadamente 
com o seu filho o lanche 
escolar, como por exemplo: 
um iogurte líquido ou uma 
maçã e metade de um pão 
escuro com queijo flamengo;
• Normalmente as crianças 
rejeitam alimentos que des-
conhecem. A introdução de 
novos alimentos deve ser 
feita de forma calma e gra-
dual;
• O ideal é comer cinco 
vezes por dia, com intervalos 
de três horas e meia;
• A alimentação diária da 
criança deve incluir sopa de 
legumes (ao almoço e ao 
jantar), vegetais, peixe, três 
peças de fruta e cerca de 
meio litro de leite ou subs-
titutos;
• Participe com o seu filho 
em actividades ao ar livre e 
incentive-o a escolher e a 
praticar um desporto do seu 
agrado.

Rita Manuela Santos
Médica

Anabela Pereira
Nutricionista

Recomendações 
para combater a obesi-
dade infantil
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O meu mundo 
está louco… E 
o seu? Parte II

Caro leitor, 

Mais uma vez, à semelhança do 
anterior MP, sinto que, poderei, 
nas palavras que aqui irei escrever, 
não ser consensual. Estas palavras 
serão apenas reflexo do que sinto 
que se passa neste mundo, e da 
relação que hoje se estabelece na 
sociedade entre os adultos (pais; 
tios ou avós), a escola e as crian-
ças. 
Por vezes tenho amigos, familiares 
e conhecidos que me chamam de 
“pensamento retrógrado”.  Contudo, 
eu apenas sinto que sou reflexo 
da educação que recebi (desde 
já, muito agradeço à minha famí-
lia), dos princípios e dos valores 
que defendo e, simplesmente, faço 
questão de não ser uma ovelha 
atrás do rebanho. 
Hoje, o rebanho é o conjunto de 
pessoas que querem seguir as 
modas deste mundo,   as modas de 
um mundo limitado de pensamento, 
de objectivos e de valores (des)
humanos. Sinto que, cada vez mais, 
as pessoas são desprovidas de 
significado. Vivem para o exterior; 
vivem para o fazer de conta; vivem 
para “inglês ver”; vivem a olhar 
para o seu próprio umbigo longe de 
pensarem, ou de se colocarem, no 
lugar do outro. 

Hoje, é assim que os pais edu-
cam os seus filhos: seguem os 
outros, seguem o rebanho. Educam 
os filhos numa base de egoísmo e 
falta de atenção atrozes para com 
o próximo, seja ele uma pessoa 
que passa na rua, um conheci-
do, um familiar ou um amigo. Esta 
variante humana é assustadora. As 
faltas de respeito e consideração 
que se fazem sentir do aluno para 
o professor; dos filhos para os pais; 
das crianças para a sociedade; são 
reflexo do rebanho que está, infeliz-
mente, muito presente no mundo. 
A verdade é que, aos poucos, acre-
dito eu, a sociedade tem-se aper-
cebido que afinal esta variação da 
educação baseada no excesso de 
liberdade, sem responsabilidade, 
tem saído cara a muitos pais, pro-
fessores, familiares, conhecidos ou 
amigos. 
Está na hora de a sociedade, seja 
ela no papel de pai, mãe, tios, avós 
ou professores,  impor-se para esta 
geração de crianças. A gentileza faz 
parte da educação. Não, a criança 
não pode falar como lhe apetece 
com o pai, com a avó ou com a pro-
fessora. Não, a criança não pode 
“responder” a uma ordem dos pais. 
Não, os pais não são “os melhores 
amigos” dos filhos. Não, as crian-
ças não podem ter telemóveis e 

tablet com 6 anos (os pais poderão 
emprestar aos filhos, com conta 
peso e medida). 
E sim, a criança tem que falar com 
educação, com modos. E sim, se o 
pai ou avó, manda a criança fazer 
um favor, a criança tem que o fazer. 
E sim, a criança tem obrigações 
e responsabilidades para cumprir. 
E sim, se a professora manda tra-
balhos de casa a criança tem que 
os fazer. E sim, a criança tem que 
brincar, brincar com outras crian-
ças. Palavras como: “obrigado” e 
“se faz o favor” são de uso diário e 
obrigatório. 
É importante que os pais sintam 
necessidade de estarem verdadeira-
mente presentes na vida dos filhos. 
Acredito se os pais, membros desta 
sociedade - conversarem, brinca-
rem, rezarem, derem muito colo e 
muitos beijinhos, tomarem refeições 
em família, prestarem atenção, mas 
em simultâneo, se impuserem de 
forma segura, assertiva e exigente, 
sendo uns transmissores vivos das 
regras em família, assim sim, for-
marão crianças preparadas para o 
futuro. A família é o centro vivo do 
desenvolvimento de crianças sau-
dáveis, educadas e felizes.

Alice no País das Armadilhas  

Tive de estudar a Segunda Grande Guerra Mundial 
quando estava na quarta classe (CM1 no ensino 
francês). Devia ter a idade da minha sobrinha na 
altura, uns nove anos. Ao ver o filme “O Rapaz do 
Pijama às Riscas”, que se reporta a esse mesmo 
evento, não pude ficar indiferente, nem pude deixar 
de questionar a existência humana, novamente. 
Para além de comovida, fui invadida por um pro-
fundo sentimento de culpa pela nossa existência 
enquanto espécie, devido às nossas incoerências 
e loucuras habituais. Verdadeiras loucuras que 
nascem de simples ideias. Talvez por isso, nunca 
tivesse gostado muito de história.   
O filme fez-me recordar essa fase da minha infân-
cia e, em particular, um episódio. Certa vez, o 
nosso professor, Monsieur Michel Osset, tal como 
o tratávamos, perguntou à turma toda qual seria 
o desejo que queríamos ver realizado, caso uma 
fada madrinha com uma varinha mágica nos apa-
recesse à frente e nos concedesse tal coisa. Ele 
apresentou-nos esta questão como se de um jogo 
se tratasse, ao qual deveríamos responder com a 
maior sinceridade.   
Todos escrevemos em papelinhos o nosso dese-
jo, garantindo assim o anonimato. De seguida, o 
professor recolheu todos para um saco e, por fim, 
começou a ler em voz alta o que constava neles, 
um a um.   
A esmagadora maioria desejou a paz mundial, 
resposta esta que o professor anunciava num tom 
sarcástico, reportando-se à ingenuidade impressa 
nas cabeças destas crianças: “Mais um que deseja 
a paz mundial…”.   
Houve apenas três desejos diferentes. Entre eles, 
dois foram bastante semelhantes, desejando ficar 
com a varinha mágica, a resposta da melhor aluna, 
a Anne e do traquina astuto, Miguel Berberand, 
desejando ter desejos infinitos. Ambas as respostas 
foram elogiadas pelo professor e consideradas as 
melhores respostas.   
O professor convidou os três dissidentes a, volun-
tariamente, renunciar ao anonimato. A terceira e 
última resposta original foi a minha, que destoou, 
totalmente, das demais. Desejei ser a pessoa 
mais inteligente do mundo. Não me recordo se o 
professor suspeitou que tivesse sido eu a dar esta 
resposta, mas recordo-me que fui gozada e que 
me senti humilhada, por ter respondido diferente. 
Ou melhor, tão diferente. Ninguém me perguntou 
porque desejei isso. Limitaram-se a reduzir-me a 
algo incompreensível e idiota, no sentido lato e 
restrito do termo.   
Sempre soube porque havia dado aquela resposta. 
Apesar da sua vanidade e do seu egoísmo ingé-
nuo aparentes e de ser, obviamente, utópico, este 
desejo não deixa de ser uma meta que permitia 
atingir os restantes desejos. Sem inteligência, não 
haverá grande forma de atingir a paz mundial, nem 
tão pouco de saber que desejos infinitos realizar, 
ou saber o que fazer com uma varinha mágica. No 
fundo, desejei ter mais visão. Sem me impor ao 
mundo. Ver mais longe. Para fazer melhor. É uma 
ideia encantadora e, teoricamente, bastante res-
ponsável para uma menina de nove aninhos.  
E eu pergunto-me: Onde está a vossa paz mundial? 
Têm lutado por ela? Que é feito desses meninos 
que, em uníssono, reclamaram por uma ideia tão 
bonita? Lutaram por ela? Lutam? E onde está a 
varinha mágica da Anne? Ou será que os desejos 
infinitos do Miguel se concretizaram? Tanto quanto 
eu me tornei na pessoa mais inteligente do mundo?  
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Coisas e Loisas

Consultório Informático

Foi no mês de Março do presente ano, 
que regressou a Feira de Coisas e 
Loisas da nossa Portela. Acontecimento 
que existe há vários anos na nossa 
Freguesia e que conta com muitos visi-
tantes e pessoas que vêm expor e ven-
der os seus produtos. A Feira de Coisas 
e Loisas decorre entre o mês de Março 
e o mês de Dezembro, no primeiro e no 
terceiro sábado de cada mês, evitando 
assim as agruras do Inverno. Em con-
versa com Susana Cruz, a responsável 
da Junta de Freguesia pela organiza-
ção, a mensagem transmitida foi muito 
clara. A Junta tenta com esta feira 
promover a imaginação e a criatividade 
dos participantes e tornar e feira, para 
os seus visitantes, uma experiência 
agradável e que deixe a vontade de 
voltar. Pretende-se também ajudar os 
feirantes locais ou de outras localida-
des, bem como ajudar instituições de 
beneficência. A feira tem uma paragem 
em Agosto, uma vez que a maioria 
dos habitantes da nossa localidade se 
encontram de férias. Tive oportunidade 
de conversar com vários feirantes, que 
vieram vender os seus produtos e arte-
factos, bem como recolher fundos para 

causas de solidariedade. Na nossa 
feira vendem-se produtos hortícolas 
biológicos, artesanato de vários tipos 
e para públicos vários, mel, compo-
tas, frutos secos, licores, pão, croché, 
malhas, roupa com um toque pessoal 
para crianças e adultos, especiarias, 
fruta, farturas, a variedade é imensa. 
Todos os feirantes elogiaram a orga-
nização da feira e o local escolhido. 
Gostaria de deixar aqui os nomes de 
alguns dos feirantes que participam 
há vários anos ou pela primeira vez na 
feira de Coisas e Loisas, se me esque-
cer de algum, apresento desde já as 
minhas desculpas. Fátima Lobão, Vera 
Pinto, Dora Gomes, Sara Marques, 
Anabela, António, Isabel Matias, Rosa, 
Igor Rodrigues, Leni, Vera, Mónica, 
entre outros. Todos eles, quer sejam da 
nossa Freguesia, quer sejam de outras 
localidades, querem continuar a partici-
par na nossa feira e continuar a trazer 
os seus produtos, para agradar a todos 
nós da Portela e às pessoas de outras 
localidades que se deslocam à nossa 
Feira. Todos são bem-vindos.   

António dos Santos

23MPCOMÉRCIO

Nesta crónica do Consultório 
Informático vou abordar um 
dos maiores problemas que 
todos os utilizadores sentem 
ao longo dos tempos … o com-
putador mais lento, logo menor 
desempenho.
Um dos maiores problemas é o 
sobreaquecimento do compu-
tador (situação mais frequente 
nos portáteis), devido ao facto 
de as zonas de entrada de ar 
para a refrigeração adequada 
do computador se encontrarem 
bloqueadas com pó acumu-
lado, impedindo assim que a 
ventoinha consiga arrefecer a 
motherboard, placa gráfica e 
restantes componentes.
Com o sobreaquecimento o 
computador tem a tendência 
a desligar-se sozinho para não 
“queimar” nenhum componen-
te, mas com estes encerra-
mentos sucessivos mais tarde 
ou mais cedo o seu computa-
dor irá avariar.
É estritamente necessário 

fazer a limpeza da ventoinha, 
a limpeza de cada componente 
do portátil e a substituição da 
massa térmica do processador 
e placa gráfica pelo menos de 
dois em dois anos.
Vou deixar aqui algumas 
dicas para que consiga que 
o seu computador mantenha 
o desempenho e performance 
desejados:
Optimize e desfragmente o seu 
disco rígido pelo menos uma 
vez por mês e para isso siga 
estes passos no seu Windows:
1º - Aceder ao seu explorador 
do Windows e clicar com o 
botão direito do rato no disco 
“C” e clicar em Propriedades; 
2º - Clicar no separador 
Ferramentas e de seguida 
Otimizar. A desfragmentação 
irá iniciar.
Ao longo dos tempos o disco 
rígido pode ficar danificado. 
Deve ser por isso corrigido, 
acedendo de novo ao explora-
dor do Windows; clicar com o 

botão direito do rato no disco 
“C” e clicar em Propriedades e 
no separador Ferramentas; de 
seguida clicar em Verificar.
No sistema Windows é neces-
sário fazer sempre uma 
Limpeza de erros de Registo e 
para isso aconselho a instala-
ção de um programa chamado 
CCleaner, que é grátis. O pro-
grama vai ajudá-lo de várias 
formas mas principalmente 
nesta limpeza do registo.
Com este mesmo programa 
CCleaner no separador Limpar 
vai poder Excluir arquivos e 
configurações inúteis, que com 
o passar do tempo vão deixar o 
computador mais lento.
Um dos problemas que mais 
afecta o nosso Windows é o 
acumular de ficheiros temporá-
rios e para Apagarmos esses 
ficheiros, temos de clicar simul-
taneamente nas teclas: “tecla 
do Windows + R“ e de seguida 
digitar, nessa caixa de diálogo, 
o seguinte %temp% e clicar 

em Ok. Irá eliminar todos os 
ficheiros desnecessários ao 
seu computador.
Mantenha sempre o Windows 
actualizado, porque existem 
sempre correcções que trazem 
melhorias e mais estabilidade 
ao seu sistema.
Evite o download de ficheiros 
de sites que não tem a certeza 
da sua origem e segurança.
Nunca prescinda de Antivírus, 
sempre actualizado e faça fre-
quentemente uma pesquisa 
por ficheiros malignos.
Nos dias de hoje não conse-
guimos passar sem um com-
putador, executamos tudo por 
lá, pesquisamos, trabalhamos, 
compramos, ouvimos, fazemos 
tudo e em suma, para conse-
guir ter um computador com o 
desempenho que tanto quer e 
precisa, siga estas dicas e verá 
que um computador limpo, é 
um Computador Rápido.

João Calha
Consultor Informático

Computador limpo, computador rápido
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Em 2015 ganhámos o 1°, 2° e 3° lugar do Ranking Nacional ERA.
Venha fazer parte desta equipa sempre empenhada na liderança.

Rota das Índias, com seg. 24h, jardim e par-
que infantil. T2 de 120 m2 com excelentes 
acabamentos. Sala com 30 m2. Vista para 
o rio Tejo. Parqueamento duplo e arreca-
dação.

PARQUE DAS NAÇÕES – EXPO NORTE

\ 042160061 325.000€

Oceanarium Residence, T2 de 127 m2 com 
acabamentos de luxo. Sala com 33 m2. Vis-
ta desafogada. Excelente exposição solar. 
Parqueamento duplo. Próximo ao Oceaná-
rio de Lisboa. 

PARQUE DAS NAÇÕES – EXPO SUL

\ 108160054 sob consulta

Terraços da Expo, T5 de 207 m2 em primei-
ra linha de rio Tejo. Excelentes acabamen-
tos. A/c e aquecimento central. Salão de 40 
m2 com lareira e varanda. Parqueamento 
triplo e arrecadação. 

PARQUE DAS NAÇÕES – EXPO NORTE

\ 042160091 sob consulta

Apartamento de 3 assoalhadas em condo-
mínio fechado. Excelentes acabamentos e 
vista desafogada. Parqueamento e arreca-
dação. Junto à Gare do Oriente.

PARQUE DAS NAÇÕES – EXPO SUL

\ 108160063 315.000€

Moradia V2 com 90 m2, inserida em lote de 
terreno com 260 m2. Excelente exposição 
solar. Boa localização, próximo a comércio, 
serviços e transportes. 

ENCARNAÇÃO

\ 108160040 sob consulta

T3 para remodelar, inserido em edifício de 
qualidade. Boa exposição solar. Próximo a 
espaços verdes, comércio e serviços.  

OLIVAIS SUL

\ 108160020 125.000€

Moradia V2 para reconstrução, inserida 
em lote de terreno com 264 m2. Próximo 
a comércio e transportes. Imóvel com pro-
jeto Casa Pro disponível para consulta na 
Agência.

ENCARNAÇÃO

\ 108160093 275.000€

T3 com 90 m2 para remodelar, inserido em 
torre de qualidade com 2 elevadores. Ótima 
exposição solar. Junto ao Spacio Shopping. 

OLIVAIS SUL

\ 108160087 sob consulta

T2 de 135 m2 com excelente exposição so-
lar. Acabamentos diferenciados. Sala com 
30 m2 e varanda de 15 m2. A/c e aqueci-
mento central. Junto ao Parque das Nações. 

JARDINS DO CRISTO REI

\ 042160103 sob consulta

T3+1 com boa exposição solar. Vista desa-
fogada. Ótima localização, próximo a co-
mércio, serviços e transportes. 

MOSCAVIDE

\ 042160046 125.000€

T3 de 169 m2 em condomínio fechado com 
piscina. Excelentes acabamentos. Salão de 
40 m2 com varanda de 18 m2. A/c. Cozinha 
equipada. Garagem/box dupla. 

JARDINS DO CRISTO REI

\ 042160047 530.000€

Apartamento de 2 assoalhadas com remo-
delação em curso. Boas áreas. Logradouro 
com 25 m2. Próximo a comércio, serviços 
e transportes.

MOSCAVIDE

\ 042160008 79.900€


