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«FOI UM SUCESSO E 
MARCA A HISTÓRIA DA 
NOSSA LOCALIDADE»

PORTELA STREET FOOD FESTIVAL

São estas as palavras da Presidente da Junta de Freguesia de Moscavide e Portela, Maria Manuela 
Dias, sobre o Portela Street Food Festival, que, pelo segundo ano consecutivo, voltou a trazer a popu-
lação ao Jardim Almeida Garrett.
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Arco-Íris com bons 
resultados

A Escola Secundária Arco-Íris voltou a ter melho-
res notas nos Exames Nacionais que a média do 
País. Uma demonstração do bom trabalho que 
todos os intervenientes deste estabelecimento de 
ensino vão produzindo ano após ano.
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Adão Barata 
homenageado

Uma vez mais Adão Barata volta a ser 
homenageado no Concelho. Desta feita foi 
aprovada a mudança de nome do Parque da 
Cidade, em Loures, para Parque Engenheiro 
Adão Barata.
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Uma portelense na Austrália

Como muitos portelenses, também Andreia Martins em determi-
nado momento da sua vida optou por emigrar. Procurar melhores 
condições financeiras e um projecto de vida que servisse a sua 
família foram os principais propósitos. Alcançou tudo isto num país 
que recomenda, a Austrália, que lhe abriu novos horizontes e que 
não pensa em abandonar definitivamente.

Págs. 12 e 13
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2 MP EDITORIAL

«À medida que nos libertamos 
do nosso próprio medo a nossa 
presença liberta automaticamen-
te outros.» Nelson Mandela
O medo é visto como algo nega-
tivo e a evitar. É um facto que 
ninguém deseja ter medo, que 
ele nos tolhe as ideias e acções, 
que nos limita o futuro. Só que 
ter medo é como ter sede, exis-
te e toca-nos a todos. A forma 
como lidamos com ele é que 
difere. Podemos ser submissos e 
deixá-lo apoderar-se dos nossos 
sonhos. Podemos ser discretos e 
acreditarmos que ele não se vai 

chegar perto de nós. Podemos 
ser espertos e tentar enganá-lo. 
Podemos ser audazes e enfren-
tá-lo. Podemos ser altivos e igno-
rá-lo.
Estas são apenas algumas hipó-
teses de senso comum. Qual 
é a melhor solução para lidar 
com o medo também não sei. 
Não tenho essa presunção, nem 
ilusão. Acredito que as contin-
gências são determinantes para 
a forma como vamos lidar com 
as situações, daí que, por vezes 
sejamos surpreendidos… por 
nós mesmos. Mas, neste caso, 

diria que, os campeões em doses 
industriais que tivemos durante 
este mês no Desporto, foram alti-
vos ou audazes. Não faço ideia 
se venceram o medo ou o igno-
raram. Como diria Camões «nos 
perigos grandes, o temor é mui-
tas vezes maior que o perigo» e 
continuando como comecei, com 
Nelson Mandela, «a coragem 
não é a ausência de medo, mas o 
triunfo sobre ele. O homem cora-
joso não é aquele que não sente 
medo, mas aquele que conquista 
por cima do medo». Parabéns 
campeões, por terem vencido o 

medo. Se foi de uma forma altiva 
ou audaz, não é relevante. A 
importância está na mensagem 
de fé e perseverança que pas-
saram e, neste capítulo, há um 
Homem de Fé que nunca tremeu: 
Fernando Santos. Fez-nos rir 
quando disse que só vinha no dia 
seguinte à Final do Campeonato 
da Europa, mas no fim acabá-
mos todos por rir, porque dar 
o braço a torcer nesta situação 
é tão simples. Como está de 
parabéns a Andreia Martins que 
venceu os seus medos e é bem 
sucedida na Austrália, os alunos 

da Arco-Íris que continuam a ter 
bons desempenhos nos Exames 
Nacionais, ou o Rafael Rocha e 
a Maria Vidal que conseguiram 
colocar no activo o Spot Fénix 
Portela. Ou qualquer um de nós, 
que apesar de todos os medos 
que nos invadem, vamo-los ven-
cendo, uns mais outros menos, 
mas seguramente que todos nós 
já passámos por essa agradável 
experiência de passar por cima 
deste Adamastor medonho.

Visto por Dentro
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3MPLAZER

«Que este festival seja uma 
 referência a nível nacional»

Decorreu, entre os dias 7 e 10 de 
Julho, a segunda edição do Portela 
Street Food Festival. Festival orga-
nizado pela Junta de Freguesia de 
Moscavide e Portela com o apoio da 
Câmara Municipal de Loures. Este ano 
as condições climatéricas voltaram a 
ajudar e tivemos bom tempo duran-
te todo o evento. As noites estavam 
agradáveis e os dias cheios de sol. O 
Portela Street Food Festival deste ano 
passou de 12 para 19 roulottes com 
comida tipicamente urbana, para todos 
os gostos e para todas as idades. A 
organização instalou mais do dobro de 
cadeiras e mesas em relação à edição 
do ano anterior. É de referir que duran-
te o Festival a lotação das cadeiras foi 
ultrapassada e que muitas pessoas se 
encontravam sentadas no chão para 
assistir às intervenções dos artistas. 
Tive a oportunidade de conversar com 
Sílvia Baio e Catarina Gouveia, habitan-
tes da nossa Freguesia, que estiveram 
a usufruir do Festival e cujas opiniões 
foram bastante favoráveis. Vieram em 
família, gostaram dos espectáculos 
para as crianças, gostaram da comida 
e da forma como o Festival estava 
organizado. Em relação ao ano ante-
rior frisaram que esta edição estava 
melhor, pois existiam chapéus de sol 
para as pessoas terem mais sombra. 
Gostaram da selecção musical da Juke 
Box, mas levantaram uma questão, 
o facto de poderem, ou não, trazer 

os seus cães para o evento. No geral 
estavam satisfeitas com a edição deste 
ano e entendem que se deveria repetir 
no ano que vem. De igual modo, tive a 
oportunidade de conversar com a pre-
sidente da Junta de Freguesia, Maria 
Manuela Dias, que coordenou toda a 
organização deste Festival de Verão. 
Para a Presidente a edição deste ano 
foi um sucesso e marcou a história da 
nossa localidade para os anos futuros. 
O festival duplicou a sua oferta em 
todos os seus aspectos: infra-estrutu-
ras, comerciantes, público, visibilidade 
social e mediática. A adesão do público 
foi enorme e na noite de sábado a comi-
da e as bebidas esgotaram no recinto 
da feira. O Portela Street Food Festival 
está referido no Roteiro "Boa Cama Boa 
Mesa” do jornal Expresso, como sendo 
um evento a visitar e com boas referên-
cias. No facebook da página oficial do 
evento já são contabilizados milhares 
de “gostos”. Maria Manuela Dias referiu 
que este Festival é uma festa para as 
famílias, oferece bastante segurança 
e existe um programa diversificado de 
actividades e artistas para todas as 
faixas etárias e preferências. A Junta 
de Freguesia de Moscavide e Portela 
pretende que este Festival seja uma 
referência a nível nacional no roteiro 
de verão dos festivais que marcam o 
nosso País.

António dos Santos

São estes os objectivos de Maria Manuela Dias, presidente da Junta de Freguesia de Moscavide e Portela, para o Portela Street Food 
Festival. Num ano em que foram reforçadas as comodidades e os artistas, este Festival voltou a demonstrar, pela segunda vez, que 
faz sentido

LINHA DE APOIO www.autoindia.pt

COLISÃOOFICINA LAVAGEMPEÇAS PNEUSSTAND FROTAS

Campanha Hankook até 60€ Grátis!

Oferta de voucher em combustível!
60€ na compra e montagem de 4 pneus 17” ou superior.
20€ na compra e montagem de 4 pneus 205/55R16.



4 MP EDUCAÇÃO

A Escola Secundária Arco-Íris 
voltou, uma vez mais, a obter 
resultados muito satisfatórios nos 
exames nacionais, conquistan-
do uma média superior à média 
nacional em quase todas as dis-

ciplinas.
No exame de Biologia e Geologia 
houve uma nota igual ou superior 
a 19 valores, no de Geometria 
Descritiva A houve quatro classi-
ficações de 20 valores. Nos exa-

mes de Física-Química A houve 
uma classificação igual ou supe-
rior a 19 valores, no exame de 
Matemática A houve oito classifi-
cações iguais ou superiores a 19 
valores, sendo que 3 delas atin-

giram os 20 valores. Finalmente, 
na disciplina de Português houve 
duas classificações iguais ou 
superiores a 19 valores. Apenas 
três disciplinas estiveram abaixo 
da média.
Estes resultados são encarados 
como um incentivo para conti-
nuar a lutar por uma escola pro-
motora do sucesso para todos, 

apesar de existir uma consciên-
cia de que ainda há um percurso 
de trabalho a concretizar, mas 
com a convicção que este é o 
caminho certo.
Lutando para que, com o empe-
nho de todos, os alunos possam 
construir projectos de futuro atra-
vés dos quais se afirmem como 
cidadãos felizes e exemplares.

Arco-Íris acima da média

Disciplina Nacional Arco-Íris Dif

Biologia e Geologia 101 122 21

Desenho A 128 145 17

Geometria Descritiva 115 151 36

Economia A 110 98 -12

Filosofia 107 123 16

Física e Química A 111 119 8

Geografia A 113 109 -4

História A 95 112 17

História B 115 134 19

História e Cultura das Artes 100 102 2

Literatura Portuguesa 105 95 -10

Matemática A 112 136 24

Matemática Aplicada às Ciências Sociais (MACS) 114 140 26

Português 108 115 7

Escola Secundária Arco-Íris

Notas dos Exames Nacionais
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Adão Barata dá nome 
ao Parque da Cidade, 
em Loures

Em 2014 um grupo de muní-
cipes lançou uma petição 
para uma homenagem públi-
ca a Adão Barata, presiden-
te da Câmara Municipal de 
Loures entre 1999 e 2001. 
Esta petição, que recolheu 
um vasto número de assi-
naturas foi entregue aos 
órgãos autárquicos, pro-
pondo a alteração do nome 
do Parque da Cidade para 
“Parque Engenheiro Adão 
Barata”, tendo em conta que 
a iniciativa da criação de um 
parque verde na cidade foi 
tomada durante o seu man-
dato enquanto presidente da 
câmara.
Na base desta aprovação 
está o facto de Adão Barata 
ter revelado sempre “as 
suas qualidades humanas 
e cívicas”, ser um “homem 
politicamente empenhado”, 
destacando-se na luta “pela 
justiça social, pelo progres-
so e pelo apoio aos mais 
desfavorecidos”, referiu 
Bernardino Soares, presi-
dente da Câmara de Loures.

“Foi um cidadão genuina-
mente preocupado com 
os seus concidadãos, e 
demonstrou estar sempre 
disponível para encontrar, 
com todos, as melhores solu-
ções para este Concelho”, 
acrescentou.
Adão Barata nasceu em 
26 de Junho de 1945, em 
Angola, e faleceu a 29 de 

Agosto de 2008, mantendo 
residência na freguesia da 
Portela durante muitos anos. 
Engenheiro de profissão, foi 
na universidade que iniciou 
a sua participação cívica 
e política nos movimentos 
associativos e estudantis, na 
oposição à ditadura e na luta 
pela democracia.
Em 1975 adere ao Partido 

Comunista Português e é 
como membro desse parti-
do que desempenha vários 
cargos públicos, entre 
eles, vereador da Câmara 
Municipal de Loures de 1998 
a 1999 e depois, de 2002 a 
2006, ano em que pede a 
sua renúncia ao mandato por 
motivos de saúde.

(Im)Pressões 

Portugal, O Último Campeão (desta Europa 
que hoje conhecemos...)!

 A 19 de setembro de 1946 Winston Churchill, 
em Zurique, proferiu:
 - “... temos de recrear a família europeia numa 
estrutura regional, a que talvez se possa cha-
mar os Estados Unidos da Europa, e o primei-
ro passo prático para tal será a constituição de 
um Conselho da Europa. Mesmo que, no iní-
cio, nem todos os Estados europeus estejam 
dispostos ou possam juntar-se a nós, temos 
de começar por reunir e conjugar os esforços 
daqueles que querem e podem fazê-lo.” 

Setenta anos depois desta intervenção 
em contexto de pós guerra, Portugal está 
novamente a cumprir o seu desígnio com 
esperança; a respeitar o seu Compromisso 
Europeu! 
e
É pela primeira vez Campeão Europeu de 
Futebol (UEFA)!
Estamos todos de parabéns, merecíamos 
e ganhámos!  

Já a União da Europa está a perder e confir-
mou-se a saída do Reino Unido da UE - União 
Europeia, os Britânicos votaram e conforme 
proferiu a nova 1ª Ministra - “é para respeitar 
a decisão de Brexit”; ironia da história que, o 
País Vencedor da 2ª Guerra Mundial e que 
teve políticos como W. Churchill, seja agora 
aquele que por vontade própria abandonará 
no prazo máximo de 2 anos o projecto/estru-
tura regional que em tempos ambicionaram!
Mas afinal a percepção de que algo vai mal na 
Europa e nas suas instituições não é algo de 
hoje, numa Europa que foi liderada na última 
década por Durão Barroso, concluímos que 
hoje são as formações/partidos da sua família 
política que defendem a desintegração da UE.
Numa análise aos partidos “Anti-Sistema” por 
essa Europa fora, verificamos que existem 45 
formações/partidos, divididos por 28 direita, 4 
centro e 13 esquerda. Destes, 14 (todos de 
direita) defendem a desintegração, 3 não defi-
nem (2 direita, 1 esquerda) e os restantes são 
contra a desintegração; logicamente que nem 
todos têm peso político, mas a larga maioria 
sim, influencia e nalguns casos são dominan-
tes como é o caso da Polónia e da Hungria.
A União da Europa de Crise em Crise vai 
destruindo o Sonho, a Esperança dos Povos 
e a Paz, à semelhança do que aconteceu 
na 1ª metade do seculo XX…. Ainda haverá 
Churchill’s por aí?

João Borges Neves
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De 01/07 a 17/08/2016

 até

15%
 em vale IKEA* em
 cozinhas e 
 eletrodomésticos
Condições da oferta:
15% para compras superiores a 2.000€;
10% para compras superiores a 1.000€; 
5% para compras superiores a 500€.

Dê vida à sua 
cozinha de sonho

2,95€

Hambúrger de novilho
com molho cervejeira
Carne de origem nacional
Bebida incluída

Oferta válida a partir de 01/07, limitada ao stock existente.
*Qualquer bebida à escolha excluindo garrafa de vinho 0,375L e 0,75L.

De 01/07 a 17/08/2016. Crédito Pessoal. 
Para financiamento de 500€, reembolsado 
em 36 mensalidades de 13,89€, TAN 0%, 
TAEG 2,3%, montante total imputável ao 
consumidor 518€. Informe-se no Cetelem, 
através do 707 27 27 27, de 2ª a 6ª F, das
9h às 20h. A IKEA atua como intermediário de 
crédito a título acessório e com exclusividade.

36 meses sem juros
na compra de cozinhas e eletrodomésticos
no valor superior a 500€. TAEG desde 0,2%

*Promoção exclusiva para membros IKEA 
FAMILY, válida nas lojas IKEA Alfragide, 
Braga, Loures e Matosinhos de 01/07 a 
17/08/2016. Vales válidos por 90 dias a 
partir do dia seguinte à compra, nas lojas 
indicadas, exceto Restaurante, Cafetaria, 
Bistro, Loja Sueca, Serviços e Cartão
Presente. Limitado aos artigos assinalados 
e ao stock existente. Não acumulável com 
outras promoções.
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8 MP LAZER

Mais uma vez, para o con-
tentamento de todos os habi-
tantes da nossa Freguesia, 
celebraram-se as Festas 
dos Santos Populares nas 
instalações das paróquias 
de Moscavide e da Portela. 
Festas de Santos Populares 
que fazem parte da nossa 
cultura popular e, apesar de 
serem consagradas a san-
tos e de origem católica, 
são absorvidas por toda a 
população, independente-
mente das convicções reli-

giosas. Festas que juntam 
as famílias em convívio, ao 
mesmo tempo que aprovei-
tam os dias e as noites mais 
quentes. Mantendo as tradi-
ções do nosso Portugal, em 
Moscavide e na Portela os 
Santos Populares decorreram 
sem sobressaltos ou proble-
mas. A afluência de público 
foi mais ou menos a mesma 
do ano passado. Em conver-
sa com membros da organi-
zação foi destacado que as 
vendas estavam mais fracas, 

devido ao grande número de 
festas semelhantes em outras 
freguesias e à crise que ainda 
se continua a sentir. Este ano, 
entre outros artistas convi-
dados, grupos musicais, fol-
clore, danças, todos vieram 
abrilhantar os nossos serões. 
É de destacar a participa-
ção de artistas da nossa fre-
guesia, mostrando o que há 
de bom na nossa localida-
de. Como não poderia deixar 
de ser, o Europeu de fute-
bol esteve presente e houve 

possibilidade de assistir aos 
jogos, que coincidiam com as 
datas dos arraiais, no recin-
to das festas. Todos vibra-
ram com o êxito da nossa 
Selecção. Esta edição dos 
Santos Populares continua a 
ser um sucesso. Era visível a 
satisfação de todos, desde os 
mais novos aos mais idosos. 
Acima de tudo foi uma festa 
na Freguesia das famílias.

António dos Santos

Arraiais com a 
Selecção em pano 
de fundo

Lições de vida

Vivemos dias de alegrias colectivas. 
Vivemos dias inesquecíveis. Vivemos 
dias de orgulho nacional.
Toda a recente campanha europeia 
(em várias modalidades e não apenas 
no futebol) trouxe ao de cima um sen-
timento nacional que, confesso, já não 
via há muito tempo. 
Todos os sucessos, de maior ou 
menor dimensão ou mediatismo, tor-
naram visível um sem número de 
manifestações de regozijo e gaudio 
por parte de portugueses de todas as 
classes, credos ou idades.
Sem divisões, sem lutas intestinas, 
sem guerras que já ninguém sabe as 
razões da existência. Apenas com 
uma daquelas uniões que são criadas 
quando nada é artificial, mas sim fruto 
de um sentimento puro como é o de 
amor à nossa proveniência.
De repente, foi como se Portugal se 
levantasse de novo e todos se tornas-
sem na “Nação Valente e Imortal”, que 
cantamos orgulhosamente no Hino 
Nacional. Foi como se voltássemos a 
ser um só, de Norte a Sul e de Este 
a Oeste do globo. Em Timor, em 
Moçambique, em Angola, em Cabo 
Verde, no Brasil e em cada metro 
quadrado de mundo onde existe um 
português, vimos um elo de uma cor-
rente inquebrável de orgulho nacional.
Mas não apenas lá fora se viu 
este fenómeno de alegria nacional. 
Também aqui na nossa Portela pude-
mos ver, jogo após jogo da Selecção, 
uma mobilização ímpar em que, como 
por magia, todos torcíamos para o 
mesmo lado. 
Dia após dia, tarde após tarde, noite 
após noite o sentimento aumentava 
e o ponto comum se colocava acima 
das divergências, a cada obstáculo 
que era superado por um bloco coeso 
de mentes determinadas.
Talvez tenha sido esta mensagem, de 
superação sempre possível e de vitó-
ria nunca inalcançável, a maior dádiva 
que os nossos atletas tenham dado 
a toda uma nação intemporal e sem 
limites territorais. Talvez tenha sido 
esta ideia, de que o todo é superior 
às partes e de que os egos devem 
ser sempre tão mais pequeninos que 
os objectivos maiores, uma das mais 
fundamentais mensagens para quem, 
por vezes, se esquece de que um não 
deve estar acima de muitos. 
Que não nos esqueçamos nunca des-
tas lições de vida...nem dentro nem 
fora.

Ricardo Andrade
Comissário de Bordo





10 MP INFORMÁTICA

Consultório Informático

Desde que foi lançado, a 29 de 
Julho de 2015, o Windows 10 
já foi instalado em cerca de 350 
milhões de dispositivos.

A estratégia da Microsoft tem 
sido muito agressiva e incómoda 
para os utilizadores, visto que 
todos os que têm um computa-
dor com o Windows 7, 8 ou 8.1 
recebem constantemente notifi-
cações para, de uma forma gra-
tuita, actualizarem o seu sistema 
operativo para o Windows 10.
A questão que pretendo de certa 
forma esclarecer é: “ vale a pena 
actualizar? “
O Windows 10 é um sistema 
operativo bastante atractivo, fácil 

de utilizar, moderno e principal-
mente bastante leve para o seu 
computador.
Durante o processo de actuali-
zação, existem algumas funcio-
nalidades que se vão perder, 
como o Windows Media Center, 
um programa para assistir aos 
seus DVDs, os jogos Solitário, 
Minesweeper e Copas.
Ao iniciar esse processo de 
actualização será feita uma análi-
se minuciosa a todo o hardware e 
software que fazem parte do dis-
positivo e, no caso de o seu har-
dware não ser compatível, terá 
de verificar se existem drivers 
actualizados para o Windows 10.
Uma das grandes vantagens do 

Windows 10 é o facto de ser um 
sistema operativo bastante leve e 
rápido, o que faz com que poucos 
sejam os utilizadores que depois 
de o actualizarem, não fiquem 
satisfeitos e regressem ao seu 
anterior sistema operativo.
Uma das grandes preocupa-
ções dos utilizadores é saber se 
durante a actualização do siste-
ma perdem as suas pastas de 
documentos, que contêm os seus 
ficheiros pessoais e a resposta 
é, não! A pasta do seu utiliza-
dor será totalmente guardada e 
mantida.
Esta oferta da Microsoft é válida 
até dia 29 de Julho de 2016 e 
depois desse dia todas as actua-

lizações para o Windows 10 terão 
que ser pagas.
Recomendo vivamente o 
Windows 10, mas se for possível 
façam sempre uma instalação de 
raiz, através de formatação, visto 
que a actualização pode correr 
mal, bloquear e por vezes dei-
xar o seu computador um pouco 
mais lento.
Aqui ficam algumas recomenda-
ções, se optar pela actualização 
para o Windows 10:
•  Nunca faça a actualização uti-
lizando a bateria, mas sim ligado 
directamente à corrente;
• Faça sempre backups antes 
de realizar a actualização para o 
Windows 10, para estar sempre 

precavido para o caso de algo 
correr mal;
• Aceda a este site https://www.
microsoft.com/en-us/windows/
windows-10-specifications e veri-
fique se o seu computador está 
pronto para o Windows 10.
Em suma, a resposta à pergun-
ta inicial é SIM, o Windows 10 
vale claramente a pena se o seu 
computador o permitir, mas sem-
pre que possível através de uma 
instalação limpa, de raiz evitando 
assim a actualização directa.
Para esclarecer todas as suas 
dúvidas sobre este ou qualquer 
assunto de informática envie um 
mail para informaticaconsulto-
rio@gmail.com.

João Calha
Consultor Informático

O Windows 10 
vale a pena?



Depois do incêndio, que levantou uma 
onda de solidariedade, um pouco por 
toda a Freguesia, o Quiosque situado 
no Jardim Almeida Garrett abriu ao 
público. Depois de uma primeira aber-
tura, aquando do Portela Street Food 
Festival, o serviço ao público, de forma 
contínua, deu-se no dia 18 de Julho. 
Com um horário previsto das 10 às 23 
horas, este estabelecimento comercial 
tem tido grande adesão, sendo frequen-
te as mesas de esplanada, que o ser-
vem, estarem bem compostas. Depois 
de um enorme contratempo, a persis-
tência começa a dar os seus frutos e, 
segundo o proprietário, não se pode 
queixar, pois tem tido uma facturação 
acima do esperado. A localização nobre 
também ajuda pois, neste momento, é 
o único espaço ao ar livre que serve o 
Jardim Almeida Garrett, daí não ser de 
estranhar o hiato de idades dos seus 
clientes, que é muito largo. Com serviço 
de cafetaria e snack o futuro promete, 
pelo menos quando o bom tempo se 
fizer sentir. 

Quiosque 
abre no Jardim
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Questão
Vivo em união de facto com meu companheiro há 25 anos. Caso ele faleça, sou sua herdeira legal?

Resposta
Cara leitora:
Os casais que vivem em união de facto não são herdeiros um do outro.
Refere o artigo 2157º do Código Civil, que “são herdeiros legitimários o cônjuge, os descendentes e os ascendentes, pela ordem e 
segundo as regras estabelecidas para a sucessão legítima.”
Assim, mesmo que partilhe uma vida em comum com seu companheiro há tantos anos, a lei não equipara a união de facto ao casa-
mento, logo, os membros do casal só herdam os bens do companheiro se este lhos tiver deixado através de testamento. Em vida, os 
unidos de facto podem fazer testamentos um a favor do outro, instituindo o companheiro como seu herdeiro universal, ou como herdeiro 
da quota disponível da sua herança, (caso existam herdeiros legitimários), ou ainda como legatário de um bem ou valor determinado. 
É uma forma permitida por lei, de proteger e beneficiar o unido de facto que, na falta de testamento, nada herdaria.
No entanto, apesar de não serem herdeiros, os unidos de facto têm alguma protecção legal em caso de morte do outro companheiro, 
no que diz respeito à habitação: se a casa onde o casal vivia for arrendada, o arrendamento para habitação não caduca por morte do 
arrendatário quando lhe sobreviva “pessoa que com ele vivesse em união de facto há mais de um ano” (Artigo 1106º Código Civil), 
logo, pode fazer-se uma transmissão do direito de arrendamento. Se o falecido for proprietário da casa, o membro sobrevivo pode 
permanecer na casa, pelo prazo de cinco anos, como titular de um direito real de habitação e de um direito de uso do recheio e, caso 
a união de facto tenha durado mais de cinco anos, o direito de ficar na casa comum pode ser alargado por tempo igual ao da duração 
da união de facto.
No entanto, este direito real de habitação não se aplica se o membro sobrevivo tiver casa própria no mesmo concelho onde o casal 
residia e caduca passado um ano se a casa não for por este habitada. Refere-se ainda que, esgotado o prazo do direito de habitação, 
o membro sobrevivo tem o direito de permanecer no imóvel na qualidade de arrendatário e terá preferência caso o imóvel seja vendido 
(Artº5 da Lei 7/2001, de 11 de Maio).
Para que não fique desamparada no futuro, é fundamental conhecer os seus direitos no presente. Fale com o seu notário. 

Lígia Garcia

Notária 
Em substituição no concelho de 
Loures, nos termos dos artigos 
9º, número 3, alínea c) e 48º, 
ambos do Estatuto do Notariado.

Cartório Notarial sito na Rotunda Nuno Rodrigues dos Santos, números 2-2C, Centro Comercial da Portela, Loja 41, 1º andar 
2685-223 Portela LRS | Tel/Fax: 210 181 403| Tlm: 932 711 860 | E-mail: cartorioloures.lg@hotmail.com

ASSESSORIA NOTARIAL
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Como muitos portelenses, também 
Andreia Martins em determinado 
momento da sua vida optou por emi-
grar. Procurar melhores condições 
financeiras e um projecto de vida 
que servisse a sua família foram os 
principais propósitos. Alcançou tudo 
isto num país que recomenda, a 
Austrália, que lhe abriu novos hori-
zontes e que não pensa em abando-
nar definitivamente. Uma entrevista 
onde ainda dá a sua opinião sobre a 
Portela do seu tempo e a de agora.

Austrália

Como surgiu a possibilidade de ir 
para a Austrália?
Sempre gostei da hipótese de um 
dia poder vir a ter uma experiência 
internacional. A hipótese surgiu den-
tro da minha empresa e reloquei-me 
para a Austrália. 

Há quanto tempo se deu essa 
possibilidade?
Há quatro anos e meio.

Como caracteriza esta experiên-
cia?
Óptima experiência a nível pessoal 
e profissional, sendo que a Austrália 
é um País composto por emigran-
tes, onde existe grande respeito 
pela diversidade cultural. Por outro 
lado, é um País imenso, com mui-

tas oportunidades profissionais, 
recursos naturais e paisagens lin-
díssimas.

A adaptação foi difícil?
Muito fácil. Os australianos são 
um povo muito amigável.

Como descreve a Austrália e o 
povo australiano?
País desenvolvido onde existe 
verdadeira liberdade de expres-
são e onde as diferenças são vis-
tas como vantagens competitivas. 
A população é muito “easy going” 
e bastante hospitaleira, às vezes 
ainda um pouco “naif”. Viver aqui 
é um pouco voltar as “origens”.

Pessoal

Sente-se feliz com esta nova 
etapa?
Muito feliz.

Como é que a família reagiu a 
esta mudança?
Muito bem, a minha filha adap-
tou-se lindamente (chegou com 
um ano e meio) e já é, quase, 
uma Aussie pura. O meu marido 
adora, especialmente pelo contac-
to constante com o mar (faz surf) 
e era também um dos sonhos 
dele, poder um dia viver num dos 
sítios pioneiros do Surf.

«Na Austrália sentimos que 
 podemos contribuir para 
 a mudança e influenciar 
 decisões.»

É desta forma que Andreia Martins, uma portelense 
agora radicada em Brisbane, na Austrália, descreve 
o País que a acolhe. Uma entrevista de mais uma 
portelense que emigrou com sucesso. Não esquece a 
Portela, que vê com melhoras assinaláveis sempre que 
regressa.
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Pretende ficar na Austrália por 
muito tempo?
Sim, não tenho horizontes defi-
nidos. 

Regressar é um objectivo?
Talvez, mas a ideia é nunca 
deixarmos completamente a 
Austrália. Pensamos poder criar 
uma “ponte” aérea Portugal/
Europa-Austrália no futuro e, 
assim, aproveitar o Verão dos 
dois países!

Quais as maiores dificuldades 
que sente em viver tão longe 
do seu País natal?
A falta da família e dos amigos 
mais próximos e o que tudo isso 
implica em termos de dinâmica 
social.

Portela

Quanto tempo viveu na 
Portela?
Vivi na Portela durante 22 anos.

Ainda mantém relações com 
este bairro?
Claro que sim, tenho muitos ami-
gos que vivem na Portela.

Como descreve a Portela?
A Portela é um condomínio aber-
to onde tudo pode acontecer! 
Toda a minha infância e juventu-
de foi passada na Portela… e fui 
muito feliz!

Visitou a Portela este mês, 
denota algumas diferenças?
Muitas e para melhor. Acho que 
está bastante organizada, quer 
em termos de actividades desen-
volvidas (mercados, arraiais, 
etc.), quer em termos estéticos 
com muita atenção ao detalhe, 
por exemplo das zonas verdes. 
Também reparei que criaram 
vários parques infantis, mostran-
do uma preocupação com o equi-
líbrio familiar e com o bem-estar 
da população. Tudo isso contribui 
para fazer da Portela um sítio 
melhor para viver!

Se tivesse possibilidade, o que 
mudaria na Portela?
Criaria uma estação de Metro 
e reconstruiria a Esplanada –  
ponto de encontro da várias gera-
ções.

Profissional

As perspectivas profissionais 
são positivas?
Sim, a Austrália é um país cheio 
de oportunidades, como já referi, 
onde existe a hipótese de nos 
desenvolvermos como profissio-
nais, sem que isso incomode os 
outros que nos rodeiam.

Por norma, quando se emigra, 
é à procura de algo melhor. 
Confirmou-se no seu caso?
Sim, confirmou-se. Aqui as pes-
soas são respeitadas, não pelo 

que aparentam ser, mas pelo 
que realmente contribuem para 
que as coisas aconteçam. É uma 
meritocracia.

Que grandes diferenças sente 
no plano profissional entre 
Portugal e a Austrália?
A burocracia, a falta de trans-

parência (interna e externa nas 
empresas) e os conluios exis-
tentes em Portugal minam, à 
partida, qualquer tipo de ideia/
inovação, desmotivando as pes-
soas. Na Austrália as ideias são 
analisadas com cuidado, consi-
deradas e, na maioria das vezes, 
se bem concretizadas, premia-
das. Incentiva-se a criatividade 

e empreendedorismo em todos 
os layers das empresas, no sen-
tido de tirar o maior partido de 
cada trabalhador, aumentando 
assim a motivação e produtivi-
dade. Claro que o objectivo final 
continua a ser mais vendas e 
mais lucro para a empresa, no 
entanto, a grande diferença é que 
na Austrália sentimos que pode-

mos contribuir para a mudança e 
influenciar decisões.

Aconselha a Austrália a quem 
tenha essa possibilidade?
Claro que sim. É um bom País 
para se viver.

Pedro Santos Pereira



A temporada 2016/2017 traz 
como grande novidade a cria-
ção da Liga Allianz, a nova 
liga de futebol feminino sénior. 
Esta liga passa a ter quatro 
equipas extra, o Sporting e o 
Sporting de Braga, juntamente 
com o Estoril e o Belenenses, 
que tinham anteriormente 
equipa a jogar na 2ª divisão de 
futebol feminino. Foi efectuado 
convite para entrada directa 
a clubes com equipa sénior 
de futebol masculino na Liga 
NOS e feito um ranking por 
desempenho.
Esta mudança, com o objecti-
vo de aumentar a visibilidade 
e o investimento no futebol 
feminino, já estava há muito 
projectada. Se é uma amea-
ça para algumas das melho-
res equipas da liga feminina 
que cessa de existir, como 
por exemplo o Clube Futebol 

Benfica e o Albergaria, é de 
esperar que o investimento se 
contagie a estas equipas e a 
outras de clubes que têm tido 
a tradição de apostar no fute-
bol feminino e que farão parte, 
como é de seu mérito, desta 
nova Liga Allianz.

O Sporting Clube Portugal, em 
particular, demonstrou estar a 
fazer uma aposta muito séria. 
Por um lado, foi buscar Nuno 
Cristóvão, ex-treinador da 
actualmente extinta equipa do 
1º de Dezembro, que durante 
anos liderou o futebol femini-
no. Por outro lado, criou três 
escalões de futebol feminino, 
colocando a sua Academia 
de Futebol - uma das três 
melhores do mundo - ao ser-
viço da formação de jovens 
jogadoras e encontra-se a ofe-
recer as mesmas condições 

e local de treino às equipas 
tanto masculinas como femi-
ninas. Como diziam algumas 
das suas recém-contratadas 
jogadoras – algumas vindas 
do estrangeiro, em países que 
ofereciam melhores condições 
– agora estão a um nível do 
outro mundo.

Para nós, só temos a ganhar. 
Porventura o privilégio de ver 
jogar ao vivo ou, agora tam-
bém, na televisão uma joga-
dora com a qualidade da Carla 
Couto - que coloco no patamar 
de um Luís Figo - deixará de 
ser só para algumas pessoas, 
nas quais tenho a felicida-
de de me incluir. Aquela que 
é a jogadora - entre jogado-
res e jogadoras na história 
do futebol português - com 
mais internacionalizações 
pela seleção A (145), já não 

podemos ver jogar porque 
pendurou as chuteiras. Mas 
aumentou exponencialmente 
a oportunidade para ver mais 
e novos talentos.

Nas minhas sessões sobre 
igualdade de género irei con-
tinuar a perguntar, como é 
meu costume, qual é o des-
porto colectivo - à parte do 
cheerleading - mais popular 
entre as raparigas nos EUA, 
ao ponto de ser muito comum 
serem colocadas desde cedo 
em escolas da modalidade.  
Continuarei a fazê-lo para 
demonstrar que o nosso fute-
bol lá é considerado “coisa de 
menina” e dar, por esta via, 
mais um exemplo de conven-
ção cultural de género e da 
sua aleatoriedade. Contudo 
espero passar a ouvir: “Nós 
agora já temos a Liga Allianz!”

Um género de janela

A Hora do 
Futebol Feminino

Directora da Casa Qui - Associação de Solidariedade Social
Rita Paulos
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A solidão do amor

Ele trazia sempre na carteira a foto-
grafia dela. Era um tesouro que admi-
rava várias vezes ao dia. Uma prova 
concreta de que ela existira e existia, 
de que não era uma mentira ou ilusão. 
Na fotografia, ela estava lindíssima, 
com um sorriso acolhedor e um olhar 
cheio de luz que iluminava tudo... 
embora os nadas que ia enchendo 
fossem cada vez maiores. 
Aquele homem sentia o seu amor 
despedaçar-se a cada dia, a cada 
hora... a cada agora! Como uma cas-
cata sobre um abismo. Mas amava-a, 
nunca deixou de a amar, mesmo 
quando a morte o fazia deixar de acre-
ditar. O seu coração parecia ter sido o 
lugar escolhido pelo bem e pelo mal, 
para nele se medirem as forças da luz 
e das trevas.
À noite, em casa, a saudade batia-lhe 
à porta, até a arrombar... logo que 
entrava, uma dor profunda seguia-lhe 
todos os passos e pesava, a cada um, 
mais e mais. Quando o sono chegava 
para lhe silenciar a tristeza, a saudade 
enchia o quarto e deitava-se na cama 
antes dele, esperando-o com o seu 
abraço frio. Era uma solidão tão con-
creta que, só, ele a podia ver e ouvir. 
Queria tanto que ela, do lado de lá da 
morte, pudesse vê-lo... 
A certeza de que o paraíso não 
faria sentido sem ela aquecia-lhe, 
por momentos, aquela noite imensa, 
ainda mais imensa quando ele perdia 
a esperança... e, apesar de não poder 
sentir a sua amada, ela dava-lhe sen-
tido.
Desejava que a mesma morte que 
a havia levado, o levasse também a 
ele... ou para junto dela, ou para um 
nada qualquer onde já não houvesse 
dor. Mas não queria ser cemitério. 
Havia de honrar o que lhe promete-
ra: conquistar, neste mundo, a vida 
eterna! 
Sabia bem, muito bem, que uma das 
piores partes da batalha é a espe-
ra, mas estava certo da felicidade... 
desde o dia em que decidiram amar-
se, perdoar-se e esperar um pelo 
outro.
O homem morreu num dia triste de 
chuva. 
Morreu... e foi logo ajoelhar-se à cabe-
ceira da cama onde ela esperava por 
ele, há tanto tempo... 
O que ela não esperava foi o beijo 
quente com que ele a acordou, para 
sempre.

José Luís Nunes Martins
Investigador
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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 o público 
apresentará uma média de ida-
des 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 

porque é isto que este públi-
co jovem quer. Também temos 
bandas mas em destaque é ver-
dade que estão os DJ's, tra-
zemos alguns dos melhores da 
actualidade. Para rock temos 
o Super Bock Super Rock e 
para os mais velhos temos fes-
tivais 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

Alan Vega
Suicide



O concerto de apresentação de Isa & Jorge Ferrão com a obra musical original: 
“encontro” decorreu dentro das expectativas, com uma forte interacção entre 
artistas e público. Jorge Ferrão é um ex-portelense que tem na música uma das 
suas grandes paixões.

A cantora Isa e o guitarrista Jorge 
Ferrão apresentaram o seu primei-
ro álbum de originais em conjunto, 
uma edição de autor, o “encontro”. 
O concerto de estreia aconteceu 
dia 1 de Julho às 22h30, no restau-
rante Lisboa Marina no Parque das 
Nações.
Na sequência de um processo cria-
tivo em dueto que durou um ano 
e meio, entre composição, letras, 
melodias e arranjos, nasceu o 
encontro, um CD misturado e mas-
terizado no STS Estúdio. O álbum é 
composto por nove temas originais 
em português e aborda o universo 
semântico da palavra encontro em 
diversas perspectivas tais como o 
sonho, a fantasia, a vida social 
virtual e mesmo o próprio desen-
contro.
À voz de Isa e à guitarra de Jorge 
Ferrão, juntam-se em palco os músi-
cos Rui Cabral no baixo, Jon Jon na 
bateria e os coros de Inês Rosário 
e Margarida Pereira, formando uma 
banda de seis elementos.

Isa

Isa é uma cantora que se dedi-
ca à escrita de originais exploran-
do um vasto leque de temas. O 
modo como os trata é o seu traço 
de maior relevo. Devido à dinâmi-
ca proporcionada pela alternância 
entre a perspectiva de narrador, 
observador, da primeira pessoa, ou 

de diversos personagens, o ouvinte 
é transportado para um plano lite-
rário. O facto da entrega ao público 
ser feita em primeira mão, pela 
voz da criadora, oferece à obra um 
ambiente trovadoresco.
Anteriormente, colaborou com o 
Prelúdio Violeta e com o Café Guru 
enquanto cantora solista.

Jorge

Jorge Ferrão é licenciado em 
Ciências Musicais pela Universidade 
Nova de Lisboa. Compositor, multi-
-instrumentista especializado em 
cordas, tem como trabalhos, em 
que foi compositor e solista simulta-
neamente, dois registos principais: 
O DVD “sentir a BioDiversidade” 
do Sistema Nacional de Informação 
de Recursos Hídricos, encomenda 
do INAG (2011) e o CD “eclipse”, 
edição de autor (2014). A colabora-
ção com Isa surgiu numa segunda 
edição de autor, o “encontro” (2016) 
- um entrelaçado entre guitarra, 
voz e letras, onde foi responsável 
pela composição instrumental, os 
arranjos, a direção musical e pela 
execução instrumental total. Teve 
como participações discográficas 
anteriores de maior relevância, o 
álbum de TT – Dança Este Som: 
disco de platina (2007) - Universal 
Music Portugal, bem como o de 
António Raposo & Ensemble (2008) 
- PG eventos.

Jorge Ferrão 
com novo álbum
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Educação e Civismo: 
Regra ou Lei?

Na última edição do jornal MP 
onde referi a grande polémica 
dos temas abordados nas aulas 
de educação sexual, em particu-
lar a “despenalização do aborto” 
e a “penalização das palmadas”, 
hoje escrevo sobre algo inacre-
ditável. Tenho a certeza que se 
há uns anos atrás me dirigisse 
à poltrona, onde o meu avô se 
sentava para ver o telejornal, e 
lhe dissesse que, por um lado 
tudo o que se refere a princípios 
e civismo ou a regras básicas de 
educação iria passar a ser lei e, 
por outro lado, existiria uma forte 
corrente de valores divergentes 
que iriam passar a ser permiti-
dos, o meu avô dir-me-ia que eu 
estaria, certamente,  equivocada, 
e que algo de errado se passaria 
na minha cabeça. 
Como é que em tempos pas-
sados, REGRAS de civismo e 
atenção ao próximo se prendiam 
com educação e, em pleno sécu-
lo XXI, torna-se uma LEI? Ora, 
na verdade, ter uma lei que nos 
obriga a ceder o lugar a grávidas, 
deficientes, idosos ou a mães 
com crianças de colo, quer numa 
fila de supermercado, num trans-
porte público ou em instituições 
públicas, demonstra, verdadei-
ramente, o quanto neste País, e 
no resto do mundo, se vive uma 
completa inversão de valores. 
Fico transtornada, escandali-
zada, chocada, com a falta de 
respeito e de educação das 
pessoas, nos tempos que cor-
rem. Fico desgostosa de pensar 
no caminho que a humanidade 
está a percorrer… Parece que 
os “bons valores” estão a ficar 
em minoria… Parece que o mal 

ganha espaço e consome os ver-
dadeiros princípios de se viver 
em sociedade… 
No dia do jogo Portugal-França 
(que grande vitória!), assisti a 
uma situação que me fez pensar 
sobre este assunto e, se por 
um lado fico espantada com as 
regras de civismo serem leis, por 
outro lado penso que não temos 
outro remédio. 
No café onde me encontrava, 
com família e amigos, momentos 
antes do jogo começar, aguar-
dava a chegada dos meus pri-
mos e dos meus sogros. Como 
tinha reservado mesa para os 
que ainda não tinham chegado, 
ao chegar um grupo de pessoas, 
foi-lhes dito que poderiam ocupar 
estes ditos lugares até a famí-
lia chegar. Entretanto, já depois 
destas combinações, estava o 
jogo a começar (e que jogo!) e, 
mesmo ali ao lado, encontrava-
-se de pé um senhor, já de idade 
avançada, com algumas dificul-
dades, visivelmente cansado e 
incomodado pelo peso físico e 
pelo peso próprio da idade. Tinha 
um ar simpático! Não se queixou, 
nem repostou, e manteve-se de 
pé durante os primeiros minutos 
do jogo. No momento em que me 
apercebi que não existia vivalma 
que desse lugar àquele senhor, 
mesmo aqueles que estavam a 
ocupar os lugares que não lhes 
pertenciam, cruzei um olhar com 
o meu marido e, nesse instan-
te, apercebemo-nos do mesmo: 
estava ali o senhor já com uma 
idade jeitosa, de pé, e claramente 
em esforço. Levantou-se o meu 
marido e, dirigindo-se ao senhor, 
disse-lhe para se sentar ao meu 

lado.
Eu estava sentada com amigos 
e família; o tal grupo de pessoas 
continuava sentado nos lugares 
“emprestados”; o meu marido de 
pé a ver o jogo; e o referido 
senhor sentado ao meu lado.
Quero dizer-vos que esta situa-
ção me incomodou. 
No momento em que o dito grupo 
de pessoas viu os meus sogros a 
chegar, percebendo claramente 
que estavam a ocupar os tais 
lugares, não se levantaram. 
Eu, emotiva e impulsiva, respi-
rei fundo, e disse-lhes: “Terão 
que sair para os meus sogros 
se sentarem…”. Entretanto já o 
dito senhor, que se encontrava 
sentado ao meu lado, estava a 
levantar-se para dar lugar aos 
meus sogros. Disse-lhe para se 
manter sentado que o senhor 
estava bem sentado (afinal ocu-
pava o lugar do meu marido!), 
mas seria o tal grupo, nos tais 
lugares reservados, que teria que 
sair. 
Senti que olharam de lado, que 
se levantaram com esforço, e 
nem um obrigado disseram… 
pelo contrário, ainda ficaram com 
cara zangada por terem que se 
levantar. Pergunto então: “O que 
têm estas pessoas, da minha 
idade ou um pouco mais velhas, 
na cabeça? Que valores lhes 
foram transmitidos e que valores 
transmitirão aos seus descen-
dentes?”.  
É extraordinário como é que a 
educação das pessoas se reflecte 
nestes pequenos gestos, nestas 
pequenas situações… Espanto-
me, como é possível que uma 
regra como esta, de civismo, 

seja cada vez mais ignorada por 
pessoas, sejam elas crianças, 
jovens ou adultos. Para onde 
caminhamos? Estaremos a legis-
lar todas as REGRAS de civismo 
e boa educação, por moda ou por 

necessidade? O que lhe parece?
Se se sentir motivado a respon-
der a estas ou outras questões 
e/ou a levantar outros assuntos/
temas relevantes, disponha em: 
fmf.opinioes@gmail.com

Filipa Monteiro Fernandes
Psicóloga Organizacional
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O Parto Parte IV

Sinais de parto 

Os sinais de parto são:
 - a regularização e diminuição da 
frequência das contracções que 
surgem com intervalos regulares 
e progressivamente menores;
 - a rotura das membranas (“bolsa 
de água”).
As contracções nem sempre 
se traduzem em dor. No início 
podem ser um desconforto ou 
moinha abdominal progredindo a 
partir do topo do abdómen até à 
região pélvica ou uma sensação 
geral de calor ou náusea ocorren-
do regularmente.
Estas contracções tendem a 
aumentar de frequência e de 
intensidade se a grávida se rela-
xar. Entreter-se com uma tarefa 
agradável como arrumar roupi-
nhas, rever a mala da materni-
dade, organizar fotografias, ou 
tomar um banho ajuda a passar 
o tempo e a perceber bem se 
está de certeza em trabalho de 
parto. Não se fixe no relógio, 
cronometrar as contracções cria 
um estado de alerta e, quando se 
tornam muito intensas e pouco 
espaçadas ficará naturalmente 
inquieta e nessa altura alguém 
tomará atenção à frequência.
Com a rotura de membranas a 
bolsa sob tensão rompe com a 
saída de líquido amniótico. Não 
sai a totalidade, sai a parte entre 
a apresentação do bebé e o colo. 
Com a emissão do líquido amnió-
tico a apresentação baixa tapan-
do o orifício. Após a rotura das 
membranas passa a haver con-
tinuidade com a vagina e a pos-
sibilidade de agentes infecciosos 
vaginais migrarem. É devido a 
este risco que as mulheres são 
aconselhadas a ir para o hospital 
de forma a vigiar a ocorrência de 
febre ou sinais de mal-estar fetal. 
Apesar de estar em trabalho de 
parto este poderá parar e retomar 
mais tarde, por isso se não sentir 
vontade de estar acompanhada 
não é preciso alertar o seu acom-
panhante, espere pela tal altura 
referida acima. Se quiser compa-
nhia logo no início ninguém leva-
rá a mal se for um falso alarme.
Deve ir para a maternidade quan-
do as contracções se tornarem 
insuportáveis ou com uma fre-
quência de 5/5 minutos no 1º filho 
ou se ocorrer a rotura da “bolsa 
de águas”. Se o líquido for ama-
relo translúcido pode ir por meios 
próprios; se for sanguinolento ou 
esverdeado contacte o 112 para 
accionar um transporte rápido e 
com assistência especializada.

Fases do parto

O parto divide-se em 3 partes, a 
dilatação, a expulsão e a dequita-
dura (saída da placenta). O perío-
do da dilatação é ainda subdividi-
do em 3 fases, a fase lactente, a 
fase activa e a fase transição. 
A fase lactente é caracteriza-
da por contracções, levando ao 
encurtamento, amolecimento e 
alguma dilatação do colo (mais 
ou menos até 2cm); esta fase 
pode passar despercebida à grá-
vida e durar dias.
Na fase activa as contracções 
apagam o colo do útero (que 
fica em continuidade com o resto 
do útero) e abrem o seu orifício. 
Quando a dilatação atinge o diâ-
metro máximo as contracções 
empurram o bebé através do colo 
até à vagina iniciando a expulsão. 
O período expulsivo dura geral-
mente  menos de 1 hora.
A transição é a fase imediata-
mente antes da dilatação com-
pleta. Devido à pressão da apre-
sentação fetal a grávida sente 
vontade de fazer força mas o 
colo ainda não dilatou completa-
mente. Não se recomenda “fazer 
força” e aconselha-se a “respi-
ração superficial”. Após a saída 
do bebé (período expulsivo) é 
expulsa a placenta (dequitadu-
ra) e o útero contrai-se evitando 
hemorragias.
Trata-se de um processo contí-
nuo desde que a contractilida-
de uterina se torna regular e 
mais frequente até à formação do 
globo uterino depois da expulsão 
da placenta.

Intervenções obstétricas

O uso sistemático, indiscriminado 
de procedimentos como a indução 
por conveniência, a monitoriza-
ção fetal contínua, a episiotomia, 
o jejum, a imposição de limites na 
duração da 1ª e 2ª fases estando 
a mãe e o bebé bem, a rotura 
intencional das membranas e a 
administração de oxitocina está 
desaconselhado pela OMS e não 
é justificado pela evidência médi-
ca no entanto muitos obstetras 
acreditam ainda que tornam o 
parto mais seguro e rápido …no 
entanto concorrem, juntamente 
com o ambiente desadequado de 
alguns hospitais, para tornarem 
os partos disfuncionais e então 
surgem as cesarianas e os partos 
instrumentais evitáveis e as epi-
siotomias desnecessárias.
No entanto, são estas mesmas 
intervenções quando aplicadas 

na presença de forte indicação 
obstétrica que permitem iniciar 
e manter a progressão de partos 
necessários e aliviar de forma 
rápida e eficaz o verdadeiro sofri-
mento fetal.
Aborde este tema com o seu 
obstetra e informe-se das roti-
nas da maternidade onde vai 
ter o parto. Não é uma questão 
frívola, estes procedimentos se 
efectuados sem indicação podem 
prejudicar o normal trabalho de 
parto e aumentar a probabilidade 
dum parto assistido.

Parto natural

No “parto natural” as interven-
ções por obstetra ou parteira são 
reduzidas ao mínimo necessário 
para a avaliação da progressão 
do parto e do bem-estar da mãe 
e do bebé e o alívio da dor e o 
aumento da contractilidade são 
não farmacológicos.
A acupunctura, a homeopatia e 
naturopatia são referidas acer-
ca do parto natural no entanto 
não são métodos naturais. Estas 
medicinas complementares, tal 

como os fármacos convencio-
nais, têm efeitos secundários e 
adversos e contra-indicações.
No parto natural, estando a grá-
vida e o feto bem, não se esta-
belecem limites para cada uma 
das fases e é normal os partos 
prolongarem-se durante dias. O 
parto natural surge associado aos 
conceitos de parto em casa e aos 
movimentos humanizadores do 
parto. É uma visão redutora, um 
parto natural pode decorrer numa 
clínica ou hospital com ambiente 
propício, permitindo um rápido 
acesso aos cuidados médicos. 
Ainda associada ao “parto natu-
ral” está a ideia de todas as 
mulheres o poderem ter. Não é 
verdade, para algumas mulheres 
são necessárias intervenções far-
macológicas para desencadear o 
parto ou manter a sua progres-
são; com uma atitude minima-
mente intervencionista será tam-
bém um “parto natural”.
Se o seu objectivo for tentar um 
parto o mais natural possível 
deixo alguns conselhos:
- Aproveite a gravidez e resolva 
assuntos dolorosos capazes de 

ressurgir durante o parto; 
- Tente técnicas de relaxamento 
usando variações da respiração, 
visualizações, sons aproveite as 
contracções do fim da gravidez 
para treinar;
- Discuta as suas intenções de 
um parto natural com o seu obs-
tetra desde o início e mude de 
médico assistente se não se sen-
tir apoiada;
- Pergunte na maternidade quais 
os procedimentos obrigatórios 
(linha endovenosa, monitorização 
cardiofetal, entre outras), a hipó-
tese de se movimentar, beber 
líquidos e ter acompanhante;
- Se as dores se tornarem muito 
intensas peça para ser observa-
da, pode estar perto da dilatação 
completa e só essa informação 
pode chegar para lhe dar ânimo;
- Lembre-se da necessidade de 
produzir oxitocina e dos facto-
res inibidores como insegurança, 
medo, intromissões frequentes, 
luz forte, garantindo antecipada-
mente um ambiente acolhedor e 
privado.

Rita Manuela Santos

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



A osteoporose é uma doença 
do tecido ósseo. Este tecido 
é formado por células (osteo-
blastos e osteoclastos) embe-
bidas numa matriz calcificada 
que se organiza em lamelas 
sobrepostas formando tecido 
compacto ou trabecular. No 
mesmo osso podem existir os 
dois tipos de organização, por 
exemplo osso compacto no 
exterior e trabéculas no inte-
rior. 
Os osteoclastos reabsorvem a 
matriz disponibilizando mine-
rais para o sangue e remode-
lam o osso ao longo do nosso 
crescimento e após cicatriza-
ção de fracturas; por outro lado 
os osteoblastos formam osso 
novo segundo as linhas de 
força a que o osso está sujeito.
Na osteoporose há um dese-
quilíbrio ente a formação e a 
reabsorção óssea que torna 
o osso menos denso, mais 
frágil com um risco de fractu-
ras aumentado. Podem surgir 
fracturas espontâneas nas vér-
tebras que deformam a coluna 
e causam dor e ocorrem frac-
turas nas extremidades com 
pequenos traumatismos (como 
a fratura do colo do fémur e 
do punho). É uma doença 
progressiva e potencialmente 
incapacitante.
A causa é a diminuição da 
densidade óssea devido ao 
normal envelhecimento pela 

menor síntese de estrogénios 
na mulher e de testosterona no 
homem, agravada por factores 
de riscos como a idade supe-
rior a 65 anos, a menopausa 
precoce (menor de 40 anos), o 
tabagismo e o consumo exces-
sivo de álcool, o baixo peso, 
a imobilização prolongada e a 
terapêutica crónica com corti-

cóides entre outros. 
O diagnóstico é feito através 
da densitometria que mede 
a densidade óssea, habitual-
mente na coluna vertebral 
lombar e no colo do fémur. 
Este exame está recomendado 
em mulheres com idade supe-
rior a 65 anos e homens com 
idade superior a 70 anos e 

perante um exame com resul-
tado normal não é necessária 
repetição. O exame também 
está recomendado antes dos 
65 anos na presença de vários 
fatores de risco.
Perante um diagnóstico de 
osteoporose são prescri-
tos fármacos para diminuir a  
reabsorção óssea associada a 
suplementação com vitamina 
D. 

Quanto ao aconselhamento:
 
a) Pratique exercício físico com 
carga como ginástica  ou mar-
cha para fortalecimento mus-
cular, aumento da densidade 
óssea e treino do equilíbrio;
b) Beba álcool moderadamente 
(1 bebida/dia para as mulheres 
e 2 bebidas para os homens);
c) Não fume;
d) Mantenha o peso normal;
e) Assegure uma exposição 
solar suficiente (cerca de 20-30 
minutos de sol directo nos 
antebraços diariamente) ou 
800 UI de vitamina D oral;
f) Ingira alimentos com cálcio 
como peixe miúdo (sardinha, 
cavala), amêndoas, algas, 
legumes de folha verde (bróco-
los, couve portuguesa, couve 
chinesa), figos, tofu e leite e 
derivados; a suplementação 
com cálcio para além do inge-
rido na alimentação não está 
recomendada.

Dieta sem glúten 
Tendência ou necessidade?

Em Portugal, há uma nova tendência 
alimentar, a preferência de alimentos 
sem glúten. Actualmente, é possível 
encontrar nos supermercados uma 
panóplia de produtos sem glúten, tor-
naram-se a coqueluche dos adeptos 
de um estilo de vida mais saudável. 

O glúten é uma das proteínas mais 
consumidas no mundo. Está presente 
em cereais como o trigo, o centeio, 
a cevada e a aveia e em todos os 
derivados, como pão, massas, bolos, 
bolachas e até mesmo a cerveja. Mas 
a proteína surge ainda em diferentes 
produtos processados, na composição 
de molhos, sobremesas instantâneas, 
chocolates e caldos de cozinha.

No entanto, mesmo sem apresentar 
qualquer tipo de sintomas há quem 
acredite que abdicar do glúten ajuda 
a emagrecer ou a ter uma alimenta-
ção mais cuidada. O corte radical do 
consumo de alimentos com glúten, 
leva naturalmente a uma redução da 
ingestão de calorias e assim, a uma 
possível redução de peso. Mas este 
efeito não está directamente ligado à 
retirada do glúten da alimentação e 
sim à eliminação de alimentos muito 
calóricos.

Excluir o glúten da alimentação deve 
ser destinado a pacientes com diag-
nóstico clínico confirmado de doença 
celíaca ou alergia ao glúten, salien-
tando-se que o diagnóstico clínico é 
de competência exclusiva do médico.

Uma das diferenças entre a alergia ao 
glúten e a doença celíaca é que, no 
caso da alergia existe medicação para 
minimizar os sintomas ou dessensi-
bilizar a pessoa das reacções ao ali-
mento alergénico. Na doença celíaca 
ainda não existe cura para a reacção 
auto-imune à proteína, o único trata-
mento é uma dieta rigorosa isenta de 
glúten para toda a vida.

É de salientar que a generalização é a 
base que desvirtua qualquer recomen-
dação alimentar. 

A sensibilidade ao glúten e o espectro 
de patologias associadas não estão 
presentes em todos os indivíduos. 
Assim sendo, nem todos beneficiam 
de uma dieta sem glúten e é um erro 
utilizá-la como estratégia generalista 
de redução de peso.

Rita Manuela Santos
Médica

Anabela Pereira
Nutricionista

Osteoporose
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A progressiva liberdade conce-
dida pelos pais às crianças e 
jovens para se deslocarem sem 
supervisão adulta nos espaços 
de vizinhança e na cidade, defini-
da como independência de mobi-
lidade, tem sido alvo de pesqui-
sas internacionais a partir do final 
da década de 70 e de estudos 
realizados em Portugal desde o 
final dos anos 90. A autonomia e 
a liberdade de acção, exploração 
e de brincar no espaço público é 
essencial para o desenvolvimen-
to físico, motor, social, cognitivo, 
neuronal e emocional das crian-
ças e jovens; bem como para a 
sua saúde e bem-estar físico e 
mental. 
Recentemente, o Laboratório 
de Comportamento Motor da 
Faculdade de Motricidade 
Humana - Universidade de 
Lisboa, participou num estudo 
internacional, alargado a um 
conjunto de 16 países, sobre a 
independência de mobilidade de 
crianças e jovens. Nesta pesqui-
sa, foram estudadas um conjunto 
de licenças parentais de mobili-
dade autónoma no espaço públi-
co (ex.: autorização para a crian-
ça sozinha, ou acompanhada por 
outras crianças, se deslocar entre 
a casa e a escola, pela sua vizi-
nhança, andar de bicicleta, entre 
outras) de 1099 participantes, 
entre os 8 e os 15 anos de idade, 
e respectivos adultos cuidadores.
Infelizmente, os resultados deste 
estudo confirmaram os nossos 
piores receios e expectativas, 
colocando Portugal na posição 
de 14º, ao lado da Itália, relativo 
aos níveis de independência de 
mobilidade das crianças! Esta 
redução drástica de independên-
cia de mobilidade em Portugal é 
mais sentida nos grandes centros 
urbanos. As posições cimeiras 
são ocupadas pela Finlândia, 
Alemanha e Noruega, respecti-
vamente. No geral, a maior parte 
das crianças e jovens portugue-
sas adquire autonomia nas dife-
rentes licenças de mobilidade já 
muito tardiamente, a partir dos 13 
-14 anos de idade. Por contras-
te, na Finlândia, é por exemplo 
comum e aceitável que crian-
ças entre os 8-9 anos de idade 

se desloquem sozinhas para a 
escola! 
É claro que existem caracterís-
ticas e pressupostos culturais 
para explicar estas diferenças 
entre países do Norte e do Sul 
da Europa. No entanto, os fac-
tores diferenciadores que mais 
sobressaem são a percepção de 
segurança que os pais têm dos 
diversos lugares e espaços do 
quotidiano; a confiança de que 
uma criança na rua é “respon-
sabilidade patrimonial” de todos, 
mesmo que não se trate do seu 
filho; e a consciência de que o 
crescimento, desenvolvimento e 
bem-estar da criança e do jovem 
passam pela sua autonomia na 
mobilidade exploração e desco-
berta dos espaços e lugares. Os 
pais portugueses identificam a 
insegurança associada ao trânsi-
to automóvel, seguido pelo medo 
de estranhos como principais fac-
tores inibidores para a atribuição 
das licenças de independência 
de mobilidade. É curioso tam-
bém referir que estes mesmos 
pais acompanham os filhos entre 
a casa e a escola usando o 
automóvel para o efeito, mesmo 
quando 49% dos participantes 
vive a uma distância média entre 
a casa e a escola de 1km!
Os níveis reduzidos de mobili-
dade autónoma das crianças e 
jovens são efectivamente um pro-
blema de saúde pública e estão a 
colocar em risco a característica 
mais importante da infância, o 
brincar livremente na rua! 
Enquanto pais e adultos nós 
podemos ajudar a fazer a dife-
rença! Começar pelo “bom-dia” 
ao vizinho, deixar o carro em 
casa e ir a pé buscar o pão para 
o pequeno-almoço é um óptimo 
ponto de partida. Deste modo, 
pais e crianças vão descobrindo 
um bairro onde se reconhecem, 
feito de ambientes e de pessoas 
que são boas, ao mesmo tempo 
que aprendem a lidar com poten-
ciais ameaças e riscos, e, sobre-
tudo, no qual as crianças podem 
encontrar outras crianças e des-
locarem-se a lugares no bairro 
onde ainda é possível brincar 
às escondidas, apanhadas e às 
aventuras. Quando pais e crian-

ças saem juntas para caminhar e 
brincar no bairro, os pais devem 
observar o comportamento da 
criança e perceber como esta se 
vai adaptando aos desafios espa-
ciais e sociais da cidade. Desse 
modo, será mais fácil para os 
pais perceberem quando é que 
os seus filhos estão preparados 
para sozinhos, ou com amigos se 
deslocarem livremente pelo seu 
bairro. Mas para tal, é primeiro 
necessário que os próprios pais 
tenham a iniciativa de passa-
rem mais tempo de lazer na rua 
e menos tempo no automóvel 
a transportar os filhos para as 
demais, e, já agora, demasiadas 
actividades “ditas” lúdicas.
Em período de férias escolares, 
o desafio que proponho é o de 
pais e filhos, a pé, ou de bicicleta, 
fazerem uma aventura no seu 
bairro. A ideia principal é partirem 
à descoberta do seu bairro, do 
caminho entre a casa e a escola, 
das lojas e mercearias da sua 
vizinhança. A máquina fotográfi-
ca pode ser uma óptima compa-
nheira da criança podendo esta 
fotografar os lugares e particulari-
dades do seu bairro que lhe cha-
mam a atenção. Visualizar estas 
fotografias, se a criança assim o 
desejar, pode ser uma actividade 
de lazer em família interessante 
e gratificante para todos. Outros 

desafios que podem ser lança-
dos (e nunca impostos) pelos 
pais às crianças é desenharem o 
seu bairro, fazerem construções 
em cartão nos sítios preferidos 
da vizinhança, usar o giz para 
fazer desenhos nas praças, entre 
outras. Os adultos de um deter-
minado bairro podem também 
combinar entre eles e solicitar o 
apoio à junta de freguesia para 
fechar uma rua do bairro ao trân-
sito e convidar as crianças para 
trazerem os seus brinquedos de 
casa e brincarem juntos, enquan-
to os adultos fazem um chur-

rasco entre si, conversam e se 
divertem.
É muito importante que pais e 
crianças, em família e sozinhos, 
ocupem o espaço público e os 
lugares do seu dia-a-dia. Quando 
conhecemos o bairro e ele nos 
conhece a nós, a sensação de 
insegurança diminui e a confian-
ça necessária para deixar as nos-
sas crianças movimentarem-se 
e brincarem livremente na rua 
surgirá naturalmente.
Brincar na rua é um acto de liber-
dade, portanto brinquemos todos 
na rua e sejamos livres!
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Uma Aventura 
no meu bairro…

Frederico Lopes

Licenças de Independência de Mobilidade das crianças e jovens em função da idade em Portugal

1 (alto) Finlândia
2 Alemanha
3 Noruega
4 Suécia
5 Japão
6 Dinamarca
7 Inglaterra
8 França

9     Israel
10     Sri Lanka
11     Brasil
12     Irlanda
13     Austrália
=14     Portugal
=14     Itália
16 (baixo)  África do Sul

Índice de Independência de 
Mobilidade das crianças e jovens

Ranking internacional de independência 
de mobilidade das crianças

Frederico Lopes,  Investigador nas áreas da Infância, Mobilidade e Espaço público do Laboratório de Comportamento Motor, da Faculdade de Motricidade Humana-Universidade de Lisboa (FMH-UL) e 
Doutorando em Motricidade Humana, especialidade de Comportamento Motor, na FMH-UL



Através de comunicado, que aqui publi-
camos, a Associação dos Moradores 
da Portela já adiantou o seu plantel e 
os principais objectivos para a época 
de 2016/17.
«A Associação dos Moradores da 
Portela/Zona Óptica vem por este 
meio comunicar que acertou a renova-
ção com os seguintes jogadores:
João Amaral (gr), Samuel Furtado 
“Samuka”, Ricardo Domingues “Kiko”, 
Márcio Carneiro, Guilherme Castro, 
Ricardo Cardoso, Cristóvão Cordeiro, 
Diogo Fidalgo, Daniel Pires “Danni”, 
Sandro Gandarez e Bruno Gonçalves 
“Bruninho”.
Como reforços, Ruben Santos “Jibóia” 
ex- Fonsecas e Calçada e Edrice 
Rosário (gr), ex- Olho Marinho.
Foi conseguido o principal objetivo da 
direção e da equipa técnica que era 
a manutenção de quase toda a tota-
lidade do grupo de trabalho que fez 
uma excelente temporada na presente 
época.
O plantel foi ainda reforçado com a 
inclusão de 4 atletas Juniores pro-
venientes da sua formação, dando 
continuidade à aposta na valorização 
da “prata da casa” e de atletas que 
compreendam os valores e princípios 
que orientam esta instituição.
Sendo assim Diogo Carvalho “Noddy”, 
David Jorge, Gonçalo Santos (gr) e 
Flávio Afonso (ex CF Os Belenenses) 
irão fazer parte do Plantel Sénior para 
a próxima época.
Consciente da grande evolução da 
modalidade, sem descurar o cariz 
amador que pauta a sua atuação, 
a AM Portela Zona Óptica, mantém 
como Treinadores, a equipa técnica 
liderada por Luís Estrela, auxiliado 
por Luís Bendada e coordenado por 
Armando Jorge Domingues. Faz parte 
também da equipa o massagista José 
Maria.
Ambição… Mística… Portela… é este 
o nosso caminho!...»

Futsal pronto 
para 2016/17

Caros leitores, 
Hoje, dia 11 de Julho de 2016, data 
em que escrevo esta crónica, o único 
pensamento que tenho para vos trans-
mitir é: ganhámos! Somos Campeões 
da Europa! 
Mas porque isso para vós não é novi-
dade, transmito-vos, com alegria pró-
pria de uma criança, a minha expe-
riência do que é ser campeão da 
Europa. 
Quando em Novembro de 2014 fui 
a Malta, à conferência de líderes do 
Special Olympics Internacional con-
frontei-me com a pequenez do nosso 
País.
Das dezenas de países representa-
dos, éramos (e ainda somos) um dos 
países com o menor orçamento e com 
o menor número de atletas. 
Quando falava com os líderes italia-
nos, espanhóis, alemães, franceses, 
ingleses ou americanos e verificava 
as condições de trabalho e os orça-
mentos daqueles países, sentia-me 
pequenino (e quem me conhece sabe 
bem que não sou). 
E, quando no fim da conferência fomos 
jantar a casa do Primeiro-ministro de 
Malta, verifiquei, com normalidade, 
que o representante de Portugal, ao 
contrário dos líderes dos outros paí-
ses, não merecia uma apresentação 
formal. 
Mas pior do que a forma como me 
senti, foi a forma como fui tratado! 
Não com desprezo, não com arrogân-
cia, mas com a condescendência do 
Pai que fica contente quando o filho 
mais novo dá os primeiros passos, 
enquanto os filhos mas velhos, já 
andam, correm e conduzem carros 
desportivos.  
Mas hoje não! 
Hoje de manhã (não muito cedo claro 
está!), quando liguei o meu computa-
dor tinha várias mensagens dos líde-
res europeus a parabenizar-me pela 
vitória de Portugal no campeonato da 
Europa de Futebol (não que eu tenha 
contribuído para o sucesso da nossa 
Selecção). 
Hoje, senti que naquela conferência 
era o participante mais popular, o que 
todos queriam conhecer e cumprimen-
tar para me poderem dar os parabéns 
pela façanha da nossa Selecção. 
Hoje senti que seria o Primeiro-ministro 
de Malta a vir ter comigo para me 
cumprimentar, apenas porque eu sou 
Português, porque eu sou campeão 
da Europa.  
Hoje senti-me ainda mais orgulhoso de 
ser Português!  
Terá sido este o sentimento de todos 
os emigrantes que vivem em França, 
a quem dedico esta pequena home-
nagem! 

Nota: este texto contém factos reais e 
ficcionados.

Rui Rego
Advogado
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Parque do Rio, condomínio com jardim 
privativo. Estúdio de 50 m2. Aquecimento 
central. Cozinha equipada. Parqueamento e 
arrecadação. Próximo a comércio, serviços 
e transportes.

PARQUE DAS NAÇÕES – EXPO NORTE

\ 042160077 150.000€

Parque do Rio, condomínio com jardim 
privativo. T2 de 100 m2. Ótima exposição 
solar. Vista para o rio Tejo. Aquecimento 
central. Boa localização.

Edifício Âncora, apartamento de 2 assoa-
lhadas com excelente exposição solar. Par-
queamento e arrecadação. Localização de 
excelência, junto à Marina Parque das Na-
ções.

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

\ 042160135 \ 108160256sob consulta 235.000€

Jardins da Expo, T2 com 114 m2. Boa ex-
posição solar. Sala de 40 m2. Vista para o 
rio Tejo. Parqueamento. Ótima localização, 
próximo a comércio, serviços e transportes.

PARQUE DAS NAÇÕES – EXPO NORTE

\ 042160080 290.000€

Apartamento de 3 assoalhadas em condo-
mínio fechado junto à Gare do Oriente. Sala 
de 30 m2 com lareira. Excelentes acaba-
mentos e vista desafogada. Parqueamento 
e arrecadação.

PARQUE DAS NAÇÕES – EXPO SUL

\ 108160063 sob consulta

Moradia V2 para reconstrução, inserida em 
lote de terreno com 264 m2. Excelente ex-
posição solar. Próximo a comércio e trans-
portes.

ENCARNAÇÃO

\ 108160093 sob consulta

Apartamento T3 duplex totalmente remo-
delado com acabamentos de elevada qua-
lidade. Excelente exposição solar. Localiza-
ção privilegiada, junto a comércio, serviços 
e transportes.

OLIVAIS SUL

\ 108160269 sob consulta

Moradia V3 totalmente remodelada a es-
trear, inserida em bairro típico de Lisboa. 
Junto a transportes e escolas, a 10 minutos 
do Parque das Nações e centro de Lisboa.

Empreendimento Bela Lisboa, apartamen-
to de 3 assoalhadas. Excelente exposição 
solar. Vista desafogada. Parqueamento. 
Ótima localização.

MADREDEUS MADREDEUS

\ 108160166 \ 108160161350.000€ sob consulta

Apartamento de 3 assoalhadas parcial-
mente remodelado com boas áreas. Ótima 
exposição solar. Parqueamento e arrecada-
ção. Excelentes acessos, próximo a comér-
cio, serviços e transportes.

T2 de 135 m2 com excelente exposição so-
lar. Acabamentos diferenciados. Sala com 
30 m2 e varanda de 15 m2. Aquecimento 
central e ar condicionado. Ótima localiza-
ção, próximo a comércio, serviços e trans-
portes. 

PORTELAJARDINS DO CRISTO REI

\ 042160120\ 042160103 sob consulta350.000€

Apartamento de 3 assoalhadas com boas 
áreas. Em obras. Vista desafogada. Varan-
da na cozinha. Boa localização, próximo a 
comércio, serviços e transportes.

MOSCAVIDE

\ 042160041 sob consulta


