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A APOSTA 
NA INOVAÇÃO
CRECHE/JARDIM DE INFÂNCIA

Além das actividades regulares da escola, há dois projectos, um inserido no calendário curricular e 
outro como actividade extracurricular, que "trazem um apport positivo aos alunos, o PROL para pro-
mover a literacia e a disciplina de TIC que traz uma nova visão para a Informática".

Págs. 8 e 9

Jardim de Moscavide enche

A Feira de Saberes e Sabores voltou a encher o Jardim 
de Moscavide. Durante três dias, apesar da temperatura 
não ser a melhor, a população aderiu a esta iniciativa, 
onde se puderam provar iguarias dos mais diversos 
pontos do País, assim como dançar e confraternizar.
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Biblioteca inaugurada

A Biblioteca Ary dos Santos foi inaugurada no dia 4 
de Junho. Um equipamento que será uma mais valia 
cultural para a zona oriental do Concelho. Apesar de 
estar localizada em Sacavém, a proximidade é grande 
e os transportes acessíveis.

Págs. 4 e 5

Onda de Solidariedade

Um incêndio de origem criminosa assolou um esta-
belecimento comercial na Portela, que ainda não 
tinha aberto ao público. A onda de solidariedade 
que envolveu as vítimas deste acto de vandalismo 
fez-se sentir.
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Estamos a oferecer vales até

Zona pticaO
Cuidamos dos seus Olhos
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Numa altura em que, cada vez 
mais, se coloca em causa os 
valores solidários de uma socie-
dade egoísta, virada para o seu 
próprio umbigo, que não se indig-
na com nada que não lhe diga 
respeito, a Portela veio demons-
trar que não é bem assim. Um 
incêndio num estabelecimento 
comercial, que ainda não esta-
va aberto ao público, foi o mote 
para criar uma onda solidária 
para com as vítimas de tal acto 
vândalo.

A espontaneidade e celeridade 
com que diversas pessoas se 
prontificaram a contribuir é de 
ressalvar, ainda mais quando 
muitas delas não tinham qual-
quer relação com os proprietários 
do Quiosque. As depesas são 
muitas, o interior foi completa-
mente destruído, máquinas inclu-
sive, tendo atingido, também, o 
telhado. As despesas rondam os 
20 mil euros e não haverá direito 
a indeminização por parte da 
seguradora, pois a Licença de 

Utilização ainda não tinha sido 
emitida. A queixa foi efectuada, 
estando de momento a Polícia 
Judiciária encarregue de desven-
dar o caso.
Neste momento, a data de aber-
tura ainda não está definida, 
sendo que se prevê para breve, 
estando as obras de recuperação 
em passo acelerado.
A solidariedade já referida tem 
sido uma ajuda, mas ainda está 
aquém da despesa, representan-
do 2% do orçamento global, no 

que a transferências bancárias 
diz respeito, não estando con-
tabilizadas na ajuda solidária os 
diferentes mealheiros espalha-
dos pelo Centro Comercial, uma 
iniciativa de vários lojistas.
Mais que a recuperação do espa-
ço em si, que é importante, é 
de sublinhar a indignação da 
população e a disponibilidade 
em colaborar, demonstrando que 
vivemos num Bairro, com tudo o 
que bom e mau isso pressupõe. 
Neste caso, o Bairro revelou um 

dos seus aspectos mais posi-
tivos, pois ainda há quem se 
preocupe com os outros e com 
injustiças e, felizmente, acredito 
que sempre será assim. 

Para quem não conhecia os 
factos e que queira contribuir, 
deixo aqui o IBAN:
PT50003508730005270640044.

Com ajuda tudo se torna mais 
fácil, não só no plano financeiro, 
como no psicológico.

Visto por Dentro
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O espírito solidário 
ainda existe
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Feira Saberes e Sabores Moscavide

Decorreu, entre os dias 27 e 29 de 
Maio do presente ano, mais uma edi-
ção da Feira Saberes e Sabores em 
Moscavide, organizada pela Junta de 
Freguesia de Moscavide e Portela. 
Embora o tempo não tivesse ajudado 
muito, o público aderiu a esta iniciativa 
e a Feira teve bastante animação e 
afluência. Público de todas as faixas 
etárias, mas maioritariamente sénior. 
Esta edição de Saberes e Sabores con-
tou com a participação de vários feiran-
tes, de várias regiões e terras do nosso 
Portugal. Alentejo, Norte, Centro, Sul, 
entre outras, tentando trazer um pouco 
de cada canto do nosso País, os seus 
usos e os seus costumes. De seguida 
passo a citar os feirantes que aderi-
ram a este evento. Enkantus, Pastéis 
de Cereja do Fundão, Arte Doce de 
Abrantes, Maria de Lurdes Ruivinho, 
Filipa Branco (artesanato urbano), 
Nazareth (velas decorativas), Teresa 
Sobral (bonecos tradicionais), Nuno 
Justino (Cerâmica figurativa), Torrão 
de Alicante, Roulotte de Farturas, 
Vagabundos do Castelo (especialida-
des da ilha da Madeira), Júlia Guerreiro 
(ginja de Óbidos), Saúl Caeiro (enchi-
dos e petiscos), D. Edviges (filhós da 
Sertã), Delícias do Alentejo (enchidos 
e petiscos) e Pecados Salgados (enchi-
dos e petiscos). Todos os feirantes que 
participaram, quer fosse pela primei-
ra vez ou que já tenham participado 
em edições anteriores, afirmaram que 
gostam do local escolhido, que a orga-
nização da Feira era cinco estrelas, 
com preocupações constantes com os 
feirantes, solícitos, atenciosos, sempre 
prontos a ajudar e a resolver qualquer 
problema que surgisse. Queixaram-se 
das condições climatéricas, que afecta-

ram um pouco as vendas. Outro aspec-
to salientado por alguns feirantes, foi o 
facto de haver uma certa sobreposição 
de stands, com o mesmo tipo de pro-
dutos à venda. Factor que também 
condicionou um pouco o negócio e 
as respectivas vendas de cada stand. 
De acordo com alguns comerciantes, 
as vendas andam em baixo, porque a 
crise que se vive em Portugal ainda não 
acabou e continua a condicionar a acti-
vidade económica, o que é sentido em 
todas as feiras quem que participam. 
Outro dos factores que saltou à vista, 
foi a heterogeneidade do público que 
frequentou a Feira. Um público multi-
cultural e multi-étnico, revelando como 
é composta a população que constitui a 
nossa localidade. 
Vou passar a referir os artistas, os 
grupos de dança, os grupos musicais 
e para crianças, que actuaram durante 
os três dias e que trouxeram até todos 
nós muita animação, boa disposição 
e alegria: Bombeiros Voluntários de 
Camarate, Vera Ferreira, Baile com 
tributo Popular, Rancho Folclórico 
Neveiros do Coentral, Rancho Infantil 
Fazendas de Almeirim, Grupo Folkzitas, 
Rancho Folclórico de Santa Maria 
de Portuzelo, Sociedade Musical de 
Instrução e Recreio Figueiroense, 
SFUCO, Popular FM, Grupo da Junta 
de Freguesia de Moscavide e Portela, 
Jorge Courela, Clube do Palco e Duo 
Café Creme. Tanto os visitantes como 
os feirantes foram unânimes na sua 
vontade de voltarem para a próxima 
edição da Feira de Saberes e Sabores 
de Moscavide. 

António dos Santos

A terceira edição da Feira de Saberes e Sabores voltou a ter uma grande afluência de público, apesar das condições meteorológicas 
não serem perfeitas. No final feirantes e convivas estavam satisfeitos.
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Comunicar para 
aproximar!!

Nos últimos tempos, várias têm sido 
as notícias nacionais e locais relativas 
à reversão, ou não, da Reorganização 
Administrativa desenvolvida pelo 
anterior Governo. 

Compreendo que a discussão acerca 
do número de freguesias e de um 
regresso ao passado, ou de um virar 
de página rumo a um futuro com uma 
organização administrativa diferente 
da efectuada, seja passível de encher 
páginas de jornais e programas de 
rádio ou televisão. Aceito que, para 
muitos, o assunto da reorganização 
administrativa seja algo de relevante 
e que essa relevância incida não 
apenas fora mas, também, dentro da 
nossa Freguesia.
Julgo, no entanto, que existem outros 
assuntos que deveriam merecer des-
taque e relevância, pelo que signifi-
cam para as populações e para aquilo 
que é o suprir de necessidades dos 
portugueses. 
A existência de um Gabinete de 
Inserção Profissional (GIP), em pleno 
funcionamento na Freguesia de 
Moscavide Portela, é sem sombras de 
dúvidas, um desses assuntos!
O trabalho do anterior Governo em 
desenvolver uma nova geração de 
GIPs e em criar uma rede dos mes-
mos que visasse suprir encerramen-
tos de Centros de Emprego em conce-
lhos, como o de Loures, onde existiam 
vários e em condições pouco condig-
nas, parece-me uma prova de que 
a noção de proximidade de serviços 
não foi, nesta área, hipotecada por 
um Governo que se viu a braços com 
a necessidade de gerir melhor o bem 
público. Também o facto de ter ocorri-
do um investimento evidente na dispo-
nibilização de serviços não existentes, 
anteriormente nos GIPs, por forma a 
suprir falhas existentes, me merece 
uma referência especial nestas linhas 
que escrevo nesta edição do nosso 
“Moscavide Portela”.
Por tudo isso, não poderia deixar de 
aproveitar a oportunidade para des-
mistificar, como fiz nas últimas linhas, 
muito do que foi dito no passado, pela 
então oposição (no quadro parlamen-
tar anterior), quanto a esta temática 
e deixar também, bem claro, que 
quem cria ideias erradas quanto a um 
assunto, com certeza que também o 
fará quanto a outros.

Ricardo Andrade
Comissário de Bordo

Qual é a expectativa rela-
tivamente a esta bibliote-
ca no que diz respeito à 
afluência e interligação?
Nós temos a expectativa que 
este venha a ser um equi-
pamento muito utilizado pela 
população da zona oriental. A 
construção da Biblioteca Ary 
dos Santos vem dotar a zona 
oriental do Concelho de um 
grande equipamento neste 
domínio da rede de leitura 
pública. 
Vai ter uma área de inci-
dência que vai desde Santa 
Iria de Azóia até Moscavide. 
Desse ponto de vista espera-
mos que venha a ter muitas 
dezenas, se não centenas 
de utilizadores diariamente, à 
semelhança do que acontece 
com a Biblioteca Municipal 
José Saramago. 
Estes percursos demoram 
tempo, não acontecem de 
forma imediata. Havemos 
de construir este percurso. 
Temos consciência de que 
nos primeiros tempos não 
teremos essas centenas 
diárias de utilizadores, mas 
havemos de lá chegar e vai 
ser seguramente um dos 
sítios bastante utilizados na 
área da cultura no Município 
de Loures. 

A população envolvente 
tem uma percentagem de 
idosos bastante elevada. 
Acredita que a leitura dos 
jornais diários, poderá ser 
uma forma de atrair para a 
leitura dos livros e tendo 
ainda em conta a luminusi-
dade que a biblioteca pro-
porciona, tornando-a num 
local apetecível onde as 
pessoas se sintam bem?
A nossa estratégia passa 
por termos uma oferta muito 
diversificada. Vamos ter no 
piso 0 a área de leitura de 
periódicos, área de leitura 
informal. Vamos ter igualmen-
te no piso 1 o acesso aos 
livros, o acesso à internet 
onde as pessoas podem fazer 
as suas consultas e a área 
multimédia com a possibili-
dade das pessoas poderem 
visionar um filme, ou ouvirem 
música de acordo com a sua 
escolha e preferência, confor-
tavelmente instalados dentro 
do equipamento. É um piso 
intermédio, zona dos adoles-
centes e dos adultos, onde há 
uma grande concentração em 
termos de oferta e possibili-
dade de utilização do espaço.
A par disso vão existir mui-
tas outras actividades em ter-
mos de animação. Na Sala 

Herberto Goulart vamos ter 
programação regular de acti-
vidades de animação, que 
podem passar por pequenos 
apontamentos musicais, por 
sessões de leitura de poesia, 
pelo lançamento de um livro, 
por sessões formativas. Será 
sempre um espaço colocado 
ao serviço da comunidade, ou 
seja, não vai ser só a progra-
mação própria da equipa de 
animação da Biblioteca Ary 
dos Santos que vai utilizar 
este espaço, ele também vai 
estar à disposição daqueles 
que apresentem propostas 
interessantes e queiram utili-
zá-lo. Desse ponto de vista, 
a estratégia que está criada, 
é nossa convicção, que vai 
trazer públicos muito diversi-
ficados que vão depois inte-
ressar-se por outra área de 
conhecimento. 

A biblioteca está prepara-
da tanto para pessoas de 
mobilidade reduzida como 
também para as pessoas 
que têm filhos.
Procuramos facilitar o acesso 
a todas as pessoas. 
As pessoas de mobilidade 
reduzida têm uma reserva de 
estacionamento à porta da 
biblioteca, o edifício foi todo 

ele concebido numa lógica 
acessível. O cidadão que se 
desloca, por exemplo, numa 
cadeira de rodas pode sair no 
parque em frente à porta de 
entrada, e aceder ao interior 
do edifício e fazer a sua cir-
culação dentro do mesmo de 
uma forma fácil (o edifício foi 
todo pensado também com 
esse objectivo), através do 
ascensor que permite aceder 
aos três pisos. As instala-
ções sanitárias também estão 
dotadas de equipamento ade-
quado. 
Os pais que venham com 
crianças, com bebés, quere-
mos que também sejam uti-
lizadores frequentes e regu-
lares da nossa Biblioteca; 
pretendemos que não seja 
uma limitação, mas que seja 
antes um desafio, trazer os 
seus bebés. 
O equipamento está por 
isso dotado de um fraldário. 
Gostaríamos que as crianças, 
sobretudo as mais peque-
ninas, fossem grandes uti-
lizadores: temos uma zona 
direccionada exactamente ao 
público infantil, que corres-
ponde ao piso 2, onde vai 
ser possível terem acesso a 
actividades de animação.

Em entrevista, o vice-presidente do Município, Paulo Piteira, descreve-nos os principais objecti-
vos da Biblioteca Ary dos Santos, que foi inaugurada no dia 4 de Junho. Um equipamento que 
servirá toda a zona oriental do Concelho, onde Moscavide e Portela estão incluídos, naturalmen-
te.

«Esperamos que venha a ter muitas 
dezenas, senão centenas de utilizadores 
diariamente»
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Podemos dizer que o edifício 
está dividido por sectores?

Está, mas a ideia não é compar-
timentar ou segmentar. A ideia é 
que as pessoas possam de forma 
franca circular entre os diferentes 
espaços. É perfeitamente possí-
vel um avô ou um pai pôr a sua 
criança de três anos a assistir a 
uma actividade de animação na 
“Hora do Conto”, no piso 2 e ir ler 
um periódico na zona da entrada. 
Ou enquanto uma mãe faz uma 
consulta sobre um livro que lhe 
interessa na zona de adultos, 
a criança tem actividade lúdica 
na zona que lhe está destinada. 
Tudo isto tem complementarida-
de. O edifício tem uma filosofia 
de oferta para diferentes áreas, 
para diferentes faixas etárias. A 
ideia é que toda a família possa 
utilizar este espaço. 

O espaço exterior também 
poderá ser utilizado?
Sim. O espaço exterior, tal como 
a sala polivalente, queremos 
que sejam bastante utilizados e, 
simultaneamente, um comple-
mento ao que é possível encon-
trar em sede de sala de leitura. É 
um pequeno jardim, que permite 
às pessoas que, por exemplo 
queiram ler um periódico, pos-
sam estar nessa zona, não só 
para ler, mas também para con-
versar, apanhar um pouco de sol. 
É uma espécie de jardim privativo 
dos leitores da biblioteca. 

Existe ligação à Rede de 
Leitura Pública, ou seja, um 
livro que não esteja disponível 
na Biblioteca, pode chegar em 
relativamente pouco tempo.
O leitor pode consultar na 
Biblioteca, ou pode consultar em 
casa, online, o que está disponí-
vel nas bibliotecas do concelho 

de Loures. Estamos a falar de 
uma rede concelhia, mas que 
está articulada com a rede dis-
trital e nacional. Um volume que 
não exista na biblioteca, é possí-
vel ser requisitado ao local onde 
exista e depois, fisicamente, o 
leitor pode lê-lo no espaço ou em 
sua casa. 

Tudo na biblioteca é acessível 
de forma gratuita?
Os leitores da Biblioteca Ary dos 
Santos, tal como da Biblioteca 
José Saramago, consultam e têm 
acesso a todo o acervo dispo-
nível de forma completamente 
gratuita. Terão de tratar do seu 
cartão de leitor, que lhes dá aces-
so ao que a biblioteca oferece 
e, simultaneamente, à requisi-
ção para leitura ou visionamen-
to domiciliário, do conjunto dos 
equipamentos de que dispomos. 
Por isso, é possível requisitar até 
cinco unidades de cada uma das 
tipologias de materiais disponí-
veis. Isto é uma forma de tornar 

a cultura completamente aces-
sível à população do Concelho, 
ou seja, ninguém por limitações 
de carácter económico se verá 
impossibilitado de aceder a um 
livro, a um filme, a um cd. 

Esta é uma zona de difícil esta-
cionamento. Houve preocupa-
ções com essa área?
Sacavém, e o local onde a 
Biblioteca está instalada, é 
uma zona complicada do ponto 
de vista do estacionamento. 
Procurámos criar condições para 
que os leitores possam, desde 
logo, ser desafiados a utilizar 
meios que não passem pelo 
transporte individual. A Biblioteca 
está muito próxima de paragens 
de transportes públicos, que 
asseguram tanto para as pes-
soas que vêm da zona de Santa 
Iria de Azóia, São João da Talha, 
Bobadela o acesso à biblioteca, 
como quem vem da zona da 
Portela, Moscavide e Camarate. 
A Biblioteca está por isso muito 
bem localizada, do ponto de vista 
do acesso ao serviço de trans-
portes públicos da zona. Até para 
quem quiser vir de comboio, a 
estação dos comboios não esta-
rá a mais de 500 metros. Dentro 
de pouco tempo vai ser possí-
vel também as pessoas poderem 

utilizar a nova ciclovia, que vai 
permitir ligar Moscavide, Portela 
e Sacavém até praticamente à 
porta da Biblioteca, que tem pre-
visto estacionamento para bici-
cletas. O nosso incentivo é que 
as pessoas possam fazer as suas 
deslocações de forma pedestre, 
de transportes públicos e utilizar 
a bicicleta. Mas para as pessoas 
a quem isto não seja possível, 
procuramos facilitar a vida da 
seguinte forma: vai ser possí-
vel aos nossos leitores utilizar o 
Parque da Avenida Estado da 
Índia, gerido pela LouresParque, 
de forma gratuita durante duas 
horas, durante o período normal 
de funcionamento em que há um 
operador no parque, facilitando 
a utilização do transporte indivi-
dual. 

Qual foi o valor da obra no seu 
todo?
Ainda não estão completamente 
apurados os custos, mas contabi-
lizado o custo do edifício, o acer-
vo bibliográfico, o equipamento 
mobiliário, etc, ficará acima de 
um milhão e 300 mil euros, é a 
nossa convicção. O financimento 
era de um milhão e 200 mil euros 
e provém do Instituto de Turismo. 
Foi uma das contrapartidas para 
a perda de território que o muni-

cípio de Loures teve a favor do 
município de Lisboa, num pro-
cesso de que todos estamos 
recordados e que lamentamos 
profundamente. Os restantes 100 
mil são da Câmara. É de referir 
ainda, que são também conta-
bilizados os custos de manuten-
ção e conservação do edifício 
e a equipa de pessoal. Desse 
ponto de vista esta biblioteca é 
um pequeno milagre, porque foi 
montada com uma equipa de 
funcionários municipais que não 
foram admitidos para este efeito. 
Fazemos um enorme esforço no 
sentido de rentabilizar ao máxi-
mo os recursos humanos que 
temos. Um equipamento desta 
dimensão e qualidade tem de 
ter uma dúzia de pessoas em 
permanência a prestar serviço e 
não foi fácil fazê-lo, sem admitir 
ninguém. Só foi possível porque 
fizemos um trabalho no interior 
da Câmara Municipal visando 
mobilidades internas, procurando 
encontrar pessoas que tivessem 
habilitações para este efeito, ou 
seja que fossem BAD, bibliote-
cários, arquivistas e documen-
talistas e, por fim, convencer os 
outros serviços a libertá-las, o 
que não é fácil. 

Pedro Santos Pereira
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Rui Baptista vence Prémio
O arquitecto Rui Baptista, res-
ponsável pela concepção do 
aeroporto de Istambul, ven-
ceu o prémio Artes Plásticas e 
Imagem, fruto da votação dos 
leitores do Notícias de Loures. 
Numa Gala que decorreu no 
Pavilhão de Macau, no dia 13 
de Maio, este Arquitecto da 
Portela, destacou a importância 
de todos aqueles que consi-
go conviveram na sua infância, 
adolescência e juventude, que 
muito contribuíram para ser 
quem é. Além de Rui Baptista, 
vários foram os nomeados com 
ligação à Freguesia, como 
Tiago R. Santos, Paula Pires, 
que integra o grupo musical 
Shout!, a equipa de basquete-
bol sénior masculino do Atlético 
Clube de Moscavide, a Escola 
Secundária Arco-Íris, o Sunset 
Moscavide e Laura Seixas, 
que discutiu até final a vitó-
ria do prémio Artes Cénicas e 
Audiovisual.

Agência de 
investimento
A Loures Investe – agência de inves-
timento, foi inaugurada quarta-feira, 
dia 1 de Junho, às 17 horas, na 
cidade de Loures, pelo presidente da 
autarquia, Bernardino Soares.
A Loures Investe é promovida pela 
Câmara Municipal de Loures e visa 
a atracção de novos projectos de 
investimento para o concelho de 
Loures. Tem como objectivos a apos-
ta em critérios de qualidade, assente 
num atendimento célere, eficiente 
e personalizado, para produzir um 
valor acrescentado à economia local.
A nova agência municipal tem como 
principais eixos estratégicos, promo-
ver a competitividade do Concelho e 
a qualificação do seu tecido econó-
mico; actuar como agente dinamiza-
dor do desenvolvimento económico; 
dinamizar a captação de investimen-
to; promover a criação de emprego; 
promover e reforçar a inovação de 
base tecnológica; incentivar a coo-
peração empresarial e a internacio-
nalização e assegurar sistemas de 
informação económica.

LOURES INVESTE
Agência de Investimento
Rua da República, nº 50
2670 – 455 Loures

Férias para crianças e avós
A Junta de Freguesia vai voltar a promover férias para avós e crianças, cujo destino será a praia. Para os mais idosos 
este período de férias será de 20 de Junho até 15 de Julho. As inscrições devem ser efectuadas até ao dia 6 de Julho, 
nas instalações da Junta de Freguesia, no Centro Comunitário de Dia ou na Delegação da Junta de Freguesia em 
Moscavide. As inscrições são limitadas.
Para os mais novos o período de inscrição decorre entre 13 de Junho e 13 de Julho e poderá ser efectuado na sede 
da Junta de Freguesia, para umas férias que decorrerão no mês de Julho. Esta iniciativa é destinada a crianças com 
idades compreendidas entre os 6 e 12 anos.



A distribuição dos vales está a ser efectuada pela Zona Óptica na Gare do Oriente, Sacavém, Alvalade, Prior Velho, Portela e Parque das Nações. Os vales são válidos em qualquer loja Zona Óptica. Consulte as condições de cada vale 
no verso do mesmo. Campanha válida até 31/09/2016. Não acumulável com outras campanhas em vigor.

Zona pticaO
Cuidamos dos seus Olhos

campanha

29º aniversário

Sim!

500€

Está a ver bem

Estamos a oferecer vales até

Procure o seu!
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Aprender 
a brincar

A Directora Pedagógica da 
Creche/Jardim de Infância 
da Junta de Freguesia de 
Moscavide e Portela, Sofia 
Henriques, fala com orgulho do 
projecto pedagógico do esta-
belecimento que dirige. Além 
das actividades regulares da 
escola, há dois projectos, um 
inserido no calendário curricu-
lar e outro como actividade 
extra-curricular, que “trazem 
um apport positivo aos nossos 
alunos”. 
Os meninos estão todos sen-
tados no chão e escutam com 
atenção as palavras que Ana 
Isabel Gonçalves, mediado-
ra do PROL – Programa de 
Literacia Emergente, lhes vai 
lendo, enquanto passa pelas 
suas mãos e pelas dos alu-
nos um pedaço de tule azul, 
que simboliza a água que vão 
ouvindo falar na leitura. Esta 
actividade, inserida no progra-
ma curricular, funciona este 
ano lectivo pela primeira vez 
e o balanço é extremamente 
positivo. 
Sofia Henriques destaca o 
papel da Junta de Freguesia 
de Moscavide e Portela na 
área da educação que, para 
o actual executivo, é “um dos 
pilares essenciais de trabalho”. 
E acrescenta que “o facto da 

Dra. Manuela Dias ser pro-
fessora e de ter uma visão de 
escola e de ensino diferente, é 
uma mais-valia para a creche e 
para a área do ensino na nossa 
Freguesia”.

Promover a Literacia

O PROL foi apresentado por 
Rui Cunha, da Cabeçudos 
(uma livraria especializada na 
infância) à Creche/Jardim de 
Infância. O programa “propõe-
se promover competências de 
literacia, garantindo um rela-
cionamento regular, precoce, 
positivo, afectivo e sólido com 
a linguagem literária, com o 
livro e com a leitura, visando 
a interiorização de hábitos de 
leitura e de escrita, através de 
sessões semanais para grupos 
de crianças dos 6 meses aos 6 
anos, com mediadores de lei-
tura experientes, em contexto 
pré-escolar,” como se pode ler 
no folheto de apresentação.
A Directora Pedagógica desta 
escola defende que é “na pri-
meira infância que se colocam 
as primeiras sementes daquilo 
que vão ser os futuros cida-
dãos. As crianças são como 
esponjas e, é nesta fase, que 
absorvem o mundo e os mode-
los, os comportamentos e os 
aspectos positivos e, infeliz-
mente, os menos positivos. 
É nesta altura que podemos 

aproveitar esta grande capa-
cidade de absorção de conhe-
cimento que eles têm, é como 
se construíssemos os alicer-
ces daquilo que são adultos 
de amanhã. É neste sentido 
que a Junta de Freguesia e a 
Escola têm apostado em pro-
jectos como este”. Foram estes 
os motivos que levaram a que 
o PROL fosse adoptado como 
“uma actividade curricular, 
ou seja, é mesmo uma oferta 
que a Junta faz aos alunos da 
turma dos seis anos e que traz 
imensas mais valias. Trabalha-
se toda a área da imaginação, 
da leitura e da criatividade atra-
vés de uma actividade que olha 
para os livros não só como 
uma ferramenta mas, quase, 
como algo mágico. As crian-
ças ficam a conhecer melhor a 
língua portuguesa através de 
autores portugueses, através 
da criatividade, da imaginação, 
da lógica, do pensamento e 
do comportamento, porque 
nestas aulas trabalha-se todos 
esses aspectos” explica Sofia 
Henriques.
Rui Andrade, coordenador 
deste projecto, reforça o papel 
da Cabeçudos que tem como 
“missão promover a leitura e 
as artes. E foi neste sentido 
que desenvolvemos este pro-
grama que tem cinco anos 
de maturação. É um progra-
ma de literatura para a idade 

pré-leitora. A Creche/Jardim 
de Infância e a própria Junta 
perceberam o nosso objectivo 
e assumiram-no, logo, como 
um programa para funcionar 
no espaço curricular, no qual 
o mediador PROL trabalha em 
co-adjuvação com o educador. 
A ideia não é de todo criar uma 
actividade extra-curricular: nós 
trabalhamos com os meninos, 
semanalmente, durante todo o 
ano lectivo. Este é um progra-
ma multi-artístico, portanto o 
denominador comum é o texto, 
o livro, a leitura, mas depois 
chamamos todas as artes: 
desde a música, às artes plás-
ticas, ao cinema”. O programa 
está estruturado para durar as 
36 semanas que compõem um 
ano lectivo. 
Ambos os nossos entrevista-
dos destacam feed-back que 
os alunos dão na sala de aula 
e “através das informações 
que os pais nos vão reportan-
do através das experiências 
do quotidiano. Há meninos de 
cinco anos que vão para casa 
a falar de Fernando Pessoa e 
isso não é comum, logo o pro-
jecto é um sucesso”, sublinha 
Sofia Henriques que remata 
acrescentando “a qualidade do 
ensino faz-se pela excelência 
das aprendizagens, das práti-
cas, dos profissionais e todos 
esses elementos aqui mistura-
dos funcionam muito bem”. 

O MP foi conhecer a Creche/Jardim de Infância da nossa Freguesia. Em discurso directo Sofia 
Henriques, Rui Andrade e Cristina Reis falam sobre alguns dos projectos inovadores em execução.

«A Creche/Jardim de infância aposta em pro-
jectos que possam ser uma mais valia para 
os nossos alunos»

(Im)Pressões 

Se uma Geringonça incomo-
da muito, o Brexit incomodará 
muito mais!

 “Giringonça – Ricardo Teté
Leva a orquestra sem batuta
Tapa na testa da onça e do rei
Baila ou seresta na labuta
Bole o poeta com segredos e os 
balangandas
Da lira que inspira melodia
Mamãe eu quero, ou nana nenem
Musica é tecnologia
E a canção geringonça quase por-
caria

É giringonça, bijuteria
Roda de samba quinquilharia
Que perigosa artilharia
Génio de tanga na academia
Canta e publica, ciência gaiata

Leva na testa sem diploma
Não tem diploma, paga jabá
De madrugada, mega fone
Tira do bolso rimas raras
E outras iguarias
Quando despenca a rebordosa
O cravo e a rosa, flores de abril
Música coisa mais gostosa
E a canção elefante cor-de-rosa”
Fui brindado por um amigo do 
outro lado do atlântico com esta 
música de 2007, a letra mantêm-
se actual e menciona o que mais 
incomoda a Geringonça:
- Que perigosa artilharia; - O cravo 
e a rosa, flores de abril!
No Reino Unido ainda não 
encontraram a sua “Contraption 
– Geringonça” que atenue e com-
bata o falhanço da actual Política 
Europeia e assim está prestes a 
acontecer o inimaginável, passa-
dos 62 anos do Dia D!
Estamos novamente à beira de 
um possível período de convul-
são na Europa e a incomodidade/
incerteza está pelos vistos para 
durar, se um dos nossos principais 
parceiros comerciais e mais antigo 
aliado for avante com o “Brexit”, 
nós só podemos temer o que virá 
a seguir!?

João Borges Neves



A informática na 
ponta dos dedos

Um grupo de crianças, no qual 
a mais nova tem apenas três 
anos, estão sentadas à volta de 
uma mesa. Na parede está pro-
jectado o trabalho que um dos 
meninos fez no seu tablet. Cada 
um traz a sua pen e o seu tablet 
para gravar os seus trabalhos. 
Sofia Henriques explica que hoje 
em dia as crianças “mexem nas 
aplicações com uma desenvol-
tura que muitos adultos não têm” 
e, através desta actividade, os 
meninos aprendem a aliar essa 

capacidade às suas necessida-
des, o que lhes permite tirar um 
melhor e maior partido das apli-
cações disponíveis. 
Cristina Reis, a professora de 
TIC – Tecnologias de Informação 
e Comunicação, trabalha em par-
ceria com as educadoras, o que 
lhe permite desenvolver o seu 
programa curricular, tendo em 
conta as matérias que os alu-
nos estão a tratar nas aulas. 
Assim, os alunos aplicam os 
conhecimentos informáticos às 
matérias que estão a aprender 
em ambiente de sala de aula. 
A aprendizagem começa pela 

“interpretação dos símbolos, mas 
sempre ligados aos conteúdos 
escolares”, frisa a professora.
Não há situações perfeitas, o 
trabalho é feito com o material 
possível. O facto de cada crian-
ça poder trazer um tablet para 
a aula é bastante positivo, mas 
“quisemos que eles pudessem 
trazer aquilo que já têm para a 
sala de aula. Temos de apro-
veitar o que é uma vantagem, 
depois temos de saber lidar com 
o aspectos menos bons: nem 
todos os meninos têm o mesmo 
tipo de aparelho e há que saber 
adaptar isso à sala de aula, para 

que todos possam usufruir ao 
máximo desta actividade. Tudo o 
que aprendem e fazem é gravado 
em pen's que levam para casa e 
mostram aos pais. É importante 
que depois, em casa, possam 
trabalhar e aprofundar os conhe-
cimentos adquiridos em sala de 
aula” explica Cristina Reis que 
acrescenta “quando os alunos 
sentem que já têm alguma com-
petência com a ferramenta que 
estamos a trabalhar, partilham 
com os colegas, na aula seguin-
te, aquilo que aprenderam”.
Para Cristina Reis “a parte mais 
difícil é a das competências pes-

soais. Porque estamos a falar de 
tecnologias e tratam-se de crian-
ças. E é preciso dar atenção aos 
conteúdos e às tecnologias, mas 
temos que ter muita atenção às 
competências das crianças fora 
daquilo que é o ambiente escolar. 
Os conflitos, a resolução de pro-
blemas, o saber estar em sala da 
aula e em contexto, são aspectos 
que muitas vezes são deixados 
para trás, pois nem sempre há 
tempo para gerir tudo isso”. O 
facto das turmas serem hetero-
géneas e, por isso, serem com-
postas por meninos com diferen-
tes idades, é um dos aspectos 
menos positivos e “a tecnologia é 
uma forma fabulosa de contornar 
esta situação e de chegar aos 
mais pequenos. Porque eles gos-
tam do que estão a fazer. Muitas 
vezes eles não se apercebem, 
mas eu consigo “ralhar” numa 
altura e “elogiar” noutra. Ou seja, 
eles percebem quando algo não 
correu bem e não está de acordo 
com o contexto e ficam zanga-
dos, mas sabem que se estive-
rem a fazer bem eu também lhes 
digo” explica a professora.
O trabalho de pesquisa de 
Cristina Reis é constante e diário. 
Hoje em dia surgem aplicações 
a uma velocidade alucinante e a 
professora elaborou “uma grelha 
com todas as aplicações que vou 
descobrindo, onde anoto em que 
modelos de tablets funcionam, 
para um melhor funcionamen-
to das minhas aulas. A minha 
maior vitória é quando encon-
tro uma aplicação que funciona 
nos dispositivos de todos os alu-
nos, pois isso significa que todos 
poderão, à partida, trabalhar da 
mesma forma aquele tema”. Este 
é mais um projecto de sucesso 
da Creche/Jardim de Infância da 
Junta de Freguesia Moscavide e 
Portela. 

Leonor Noronha
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Projecto EMA – Estímulo à Melhoria das Aprendizagens

O Agrupamento de Escolas nº 2 de Loures, dirigido pela Professora Irene Louro, vai participar e implemen-
tar, a partir do próximo ano lectivo, o Projecto EMA que é financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian. 
Cristina Reis dará continuidade ao seu trabalho, já iniciado na Creche/Jardim Infantil, na área das TIC. Este 
programa tem como principais objectivos:
- Diminuir as desigualdades na utilização das TIC;
- Capacitar a comunidade escolar de competências para o século XXI;
- Melhorar os resultados escolares e prevenir o abandono.

Desta forma, verifica-se e destaca-se a importância que as escolas do concelho de Loures têm vindo a 
atribuir à inovação pedagógica na Educação.

Um exemplo de sucesso

A filha de Sofia Henriques é uma das alunas finalistas da Creche/Jardim de Infância que usufrui deste pro-
grama e a Directora partilhou connosco a sua experiência pessoal: “Um dia destes ela ia comigo no carro a 
declamar um poema de Eugénio de Andrade. Fiquei muito surpreendida e achei fabuloso, porque ela só tem 
cinco anos e estava a declamar. Perguntei-lhe se ela sabia o que estava a dizer e ela explicou-me e mos-
trou-me como aquilo lhe fazia sentido. O que me provou que isto trás mais valias para os miúdos, não só 
pelo acto da leitura, mas por tudo o que lhes trás a nível de apport mental, cognitivo, pessoal e que faz deles 
estes pequenos cidadãos e futuros académicos e adultos que trazem esta bagagem desde pequeninos”.
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A ausência de conhecimento é 
prolífica na criação de “bone-
cos” e noções “abstratas” das 
pessoas. Tornam-se unidimen-
sionais, aliás. Se aliarmos a isso 
os poucos casos que conhece-
mos, coincidentemente, serem 
pessoas tímidas, ou que não nos 
caem no goto, temos o caldo 
entornado.
É chocante a forma como se 
falou sobre os adolescentes gays 
(ou bissexuais) no Colégio Militar. 
Os discursos de protesto contra a 
louvável atitude do ministro da 
Defesa, Azeredo Lopes, ocorre-
ram sempre em desconsidera-
ção dos sentimentos e bem-estar 
daqueles jovens, que foram alvo 
de uma prática educativa abso-
lutamente sem ética. Sem ética 
porque, pelos relatos dos pró-

prios responsáveis, promovem a 
exclusão de quem é vítima entre 
pares, deixando-os à sua própria 
mercê e cuidado e porque, como 
se não bastasse essa negligên-
cia, tomam o passo de relatar a 
situação às figuras parentais do 
jovem, algo que o coloca ainda 
mais em risco. Explicarei mais 
adiante porquê.
Se nem toda a população adoles-
cente que é lésbica, gay, bisse-
xual, trans ou intersexo (LGBTI) 
passa por dificuldades, é algo 
comum para a maioria, viverem 
um isolamento total ou significa-
tivo, reforçado pelo receio de viti-
mização ou re-vitimização. Não 
é por acaso que desde 2006, 
por norma, as queixas anóni-
mas recebidas no Observatório 
de Educação LGBTI da rede 
ex-aequo não foram também 
apresentadas, formalmente, ao 
estabelecimento escolar onde 
ocorreram ou a outra entidade 
competente. Das poucas apre-
sentadas só metade tiveram 
resultados positivos, por inter-
venção adequada, na óptica de 
quem se queixou. Em qualquer 
um dos relatórios é possível 
encontrar justificações detalha-

das para essa não acção, seja a 
ausência de queixa formal ou de 
uma acção positiva. Isto significa 
que perante este facto há neces-
sidade de uma atitude protectora 
pró-ativa.
A existência de rapazes e rapari-
gas homossexuais é um facto. O 
despontar para a sexualidade e 
os afectos é universal. É nestas 
idades que surgem as primeiras 
atracções ou paixões, qualquer 
que seja a sua orientação sexual. 
Se não censuramos este despon-
tar quando ocorre entre rapaz e 
rapariga, não faz sentido fazê-lo 
entre dois rapazes ou duas rapa-
rigas. É um princípio de igualda-
de. A regra do consentimento e 
do direito a não receber avanços 
indesejados vale para todas as 
pessoas, independentemente do 
sexo das pessoas envolvidas. 
Qual é verdadeiramente a preo-
cupação que gerou reacções eri-
çadas por parte de figuras do 
sector militar?
A política do Colégio Militar 
tem sido de especial gravidade: 
"Falamos com o encarregado de 
educação para que percebam 
que o filho acabou de perder 
espaço de convivência interna e 

a partir daí vai ter grandes dificul-
dades de relacionamento com os 
pares, porque é o que se verifica, 
são excluídos" (sub-director do 
Colégio Militar, tenente-coronel 
António Grilo). Primeiro porque 
propõe perversamente, sob o 
manto da sua protecção, como 
primeira e única medida a exclu-
são do aluno, por uma caracterís-
tica sua, em vez de promover a 
sua inclusão. Em segundo lugar, 
porque falamos de um sector que 
tem sido alvo de denúncia de 
praxes violentas, que confirmam 
marcadamente uma tendência 
para práticas sociais de “hiper-
masculinização” que, não rara-
mente, têm como consolidação 
identitária ser utilizada a homofo-
bia. Como o próprio sub-director 
reconhece, aquele é um ambien-
te especialmente difícil. Portanto, 
se há local em que se deve 
trabalhar tremendamente estas 
questões é no Colégio Militar e 
não o contrário. Terceiro, porque 
informa os encarregados de edu-
cação à revelia dos riscos que 
isso implica para o próprio jovem 
que pode ser, em consequência, 
vítima de violência familiar – e, 
efectivamente, bastantes sofrem 

dela. Os estudos de que temos 
conhecimento sobre ideacção e 
tentativa de suicídio da juven-
tude LGBT, após os pais sabe-
rem e reagirem mal, é que estas 
sobem drasticamente. Sabemos 
também, onde existem dados, 
que até 40% da população juve-
nil sem-abrigo é LGBT, a sua 
maioria fruto da não aceitação 
por parte da família. Por sua vez, 
sabemos que devido à discrimi-
nação, em geral, a taxa de sui-
cídio entre jovens LGBT é duas 
a três vezes superior em relação 
aos seus pares.
Em todos aqueles discursos pro-
testativos, quem recebeu menor 
preocupação foi a pessoa em 
situação mais vulnerável no pro-
cesso. Hoje em dia é um conforto 
e fonte de alegria termos quase 
o fim da discriminação na lei e 
termos, inclusive, leis que proí-
bem a discriminação em função 
da orientação sexual (artigo 13.º 
da Constituição, artigo 132.º do 
Código Penal e artigos 7.º e 10.º 
do Estatuto do Aluno e Ética 
Escolar). No entanto temos todo 
um mundo de práticas sociais, 
institucionais e técnicas ainda 
para melhorar.

Um género de janela

Quando um Colégio Faz Tudo Mal

Rita Paulos
Directora da Casa 

Qui - Associação de Solidariedade 
Social

Consultório Informático

Nesta edição do Consultório 
Informático, vou deixar algumas 
dicas de Programas essenciais 
para fazer o download e utilizar 
no seu computador.

- BROWSER é o que nos permite 
navegar pela internet e nesta 
área recomendo o GOOGLE 
CHROME, o FIREFOX ou o 
EDGE (substituto do Internet 
Explorer no Windows 10).
- A nível de SEGURANÇA exis-
tem vários antivírus grátis e a 
minha escolha vai para o TOTAL 
SECURITY 360, o AVG ou o 
PANDA.
- Para conseguirmos reprodu-
zir todo o tipo de VÍDEOS ou 
ÁUDIO, o programa VLC é imba-
tível porque, para além de ser 
grátis, consegue reproduzir todo 
o tipo de ficheiros media sem 
necessitar de nenhum software 
adicional.
- As versões mais recentes dos 
programas servem para corri-
gir falhas de versões anterio-
res, para adicionar novas fun-
cionalidades e para termos 
sempre todos os nossos pro-
gramas ACTUALIZADOS existe 

um excelente programa que é o 
SECUNIA PSI.
- Um dos maiores problemas dos 
computadores é o acumular de 
ficheiros temporários e inúteis 
ao sistema e para isso nada 
melhor do que o CCLEANER, 
para realizarmos uma LIMPEZA 
e deixarmos o nosso computador 
mais leve e rápido.
- Precisa de CONVERSAR com 
amigos que estão longe? Com o 
SKYPE pode fazer chamadas de 
vídeo e enviar mensagens escri-
tas, colocando a sua conversa 
em dia.
- No âmbito de COMPACTAÇÃO/
DESCOMPACTAÇÃO de fichei-
ros a melhor solução é o famoso 
WINRAR, que não é apenas um 
software útil, é essencial.
- Utiliza a mesma PASSWORD 
em todos os sites? Isso é uma 
prática nada aconselhável e 
para isso temos uma solução, o 
LASTPASS onde podemos criar 
passwords fortíssimas e sincroni-
zar tudo no mesmo software.
- Para a criação de CDS e DVDS 
a melhor solução é o IMGBURN, 
um software muito simples e 
extremamente útil.

- Para um excelente desempenho 
do nosso computador é essencial 
termos sempre actualizados os 
DRIVERS de todos os compo-
nentes e para isso nada melhor 
do que o SLIM DRIVERS, para 
garantirmos sempre as últimas 
actualizações dos fabricantes.
- Um programa essencial para 
quem passa muitas horas à fren-
te do computador é o F.LUX que 
ajusta a temperatura da COR 
do seu computador, tendo em 
conta a hora do dia em que o 
utilizamos.
- Uma solução grátis para o famo-
so OFFICE (excel, word …) é o 
LIBREOFFICE, um conjunto de 
aplicações de editores de texto, 
folhas de cálculo, apresentação 
de diapositivos e muitos mais.
- No âmbito da IMAGEM, o pro-
grama escolhido é o PIXELUVO 
que tem várias soluções como 
recorte, filtro, brilho, contraste 
e tantas mais ferramentas tor-
nando-se um programa essen-
cial para quem gosta de editar 
imagem e aperfeiçoar os seus 
trabalhos.
- A nível de segurança dos nos-
sos FICHEIROS aqui fica um 

programa excelente e muito fácil 
de configurar que é o TODO 
BACKUP FREE. Perdermos os 
nossos ficheiros fundamentais é 
um autêntico pesadelo e por isso 
aqui fica uma óptima solução.
- Para criarmos ou editarmos 
os nossos VíDEOS aqui fica o 
LIGHTWORKS, que inclui um 
grande conjunto de ferramentas 
e é totalmente grátis.
Para realizar o download, de 
qualquer um destes programas, 
basta escrever o nome do sof-
tware que deseja no Google e 
depois abrir o site para efectuar 
o respectivo download.
Sempre que precisar de alguma 
ajuda, dica ou esclarecimento 
não hesite e entre em contac-
to para informaticaconsultorio@
gmail.com.

Por fim, deixo-vos uma última 
dica, um site onde encontra 
variadíssimos programas essen-
ciais e pode fazer o download 
de um ou vários ao mesmo 
tempo de uma forma muito fácil, 
tendo apenas que aceder ao site  
www.ninite.com.

João Calha
Consultor Informático

Programas essenciais no seu computador
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Na sua loja IKEA Loures
De 10 a 30 de junho 2016

Até 15 de junho!

ROTERA lanterna p/vela
interior/exterior, 21cm
Rosa ou Azul 502.855.81

1,99€
/ud

3,99€



BOHOLMEN bacia
p/lava-loiça 23x40cm 
Preto 502.025.38

4,99€

9,99€

SENSUELL 
caçarola c/tampa, 2,4L
Aço inoxidável 302.731.07

19,99€

29,99€

AKTAD prato de bolo c/tampa 
Vidro, vermelho 202.349.08

9,99€

14,99€

LILLABO tapete pelo curto
100x133cm
 Verde 201.768.09

5,99€

9,99€

ÅKERKULLA almofada 50x60cm
Branco, multicor 902.457.34

12,99€

19,99€

SKUBB caixa 
Verde claro 602.997.14

3,99€
/conj.6 

6,99€

MORVIK roupeiro 120x205cm
Preto-castanho, vidro espelhado 702.457.92

119€
199€

GALANT armário c/portas 80X80cm
Branco 502.890.27

79,99€

149€

KARIT
colcha e 2 capas 
de almofada
260x280/40x65cm
Castanho 602.902.52

35€
49,99€

KULLAR lancheira
23x15 Alt.8cm 
Azul claro 202.336.97

1,99€

2,99€

KEJSARKRONA faqueiro
24 peças 
Aço inoxidável 002.917.30

14,99€

25€

SOMMAR 2016 avental
Branco/azul 403.111.75

3,99€

5,99€

SPRUTT cortina de duche
180x180cm 
Branco/amarelo 802.940.89

4,99€

9,99€

GURLI manta
120x180cm
Vermelho/rosa 802.049.08

5,99€

9,99€

69,99€

89,99€

TODALEN cómoda 
c/5 gavetas 80x123cm
Castanho acinzentado 502.957.78

4,99€

7,99€

SOMMAR 2016 tabuleiro
às riscas 38x58cm
Branco/azul 803.114.18

...E UM POUCO DE
CONFORTO E ARRUMAÇÃO.
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EDITORIAL

Duas localidades, uma freguesia – Respeito pela diferença – A Vila de Moscavide

Dois anos passados desde a tomada de posse… dois anos de vivências, projectos, envolvência, partilha, ini-
ciativas e muitas mudanças. A Vila de Moscavide é hoje um território diferente; sem lhe mudar a alma, projec-
támos uma vila mais atractiva, mais limpa, mais organizada, mais solidária, mais dinâmica, mais cultural, mas, 
sobretudo, mais direcionada para o futuro e para as pessoas.

O Centro de Dia foi devolvido à população, garante mais suporte social a todos os seus utentes, disponibiliza 
mais serviços, mais apoio qualificado e mais diversidade cultural. Procura diriamente apoiar a terceira idade, 
diminuir o sentimento de solidão e aumentar o sentimento de segurança, conforto e bem-estar.

O Centro Cultural de Moscavide tem hoje um programa cultural diversificado, para vários públicos, ao serviço 
da comunidade, das instituições e do município. Este espaço de cultura e de lazer tem vida própria e tornou-se 
um espaço de difusão cultural e de divulgação de conhecimentos.

O Caf – Complemento de Apoio à Família, oferece mais e melhores serviços, tem melhorado a sua capacidade 
de resposta e a sua acção junto das crianças e das famílias.

Na Vila de Moscavide sente-se um verdadeiro sentimento de comunidade, uma vila mais virada para os cida-
dãos, para as suas necessidades e para o seu bem-estar e qualidade de vida.

Moscavide e os seus cidadãos têm hoje um maior capital social, menor solidão e isolamento, maior colaboração e força comunitária, maior mobilização, um comér-
cio activo e envolvido – sente-se uma comunidade mais coesa e organizada.

As festas típicas e tradicionais mantiveram-se com nova roupagem (Feira dos Saberes e Sabores, Desfile de Carnaval) e foram concretizados novos eventos, dos 
quais é exemplo o Sunset Moscavide.

A Junta de Freguesia de Moscavide e Portela procurou melhorar as potencialidades da Vila de Moscavide, sem a descaracterizar e, procurou que na união das 
freguesias, ambas se sentissem parte de um todo, em igualdade e num sentimento de pertença mútuo. Por isso mesmo procurámos um relacionamento de proxi-
midade junto das pessoas, de disponibilidade constante aos seus problemas e necessidades, num compromisso de união.

Procurámos construir um sentimento de comunidade entre Moscavide e Portela, fortalecendo e construindo uma verdadeira união de freguesias, com um propósito 
colectivo que valoriza a diversidade cultural, bem como a singulariedade de cada uma.

Queremos aprofundar, de forma articulada, um desenvolvimento baseado no compromisso entre a vitalidade económica e a necessidade de aprofundamento da 
dinâmica cultural e artística, da coesão social e da qualidade de vida.

FICHA TÉCNICA
Propriedade Junta de Freguesia de Moscavide e Portela | Director Presidente da Junta de Freguesia de Moscavide e Portela - Drª Maria Manuela Simões Dias
Coordenadores Sónia Parola, Hugo Ruivinho e Fernando Saraiva | Morada (Sede) Av. da República (Ex Escola Vasco da Gama) - Apartado 608 - 2685-232 Portela LRS | Tiragem 
13500 exemplares | eMail info@jf-moscavideportela.pt | Telefones 219 446 417 - 219 446 193 | Telemóvel 934 491 885 Fax: 219 431 233 | Depósito Legal Nº 306684/10
Impressão Lisgráfica, S.A. | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
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Numa organização da Junta de Freguesia de Moscavide e Portela, realizou-se com grande sucesso, no dia 15 de Maio, a II Légua Urbana da Portela, integrando 
o 32.º Troféu “Corrida das Colectividades do Concelho de Loures”. 
O Executivo da Junta de Freguesia agradece a todos quantos participaram nesta prova e a tornaram num momento de convívio entre diversas gerações e popu-
lação de todo o munícipio de Loures.

II Légua Urbana trouxe centenas de atletas à Portela

XII Festival de Ginástica de Portela enche Jardim Almeida Garret de cor

No dia 25 de Maio, ao final do dia, o Jardim Almeida 
Garrett voltou a encher-se de pessoas, cor e alegria 
para receber o XII Festival de Ginástica da Portela. 
A Junta de Freguesia voltou a colaborar activamente 
com o Agrupamento de Escolas de Portela e Mosca-
vide e com o Núcleo de Estágio da Faculdade de 
Motricidade Humana, facilitando a apresentação 
dos diversos grupos do Agrupamento de Escolas e 
os quatro clubes convidados. 
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CRECHE JARDIM DE INFÂNCIA DA FREGUESIA DE MOSCAVIDE E PORTELA / EDUCAÇÃO

No dia 16 de Abril, no auditório do 
Colégio Maristas de Carcavelos 
realizou-se o encontro de Festi-
val Folk 2016, no qual a Creche 
Jardim de Infância da Freguesia 
de Moscavide e Portela se fez re-
presentar pelos alunos das Salas 
Amarela 7 e Amarela 8 que fre-
quentam a actividade curricular 
Folkzitas, na categoria – Escoli-
nhas.
Este evento anual, organizado 
pela Folkzitas – Associação de 

Dança Popular, contou com a presença e performances de várias outras Es-
colinhas como: J.I. Antero Basalisa (Carnaxide); J.I. Homero Serpa (Ajuda); J.I. 
do Alto da Ajuda; J.I. José Martins (Linda-a-Velha); E.B1 Armando Guerreiro 
(Linda-a-Velha); J.I. Carrocel (Lisboa); Externato de S. José (Restelo); EB1 D. 
Pedro V (Linda-a- Velha). E foi abrilhantado também pela Gala Internacional 

que contou com a presença dos grupos convidados: Kilandukilo (Danças Afri-
cana); Intichaski (Danças Andinas); Espaço Reyel (Ass. Arte Educação e Tera-
pia); CCRCCR – Alma Lusitana; Irish Dance Portugal, CODAPTEC e o Grupo de 
Dança Popular – Folkzitas.
Foi uma tarde dedicada à dança popular, partilhada pelos alunos, escolas, pais 
e familiares dos alunos, com excelentes performances e que culminou num mo-
mento de grande orgulho e satisfação para a Creche Jardim de Infância.
Entre as várias Escolinhas representadas, os nossos alunos ensaiados pela 
professora Diana, com adereços elaborados pela equipa educativa tiveram um 
excelente desempenho e performance em palco, uma prestação irrepreensível, 
que valeu a atribuição pela organização aos alunos da Creche JI do prémio Mé-
rito e Qualidade – PRÉMIO PROFESSORA ANA PAULA BATALHA. O prémio foi 
entregue pela própria professora, Ana Paula Batalha, mentora da Associação de 
Dança Popular.
A atribuição deste prémio veio dignificar os alunos que o mereceram, mas tam-
bém a escola e toda a equipa educativa que trabalha diariamente para a concre-
tização de um ensino de excelência e qualidade.

Uma história pela Actriz Alda Gomes... 
Pela Igualdade de Género
No dia 8 de Abril, a actriz Alda Gomes esteve na Creche JI a ler uma história 
para os alunos de pré-escolar sobre Igualdade do Género – “Mariana num 
Mundo Igual”, livro da autoria da Mariana Monteiro.
Apesar de ser um tema difícil de abordar junto de alunos de 5/6 anos, a 
actriz, entre leitura e brincadeiras, colocou questões e fez os alunos pen-
sar sobre situações 
diversas, sobre o seu 
dia a dia e sobre es-
tereótipos que os alu-
nos têm ainda muito 
presentes.
Foi uma tarde diver-
tida e bem disposta 
que culminou numa 
sessão de beijocas e 
mimos entre a actriz e 
os alunos.

Alunos da Creche Jardim de Infância da Freguesia de Moscavide e Portela 
conquistam prémio Professora Ana Paula Batalha - Mérito e Qualidade

Preparar a Ida para o 1º Ciclo - Para uma transição bem sucedida

A Educação e as Escolas são uma prioridade 
para o Executivo da Junta de Freguesia
Nos últimos meses, a Junta de Freguesia da Moscavide e Portela apoiou:
• Clube Multimédia da Escola Secundária da Portela (apoio financeiro)
• Clube de Ciências da Escola Secundária da Portela (apoio financeiro)
• Clube Náutico da Escola Secundária da Portela (apoio financeiro para as deslo-

cações dos alunos carenciados)
• XII Festival de Ginástica da Portela (apoio logístico)
• Núcleo de Robótica da Escola Secundária da Portela (cedência de transporte)
• Jornal Escolar Artesanal da Sala CEI / Escola EB 2,3 de Gaspar Correia (apoio 

logístico)
• Comemoração do Dia do Agrupamento (apoio logístico e financeiro)
• Dia da Família (apoio logístico à APEE da Escola EB1/JI da Portela)
• Deslocação de alunos da Escola Secundária da Portela para participação em 

aula de Educação Física na Faculdade de Motricidade Humana (cedência de 
autocarro)

• Deslocação de alunos da Escola Secundária da Portela para participação em 
Torneios de Futsal e Voleibol na Escola Rainha D. Leonor, em Lisboa (cedência 
de autocarro)

• Deslocação de alunos da Escola EB1 Dr. Catela Gomes ao Castelo de S. Jorge 
(apoio financeiro à APEE da Escola EB1 Dr. Catela Gomes)

Anualmente, a Equipa Educativa da Creche Jardim 
de Infância da Freguesia de Moscavide e Portela 
procura preparar os seus alunos finalistas (pré-es-
colar), que vão ingressar no 1º Ciclo, para a esta 
mudança.
Na verdade, o ingresso no 1º ciclo do ensino básico 
é uma fase de  grandes mudanças e de um nível 
elevado de exigências e novidades: horários de tra-
balho mais longos, nova postura em sala de aula, 
novos materiais, novas aprendizagens. As rotinas 
são alteradas, há menos tempo de brincadeira, mais 
tempo de tarefas para realizar, por vezes vem a sau-
dade das educadoras e a vontade de levar brinque-
dos para a mesa da sala de aula.
É objectivo da equipa educativa da sala de pré-es-
colar preparar os alunos finalistas, potencializando 
as suas capacidades, prevenindo o insucesso no 
ingresso no 1º ciclo e preparar os alunos e as suas 
famílias para a mudança de hábitos e de rotinas, 
evitando dificuldades de adaptação e diminuindo an-
siedades, medos e angústias.
Acreditamos que uma boa preparação pode ser a 
chave do sucesso nesta mudança e pode ser um 

precioso elemento para que esta mudança seja feita 
com alegria.
Neste âmbito, anualmente a sala de pré-escolar, re-
aliza um conjunto de Rastreios de Pré-Competências 
Escolares: Rastreios Visuais, Orais, da Fala e da 
Comunicação, Posturais e Cognitivos. Esta bateria 
de rastreios permite prevenir, despistar e averiguar 
a existência de dificuldades específicas que com-
prometam a aprendizagem ao nível escolar, mas so-
bretudo permitem que caso estas dificuldades sejam 
sentidas possam os pais/encarregados de educação 
agir atempadamente, no sentido de as diagnosticar 
e acompanhar/corrigir, já que todos os rastreios são 
precedidos de um pequeno registo informativo que é 
enviado aos pais/encarregados de educação.
Outro elemento preparatório são as visitas às esco-
las públicas da comunidade escolar onde a Creche 
JI se insere. Nestas visitas, os alunos conhecem 
as instalações, confraternizam com as respectivas 
comunidades escolares de cada escola, realizam 
actividades lúdicas em sala de aula e conhecem as 
equipas que as compõem. Muitos alunos de pré-es-
colar acham que não há recreios ou que não podem 

brincar e que é tudo demasiado sério – pelo que 
estas visitas ajudam a diminuir estas angústias e a 
responder a estas questões; muitos saem a adorar 
esta futura realidade.
Por fim, é também realizado um Workshop para pais, 
pelo Gabinete de Apoio e Aconselhamento Psico-
pedagógico que prepara, esclarece e responde aos 
receios dos pais/encarregados de educação e tam-
bém os alerta para as novas rotinas e hábitos es-
colares. Estas reuniões são momentos de partilha e 
de reflexão e ajudam os pais a sentirem-se também 
mais acompanhados e preparados.
A transição para o 1º ciclo, como qualquer mudança, 
necessita de tempo. Acreditamos que todos estes 
momentos podem auxiliar esta mudança e torná-
la apenas naquilo que ela é – mais um passo no 
crescimento, na aprendizagem e na autonomia dos 
alunos. Mas claro, é essencial gerirmos a nossa 
tranquilidade para que consigamos dar esse tempo 
próprio de qualquer adaptação, nunca esquecendo 
que cada criança, como qualquer indivíduo tem tam-
bém o seu tempo próprio para se adaptar.
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EDUCAÇÃO / CENTRO DE DIA SOCIAL E COMUNITÁRIO / ACÇÃO SOCIAL

Mês da Prevenção dos Maus 
Tratos na Infância - Laço Azul

No dia 22 de Abril 
de 2016, a Creche 
Jardim de Infância, 
o Complemento 
de Apoio à Família 
(CAF) e todos os 
trabalhadores da 
Junta de Fregue-
sia de Moscavide 
e Portela associa-
ram-se à Comissão 
de Protecção de 
Crianças e Jovens 
de Loures para 
alertar sobre os 

maus Tratos na Infância, através da Campanha do 
Laço Azul.
Para assinalar a importância da prevenção dos 
Maus Tratos na Infância foi criado um autocolante 
com um laço azul, que foi entregue a todos os fun-
cionários e distribuído pelos alunos da Creche JI, do 
CAF e junto dos pais e encarregados de educação, 
para que esta problemática não seja esquecida ou 
ignorada. Neste dia, a equipa da Creche JI, do CAF, 
alunos e pais e encarregados de educação vestiram 
uma peça azul para marcar a data.

Participe nas Caminhadas 
do Centro de de Dia
No mês de Maio, e com a chegada do bom tempo, 
o Centro de Dia retomou a actividade das Cami-
nhadas (entretanto cancelada devido às condições 

atmosféricas menos apetecíveis). Esta actividade 
tem como objectivo ser um complemento à activi-
dade física moderada que se tem vindo a mostrar 
benéfica para a terceira idade: promove o fortaleci-

mento dos músculos, a diminuição de colesterol, o 
combate à osteoporose, a melhoria da capacidade 
respiratória, a melhoria da circulação sanguínea, en-
tre muitos outros benefícios inclusivamente a nível 
da saúde mental.

Arraial 100 Idade - Festa do 
Centro de Dia Social e 
Comunitário

Realizou-se no dia 3 de Junho, no Jardim Público 
de Moscavide, o primeiro “Arraial 100 Idade”, festa 
anual do Centro de Dia Social e Comunitário. 
Mostra de trabalhos das aulas de Informática e de 
Costura Criativa e Artesanato, exibições de ginás-
tica, dança, cavaquinhos e costura, baile e petiscos 
foram ingredientes que não faltaram à festa.
Agradecemos a presença de todos e esperamos que 
esta festa se torne uma tradição na Vila de Mosca-
vide, mostrando a importância de nos mantermos 
activos na terceira idade, de convivermos e adquiri-

mos novos hobbys.  

Projecto de Investigação em 
parceria com a ESTESL   
No âmbito do curso de Fisioterapia da ESTESL – Es-
cola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, o 
Centro de Dia Social e Comunitário teve a honra de 
ser escolhido para participar num estudo científico 
que pretende avaliar de que forma a ginástica res-
piratória associada ao exercício físico (Aulas Movi-
mento pela Vida) poderá melhorar a qualidade de 
vida na terceira idade. Os utentes aderiram de forma 
muito positiva ao estudo, confirmando a necessi-
dade deste tipo de intervenções em idades mais 
avançadas. O ensaio teve uma duração de quatro 
semanas e os exercícios foram realizados diaria-
mente no Centro de Dia. 
Agradecemos à ESTESL, aos seus alunos Pedro 
e Rita e à Orientadora de Investigação, que deu 
a oportunidade aos utentes de perceberem como 
poderão melhorar a sua condição física.

Gabinete de Inserção Profissional
Para suprir algumas ne-
cessidades resultantes do 
encerramento do Centro 
de Emprego de Moscavide,  
e para evitar que a popu-
lação se desloque ao Cen-
tro de Emprego de Loures, 
abriu na Vila de Moscavide 
um Gabinete de Inserção 
Profissional – GIP.
A Junta de Freguesia de 

Moscavide e Portela continua a estar atenta à prestação de serviços na área 
social, fazendo um esforço permanente para dar resposta às necessidades 
de todos, e em particular da população desempregada. Pretende a Junta de 
Freguesia dar resposta a esta população, nomeadamente, no que se refere a 
procura activa de emprego, divulgação de ofertas de emprego e de actividades 

de colocação, encaminhamento para ofertas de qualificação, controlo de apre-
sentação periódica dos beneficiários das prestações de desemprego. 

Apoio ao preenchimento da  Declaração 
do IRS 
A Junta de Freguesia de Moscavide e Portela cumpriu mais uma vez a sua 
política de proximidade aos fregueses.
Ao longo dos meses de Abril e Maio, e numa parceria com a Associação Mão 
Fraterna, os serviços  da Junta de Freguesia prestaram gratuitamente o apoio 
necessário ao preenchimento da Declaração de IRS. 
Muitos foram os que beneficiaram deste apoio, mostrando-se muito agradeci-
dos pelo apoio prestado.
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Realizou-se nos dias 27, 28 e 29 de Maio de 2016 a IIIª Feira dos Saberes e 
Sabores da Vila de Moscavide, no Jardim Público de Moscavide. 
Uma festa que tem já longa tradição e tem como objectivo ser uma mostra de 
produtos regionais e de artesanato urbano e trazer alegria e animação à Vila 
de Moscavide, a todos os Moscavidenses, Portelenses e aos demais visitantes. 
Proporcionar boa comida ao som de música popular portuguesa é o mote destes 
três dias de festa, este ano com um novo palco e com uma iluminação renovada 

e ampliada.
A Junta de Freguesia de Moscavide e Portela procurou ser a melhor anfitriã; a 
todos os grupos e artistas foi oferecido um Buffett confecionado pelas equipas 
de Cozinha do Centro de Dia e da Creche Jardim de Infância. Todos quantos por 
Moscavide passaram levaram a melhor opinião e simpatia dos Moscavidenses.
Está já agendada a IV Feira dos Saberes e Sabores da Vila de Moscavide. 
Prometemos continuar!

III FEIRA DOS SABERES E SAB0RES
RÁDIO POPULAR FM: RÁDIO OFICIAL DO EVENTO
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Decorreu da melhor forma o I Encontro de Fado 
Amador da Vila de Moscavide organizado pela Junta 
de Freguesia de Moscavide e Portela, no passado 
dia 21 de Maio. O auditório do Centro Cultural de 
Moscavide encheu-se para ouvir cantar e tocar fado, 
pelas magníficas interpretações de Júlio Madaleno, 
na guitarra, José Gonçalves, M.ª de Lurdes Pereira, 
do Grupo Iphado (voz e acompanhamento musical) e 
do convidado especial António Pinto Basto, que apa-
drinhou este primeiro evento. Do fado de Coimbra 
ao fado de Lisboa, dos fados mais antigos aos fados 
mais recentes, de interpretações mais clássicas a in-
terpretações mais modernas, a plateia acompanhou 
de forma entusiasta e aplaudiu permanentemente 
os músicos e fadistas em palco. A apresentação do 
Encontro de Fado esteve a cargo de M.ª Salomé 
Guerreiro, directora do Grupo de Teatro Musical da 
Portela, cuja forma tão singular de interagir com o 
público lhe é tão reconhecida.
A Senhora Presidente de Junta de Freguesia, Dra. 
Manuela Dias, juntou-se aos muitos amantes do fado 
que marcaram presença naquela tarde, mostrando-
se visivelmente satisfeita com o sucesso do evento, 
garantindo, desde logo, a sua continuidade! 
Esperamos por si no II Encontro de Fado Amador da 
Vila de Moscavide! Não deixe de nos acompanhar 
e participar nas nossas actividades. Trabalhamos a 
pensar em si!

DESPORTO, CULTURA E LAZER

Concerto "Liberdade"  

Numa parceria entre a Junta de Freguesia e a Esco-
la de Música Fort’Aplauso / Grupo Contrastos, rea-
lizou-se no dia 30 de Abril o Concerto “Liberdade”, 
no Centro Cultural de Moscavide, inserido nas 
comemorações do 42.º aniversário do 25 de Abril.
Depois do sucesso do concerto do ano passado em 
que este grupo fez uma homenagem ao músico Sér-
gio Godinho fazendo um apanhado geral da sua car-
reira, este ano foram interpretados muitos autores 
diferentes como José Afonso, Sérgio Godinho, José 
Mário Branco, Fernando Tordo, Adriano Correia de 
Oliveira, Francisco Fanhais, entre outros.
O Grupo Contrastos é uma classe de conjunto da 
Escola de Música Fort'aplauso e é constituído por 
guitarras clássicas, guitarras eléctricas, baixo e flau-

tas. Este concerto contou ainda com os convidados 
especiais Diana Afonso, na voz, Clara Gomes, no 
violino, e Rodrigo Neves na percussão. Os arranjos 
e a direcção foram de Pedro Santos.
A plateia assistiu com grande interesse a este even-
to, participando sempre que solicitada. A Senhora 
Presidente da Junta de Freguesia, Dra. Manuela 
Dias, marcou presença no evento, bem como uma 
representante da área da cultura da Câmara Munici-
pal de Loures. 

Junta de Freguesia acolhe 
apresentação do novo livro 
de Luis Filipe Rodrigues

Uma vez mais, a sede da Junta de Freguesia aco-
lheu a apresentação de um livro da autoria de Luís 
Filipe Rodrigues. No dia 7 de Maio, perante amigos 
e familiares do autor, foi apresentado o seu mais 
recente livro de poesia “Magia Poética”. A seu lado 
estiveram América Miranda, responsável pela Ter-
túlia Poética “À Procura de Bocage”, e a Senhora 
Presidente da Junta de Freguesia, Dra. Manuela 
Dias, que enalteceu o percurso artístico de Luís Fi-
lipe Rodrigues e agradeceu o facto deste ter voltado 
a escolher a freguesia para lançar mais uma obra.  
A freguesia apoia a cultura e os artistas portugueses.

Informática para todos na 
Sede da Junta de Freguesia 

Respondendo às muitas solicitações dos fregueses, 
a Junta de Freguesia está a promover desde o pas-
sado mês de Abril Aulas de “Informática para Todos” 
na sede da Junta de Freguesia, na Portela. Cerca de 
trinta pessoas, distribuídas por duas turmas, estão a 
iniciar ou a aperfeiçoar os seus conhecimentos na 
óptica da Informática.
As aulas decorrem às terças e quintas-feiras, entre 
as 18h30 e as 20h00.

Junta de Freguesia organiza I Encontro de Fado Amador da Vila de Moscavide
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A USF TEJO informa
O tabagismo é, segundo a Organização Mundial de Saúde, a maior causa de 
morte evitável. O tabaco é pre-judicial a vários órgãos do corpo humano, em 
especial ao sistema pulmonar. Deixar de fumar é uma atitude que vai melhorar 
a sua saúde e a sua qualidade de vida, mas não é uma tarefa fácil. Diversos 
profissionais de saúde po-dem ajudá-lo nesta tarefa, mas lembre-se: tudo co-
meça por si.  

Porquê? Por si e pela sua saúde!
Para além de nicotina, que causa dependência, os cigarros têm mais 3500 
substâncias, como o alcatrão e monóxido de carbono, tóxicas para o nosso 
organismo.
As três principais complicações para a saúde do fumador são: doença cardio-
vascular, cancro (pulmão, da bexiga e das vias digestivas) e a Doença Pul-
monar Obstrutiva Crónica (DPOC); todas elas situações que causam grande 
sofrimento e perturbação da qualidade de vida. 
O risco de ter cancro é 2 a 4 vezes superior nos fumadores.

Quando? Já!
Parar de fumar traz sempre benefícios, mesmo que já fume há muitos anos 
e qualquer que seja o nº de ci-garros, cigarrilhas ou cachimbo fumados. Em 
média, e consoante a idade, os fumadores morrem 10 anos mais cedo do que 
os não fumadores. Deixar de fumar aumenta a esperança de vida e diminui a 
morbilidade por doenças associadas ao tabaco. 

Figura 1: Benefícios de deixar de fumar ao longo do tempo.

Como? Com a sua vontade e, se necessário, com apoio médico!
Mudar é um processo com 
avanços e recuos. É impor-
tante ter ajuda!
Existem equipas de profis-
sionais de saúde habilita-
dos a ajuda-lo a deixar de 
fumar, oferecendo apoio 
não só farmacológico mas 
também motivacional, ade-
quados a cada situação em 
particular. 
A USF Tejo disponibiliza aos 
seus utentes uma consulta 
especializada de cessação 
tabágica, estamos ao seu 
dispor para este caminho, 
para atingir esta meta.
Deixe de fumar já! Viva 
mais, respire melhor!
 
Esquema 2: Ciclo de mudança comportamental adaptado á cessação tabági-
ca.

Para mais informações contacte-nos por email:
cessacaotabagicausftejo@sapo.pt

Se tiver dúvidas consulte o seu médico de família!

Catarina Ameixa Morgado e Miguel Marques Ferreira

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

Deixar de fumar: é possível!

DESPORTO CULTURA E LAZER / SAÚDE

VISITE-NOS EM:            Facebook: Junta de Freguesia de Moscavide e Portela            Twiter: jfmoscavideport            Youtube: moscavideportela

FITI – Federação das Instituições
 de Terceira Idade 

Cedência de instalações para 
realização de acções de formação

Associaçao de Dança de 
Moscavide

Atlético Clube de 
Moscavide

Portela Sábios / Associação de 
Moradores da Portela 

Escuteiros da Portela
Agrupamento 1287

Canticorum - Associação de 
Amadores de Música

Lançamento de CD de Fado de
“Tony Galamba”

Rotary Clube da Portela

Cedência de instalações do Centro 
Cultural de Moscavide – parte da 
receita reverte para as obras do 
Centro Pastoral de Moscavide

Cedência de autocarro para 
deslocação ao Alfeite

Cedência de autocarro para 
deslocação a Lisboa e a Vialonga

Cedência de autocarro para 
deslocação ao Porto

Apoio logístico à actividade “Noite 
de Fados”

Cedência de autocarro para
deslocação a Torres Vedras

Apoio logístico ao 13º Encontro de 
coros da Portela

Apoio  financeiro para aquisição de
equipamentos para competição

Cedência de instalações do Centro 
Cultural de Moscavide

A Junta de
 Freguesia presta

apoio às 
Associações da 

Freguesia
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• Colocação de pilarete em ferro pintado na Rua 
Júlio Dinis, na Portela;

• Lavagem do espaço da pála do Jardim Almeida 
Garrett e zonas envolventes, na Portela;

• Reparação de banco de Jardim no Jardim Almei-
da Garrett, na Portela;

• Recolocação de pilaretes nas Ruas Júlio Dinis e 
Cidade de S. Paulo, na Portela;

• Requalificação de passeio junto à Torre 4, na Por-
tela;

• Reposição de calçada em várias ruas da Portela;
• Colocação de banco de jardim na Avenida das 

Escolas, na Portela;
• Colocação de massa asfáltica em várias ruas da 

Portela;
• Intervenções diversas no Bairro Municipal da Vi-

tória, na Portela;
• Colocação de pilaretes em ferro pintados na en-

trada de serviço do Pingo Doce da Urbanização 
Jardins do Cristo Rei;

• Reparação de um baloiço do parque infantil do 
parque urbano da Urbanização Jardins do Cristo 
Rei;

• Remoção de placa de sinalização de trânsito na 

Rua 1.º de Maio, na Vila de Moscavide;
• Construção de resguardo para colocação de um 

banco de jardim na Rua 1.º de Maio, na Vila de 
Moscavide;

• Reparação de passeios públicos na Vila de Mos-
cavide;

• Conclusão da obra no passeio público em frente 
ao Centro Cultural de Moscavide;

• Colocação de massa asfáltica em várias ruas da 
Vila de Moscavide;

• Conclusão da requalificação do palco do Jardim 
Público da Vila de Moscavide.

E as obras de melhoramento e requalificação continuam:

MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS, ESPAÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTO URBANO

VISITE-NOS EM:            Facebook: Junta de Freguesia de Moscavide e Portela            Twiter: jfmoscavideport            Youtube: moscavideportela

Lembra-se como era Moscavide em 2013? 
Veja as diferenças!



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

Hospital Beatriz Ângelo - 21908470241

Hospital Dona Estefânia - 213 126 600

Linha de Emergência - 112

Linha Nacional de Emergência Social - 144

CPCJ de Loures - Comissão de Protecção de 
Crianças e Jovens de Loures
Tels: (+351) 211 151 424 | 211 151 425

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

Piquete SIMAR - 219 839500

Piquete EDP  - 800 506 506

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 

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 solicitan-
do informações na secretaria da Sede  da  Junta  de  Freguesia, ou 
na Delegação em Moscavide. Não deposite monos no passeio públi-
co antes de informar a Junta de Freguesia. Os passeios públicos de-
vem 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 
• 7 a 10/07: II Festival Gastronómico de StreetFood “Sabores sobre Rodas” 
  da Portela
• 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
• 18/06: Workshop “Edição de Fotografia” – 14h00 às 19h00
• 02/07: Workshop “Edição de Fotografia” – 14h00 às 19h00
• 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: Oficina de Restauro e Reciclagem de Mobílias e Peças 
  Antigas – 10h00 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

Centro Cultural de Moscavide
• 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 
• 19/06: Baile Sénior – 15h00 às 18h00
• 03/07: Baile Sénior – 15h00 às 18h00
• 17/07: 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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VISITE-NOS EM:            Facebook: Junta de Freguesia de Moscavide e Portela            Twiter: jfmoscavideport            Youtube: moscavideportela

Contactos Úteis

Facebook
Junta de Freguesia de Moscavide e Portela

Twitter
jfmoscavideport

Youtube
moscavideportela

Site
www.jf-moscavideportela.pt 

E-mail: 
info@jf-moscavideportela.pt

Fax:
(+351) 219 431 233

Telefones:
(+351) 219 446 417 | 934 491 885 - Sede
(+351) 219458670/9 - Moscavide



Saia de Casa!

Participe!
Informe-se na sua Junta de Freguesia.

Esteja atento à divulgação dos eventos!

VENHA CAMINHAR CONNOSCO
TERÇAS-FEIRAS
entre as 09h00 e as 10h00

Informações e Inscr ições 
Centro de Dia Social  e  Comunitár io

Rua Maria do Rosár io Pa tacão N.º  18

Telefone:  219 456 693 /  911 594 313



BOHOLMEN bacia
p/lava-loiça 23x40cm 
Preto 502.025.38

4,99€

9,99€

SENSUELL 
caçarola c/tampa, 2,4L
Aço inoxidável 302.731.07

19,99€

29,99€

AKTAD prato de bolo c/tampa 
Vidro, vermelho 202.349.08

9,99€

14,99€

LILLABO tapete pelo curto
100x133cm
 Verde 201.768.09

5,99€

9,99€

ÅKERKULLA almofada 50x60cm
Branco, multicor 902.457.34

12,99€

19,99€

SKUBB caixa 
Verde claro 602.997.14

3,99€
/conj.6 

6,99€

MORVIK roupeiro 120x205cm
Preto-castanho, vidro espelhado 702.457.92

119€
199€

GALANT armário c/portas 80X80cm
Branco 502.890.27

79,99€

149€

KARIT
colcha e 2 capas 
de almofada
260x280/40x65cm
Castanho 602.902.52

35€
49,99€

KULLAR lancheira
23x15 Alt.8cm 
Azul claro 202.336.97

1,99€

2,99€

KEJSARKRONA faqueiro
24 peças 
Aço inoxidável 002.917.30

14,99€

25€

SOMMAR 2016 avental
Branco/azul 403.111.75

3,99€

5,99€

SPRUTT cortina de duche
180x180cm 
Branco/amarelo 802.940.89

4,99€

9,99€

GURLI manta
120x180cm
Vermelho/rosa 802.049.08

5,99€

9,99€

69,99€

89,99€

TODALEN cómoda 
c/5 gavetas 80x123cm
Castanho acinzentado 502.957.78

4,99€

7,99€

SOMMAR 2016 tabuleiro
às riscas 38x58cm
Branco/azul 803.114.18

...E UM POUCO DE
CONFORTO E ARRUMAÇÃO.



Descubra como é fácil e rápido chegar à IKEA Loures

Morada EN 250, Rua 28 de Setembro Frielas, 2660-001 Loures GPS N 38º 49’05” W 9º 08’54”
Horário 2ª a 5ª feira: 10-22h; 6ª, sáb. e vésperas de feriado: 10-23h; Domingos: 10-21h. 
Os feriados encerram à mesma hora do dia de semana respetivo.

Deixe os seus filhos connosco
enquanto vai às compras

Horário do Espaço Infantil:
2ª a 5ª feira:10-21h30
6ª e sábados: 10h-22h30
vésperas de feriado:10h-22h30
domingos: 10h-20h30
última admissão 30 
minutos antes do encerramento

Todas as atividades para crianças 
em www.IKEA.pt/loures

Há pratos para todos os tamanhos

Mais artigos em Saldo em www.IKEA.pt/Loures

TORBJÖRN cadeira giratória
Kvarnatorp preto 202.247.54
Kvarnatorp azul 402.178.99
Kvarnatorp rosa 502.179.07

25€
35€

Perna de frango 
assado 

Menu infantil

1,50€

Douradinhos de peixe c/ um 
acompanhamento, bebida 
100% sem corantes nem 
conservantes e peça de 

fruta à escolha
Oferta válida para crianças 

até 10 anos de idade

2,95€

com um acompanhamento 
e refrigerante de água com 
sabor a frutos (menos 50% 

de açúcar relativamente 
aos anteriores)

Disponível na Loja Sueca, 
situada junto à linha de caixas.

Prato de Amôndegas
  familiar 

Prato de 30 almôndegas 
com 2 acompanhamentos à escolha, 

ideal para 2 adultos
e 2 crianças 

9,50€
30 almôndegas
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The times they are a-changin

Em 1997 Luiz Montez, funda-
dor da Música no Coração, fez 
nascer na Herdade da Casa 
Branca, na Zambujeira do Mar, 
o Festival Sudoeste, um dos fes-
tivais de música mais antigos e, 
ao mesmo tempo, ininterruptos 
a decorrer em Portugal. Nessa 
altura, no final dessa 1ª edição, 
talvez muitos não vaticinassem 
tão longa vida a um evento que 
começou aos solavancos, com 
muitos problemas técnicos, falta 
de wc’s, toneladas de pó, picadas 
de insectos e frágeis condições 
genéricas de segurança para o 
público.
Tudo isto, em certa medida, foi 
um pouco ultrapassado por um 
cartaz atractivo quanto baste à 
época, que colocou no palco prin-
cipal em 3 dias diferentes nomes 
como Blur, Marilyn Manson, 
Suede ou os Deus.
O cartaz foi ainda mais pujante 
no ano seguinte, com as pre-
senças dos Placebo, PJ Harvey, 
Portishead, The Cure, Sonic 
Youth, Fun Lovin Criminals, 
entre outros, mas as melhorias 
em aspectos organizativos não 
acompanharam na mesma pro-
porção.
Em 2001 o Sudoeste passou 
para 4 dias e em 2003 mudou de 
patrocinador principal. A Optimus 
assumiu um papel, até então per-

tencente à Sagres, num Festival 
onde nesses primeiros anos ban-
das como Placebo, Jamiroquai, 
Chemical Brothers, The Cure, 
Beck e PJ Harvey repetiram pre-
senças. A idade média do espec-
tador andaria pelos 25/30 anos 
e as condições do recinto foram 
melhorando, devagarinho. Nos 4 
dias passariam pelo evento cerca 
de 80 mil espectadores.
Terá sido em 2005, já com a TMN 
como sponsor, que o Festival 
mais cresceu, não tanto por alte-
rações de cartaz, mas fundamen-
talmente por uma estratégia de 
comunicação bem mais agres-
siva e publicidade massiva nos 

media globais.
Muito mais wc’s, menos pó com 
a relva semeada no espaço e 
melhores condições do parque 
de campismo atraíram mais públi-
co, um público igualmente mais 
jovem, a reboque do incremento 
no cartaz de música electrónica 
e DJ’s de sucesso internacional.
Ao longo dos últimos anos é 
notória esta mudança de orien-
tação e estamos, hoje, perante 
um festival em que público apre-
sentará uma média de idades 
pelos 18, ou até inferior aos 18 
anos de idade e cujo o mote é 
uma certa emancipação adoles-
cente, as férias com amigos, as 

descobertas e experiências e ok, 
também a música.
Segundo Luís Montez explicou 
ao jornais “Correio da Manhã” e 
“Público” «o festival mudou por-
que é isto que este público jovem 
quer. Também temos bandas 
mas em destaque é verdade que 
estão os DJ, trazemos alguns dos 
melhores da actualidade. Para 
rock temos o Super Bock Super 
Rock e para os mais velhos temos 
festivais como o EDP CoolJazz. 
Quando o Sudoeste surgiu, há 
19 anos, não havia Rock in Rio 
nem outros festivais de verão 
que concorriam. Temos de ter a 
nossa personalidade. A música 

electrónica sempre foi importante 
para nós. Temos o Super Bock 
Super Rock, não vamos fazer 
concorrência a nós próprios. O 
Sudoeste é um festival de praia, 
campismo, convívio e também 
tem música. É impossível trazer 
todas as gerações. Damos o que 
os nossos fãs querem ouvir».
Seja como for, na categoria dos 
Festivais anuais, o agora deno-
minado Meo Sudoeste liderou o 
ranking do nº de espectadores 
em 2015, com 188 mil, seguido 
pelo NOS Alive com 155 mil. 
Os restantes festivais, em caso 
algum, ultrapassaram os 100 mil 
espetadores. É obra!
Na edição de 2016, que decorre-
rá entre 3 e 7 de Agosto (consul-
tar em meosudoeste.pt), o car-
taz apresenta como destaques 
Sia, Steve Aoki, Seu Jorge, Wiz 
Khalifa e Damian Marley, mas há 
quem diga que o principal cabeça 
de cartaz é … o campismo.
Em jeito de conselho, é usual 
dizer-se que para o Sudoeste 
convém levar roupa leve e prá-
tica (um agasalho para a noite) 
e água.
Para quem acampa, e não só, 
repelente, lanterna e preservati-
vos não são escândalo nenhum 
a ter em conta. São apenas pre-
venção inteligente e um sinal dos 
tempos.

João Alexandre
Músico e Autor

Festival Meo Sudoeste
Sign of the times

Com o ginásio da Escola EB1/JI da Portela 
completamente cheio, o 13º Encontro foi 
um êxito pela qualidade da música que se 
ouviu e pela boa comunicação estabelecida 
entre os coros e o público.  Muito contri-
buiu para isso o grupo de cante alentejano 
"Almocreves", da Amieira, que junto com 
o Grupo Vocal Arsis e o Grupo Coral da 
Portela mostraram como pode ser diversifi-
cada a música coral.
O evento contou com a presença da 
presidente da Assembleia Municipal, 
Fernanda Santos e a presidente da Junta 
de Freguesia de Moscavide e Portela, 
Manuela Dias que, uma vez mais, puderam 

comprovar o interesse da população por 
este tipo de realizações.
É de salientar também que, num acto 
de boa colaboração e companheirismo, a 
Comissão Organizadora da Festa da Flor, 
da Associação de Jovens de Moscavide, 
cedeu as rosas e os belos ramos de flores 
que foram oferecidos aos Coros partici-
pantes.

Com tão auspicioso retomar de uma tradi-
ção de 14 anos, só interrompida em 2015, 
a CANTICORUM continua a contribuir para 
a prática do convívio cultural no concelho 
de Loures.

Encontro de Coros
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Jovens 
na Autarquia
Após um interregno de 10 anos, a Câmara 
Municipal de Loures volta a realizar o progra-
ma de ocupação de tempos livres Jovens na 
Autarquia, entre 1 de Julho e 30 de Agosto.
Este programa tem como objectivo o desenvol-
vimento e a dinamização de actividades de ocu-
pação de tempos livres, que permitam promover 
a aquisição de competências pessoais, sociais e 
de relacionamento, num primeiro contacto com 
actividades profissionais, em contexto laboral.
Jovens na Autarquia pretende ainda dar a conhe-
cer o funcionamento do Município e da Câmara 
Municipal, integrando os participantes nas diver-
sas unidades orgânicas da Autarquia.
O programa destina-se a jovens dos 16 aos 24 
anos, com o 9º ano concluído, sendo distribuídos 
por dois turnos de funcionamento (1 a 29 de 
Julho e 1 a 30 Agosto). As tarefas a desempenhar 
serão de carácter técnico-administrativo e darão 
direito a uma compensação económica no valor 
de 300 euros.
As candidaturas ao programa deverão ser fei-
tas até 15 de Junho e entregues, em papel, 
nos Gabinetes de Apoio à Juventude em Santo 
António dos Cavaleiros, Camarate e Sacavém e 
na Loja Ponto Já, ou remetidas através do correio 
eletrónico gj@cm-loures.pt.

O Agrupamento de Escolas de 
Portela e Moscavide organizou 
a primeira Gala. Uma cerimónia 
extensa que serviu para dar a 
conhecer e reconhecer os diver-
sos projectos em execução, 
desde o pré-escolar ao 12º ano. 

Um evento que contou com a pre-
sença da vereadora responsável 
pela Educação, Maria Eugénia 
Coelho, assim como da presiden-
te da Junta de Freguesia, Maria 
Manuela Dias. No final a directora 
do agrupamento, Marina Simão, 

referiu-nos que o principal propó-
sito tinha sido obtido, pois tinham 
sido homenageados os projectos 
que mais se tinham destacado, 
desde a educação pré-escolar até 
ao 12º ano, dignificando e promo-
vendo o Agrupamento.

Agrupamento de Moscavide e Portela 
organiza Gala
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Questão
Tenho ouvido, nos mais diversos meios de comunicação, que a Carta de Condução agora é por pontos? O que é isso 
da Carta por Pontos e como funciona?

Resposta
A partir do dia 01 de Junho de 2016, entrou em vigor o sistema de CARTA POR PONTOS, que se encontra regulado pelo 
Decreto-Lei nº 114/94 de 3 de Maio, com as alterações mais recentes pela Lei nº 72/2013 de 13 de Setembro e pela Lei nº 
116/2015 de 28 de Agosto, que ora adiante será abreviado e designado por Código da Estrada, pelo Decreto Regulamentar 
nº 1-A/2016, de 30 de Maio e pelo Despacho de 7103/2016 de 31 de Maio, sendo a sua aplicação apenas para as infrações 
cometidas a partir desta data, pelo que às infrações cometidas até 31 de Maio de 2016 e que ainda não tenham transitado em 
julgado, continuarão a ser punidas ao abrigo do regime anterior.
Neste novo sistema em vigor, a cada titular de carta de condução são atribuídos 12 pontos iniciais, sendo que, para além da 
coima e da aplicação de sanção de inibição temporária de conduzir, por cada contraordenação grave ou muito grave, ou crime 
rodoviário, vão sendo subtraídos os referidos pontos, até findarem.
Quando tal acontecer, o condutor ficará sem carta e se quiser voltar a tirá-la, terá de aguardar 2 anos.
Assim, no caso das contraordenações graves previstas no Artigo 145º, conjugado com o Artigo 148º, ambos do Código da 
Estrada, na sua generalidade são suprimidos 2 (dois) pontos, com exceção das seguintes, nas quais serão suprimidos 3 (três) 
pontos: 
a) condução sob influencia do álcool, com uma taxa de alcoolemia igual ou superior a 0,5g/l e inferior a 0,8g/l ou igual ou 
superior a 0,2 g/l e inferior a 0,5 g/l quando respeite a condutor em regime probatório, condutor de veículo de socorro ou de 
serviço urgente, de transporte coletivo de crianças e jovens até aos 16 anos, de táxi, de automóvel pesado de passageiros ou 
de mercadorias ou de transporte de mercadorias perigosas;
b) Excesso de velocidade superior a 20 km/h (motociclo ou automóvel ligeiro) ou superior a 10 km/h (outro veículo a motor) 
em zonas de coexistência;
c) Ultrapassagem imediatamente antes e nas passagens para peõs ou velocidade.
Nos casos das contraordenações muitos graves, elencadas no Artigo 146º, conjugado com o Artigo 148º, ambos do Código da 
Estrada, são retirados 4 (quatro) pontos, com exceção das seguintes, nas quais serão suprimidos 5 (cinco) pontos:
a) Condução sob influência de álcool, com uma taxa de alcoolemia igual ou superior a 0,8g/l e inferior a 1,2g/l ou igual ou 
superior a 0,5 g/l e inferior a 1,2 g/l quando respeite a condutor em regime probatório, condutor de veículo de socorro ou de 
serviço urgente, de transporte coletivo de crianças e jovens até aos 16 anos, de táxi, de automóveis pesados de passageiros 
ou de mercadorias ou de transporte de mercadorias perigosas, bem como quando o condutor for considerado influenciado 
pelo álcool em relatório médico;
b) Condução sob influência de substâncias psicotrópicas;
c) Excesso de velocidade superior a 40 km/h (motociclo ou automóvel ligeiro) ou superior a 20 km/h (outro veículo a motor) 
em zonas de coexistência.
E nos crimes rodoviários, nos termos do disposto no artigo 148º do Código da Estrada, na condenação em pena acessória 
de proibição de conduzir e o arquivamento do inquérito, nos termos do n.º 3 do artigo 282.º do Código de Processo Penal, 
quando tenha existido cumprimento da injunção a que alude o n.º 3 do artigo 281.º do Código de Processo Penal, são retirados 
6 (seis) pontos.
Chama-se ainda a atenção que determina o nº 3 do Artigo 148º do Código da Estrada, que quando praticadas várias con-
traordenações graves e muito graves no mesmo dia, são retirados no limite 6 (seis) pontos. No entanto, se entre as conde-
nações por contraordenação grave ou muito grave estiver em causa a condução sob influência do álcool ou sob influência de 
substâncias psicotrópicas, são ainda retirados os pontos respetivos (3, 5 ou 6 – consoante seja grave, muito grave ou crime).
A subtração de pontos, implica que, quando um condutor tiver apenas 5 ou 4 pontos será obrigado a frequentar uma ação 
de formação de Segurança Rodoviária; a eventual falta não justificada implica a cassação do título de condução, isto é, fica 
sem carta de condução e terá que aguardar 2 (dois) anos para a tirar novamente - alínea a) do nº 4 e nº 8 do Artigo 148º do 
Código de Estrada;
Quando um condutor tiver apenas 3 ou menos pontos será obrigado a realizar a prova teórica do exame de condução; a even-
tual falta não justificada ou a reprovação na prova implica a cassação do título de condução, isto é, fica sem carta de condução 
e terá que aguardar 2 (dois) anos para a tirar novamente - alínea b) do nº 4 e nº 8 do Artigo 148º do Código de Estrada;
Com a perda total de pontos dá-se a cassação do título de condução e terá que aguardar 2 (dois) anos para a tirar novamente 
- alínea c) do nº 4 e nº 11 do Artigo 148º do Código de Estrada.
Contudo, será possível a recuperação de pontos, caso o condutor, no final de cada período de três anos, sem que exista regis-
to de contraordenações graves ou muito graves ou crimes de natureza rodoviária no registo de infrações, neste caso, através 
da atribuição de três pontos ao condutor, não podendo ser ultrapassado o limite máximo de quinze pontos, nos termos do nº 5 
do Artigo 148º e do nº 2 do Artigo 121.º A ambos do Código da Estrada, ou caso no período correspondente à revalidação da 
carta de condução sem que exista registo de crimes de natureza rodoviária, é atribuído um ponto ao condutor, não podendo 
ser ultrapassado o limite máximo de dezasseis pontos, sempre que o condutor de forma voluntária proceda à frequência de 
ação de formação, de acordo com as regras fixadas em regulamento, nos termos do nº 7 do Artigo 148º e do nº 3 do Artigo 
121.º-A ambos do Código da Estrada.
Sendo que, para os condutores de veículos de socorro ou de serviço urgente, de transportes coletivo de crianças e jovens até 
aos 16 anos, de táxis, de automóveis pesados de passageiros ou de mercadorias ou de transporte de mercadorias perigosas, 
no exercício das suas funções profissionais, o período temporal de referência sem registo de contraordenações graves ou 
muito graves no registo de infrações é de dois anos para as contraordenações cometidas, nos termos do nº 6 do Artigo 148º 
do Código da Estrada.
O condutor vai poder acompanhar os seus processos através do acesso ao Portal das Contraordenações e ao Registo de 
Infrações.
Consulte um advogado.
Conheça seus direitos.

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

Caros leitores, 
Realizaram-se nos passados dias 2 e 
3 de Junho duas provas emblemáticas 
do calendário do Special Olympics 
Portugal.
No dia 2 realizou-se na Sociedade 
Hípica Portuguesa, o 5.º Campeonato 
Nacional de Equitação, que contou 
com a presença de quase 80 atletas, 
divididos por várias categorias. 
Com o alto patrocínio da Dra. Mercedes 
Balsemão, o Campeonato contou 
ainda com o apoio da Associação 
de Paralisia Cerebral de Lisboa, da 
Autismo EPE, da Sociedade Hípica 
Portuguesa, e dos 3º e 4º Esquadrão 
da Unidade de Segurança e Honras 
de Estado da GNR, que mais uma vez 
nos cederam gentilmente os cavalos 
para o campeonato. 
Destacamos as vitórias de Filipe Reis, 
André Júlio, Ricardo Miguel Matos, 
Irina Rodrigues, Luís Filipe Guita, Alice 
Alves, Tatiana Graça, Sofia Pereira 
Monteiro e José Alves, mas agrade-
cemos, e muito, a todos os atletas 
Instituições e voluntários que mais 
uma vez tornaram possível a realiza-
ção do campeonato. 
No dia seguinte, dia 3 de Junho, decor-
reu em Sesimbra o torneio de Futebol 
integrado na Semana Europeia de 
Futebol, 2016, que se realizou em 
duas categorias.
Este torneio que aconteceu no sis-
tema “unified”, em que as equipas 
são compostas por atletas (pessoas 
com deficiência) e parceiros (pes-
soas sem deficiência) contou com o 
apoio da “Masterfoot” e “Escola de 
Guarda Redes João Santos”, foi ganho 
pelo Colégio das Descobertas e pela 
Cooperativa Vários. 
Nesse mesmo dia, 150 crianças, com 
e sem deficiência, participaram de 
forma inclusiva numa série de ativida-
des integradas no programa “Young 
Athletes”, pograma que visa a detec-
ção de deficiências intelectuais de 
forma precoce, através do desporto. 
Esta atividade contou com o apoio da 
Metlife que para além do apoio finan-
ceiro compareceu em peso, com 30 
voluntários. Um verdadeiro sucesso! 
Tendo acompanhado pessoalmente 
estes dois eventos, cumpre-me des-
tacar, quer no torneio de Futebol, quer 
no programa “Young Athletes” a par-
ticipação dos “parceiros”, não porque 
tenham melhorado as performances 
desportivas das equipas, não porque 
tenham melhorado a competitividade 
dos torneios ou tenham sido os melho-
res jogadores, mas antes por perceber 
que todos, sem exceção adoraram a 
experiência e para eles, mais do que 
para os “atletas” foi uma experiência 
enriquecedora. 
Destaco, as palavras da minha filha 
que no final de dizia …”Adorei papá, 
e recebi muito miminhos das outras 
crianças (referindo-se às crianças com 
deficiência)”.
Isto é a inclusão que queremos! 
Obrigado filha por teres entendido!

Rui Rego
Advogado

Consultório 
Jurídico
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O   Parto Parte III

Os textos que se seguem refe-
rem-se ao parto. Para os novos 
leitores foram escritos após o 
nascimento do meu segundo filho 
e transmitem informações que 
quis partilhar enquanto médica 
e mãe.

Parto

Parto é o processo pelo qual nas-
cemos e a via natural é a vaginal. 
No parto modificações anatómi-
cas e fisiológicas ocorrem na grá-
vida de forma a expulsar o bebé 
do útero e através do canal de 
parto e no bebé para assegurar a 
sua adaptação ao meio extra-ute-
rino. Quando por razões médicas 
a via vaginal não é possível ou 
está desaconselhada a cesariana 
permite o parto. Outras vezes o 
parto é vaginal e assistido por 
fórceps ou ventosas. Se respeita-
das as condições favorecedoras 
do parto a maioria dos partos são 
vaginais e sem assistência. 
Psicologicamente ao desejo de 
parir associa-se a necessidade 
de privacidade, segurança, calma 
e conforto, emoções modulado-
ras da secreção das hormonas 
envolvidas no parto.
Fisicamente o útero relaxado e 
distendido durante a gravidez 
tem de iniciar uma contractilidade 
eficaz para apagar e dilatar o colo 
uterino e depois empurrar o bebé 
até ao exterior com alguma ajuda 
dos músculos abdominais e do 
diafragma maternos.
A apoiar o esforço uterino os 
sistemas cardio-circulatório e 
respiratório garantem o aporte 
do oxigénio e de nutrientes ao 
músculo uterino, os rins mantêm 
o equilíbrio de água e iões, o fíga-
do assegura a disponibilidade de 
glicose e ácidos gordos, a pele 
da grávida transpira mantendo a 
temperatura corporal normal pela 
evaporação do suor e as articula-
ções da bacia relaxam preparan-
do o canal de parto.
Pensa-se ser o bebé o factor 
desencadeante do parto. Por 
diminuição do espaço uterino ou 
outras causas, o feto produz hor-
monas que levam a placenta a 
libertar mais estrogénios o que 
torna o músculo uterino sensí-
vel à acção da oxitocina, uma 
hormona materna que contrai as 
fibras musculares do útero. A 
pressão da apresentação fetal no 
colo estimula nervos maternos, 
o estímulo é levado até à medu-
la espinal e daí ao hipotálamo 
da grávida onde aumenta a pro-
dução de oxitocina. A oxitocina 
liga-se aos seus receptores no 
músculo do útero desencadean-
do contracções que empurram 
o feto contra o colo. Cria-se um 

ciclo onde contracções geram o 
aumento dos níveis de oxitocina 
que geram mais contracções. 

Medo do parto vaginal

É comum o medo do parto vaginal 
apesar de ser esta a via natural 
para a qual o corpo feminino está 
preparado. Enfrente com fronta-
lidade o medo do parto vaginal. 
Medo do quê?
Da dor? Existem técnicas muito 
eficazes na diminuição da per-
cepção da dor e é natural pedir 
analgésicos ou até anestesia 
se mesmo assim a dor for mal 
suportada.
De ficar com sequelas no perí-
neo? É possível dispensar a 
episiotomia (corte para alargar 
a abertura vaginal no período 
expulsivo) e caso tenha de ser 
feita ser de dimensão reduzida.
De se descontrolar? É suposto 
deixar de controlar racionalmen-
te o parto, só assim ele progri-
de e caso se “descontrole”, um 
acompanhante bem escolhido, o 
obstetra e a enfermeira saberão 
lidar com a situação sem ressen-
timentos.
Do bebé nascer com problemas? 
A via natural do parto é a vaginal; 
tem vantagens para o bebé e 
para a mãe, a cesariana é uma 
grande cirurgia e os bebés nas-
cidos por cesariana não tiveram 
hipótese de se preparar para o 
nascimento através das contrac-
ções e da expulsão pelo canal de 
parto; nas cesarianas programa-
das podem ter mais dificuldade 
em adaptar-se ao meio exterior. 
Medo de falhar, não ser capaz? 
O parto não é uma prova, não 
há hipótese de falhar, nunca se 
falha, o bebé vai sempre nascer e 
a maioria das mulheres em pleno 
trabalho de parto sente-se forte. 
Mesmo quando são necessárias 
intervenções não houve falha; 
são ajudas da medicina actual-
mente disponíveis e a natureza 
agradece.

Termo da gravidez 

O seu corpo prepara-se para o 
parto. No fim da gravidez o feto 
desce e encaixa na cavidade pél-
vica, aparecem contracções pre-
paratórias, geralmente indolores 
ou ligeiramente desconfortáveis e 
dá-se a emissão do rolhão muco-
so que encerrava o colo uterino.
No encravamento, a parte inferior 
do bebé, geralmente a cabeça, 
desce e acomoda-se na bacia. 
Pode medir-se a sua descida 
palpando a apresentação e rela-
cionando a sua posição com emi-
nências ósseas; nesta avaliação 
obstétrica ouve termos como “alta 

ou baixa”, "móvel ou imóvel”.
Nas contracções palpe o abdó-
men e sinta do útero endurecido 
durante alguns segundos. São 
úteis para praticar técnicas de 
alívio da dor como a massa-
gem da região lombar-sagrada, 
a respiração lenta e as visuali-
zações. Podem surgir em salvas 
de várias contracções e torna-
rem-se mais intensas perto do 
parto. Algumas mulheres ficam 
na dúvida se estão em trabalho 
de parto. Ao contrário das con-
tracções do trabalho de parto 
estas não se tornam regulares 
nem se intensificam com as acti-
vidades relaxantes.
Quanto ao rolhão mucoso, é uma 
pequena massa pegajosa trans-
parente e esbranquiçada, rosa-
da ou raiada de sangue vivo 
ou acastanhado pela rotura de 
vasos capilares do colo. Durante 
a gravidez funciona como uma 
espécie de tampão encerrando o 

colo uterino. Com o amadureci-
mento e ligeira dilatação do colo 
perto do parto o rolhão despren-
de-se. Não é necessário tomar 
nenhuma atitude, acontece dias 
a semanas antes do parto e ape-
nas confirma a modificação do 
corpo pela aproximação do parto.
Psicologicamente fala-se nesta 
altura próxima do parto no “instin-
to de aninhar”, um impulso difícil 
de controlar de rever os prepara-
tivos, limpar, arrumar, acompa-
nhado de labilidade emocional se 
for contrariada ou lhe negarem 
a ajuda necessária. Procure não 
se cansar demais nem cair em 
exageros.
Nesta fase surgem emoções con-
traditórias. Não as ignore e aceite
-as como necessárias. A alegria 
de ir conhecer o seu bebé mistu-
ra-se com o medo de algo correr 
mal; a impaciência pelo parto é 
contrariada pela pena de deixar 
de estar grávida e “perder” a sua 

barriga; o contentamento do bebé 
desejado é atenuado pelo receio 
da reacção de um irmão mais 
velho ou do seu companheiro. 
Não as ignore e aceite-as como 
necessárias.
Aproveite estes últimos dias e se 
não o fez antes arranje algumas 
recordações do seu corpo grá-
vido. Sugestão: fotos a preto e 
branco ou em sépia da imensa 
e maravilhosa barriga, um molde 
em gesso ou um texto com os 
seus pensamentos.
Quanto aos verdadeiros sinais 
de parto são: a regularização 
e diminuição da frequência das 
contracções que surgem com 
intervalos regulares e progressi-
vamente menores e a rotura das 
membranas (“bolsa de água”).

Rita Manuela Santos
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A hipertensão é uma doen-
ça que resulta do aumento 
da pressão nas paredes das 
artérias. Esta pressão alta 
provoca a longo prazo alte-
rações nos vasos sanguí-
neos e causa complicações 
graves em vários órgãos 
como o coração, o cérebro, 
os olhos e os rins. 
A hipertensão acelera a 
deposição de placas de 
gordura e cálcio nas pare-
des arteriais que ficam mais 
estreitas e não conseguem 
irrigar os tecidos (ateroscle-
rose) tendo também maior 
probabilidade de entupir pela 
formação de trombos cau-
sando:
- Acidentes vasculares cere-
brais isquémicos (por falta 
de irrigação arterial); 

- Angina de peito por artérias 
coronárias insuficientes;
- Enfarto agudo do miocárdio 
quando uma artéria coroná-
ria fica obstruída. 
A HTA fragiliza os pequenos 
vasos capilares da retina e 
dos rins, uma causa impor-
tante de insuficiência renal 
e de doença da retina. E a 
pressão sanguínea elevada 
nas artérias obriga o cora-
ção a fazer um maior esfor-
ço para ejectar o sangue 
na artéria aorta provocando 
hipertrofia do coração. 
Na maioria dos casos não 
sabemos a causa e falamos 
em hipertensão primária ou 
essencial; numa pequena 
minoria de doentes existe 
uma causa secundária; a 
HTA secundária deve ser 

excluída quando a hiperten-
são surge em doentes jovens 
ou é de difícil controlo. 
A pressão nos vasos depen-
de de vários factores: da 
resistência da parede e do 
débito de sangue (que por 
sua vez depende do volume 
de sangue e da frequência 
cardíaca). Este conceito per-
mitiu desenvolver medica-
mentos para baixar a tensão 
arterial obrigando o rim a 
eliminar mais urina (diuréti-
cos que baixam o volume), 
desacelerando o coração 
(beta-bloqueadores), dilatan-
do os vasos (antagonistas 
dos canais de cálcio e do 
eixo renina-angiotensina).
Na vigilância do doente hiper-
tenso são preocupações do 
médico o controlo da tensão 

arterial para evitar complica-
ções e a detecção precoce 
de lesões dos órgãos-alvo 
já referidos pelo que poderá 
pedir exames como ecocar-
diograma e análises clínicas.
Na avaliação do doente 
hipertenso procuram-se 
ainda outros factores de 
risco cardiovascular que 
contribuem juntamente com 
a hipertensão arterial para 
o risco cardiovascular global 
do doente: a obesidade, o 
tabagismo, a diabetes melli-
tus, a hipercolesterolémia.
Não descuide a toma dos 
fármacos pois a HTA é causa 
de morte e de doenças inca-
pacitantes como a doença 
coronária e cerebrovascular. 
Esclareça dúvidas e preo-
cupações acerca da tera-
pêutica com o seu médico 
assistente (eventuais efeitos 
adversos, o custo, o número 
de tomas por dia, etc.).
Temos associações de 2-3 
fármacos num só compri-
mido, medicamentos gené-
ricos de boa qualidade e 
várias classes de fármacos 
de acordo com cada doen-
te individual. E contribua na 
redução do seu risco adop-
tando e mantendo comporta-
mentos saudáveis.

Ortorexia
Quando a alimentação saudável é uma 
obsessão

A ortorexia é um novo tipo de transtorno 
alimentar. O problema surge quando se 
desenvolve um comportamento obsessivo 
por ingerir comida saudável. A Organização 
Mundial de Saúde (OMS) estima que 28% 
da população dos países ocidentais sofra 
desta doença. É mais prevalente em adoles-
centes e mulheres.
Contrariamente à anorexia e à bulimia, em 
que a quantidade é o foco, aqui a qualidade 
assume o destaque. Os ortoréxicos preocu-
pam-se excessivamente com o que comem, 
passando a examinar a origem de todos os 
alimentos e em pormenor todos os rótulos. 
Frequentemente recusam fazer refeições 
em casa de amigos ou familiares por não 
conseguirem controlar o que irá ser servido. 
São capazes de percorrer longas distâncias 
para seleccionar os seus alimentos.  
Não se trata de uma preocupação normal 
em fazer uma alimentação saudável. Trata-
se de um comportamento radical, que acaba 
por interferir na qualidade de vida destas 
pessoas. A alimentação passa a controlar o 
seu dia-a-dia. Esta obsessão interfere com 
a capacidade de desempenhar uma acti-
vidade profissional ou de estudar, com as 
actividades de lazer e prejudica as relações 
afectivas conduzindo ao isolamento social. 
Quando não conseguem seguir as suas 
regras alimentares desencadeiam proces-
sos de frustração, podendo mesmo chegar 
a depressão. 
As fronteiras que separam a saúde da 
doença, por vezes, são mais ténues do 
que possamos julgar. A chave para ter uma 
alimentação saudável, sem se tornar numa 
obsessão, é a MODERAÇÃO. Comer de 
uma forma saudável tem efeitos verdadei-
ramente positivos na saúde, desde que 
não se torne no epicentro da nossa vida, 
interferindo na capacidade de desfrutarmos 
o nosso quotidiano, trabalharmos ou nos 
relacionarmos com os outros.

Rita Manuela Santos
Médica

Anabela Pereira
Nutricionista

Hipertensão arterial
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Educação Sexual 
nas escolas

Caro leitor, 

Nas últimas duas edições do MP 
tenho vindo a expor algumas 
situações no que diz respeito à 
dinâmica: casa - família - crian-
ças - educação - escola. Escrevo 
sobre algumas situações que 
observo, que sinto serem preju-
diciais para as nossas crianças e 
jovens; para as nossas famílias; 
para a nossa sociedade.  
Afinal quais as prioridades na 
educação das crianças e jovens? 
Qual a forma mais evidente de 
prosseguir um caminho e uma 
sociedade de valores? É inques-
tionável a importância e o impac-
to da família na criança, na esco-
la e na sociedade.

Há tempos, duas adolescentes 
com 14 e 16 anos, partilharam 
comigo alguns conteúdos que 
são transmitidos nas aulas de 
EDUCAÇÃO SEXUAL. Tratam-
se de duas escolas diferentes, 
em dois concelhos. Estas ado-
lescentes vivem com os seus 
pais e irmãos e defendem a 
EDUCAÇÃO e os VALORES que 

a FAMÍLIA transmite. Defendem 
que o seu corpo não é nenhum 
objecto e deve ser cuidado, 
fazendo parte da sua responsa-
bilidade e da sua propriedade. 
Mostram claramente, que são 
jovens muito acima da média, 
pelo menos no que diz respeito 
aos afectos; à sexualidade; ao 
corpo; à maturidade e ao pudor. 
Aquilo que vos posso aqui escre-
ver são apenas alguns tópicos 
referidos por estas adolescentes, 
numa aula de educação sexual. 
Segundo elas, aula: “sem sen-
tido”; descabida de interesse; 
longe dos valores e das questões 
morais. Aquilo que lhes foi expli-
cado numa aula de educação 
sexual, foram coisas como:
- fazer sexo é natural;
- tu podes escolher as cores e os 
sabores dos preservativos;
- a masturbação é normal;
- métodos contraceptivos existem 
para serem usados;
- o aborto é legal por isso 
podes fazê-lo.
Ora, se a “ciência” aprendem nas 
aulas de Ciências ou Biologia 
(mesmo assim, há professoras, 

segundo elas, que se “esticam” 
nos conteúdos que transmitem 
aos alunos), pergunto: Porque é 
que estas adolescentes tiveram 
que assistir a esta aula obrigató-
ria? Só existe liberdade sempre 
para o mesmo lado?
Conheço alguns pais que autori-
zam os filhos a não estarem pre-
sentes nestas aulas. Consideram, 
e bem, que opiniões ou posições, 
não são ciência! Acima de tudo 
não querem transmitir aos filhos 
a “banalidade da sexualidade”, 
mas sim, preocupam-se com o 
AMOR NA SEXUALIDADE.

Dos assuntos referidos nestas 
aulas e aqui descritos, todos me 
escandalizam, mas há um que de 
uma forma abrupta me angustia e 
atormenta: “o aborto é legal por 
isso podes fazê-lo”.
A verdade é que continua a exis-
tir uma grande polémica em rela-
ção ao ABORTO. Sempre fui e 
sou completamente contra. Sou 
contra esta forma de homicídio! 
Não admito que me digam “coi-
tadinhos dos animais”, mas 
depois digam “sim ao aborto”! 

No meu entender, as pessoas 
que defendem tamanha alarvida-
de são desprovidas de sentido, 
de sustentabilidade, de moralida-
de! Há que respeitar os animais, 
sem dúvida. Mas há que em 
primeiro lugar, e antes demais, 
saber respeitar o ser humano! 
Então mas onde está a coerência 
e, acima de tudo, a congruência 
dos valores destas pessoas? As 
pessoas que o fazem porque 
não querem ter mais filhos, ou 
porque é caro ter mais um filho, 
porque não matam um filho que 
está vivo? As pessoas que o 
fazem porque “aconteceu”, então 
porque “aconteceu”? Quem não 
respeita um ser humano, jamais 
respeitará um animal.

Todas estas posições de pen-
samentos que se tem vindo a 
verificar, convergem em mais 
uma  chamada de atenção do 
Papa Francisco. Refere o Papa 
Francisco, querem penalizar as 
palmadas que a criança pode 
receber dos pais, como conse-
quência de um mau comporta-
mento, mas por outro lado, dizem 

sim ao aborto e MATAM A 
CRIANÇA!  - “ (…) curiosamente 
esses países, que até punem o 
pai ou a mãe que dá umas pal-
madas no menor, possuem leis 
que permitem matar as crianças 
antes do seu nascimento. Essas 
são as contradições que vivemos 
actualmente”.  Já pensou nesta 
contradição? 

Acredito que esta sociedade está 
a passar por uma forte crise 
de valores. Valores estes que 
são  consequência do desapa-
recimento do conceito de famí-
lia; consequência da ausência 
dos pais na educação dos filhos; 
consequência de se recorrer ao 
“depósito-escola”; consequência 
dos pais não respeitarem o papel 
dos professores/auxiliares; con-
sequência dos pais não assu-
mirem o papel de pais; conse-
quência de permitirem tudo e 
não proibirem nada! É urgente 
que os pais tenham mais tempo 
de qualidade com os seus filhos. 
É urgente que os pais trans-
mitam os verdadeiros e mais 
profundos valores da vida!

No dia 20 de Maio a 
Associação de Jovens de 
Moscavide (AJM) voltou a 
encher a Freguesia de flores. 
Como vem sendo hábito, esta 
iniciativa decorreu durante 
todo o dia nos comerciantes 

aderentes, que foram bas-
tantes, distribuindo flores de 
forma graciosa por clientes e 
transeuntes. Ao contrário dos 
últimos dois anos, neste a 
festa teve lugar no Jardim de 
Moscavide onde, no dia ante-

rior, 19 de Maio, a partir das 
16 horas, houve animação 
musical com Alex Fabuloso, 
Rockybaila, Álvaro Pimenta, 
Vozes do Tejo, Nuno Miguel, 
Káritha Max e Maria, tendo 
terminado cerca das 22 horas.

Como é tradição, o mês de Junho é 
mês dos arraiais e festas populares. 
Moscavide e Portela não ficam à 
margem e dias 17, 18, 19, 24 e 25 
na Igreja de Cristo-Rei da Portela e 
13, 19, 25 e 26 na Igreja de Santo 
António em Moscavide, que já este-

ve em festa nos dias 4 e 5 de Junho. 
Um ambiente de confraternização, 
que proporciona encontros de anti-
gas amizades, onde as sardinhas, 
caldo verde e a dança não faltam, 
com diversos animadores musicais.

Filipa Monteiro Fernandes
Psicóloga Organizacional

Moscavide e Portela 
enchem-se de flores

Junho
Mês de arraiais





T2 de 135 m2 com terraço de 42 m2. Ótima 
exposição solar. A/c e aquecimento central. 
Cozinha equipada. Parqueamento e arreca-
dação. Ótima localização.

PARQUE DAS NAÇÕES – EXPO NORTE

\ 042150077 sob consulta

Platinium, T4 com 223 m2. Salão de 53 m2 
com lareira. Terraço de 42 m2 com churras-
queira. Vista para o rio Tejo. Parqueamento 
duplo e arrecadação.

Portas do Tejo, com seg. 24h. T4 com 220 
m2 totalmente remodelado. Acabamentos 
de luxo. Salão de 47 m2 com vista frontal 
para o rio Tejo. Suite de 24 m2. Parquea-
mento triplo e arrecadação. 

PARQUE DAS NAÇÕES – EXPO NORTE PARQUE DAS NAÇÕES – EXPO SUL

\ 042150006 \ 108160184sob consulta sob consulta

T3 de 133 m2 com vista frontal para o rio 
Tejo. Ótima exposição solar. Aquecimento 
central. Cozinha equipada. Parqueamento 
duplo e arrecadação. Boa localização.

PARQUE DAS NAÇÕES – EXPO NORTE

\ 042150115 456.000€

Argonautas, T5 com 319 m2. Salão de 52 
m2 com lareira. Varanda com vista panorâ-
mica para o rio Tejo. Parqueamento para 4 
viaturas. Arrecadação. Junto à Marina Par-
que das Nações.

PARQUE DAS NAÇÕES – EXPO SUL

\ 108160164 sob consulta

Moradia V3 de 262 m2 com 4 pisos, inserida 
em lote de terreno de gaveto com 200 m2. 
Painéis solares. Sistema de aproveitamento 
de águas fluviais. Excelente localização.

ENCARNAÇÃO

\ 108160172 499.000€

Empreendimento Lisboa Horizonte, aparta-
mento de 5 assoalhadas com boas áreas. 2 
Suites com 20 m2 e 26 m2. Parqueamento 
duplo. Próximo à Gare do Oriente e C. C. 
Vasco da Gama.  

OLIVAIS SUL

\ 108160096 sob consulta

Lisboa Oriente, condomínio fechado com 
seg. 24h. Apartamento de 2 assoalhadas. 
Sala com 21 m2. Alarme e ar condicionado. 
Parqueamento e arrecadação. 

OLIVAIS SUL

\ 108160110 199.900€

Moradia V3 com remodelação total, a es-
trear. Excelente exposição solar. Inserida 
em bairro típico de Lisboa, junto a trans-
portes e escolas.

MADREDEUS

\ 108160167 350.000€

Edifício Concórdia, T4 remodelado com 
160 m2. Vista panorâmica para o rio Tejo. 
Salão de 45 m2 com lareira. A/c e aqueci-
mento central. Cozinha equipada. Parquea-
mento e arrecadação. 

Apartamento de 4 assoalhadas totalmente 
remodelado. Ótima exposição solar e vista 
desafogada. Cozinha equipada. Parquea-
mento e arrecadação. Excelente localização, 
próximo a comércio, serviços e transportes. 

PORTELAPORTELA

\ 042160085\ 042160147 385.000€sob consulta

T4 de 157 m2 com excelente exposição 
solar. Imóvel ideal para investimento, com 
excelente rentabilidade. Arrecadação. Pró-
ximo a comércio, serviços e transportes. 

PORTELA

\ 042160083 sob consulta


