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Marcha contra
amianto
Várias centenas de alunos, pais e professores da Escola Básica 2,3 Gaspar
Correia e da Escola Secundária da
Portela realizaram uma marcha e um
cordão humano para exigir a remoção
do amianto das escolas.
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Alojamento local
em Moscavide
Suspenso o licenciamento de unidades de alojamento local em Moscavide
como medida de prevenção contra o
aumento do preço das rendas.
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Sunset Moscavide
Foram mais de 120 os espaços representados na edição deste ano do
‘Moscavide Street Party Sunset’. Uma
iniciativa que ultrapassou todos os
recordes de afluência..
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Ficha Técnica

emos uma freguesia muito festeira.
Depois dos festivais de verão,
que deslocam sempre a população
aos mais variados concertos pelo país
(mundo?) fora, há as inúmeras festas
que prometem fechar a época balnear numa repetitiva ovação de “só
mais uma”, o Sunset de Moscavide
que traz a rua a toda a gente e lá vai
mais um concerto, um Café Créme
e um gin. Um Happy Kids Fest que
ganha palco no Marquês mas leva a
criançada da vizinhança que a organização é conterrânea, mais umas
Festas da Portela que duram três dias,
qual festival de verão e o clima até
finge ser bom.
O que interessa é que não somos
apáticos, não somos o “dormitório”,
não somos envelhecidos e desinteressantes.
O dinamismo, a energia e o pulsar da
nossa comunidade é intenso. Vi pais
de amigas minhas a passear os seus
netos enquanto as minhas amigas (as
mães dessas crianças) conversavam
entre cervejas nas esplanadas circundantes.
Cabemos todos.
Servem a todos.
Agrada a todos.
Junta-se tudo e distribui-se em atividades, em grupos de amigos, em
entreténs e tudo no mesmo recinto.
Isto é a vida como deve de ser, a meu
ver.
Estão os avós com os netos, estão os
filhos com os amigos, está a família
toda junta no final e está tudo bem.
E no caminho ainda compram pipocas.
E haja saúde e energia para sair de
casa e ir lá para o meio.
Por falar nisso, está nas páginas do
meio deste jornal, leia a nossa reportagem e viva o seu bairro!
Vai ver que vai gostar!
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Happy Kids Fest
A festa da família aconteceu. Foi no dia 21 de
setembro no Pavilhão Carlos Lopes. Uma sã harmonia em que as três gerações privaram num
espaço seguro e com muitas atividades. Do lúdico ao cultural, do educativo ao muito divertido.
Escolhemos um cartaz do nosso agrado, sem
procurar mega-hits, nem mega aceleração. Sem
procurar dar estímulos em demasia. Quem
conhecia adorou, quem não conhecia ficou a
gostar. Porquê? Porque nem só o que se conhece é bom.
Há todo um mundo novo para descobrir nos
olhos de uma criança.
Recebemos de volta uma casa cheia como
tínhamos desejado, mais calmo de manhã, mais
intenso de tarde. A energia do festival foi sempre de excelência, muitos sorrisos, poucas birras.
Nem tudo é por acaso.
Escolhemos o Pavilhão Carlos Lopes por ser bem
localizado e dar garantia de teto para o eventual
calor de setembro além de ter um espaço exterior de excelência. Na verdade, protegeu-nos da
chuva forte que se fez sentir ao longo do dia.
Nem tudo é programável.
As crianças estão bem quando têm a atenção
dos que os amam, sejam eles pais, avós, tios ou
outros. As crianças precisam de nós. E nós, nem
nos apercebemos, por vezes…. Mas precisamos
muito delas.
Sejam filhos ou enteados, sobrinhos ou afilhados. As crianças trazem-nos a terra e, lembramnos que é no mundo do amor e, na simples
satisfação das necessidades primárias, afeto,
comida, bebida e outras, que está a nossa
essência.
O nosso ser.
O resto meus amigos… o resto interessa mesmo
muito pouco.
A todos os que fizeram do Happy Kids Fest um
sucesso.
O nosso … muito obrigado.
Ao Tiago Fiel, a toda a equipa da Ficções Média,
a todos os que se juntaram a nós nesta grande
aventura obrigado.
Foi bonito de ver mais de tantas histórias contadas em palco, foi bonito de ver que as crianças
estão predispostas a receber as palavras e a
música que lhes damos sem ter de ser Pop ou
de alta rotação.
Nas tenras idades nós ajudamos a construir e a
moldar personalidades. Não negligencie o seu
papel nessa fase. Dê tempo e amor aos seus
pequenos. Dê tudo o que de bom tem para dar.
O tempo e o amor contam. E é do seu que eles
precisam.
PS: Este artigo é estupidamente escrito com o
novo acordo ortográfico.
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Poetas de língua
Portuguesa em Lisboa
O

sexto encontro de poetas de
língua portuguesa decorreu na
Sede da CPLP – Comunidade
de Países de Língua Portuguesa contando cm a presença do Moscavide
Portela.
José Manuel M.Pedro, portelense, é
também fundador e curador deste
projeto que visa a promoção da língua
e da poesia escrita e dita em português nos cinco cantos do mundo.
Também Mariza Sorriso brasileira, é
mentora e organizadora internacional
deste projeto.
Sophia de Mello Breyner foi figura
central de um projeto em que a poesia
e os seus autores foram personagem
central.
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ATUALIDADE

Ricardo Andrade

Comissário de Bordo

Obrigado

N

o momento em
que
escrevo
estas linhas já
Portugal e Loures foram
a eleições para definir o
quadro político dos próximos anos.
Culminou assim mais
um processo eleitoral para a maioria dos
portugueses mas, para
este que vos escreve,
culminaram meses de
trabalho, esforço e dedicação enquanto candidato pelo PSD de Loures
às Eleições Legislativas
no círculo eleitoral de
Lisboa.
Foram horas sem conta
de reuniões, ações de
campanha, conversas,
análises e muito esforço
em prol daquilo em que
acredito e que se resume numa firme vontade, já antiga e provada
diversas vezes, de ajudar e trabalhar por aquilo em que acredito que
é, em suma, a melhoria
das condições de vida
de toda uma população.
Foram dias e dias em
que, quer eu quer o PSD
no Concelho tentámos
fazer uma campanha
diferente. Mais próxima
das pessoas, mais participativa, mais dinâmica,
cortando amarras com
as campanhas eleitorais
tradicionais e quebrando barreiras para poder
aproximar mais eleitos
de eleitores.
Terminado que está este
processo, importa agora
não me esquecer tudo
aquilo a que me propus,
os compromissos que
assumi e a forte vontade
de fazer parte de uma
Freguesia, um Concelho
e um país melhor.
Porquê? Porque não há
futuro sem memória e
porque trabalhar em

prol de uma comunidade deve ser sempre o
mais importante para
quem exerce ou se propõe a exercer cargos
públicos.
Mas tão importante
como manter o foco
no futuro é agradecer a
todos quantos ajudaram
o PSD no Concelho de
Loures a fazer uma campanha com as características que já descrevi.
Agradecer também a
todos aqueles que contactei direta ou indiretamente, a todos aqueles que me deram força,
que partilharam os seus
pensamentos e anseios,
a todos aqueles que
não tiveram receio de
dizer o que pensavam
e até mesmo de criticar, a todos aqueles que
saíram do conforto das
suas casas para votar
e aos que optaram por
não votar desta vez mas
que espero não farão
parte da abstenção no
futuro. Agradecer a
todos... mesmo!
Porque sem as pessoas
nada faz sentido. Porque
sem uma relação próxima entre eleitos e eleitores nada se pode fazer
para o bem comum.
Porque sem sermos
uma
equipa
nunca
mudaremos o mundo, o
país, o nosso Concelho,
a nossa Freguesia e a
nossa rua. Porque eu e
todas as pessoas que
se propõem a desempenhar funções públicas
não são diferentes de
qualquer outra pessoa.
Porque tão importante
como pedir confiança é
saber retribuí-la. Porque
saber dizer obrigado não
é mais do que ser justo.
Obrigado... do fundo do
coração...obrigado!

Suspensão de
alojamento local
em Moscavide
A Assembleia Municipal de Loures aprovou no dia 26 de setembro uma proposta que
suspende o licenciamento de unidades de alojamento local na vila de Moscavide,
como medida de prevenção contra o aumento do preço das rendas.

A

proposta, que já tinha
sido aprovada em agosto
em reunião de Câmara,
foi agora confirmada pela
Assembleia Municipal com os
votos favoráveis da CDU, que
governa o município, PS e PAN,
a abstenção do PSD e o voto
contra do CDS-PP. No texto da
proposta, (a que a agência Lusa
teve acesso), explica-se que
o objetivo é suspender, pelo
prazo máximo de seis meses, a
autorização de novos registos
de alojamento local, permitindo
à autarquia iniciar um processo
para a elaboração de um novo
regulamento municipal sobre
esta matéria.
O documento, assinado pelo
presidente da Câmara Municipal
de Loures, Bernardino Soares
(CDU), refere que, dada a proximidade com Lisboa, existe em
Moscavide "uma concentração
de alojamento local superior às
restantes freguesias do concelho". "O seu desequilibrado
crescimento poderá comprometer o papel essencial que a
função habitacional desempenha na fixação de residentes e
na atração de novas famílias",

aponta o documento.
A discussão deste ponto foi
feita apenas com a intervenção do presidente da Câmara
Municipal de Loures, que ressalvou não ser contra a instalação de alojamento local, mas
alertou para a "situação peculiar" vivida em Moscavide.
"Não somos contra, mas é preciso introduzir alguma moderação e construir um quadro
jurídico regulamentar. Esta suspensão tem em conta, sobretudo, a população mais idosa
que tem vindo a ser expulsa das
suas habitações", argumentou.
O autarca de Loures referiu que, dos 102 alojamentos
locais licenciados no concelho
de Loures, 41 estão na vila de
Moscavide, sendo que, destes,
23 foram registados em 2018.
"E só até agosto [deste ano] já
tínhamos o pedido para licenciar o mesmo número que
licenciámos durante o ano passado", indicou. Por seu turno,
em declarações à Lusa, o presidente da União de Freguesias
de Moscavide e Portela, Ricardo
Lima, referiu que a autarquia se
deparou com "vários despejos

de idosos" e, então, alertou e
insistiu com a Câmara Municipal
de Loures para "a necessidade
de travar esta situação".
"Em determinada altura [no ano
passado] começámos a aperceber-nos de um conjunto de
despejos contínuos de idosos,
em Moscavide. Tivemos inclusive de criar um gabinete próprio na junta para tratar desse
assunto", contou o autarca.
Um dos exemplos, relatado
por Ricardo Lima, foi o de uma
idosa, de 77 anos, que "foi despejada da sua casa de sempre"
e agora vive num quarto.
"Que fique claro que não somos
contra o Alojamento Local,
agora não pode é ser a qualquer
custo", argumentou.
Durante esta sessão foi ainda
submetida e chumbada novamente uma proposta do Bloco
de Esquerda para a criação de
uma taxa turística no município.
O documento foi rejeitado com
os votos contra da CDU, do
CDS-PP e do PAN, com as abstenções do PSD e do PS e com
o voto a favor do BE.

Fonte: Lusa
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Luísa Cabral Teixeira
Economista

A escolha da continuidade

A

pesar do aumento dos
números da abstenção,
a maioria dos eleitores
portugueses foi votar e escolheu, de forma inequívoca, o
Partido Socialista para continuar a dirigir os destinos do
nosso país. Estas eleições legislativas foram o referendo que o
país precisava de fazer à governação liderada por António
Costa nos últimos quatro anos.
E se antes havia uma absoluta
impossibilidade numérica para
governar sem que uma “geringonça” se impusesse, no passado domingo os portugueses
deram a António Costa o conforto da confiança, mas uma
responsabilidade acrescida no
modo como irá gerir os acordos
desta governação.
Contas feitas a nível nacional:
a maioria relativa é do PS 106 deputados com assento na
Assembleia da República, mais
20 do que há quatro anos atrás
e o segundo melhor resultado do partido deste século;
o PSD de Rui Rio sai fortemente derrotado, conseguiu
um resultado ainda pior do
que o de Santana Lopes em
2005; vamos acreditar que
Portugal, no contexto europeu
de extrema-direita emergente,
se manterá país de brandos
costumes e que apenas dá um
lugar no hemiciclo ao radicalismo de André Ventura porque
o eleitorado do PSD e do CDSPP se esfrangalhou; a CDU
está cada vez mais desgastada e as derrotas vão sendo
consecutivas e cada vez mais
sintomáticas; sobre o CDSPP de Assunção Cristas não
haverá já muito a comentar,
os resultados foram catastróficos e aguardamos pelo congresso; ganharam também as
mulheres que ocuparão 87 dos
226 assentos no Parlamento,
sendo que pela primeira vez

temos três mulheres de origem africana com voz no
hemiciclo, todas eleitas pelo
círculo de Lisboa; ganharam
os jovens - sendo a média de
idades no Parlamento de 48
anos, 10 dos deputados eleitos têm menos de 30 anos – o
deputado Miguel Costa Matos,
do Partido Socialista, será o
mais novo representante do
país com assento na AR; e
ganha também a diversidade e
a pluralidade, com 10 partidos
representados. Ganha o país.
Em Loures, a vitória do Partido
Socialista em todas as freguesias do concelho, num resultado global de 40,81%, alinha-se
com os resultados em todos
os concelhos que integram a
Área Metropolitana de Lisboa,
estando entre os 4 melhores –
Amadora, Odivelas, Barreiro e
Loures – e repete-se a história
do concelho de Loures, em que
o presidente da Assembleia
Municipal, Ricardo Leão, terá
voz como deputado. O PSD de
Loures perde mais de 10 pontos
percentuais nestas legislativas,
alcançando apenas 17,98% dos
votos e a CDU revela-se cada
vez mais enfraquecida, com
11,58%. Começa já a fazer-se
a afinação das agulhas para
as autárquicas que se avizinham e os resultados dão forte
ânimo a uns e obrigam a reflexão e perspetiva de mudança profunda para outros. No
entanto, a caminhada não será
fácil, as favas ainda não estão
contadas e é preciso enquadrar estes resultados eleitorais com a conjuntura em que
ocorreram - a nível europeu
e nacional. A chave para que
se prolongue este bom vento,
nas autárquicas, terá que ser
a maturidade e uma leitura
muito perspicaz e inteligente
do que os números dos últimos anos apontam.

Queremos
uma
escola
virada
para a
comunidade
Novo diretor do Agrupamento de Escolas de Portela e Moscavide.

N

uno Reis, o novo diretor do Agrupamento
de Escolas de Portela
e Moscavide, entrou em
funções há apenas quatro
meses, mas já deu mostras
de querer uma escola diferente: virada para a comunidade e com capacidade para
tornar os alunos, mais do que
meros recetores de conhecimento, em pessoas melhores e capazes de transformar
o mundo. A transmissão de
valores e de cultura é fundamental neste processo.
O que encontrou há cerca de
quatro meses, quando tomou
posse?
Sou professor dos quadros
da EB 2,3 Gaspar Correia há
26 anos, por isso tenho um
conhecimento
profundo
dessa escola, do agrupamento em geral, tanto em termos
das escolas, como da população da freguesia da Portela
e Moscavide. Sou dos Olivais
Norte, passei lá toda a minha
infância, por isso, considerome uma pessoa que conhece
bem a realidade da zona.
Passado o período das férias,
tivemos de fazer face à
entrada em funcionamento de uma nova plataforma eletrónica, o E 360, que
veio substituir uma plataforma obsoleta e com muitos
anos. Durante estes primei-

ros meses, a nova plataforma teve alguns problemas
de juventude, naturais nestas plataformas gigantescas
onde são inseridos dados dos
alunos, escolas e professores
do país inteiro.
Tivemos, por isso, alguns
problemas na atribuição dos
vouchers, o que obrigou a
uma aprendizagem significativa. Passado este período
inicial, tudo aparece agora
mais organizado e normalizado.
Foi pacífico o início deste ano
letivo?
Foi tudo menos pacífico, num
quadro com muita pressão
dos pais sobre a escola relativamente aos vouchers, porque ficaram naturalmente
preocupados com a aproximação do início do ano letivo
e os filhos não terem os livros
necessários às aulas. Fomos
procurando tranquilizar as
pessoas e estancar um pouco
essas preocupações. Os
pais do nosso agrupamento são muito participativos e
interventivos e estão muito
próximos da escola. Isso é
extremamente gratificante,
porque temos pais extremamente preocupados com
os trajetos dos alunos. Mas,
quando há coisas que não
correm bem, temos o reverso
da medalha, ou seja, os pais

todos na escola a reclamar e
a exigir.
Recebemos centenas de
e-mails de pais e isso teve
algum impacto, sobretudo, junto do pessoal administrativo. Neste momento,
começamos a ver as coisas a
regressar ao normal, depois
de termos de começar o ano
letivo sem cartões eletrónicos e com recurso a livros
de ponto em papel, que era
algo que não tínhamos há
seis ou sete anos neste agrupamento.
Não foi uma entrada de ano
letivo pacífico, mas, por outro
lado, tivemos a compreensão
dos pais e a solidariedade das
associações de encarregados de educação. Houve até
pais que se ofereceram para
apoiar nas questões informáticas. Penso, por isso, que
estamos no bom caminho
para a cultura que pretendemos implementar neste
agrupamento.
O que pretende que seja a
escola neste agrupamento?
Defendo uma escola virada
para a cultura, numa base em
que o ensino, mais do que a
transferência de conteúdos,
seja a transmissão de cultura,
para que os nossos alunos
façam uma aprendizagem
no sentido de se tornarem
pessoas mais cultas e mais
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válidas. Isto partindo do pressuposto que uma pessoa mais
culta acaba por ter mais aptidões
em termos sociais e, por outro
lado, que tem mais facilidade
de emprego. Assusta-me muito
o fato de o nosso país ser atualmente o segundo da Europa com
a maior taxa de suicídio jovem.
Por outro lado, os estudos apontam para que 70 por cento dos
empregos que conhecemos,
daqui por 12 anos, já não sejam
os mesmos.

MP

Se pensarmos neste percurso de
12 anos, é fácil de compreender
que um aluno que começa um
trajeto connosco, quando chegar ao 12º ano já não vai ter as
mesmas opções em termos de
empregabilidade. Por isso, acima
de tudo, temos de preparar os
alunos para a vida, para o mercado de trabalho, mas com uma
forte componente cultural.
Penso que a escola, nesse sentido, e indo ao encontro das novas
diretrizes da gestão flexível do
curriculum, deve ser orientada
para um trabalho muito mais de
equipa, muito mais de projetos e
numa perspetiva de uma avaliação muito mais formativa do que
sumativa. Neste âmbito, tudo o
que sejam projetos, manifestações de iniciativas dos nossos
alunos, são muito bem-vindas.
Até porque, o que agora se valoriza mais nas seleções para um
emprego são as questões culturais, os trabalhos solidários e
as dinâmicas da vida, como o
empreendedorismo e outras.
Penso que esses fatores, cada
vez mais, serão decisivos em termos de mercado de trabalho. Por
isso, é nesse sentido que devemos orientar os nossos alunos,
como uma forte componente
cultural e social.
Importa também despertar o
corpo docente para esta nova
orientação, fazendo-o sentir que
estamos todos no mesmo projeto. Por isso, criei o lema “Todos
juntos conseguimos”, em que o
“todos” são os pais, os professores, os alunos, o pessoal administrativo, os assistentes operacionais, a Junta de Freguesia, a
Câmara Municipal e outros intervenientes da nossa comunidade.

pamento. No outro dia, recebi
a comunicação de que faltava a
colocação de um professor para
uma turma específica e os restantes docentes, para que essa
turma não ficasse prejudicada,
ofereceram-se espontaneamente para serem eles a lecionar
semanalmente e alternadamente as aulas. Isto era impensável
há alguns anos atrás. A escola
deve ser um trampolim neste
aspeto de transmissão de valores. Falamos de valores como a
solidariedade, o respeito pelas
pessoas, o envolvimento com os
outros. Vivemos numa sociedade
que é extremamente agressiva
e onde estamos diariamente a
competir uns com os outros e
transmitimos isso às novas gerações.
No outro dia, duas alunas reuniram comigo para criar um clube
na escola sobre o clima e tivemos
uma conversa muito proveitosa.
Antigamente, eram os adultos
quem nos ensinava a fazer as
coisas como deve ser, mas, neste
momento, a nossa geração vai
ter de aprender com os mais
jovens o que devia ter feito e

não fez em relação às questões
do clima. Se não forem as novas
gerações a emendar os erros
que cometemos, corremos o
risco de não termos planeta por
muito mais tempo. Esta iniciativa
agradou-me muito e este grupo
terá todo o apoio da escola e do
agrupamento e tem mais valor
por ter sido apresentado espontaneamente por duas alunas. É
isto que pretendemos, alunos
dinâmicos e com iniciativa e que
abordem temas tão importantes
na nossa sociedade como sejam
estas questões da sustentabilidade e do clima.
Estes vários exemplos são uma
mostra do que pretende implementar ao nível da comunidade
escolar?
Sem dúvida, a nossa sociedade
atual vai depender muito do
que conseguirmos fazer com
a nova geração. E essa terá de
ser forçosamente diferente da
nossa, mais solidária, mas consciente das questões do meio
-ambiente e ecológica. Temos
a obrigação de tornar a escola num veículo de transmissão
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destes valores e não num transmissor de conteúdos incompreensíveis e relativamente aos
quais não se percebe a utilidade. Pretendemos preparar os
alunos para a vida, torná-los
pessoas melhores e isso consegue-se com mais atividades
de âmbito cultural e formativo.
Já tivemos algumas atividades
de alerta em termos sociais,
como a conferência “Amianto
na Escola Pública”, que a nossa
escola apoiou e dinamizou.
Temos de ter uma escola virada
para a comunidade, na qual os
agentes externos nos apoiam
e colaboram connosco, e sem
medo da proximidade com os
pais. Os pais são parceiros que
estão do nosso lado. Estamos
todos na mesma barricada e trabalhamos para um fim comum,
que é formar pessoas que sejam
capazes de tornar este mundo
num mundo melhor. Por isso,
procuraremos sempre dar uma
carga muito cultural a tudo o
que fazemos e partilhá-la com
os nossos alunos. É este o nosso
projeto, numa perspetiva que
todos juntos conseguimos.

E tem surtido resultados práticos?
Já se notam alguns reflexos
desse espírito e dessa forma de
estar que queremos para o agru-

A escola deve ser um trampolim neste
aspeto de transmissão de valores.
Falamos de valores como a
solidariedade, o respeito pelas pessoas,
o envolvimento com os outros. Vivemos
numa sociedade que é extremamente
agressiva e onde estamos diariamente a
competir uns com os outros e
transmitimos isso às novas gerações.

Cozinhas

Exteriores

GRÁTIS
u Projecto

em 3D
u Orçamento

Casas de Banho

Remodelações Totais

Avenida de Berlim, 37 A | 1800-033 Lisboa

963 432 465
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José Luís Nunes Martins
Investigador

Amar não é gostar de tudo no outro

A

mar é aceitar e
respeitar. Mais do
que esperar por
mudanças ou tentar que
elas aconteçam, amar é
receber o outro como
ele é, não como alguém
que poderá ser melhor,
mas sim como alguém
que é bom tal como é.
Amar supõe humildade,
uma grande humildade,
uma vez que nunca me
posso julgar ser melhor
do que ninguém, até
porque, na realidade,
não o sou.
O que devo então fazer?
Dar espaço e tempo para
que quem eu amo possa
ser quem é. Amar não
é impor condições, é o
contrário, aceitar sem
exigências.
Amando,
entregamos ar puro à
vida do outro. Amando,
lançamos luz sobre as
escolhas de quem amamos, não para as censurar, mas para as tentar
compreender. E, ainda
que não as compreendamos ou que, mesmo
compreendendo, não
concordemos
com
elas, jamais o amor nos
incentivará a interferir
nas opções do outro. O
ser humano concreto
é sempre livre. Quem
não respeita esta verdade não terá capacidade
para amar.
Amar não é admirar
tudo no outro, é sim
entregar-me a alguém
que, tal como eu, vive
uma vida autêntica.
Com medos, erros e
outra forma de escolher
os caminhos melhores.
Mas o que posso fazer?
Com simplicidade e de
forma sincera, expressar

a minha perspetiva e as
minhas conclusões. Mas
também tenho o dever
de lhe declarar, vezes e
vezes sem conta, o que
sinto: o amor, revelando
sempre o facto de ele
ser incondicional.
Escolher um caminho é
escolher as suas consequências. Quem decide
amar, e o amor é mesmo
uma escolha, consente a
existência de um outro,
diferente de si, na sua
vida. Isso implica muitos
desencontros, mas se se
respeitarem, então hão
de ser felizes. Porque
se encontraram um ao
outro e a si mesmos.
Dois iguais não se amam.
É sempre mau quando
se tentam mudar um
ao outro, quando lutam
para que o outro se
torne mais semelhante
a si ou, até, quando julgam que amar é instruir
o outro. Amar é aceitar
alguém, defender e promover o seu ser. Mesmo
nas questões em que se
diferencia de nós.
Amar é reconhecer a
mais profunda dignidade que há em cada ser
humano. A sua absoluta originalidade. Somos
todos muito parecidos,
mas não haverá, em toda
a humanidade, duas
pessoas iguais. E isso é
bom. Faz-nos a todos
mais fortes, porque nos
podemos entreajudar.
E tudo isto faz quem
ama, não para ser
amado, mas para ser
feliz!
Há uma verdade absoluta no que diz respeito
ao amor: A humildade é
o preço do céu.

Mais de duas centenas na Portela para debater

‘Amianto na Escola’

A Escola Secundária da Portela acolheu conferência do Movimento Escolas Sem Amianto.
Deputados e representantes do BE, CDS-PP, Os Verdes, PAN e PCP debateram a inação dos
governos na remoção do amianto da Escola Pública.

M

ais de 200 pessoas responderam
positivamente ao convite do
Movimento Escolas Sem Amianto,
do Agrupamento de Escolas da
Portela e Moscavide e da associação ambientalista ZERO para
assistir à conferência “Amianto
na Escola Pública: causas, consequências, soluções”, no passado
dia 10 de setembro.
O evento, dividido em dois painéis – um primeiro mais técnico e
um segundo mais político – teve
como objetivo “alertar para a problemática do amianto nas escolas
do concelho de Loures e da área
metropolitana de Lisboa, um flagelo que pode provocar doenças
gravíssimas e que afeta toda a
comunidade escolar, dos alunos
aos professores, encarregados
de educação e funcionários não
docentes”, contou ao NL, André
Julião, porta-voz do Movimento
Escolas Sem Amianto.
Do primeiro painel, composto por
Íria Roriz Madeira, arquiteta e ativista da ZERO, Jorge Santos, químico e professor, e Filipe Antunes,
engenheiro do ambiente, foi possível retirar algumas conclusões
que muitos desconheciam por
completo. Desde logo, o facto de
as fibras do amianto serem tão
pequenas que não ficam no aparelho respiratório, atingindo as
células e provocando mutações
que originam cancros e outras
doenças. Proibido em Portugal
desde 2005, fruto de uma diretiva europeia criada em 2003, o
amianto é um produto de origem

natural, uma fibra mineral extraída
de rochas, e possui características
únicas: é maleável, resistente, isolante, antifúngico e resistente ao
fogo. Características que fizeram
com que fosse utilizado em massa
durante muitos anos, em particular entre 1940 e 2005.
Outra revelação do evento foi que
o amianto não está apenas nas
telhas de fibrocimento que constam nos relatórios dos delegados
de saúde entregues nas escolas.
Desde pastilhas de travões para
carros, componentes de eletrodomésticos, cortinados, revestimentos, estuques, tintas, chão vinílico,
luvas de cozinha, torradeiras, são
muitos os materiais que contêm
amianto, alguns deles até em percentagem bem maior do que o

fibrocimento propriamente dito.
E muitos deles encontram-se em
abundância em várias escolas, com
especial incidência para o parque
escolar de Loures. O amianto pode
ser fatal quando inalado continuadamente e chegado aos pulmões.
Além disso, as fibras de amianto
são tão pequenas que não ficam
apenas no aparelho respiratório:
chegam às células, originando
mutações que provocam células
cancerígenas.
Mas, como tem efeitos muito diferidos no tempo, não se sabe exatamente quantas mortes podem ser
associadas diretamente à sua inalação. A única solução eficaz para
combater o amianto é a sua erradicação total. Uma solução nada
fácil, muito menos barata.

Consenso político pela erradicação do amianto das escolas
No segundo painel, deputados e representantes de cinco
partidos com assento parlamentar debateram o tema.
Ana Rita Bessa, do CDS-PP,
Joana Mortágua, do Bloco
de Esquerda, Nelson Silva,
do PAN, Mariana Silva, de Os
Verdes, e Pedro Ventura, do
PCP chegaram a um consenso:
é preciso fazer algo para acelerar a remoção do amianto
das escolas de todo o país,
até porque a ação dos sucessivos governos até à data foi

manifestamente insuficiente
neste sentido. Por outro lado,
não existe ainda um calendário
com as previsões de remoções
do amianto das várias escolas
espalhadas pelo país, nomeadamente as do concelho de
Loures. Urge um plano de ação
estratégico neste sentido.
Importa, por isso, colocar este
tema no topo das prioridades
do próximo Governo, planeando o investimento, calendarizando-o e elaborando a respetiva cabimentação orçamental.
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Marcha contra o Amianto junta na Portela

centenas de alunos,
pais e professores
Protesto organizado por grupo de alunos ESPeloClima, professores do Agrupamento de Escolas de Portela e Moscavide e Movimento Escolas
Sem Amianto (MESA). MESA entrega queixa contra Portugal na Comissão Europeia até final do ano.

V

árias centenas de alunos, pais
e professores da Escola Básica
2,3 Gaspar Correia e da Escola
Secundária da Portela, concentraram-se, no passado dia 10 de outubro, à porta daqueles estabelecimentos de ensino para realizar uma
marcha e um cordão humano para
exigir a remoção do amianto das
escolas.
A ação de protesto foi organizada
pelos movimentos ESPeloClima, que
integra alunos da Escola Secundária
da Portela, e Movimento Escolas
Sem Amianto (MESA), que integra
professores e encarregados de educação do Agrupamento de Escolas
de Portela e Moscavide e de outros
cinco agrupamentos do concelho de
Loures.
A concentração foi seguida de uma
caminhada que culminou num
cordão humano junto ao Centro
Comercial da Portela. Os manifestantes reivindicaram não apenas a
remoção imediata do amianto das
suas escolas, mas também de todos
os estabelecimentos de ensino do
país e exigiram uma audição junto do
Ministério da Educação.
André Julião, coordenador do
Movimento Escolas Sem Amianto,
defendeu que "o objetivo é alertar para a necessidade urgente de
remoção do amianto nas escolas da
Portela, como nas de Camarate, São
João da Talha ou de Bucelas, que
ainda padecem deste problema por
inação do Ministério da Educação”.
E também das “escolas de Odivelas,
de Sintra, de Vila Franca de Xira, do
Seixal ou de Olhão, uma vez que este
é um problema de saúde pública de
âmbito nacional”, acrescentou.
O coordenador do MESA sublinhou
ainda que "a comunidade escolar
está muito unida em torno deste
tema" e que não vai desistir até que
"seja ouvida pelo próximo ministro da Educação". O movimento vai
entregar, até ao final do ano, uma
queixa contra Portugal na Comissão
Europeia por inação na remoção de
amianto nas escolas.
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Média
de
20
Isso existe?
É uma miúda normal, bem educada e gira. Gosta de desporto e é “aplicadinha na
escola”, ninguém diria, à primeira vista, que esta miúda como tantas outras, tem uma
disciplina e ambição que lhe permitem resultados escolares irrepreensíveis.
Para quem acha que é impossível. Média de 20… yup.
Existe.
Conheça a Beatriz.

S

empre foste boa aluna?
Vias a escola como uma
obrigação ou um prazer?
Sempre fui, desde pequena,
uma rapariga muito aplicada
no que toca à escola. Gostava
de ficar contente com o trabalho que tinha feito e satisfaziame ver que os meus professores gostavam daquilo que eu
fazia e que ficavam felizes com
os meus resultados. O meu
objetivo sempre foi dar o meu
melhor;não tinha de ter a nota
máxima ou de ser a melhor da
turma, queria era sentir que
o meu esforço tinha compensado e resultado numa nota
que exprimia aquilo que eu na
verdade sabia. Como sou uma
pessoa muito exigente comigo
mesma, a minha relação com
a escola sempre foi um misto
de obrigação e gosto porque,
apesar de gostar de estudar e
de aprender e de toda a dinâmica da escola, punha sempre
pressão em mim mesma para
alcançar o resultado que eu
achava que era capaz de atingir, obrigando-me a estudar
muito mais do que aquilo que
acabava por ser necessário.
Quais foram as tuas notas?
Este ano terminei com média
de 20 e tive 19,5 nos exames
nacionais de matemática e
português. Acabei o secundário com uma média interna de
19,2 e a minha nota de candidatura em princípio possibilita-me a candidatura e entrada
em qualquer curso, o que era
o meu objetivo desde o início.
Quais as tuas disciplinas favoritas?
A minha disciplina favorita é
definitivamente matemática,
mas também gosto bastante
de biologia, de química e de
filosofia.
Como era a tua vida fora das
aulas, participavas em atividades extra-curriculares?

A minha vida fora da escola sempre foi extremamente
preenchida e agitada. Desde o
meu quinto-ano que compito
em natação sincronizada, com
treinos 5 vezes por semana,
que variavam entre as 3 e as
6 horas de duração. Entre viagens de ida e volta para a piscina, tempo de balneário e o treino em si eram cerca de 25 a 30
horas por semana dedicadas ao
desporto. Para além da escola
e da natação, tive catequese
durante muitos anos e aulas de
guitarra nos últimos três anos.
Olhando para trás, sempre tive
a vida muito sobrecarregada e
por isso no 12ºano decidi treinar apenas no final do ano e
dedicar-me a outros projetos
durante o restante ano letivo,
tais como um maior investimento na guitarra, voluntariado e babysitting, o que me deixou ocupada mas com menos
peso sobre os ombros.
A dedicação ao estudo era
vista como um sacrifício ou
era parte natural do dia a dia?
Deixaste de fazer coisas por
causa da dedicação aos estudos?
Eu estudo quase todos os dias
e, com exceção deste ano, todo
o tempo que tinha em casa era
passado a estudar. Apesar de
eu estudar bastante, há muitos
momentos em que eu preferia
estar a fazer outras coisas para
dar um pouco de descanso à
cabeça, mas não me permito a
desviar a atenção daquilo que
estou a fazer porque sei que
em princípio aquele esforço
no final compensa. Neste meu
último ano de escolaridade
obrigatória, consegui realmente ver que todo esse esforço
valeu a pena, porque me sentia
imensamente confortável com
as matérias lecionadas nos
anos anteriores e que saíram
nos exames, o que me facilitou o estudo para os mesmos.
Apesar de, a nível académico,

o sacrifício ter compensado,
houve muitas coisas que eu
não fiz porque ficava em casa a
estudar, tais como saídas com
amigos e família, ir a festas de
aniversário e coisas tão simples
como seguir uma série na televisão.
Como és na tua vida social?
Durante muito tempo fui uma
rapariga tímida e que evitava
eventos sociais, o que era relativamente fácil porque tinha
sempre treinos ou estudo para
fazer. Mas, com o tempo, fui
ganhando skills sociais e fazendo novos amigos. Atualmente
tenho sempre a minha vida
social bastante preenchida,
porque quando tenho tempo
livre prefiro passá-lo com pessoas de quem eu goste do que
sozinha em casa.
Que profissões já quiseste ter?
Que curso queres tirar? Para
onde queres ir estudar?
Já quis ter imensas profissões
ao longo da minha vida, mas as
que mais se destacam são cozinheira, escritora, criminologista, ilustradora científica, investigadora na área da Medicina e
médica legista. Enquanto todas
as outras se desvaneceram na
minha mente com o passar dos
anos, as últimas duas sempre
se mantiveram presentes, diria
eu desde os meus 10 ou 11 anos.
E é mesmo para Medicina que
me vou candidatar, mas agora
de mente aberta para qualquer especialidade. Eu sempre
tive a ambição de estudar no
estrangeiro, mas entrando em
Portugal para uma boa universidade acho que é desnecessário a vários níveis ir tirar
Medicina para fora. Como ainda
não entrei no curso e como me
sinto ainda como um “bebé”
no mundo da Medicina, não
tenho qualquer ideia de onde
quero trabalhar, e nem consigo
projetar-me 10 anos no futuro
e ver-me numa especialidade.

O meu
objetivo
sempre foi
dar o meu
melhor
Que expectativas tens acerca
da vida académica?
Que pensas dos programas de
intercâmbio tipo Erasmus ou
Sócrates?
Estou muito entusiasmada
com esta nova etapa da minha
vida, acredito sinceramente
que vão ser dos melhores anos
da minha vida até ao momento. Claro que vai ser difícil, mas
acho que vai ser um percurso que vou gostar de fazer.
Quanto a programas de intercâmbio, quero imenso ter essa
oportunidade, por isso se não
houver nada impeditivo nessa
altura, de certeza que quererei
ir para fora durante um ano ou
um semestre.
Como vês a tendência, cada vez

mais comum dos jovens tirarem anos sabáticos para fazer
voluntariados, viagens, ou até
para pesquisarem melhor quais
os cursos que querem tirar?
Nunca considerei a hipótese
de fazer um ano sabático, simplesmente acho que suspender
os estudos por um ano não era
o ideal para mim. Sempre tive
metas muito claras em relação ao Ensino Superior, e tirar
um ano antes de entrar iria
um bocado contra os planos
que fiz para mim enquanto fui
crescendo. Contudo, conheço
várias pessoas para quem tirar
um ano sabático faria sentido
e, se existe a oportunidade de
viajar e de nos enriquecermos
enquanto pessoas, acho que é
algo que se deve fazer.
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Festas das
Portela
2019
Uma aposta na qualidade
e na diversidade

Música, gastronomia variada, artesanato e muita animação não faltaram às Festas da Portela 2019. Entre os dias 10 e 13 de outubro,
o Jardim Almeida Garrett e as áreas circundantes voltaram a ser palco daquele que é o evento mais aguardado do ano na localidade.
Vanessa Jesus

Convidados de luxo

E
As festas da Portela estão a crescer de ano para ano. A
aposta na qualidade e na diversidade é uma realidade e
está a ser ganha o que faz com que as festas da Portela não
sejam apenas as festas da Portela localidade, mas de toda
uma freguesia e concentre já muitos visitantes oriundos de
outras paragens.
Ricardo Lima, Presidente da Freguesia da Junta de Moscavide e Portela.

dmundo, Herman José,
Luís Jardim e amigos,
CC, Mico da Câmara
Pereira e Carlos Costa (en)cantaram no decorrer das noites
do evento. Pouco tempo antes
de entrar em palco, o cabeça
de cartaz, Herman José, falou
com o nosso jornal onde revelou as expectativas para essa
noite. “Eu adoro trabalhar em
Lisboa. Tenho feito imensos
espetáculos em muitos jardins
e em muitos sítios diferentes.
Faço sempre com muito prazer e são sempre momentos
de muita diversão, de muita
música, de muita interação
com as pessoas. É mesmo o
trabalho que gosto mais de

fazer. Portanto, as expectativas são sempre as melhores”,
afirmou o humorista.
O espetáculo ficou marcado
com muita dose de humor. O
apresentador do “Cá Por Casa”,
da RTP1, brindou ainda os presentes com as suas icónicas
personagens, Nelo e Serafim
Saudade, que levaram o público às gargalhadas. A Portela
foi ainda o local escolhido
para o humorista estrear uma
música que vai lançar daqui
a umas semanas, “A família
da Lady Gaga”. Um espetáculo
que contou com uma presença
muito especial, pois na fila da
frente encontrava-se a mãe do
artista, a Maria Odette.

12

MP

Comparação face
ao ano anterior
Este ano o espaço foi maior
relativamente ao anterior, algo
que o Presidente da Junta de
Freguesia de Moscavide e
Portela justifica na aposta por
mais qualidade.
“Foi mais um ano de crescimento. A curva ascendente
começou quando percebemos que as festas da Portela
não se poderiam manter no
mesmo espaço, caso a ideia
fosse crescer em qualidade e
diversidade. A Portela merece que o seu aniversário seja
comemorado propondo-se
um conjunto de eventos diferenciados e diferenciadores”,
afirmou Ricardo Lima.
“Para tal é preciso encontrar os
meios e as ferramentas capazes de, por um lado continuar
a celebrar o espírito característico da Portela enquanto
elemento central da vida de
quem ali reside e, sem violar
esse espírito, conseguir que
a Portela seja também uma

LAZER

marca de qualidade nos eventos que acolhe, indo assim de
encontro a uma das principais
aspirações dos Portelenses:
Qualidade de vida”, acrescentou.
“As festas da Portela são por
isso um evento com muitos
momentos onde quem nos
visita é convidado a desfrutar
do bem receber, sem perder
de vista a capacidade de gerar
valor económico e perceção
positiva para esta freguesia.
Esse será sempre o nosso
objetivo e a nossa principal
aspiração: Criar uma comunidade envolvida, comprometida e com capacidade de ser
também uma referência no
contexto regional”, sublinhou.

Comércio
Gastronomia para todos os
gostos, bebidas, pipocas, artesanato, nada faltou ao longo
da festa. A estrear-se no evento, Filomena Pinto, empregada da “Taberna Portuguesa”,
confessa que está a ser uma

experiência agradável.
“O patrão já tem vindo para
cá várias vezes, eu venho
pela primeira vez. Hoje [sexta-feira, dia 11] está bastante
movimentado. Já começou a
mexer. Já dei uma volta pela
feira e está agradável. Só me
falta ver o espetáculo [do
Herman José]”, afirmou.
Em contrapartida, Hélder
Santos e Liliana Santos, proprietários do “Doces da Lili”, já
estiveram em anos anteriores
no evento e quando o tema
são as comparações não têm
dúvidas. “É uma zona verde,
é mais acolhedor. Já dei uma
volta e ontem [primeiro dia do
evento] fiquei com a impressão que era muito espaço
para a gente que havia. Hoje, é
totalmente diferente. Há mais
aderência, pelo menos, promete”, afirma Hélder Santos.

Balanço
Para o Presidente da Junta o
balanço não podia ser mais
positivo. “As alterações que

As boas votações deixam-nos
naturalmente felizes num primeiro
momento, mas acrescentam-nos
responsabilidades. É essa
responsabilidade que recebemos
das pessoas que não podemos esquecer
e é por ela que queremos continuar
a fazer da Freguesia de Moscavide e
Portela cada vez mais uma freguesia
onde dê gosto viver.

LAZER

promovemos nesta festa, do
conceito ao espaço ocupado,
refletem-se de forma positiva
em todos os indicadores e o
feedback que muitas centenas
de pessoas nos transmitem é
extremamente positivo não só
relativamente à qualidade dos
espetáculos que oferecemos,
à diversidade das atividades e
experiências que promovemos,
mas também relativamente
ao ambiente e dinâmica que a
conjugação dessas duas ver-

MP

tentes proporciona a quem nos
visita”, realça.
“O balanço da iniciativa é, por
isto, muito positivo, não só
pelo aumento de todos os indicadores, visitantes e número
de expositores, mas acima de
tudo pela satisfação dos nossos fregueses. Esse é de facto
o indicador que queremos
ter como referência. Esse é o
objetivo central da nossa ação
enquanto Junta de Freguesia
que se reflete também nos

eventos
remata.

que

organizamos”,

Vitória do PS na freguesia
Todavia, esta acaba por ser
uma festa a dobrar. O Partido
Socialista (PS) não só ganhou
as eleições legislativas a nível
nacional, como venceu também na freguesia, ao alcançar 36.6% das votações. Para
Ricardo Lima, esta vitória dei-

xa-o feliz, mas acrescenta mais
responsabilidades.
“As eleições legislativas são um
momento em que os cidadãos
são chamados a escolher os
Deputados na Assembleia da
República e, por conseguinte,
o Governo, o seu futuro e as
políticas que entendem mais
acertadas para uma legislatura. O quadro e a dinâmica de
umas legislativas não tem uma
direta correspondência com o
trabalho nas autarquias locais,
porém é importante avaliar
que, pelos resultados apresentados, houve – face às últimas
legislativas – um acréscimo de
votação no PS, facto que naturalmente nos enche de alegria
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e nos dá um sinal para continuar a trabalhar. Cada vez com
mais motivação e afinco para
que as pessoas continuem a
ver-nos como a melhor opção
para a freguesia e possamos
continuar esta viagem juntos”,
começou por dizer.
“As boas votações deixam-nos
naturalmente felizes num primeiro momento, mas acrescentam-nos responsabilidades.
É essa responsabilidade que
recebemos das pessoas que
não podemos esquecer e é
por ela que queremos continuar a fazer da Freguesia de
Moscavide e Portela cada vez
mais uma freguesia onde dê
gosto viver”, finalizou.

14

LAZER

MP

Happy Kids Fest

setembro 2019
ANTÓNIO DOS SANTOS

F

oi no dia 21 de setembro do presente ano que
decorreu pela primeira
vez o Festival para crianças
Happy Kids Fest, organizado
pela Ficções Média, empresa
com sede na Portela. Detentora
do nosso jornal local. Este
Festival dividiu-se em dois
momentos distintos. Um de
manhã das 10h às 12h30 e outro
da parte da tarde das 15h às
19h. De manhã o evento era
baby friendly. O local escolhido foi o Pavilhão Carlos Lopes,
situado no Parque Eduardo
Sétimo, no Marquês de Pombal.
No centro da nossa capital.
A programação era diversificada e ao gosto de todos. A
Mcdonald's Portugal promoveu dois momentos de leitura, no cantinho Happy Readers
com Vasco Palmeirim e Diogo
Piçarra. Participaram também
Surma, A Orquestra Sinfónica
da PSP, Noiserv, B Fachada,
Truz Truz, (dança performativa), Teatro, Hora do Conto,
atividades lúdicas e didáticas,
bem como outras surpresas
do agrado dos mais pequenos. A Polícia de Segurança
Pública também participou
com um circuito para bicicletas e outro tipo de veículos de
duas rodas, com sinais de trânsito e com um cão muito dócil,
o Donatello que fez as delí-

cias dos pequenos com as suas
acrobacias. A Mimosa também
esteve presente promovendo o
consumo do leite para os mais
jovens. Alimento essencial para
um desenvolvimento saudável. Das várias valências que
teve o festival existiam, o baby
corner, gaming room playstation e realidade virtual, Chill
Out e Lounge. O Happy Kids
Fest estava direcionado para
os mais jovens, mas também
aberto a todas as idades, para
pais e mães, avôs e avós, tios,
primos, amigos. Era uma festa
para toda a família. Como era
notório. Vivia-se uma atmosfera de divertimento, alegria
e boa disposição. Era visível a
satisfação das crianças e dos
adultos. Este festival foi bastante frequentado por famílias
da Portela e de outras zonas
de Lisboa. Casais que traziam
os seus filhos, os avós, todas as
gerações estavam presentes.
Havia harmonia, tranquilidade
e muita alegria. Características
própria das crianças quando
se estão a divertir. O saldo é
bastante positivo para quem
frequentou este festival e para
quem o elaborou. Esperamos
que para o próximo ano aconteça mais uma edição do
Festival Happy Kids Fest.
Bem hajam.

já abriu!

VENHA CONHECER-NOS!
(Junto ao Pingo Doce)
ABERTO todos os dias | 8h - 23h

LAVAMOS

SECAMOS ENGOMAMOS

LAZER
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‘Moscavide Street
Party Sunset’
ultrapassa recordes de afluência

Foram mais de 120 os espaços representados na edição deste ano do
‘Moscavide Street Party Sunset’. Um balanço muito positivo, quer na quantidade de comerciantes que aderiram ao evento, quer na qualidade dos serviços
apresentados.
Vanessa Jesus

O

Moscavide
Street
Party Sunset 2019,
decorreu no dia 14
de setembro, na Avenida
de Moscavide e respetivas
transversais. Uma iniciativa
que ultrapassou todos os
recordes de afluência.

Balanço
“Foi, uma vez mais, um fantástico sucesso que se verificou no crescimento do
número de visitantes, atividades económicas representadas e animações em
volta deste evento. É um
evento que regista um crescimento anual assinalável e
que nos obriga a olhar para
esta festa como uma referência”, começou por dizer
o Presidente da Junta de
Freguesia de Moscavide e
Portela, Ricardo Lima.
“A edição de 2019 foi, na opinião dos nossos visitantes,
a melhor e acima de tudo a
mais divertida. E esse é de
facto o objetivo central da
nossa ação: dar aos nossos
cidadãos motivos para se
divertirem e desfrutarem da
rua e aos nossos visitantes,
motivos para quererem voltar”, acrescentou.

Comércio e atividades
Todos os anos, são muitos
os comerciantes que aderem a esta iniciativa. Este
ano, tal como nos explicou Ricardo Lima, foram
mais de 120 os espaços
que estiveram na Avenida.
Haidee Vidal, por exemplo,
estreou-se no evento e não
podia ter sido de melhor
forma. A gerente do Easy
Guia garantiu que “foi interessante” a participação da
empresa no evento. “É uma
forma de divulgar o nosso
novo serviço, este produto
que é um guia, que acreditamos que vai ajudar muitos moradores”, afirma.
Em contrapartida, Mário
Faria já não é novo nestas
andanças. O proprietário
da ‘TattoMania’ disse tratar-se de “um evento bem
organizado” e realçou ainda
que “nota-se a diferença na
preparação e preocupação
da organização com as pessoas”, com vista a melhorar as falhas face aos anos
anteriores.
Para além das barraquinhas
com diferentes produtos,
os visitantes puderam ainda

assistir às danças, artes de
palco, karaté e ainda divertir-se com a música de
Alexandre Casimiro Duo e a
Banda Café Creme.

Importância do evento
“Trazer as pessoas para a
rua, levá-las a comunicar, a
partilhar o espaço comum,
gerar comunidade e contribuir para o crescimento
da atividade económica”,
são os objetivos fulcrais
do evento. Apesar de ter
superado as expetativas,
o Presidente da Freguesia
da Junta de Moscavide e
Portela realça que “ há sempre aspetos a melhorar”.
“A aposta na qualidade é
uma tarefa que nunca se
conclui. Evoluir, trazer mais
capacidade, mais novidade,
mais qualidade e, acima de
tudo, mais valor à nossa
freguesia. Essa é a tarefa
em que estamos envolvidos e vamos continuar a
desenvolver com a ajuda de
todos porque, de facto, se
sente que hoje esta freguesia tem uma comunidade
envolvida, comprometida,
disponível e com imensa
capacidade”, rematou.
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Futsal AM Portela

O arranque do trabalho
da nova época 2019/2020
PEDRO CALHEIROS

Seniores. 1ª Divisão da AFL, anterior à 2ª Divisão Nacional

T

endo em consideração, que
o campeonato da Divisão
de Honra da AFLisboa se
inicia no dia 5 de outubro, estamos em presença de um campeonato extremamente competitivo, pois é a etapa prévia dos
Campeonatos Nacionais. Engloba
16 equipas, todas as equipas de
localidades e freguesias com
uma alta tradição no futsal, pelo
que se adivinha um campeonato
extremamente difícil que aí vem,
dado o carácter mais guerreiro e
de luta que impera neste campeonato. Mais uma vez destacamos os clássicos do Futsal que
existem nesta divisão desde há
3 décadas. Obviamente a equipa
do Vila Verde, AMSAC, Portela,
Quinta dos Lombos e Cascais,
são as equipas top em termos
de tradição da modalidade, pois
todas estiveram já na 1ª Divisão
Nacional de Futsal no passado. A
estes consagrados da modalidade, juntam-se mais 4 equipas de
fundação mais recente mas com
excelente trabalho constante em
prol da modalidade tais como
JOMA, Rangel, Futsal Oeiras e
Fonsecas e Calçadas todas elas
também igualmente candidatas
à subida. O fator casa, é aspeto absolutamente crucial neste
campeonato, como é usual dizerse os jogos em casa “ têm que ser
para ganhar” como preconizam
os mais decanos conhecedores
profundos de um campeonato
com estas características.
Para a equipa da Portela, tendo
alguns juniores promovidos e
alguns elementos com passado

na formação azul, mesmo com
reforços, vislumbra-se campeonato extremamente complicado, pelo que segundo nos constou, numa 1ª fase o imperioso é
garantir a manutenção. Depois
se a equipa for crescendo, uma
equipa como a Portela com tão
alta tradição na modalidade,
lutará obviamente para almejar
posições mais altas. Saudamos
e destacamos como medida de
alto vislumbre de lucidez o convite endereçado a Paulo Renato
Oliveira Gaúcho para diretor de
campo e diretor e delegado aos
jogos, pois são elementos desta
valia que com profundo conhecimento do jogo e tendo “ Portela”
dentro de si por todos os lados,
conseguem transmitir aos jogadores a responsabilidade e o
dever de boa representação seja
em que pavilhão for, seja contra o
adversário for.

Juniores. 1ª da AF Lisboa
Têm feito nos 4 jogos iniciais,
uma campanha razoável, contando 2 jogos por vitórias e 2
derrotas. Oxalá, consigam manter nesta fase inicial da época,
uma entusiástica rota de boa
organização e de amor à camisola, nos próximos jogos da equipa, pois valorizam os próprios
atletas, treinadores e dirigentes.
O Campeonato, mais um, que
está em registo anterior à divisão máxima do Nacional, tem
adversários fortíssimos difíceis de quebrar Belenenses,
Sassoeiros, Estoril, Amsac, CAD,
Fonsecas e Calçada. Dada a qualidade dos adversários estamos
em presença de jogos que vale a
pena assistir, pois protagonizamse espetáculos extremamente
equilibrados com vibração permanente e imprevisibilidade no
resultado, quando o equilíbrio é
nota dominante.

Equipa de Juvenis. 1ª Divisão
AF Lisboa
Um homem da casa, o multifacetado mister Louça, homem que
já treinou todos os escalões de
formação e seniores, um conhecedor profundo do meio, tem

todavia tido nesta época algumas dificuldades na afirmação de
bons resultados nestes primeiros
4 jogos, estando em presença de
miúdos já com 15 e 16 anos em
jogos já com algum nível atlético
elevado e extremamente desgastantes. Não tendo ganho ainda
qualquer jogo no campeonato,
apela-se aos atletas a uma vontade de superação qualitativa e
competitiva, pois dada a qualidade dos opositores desde Casal do
Rato, Academia Jonhson, Futsal
Oeiras, Sassoeiros, SL Olivais, torna-se difícil batê-los, pelo que a
prioridade será estabilizar grupo e
exibições, para começar a somar
exibições, resultados e pontos
para fugir à parte debaixo da
tabela.

Equipa de iniciados. 1ª Divisão
AF Lisboa
Depois do brilhante percurso liderado por mister Inglês na época
transata na época 2018/2019 que
culminou com uma merecida
mas improvável subida de divisão ao lugar máximo e à divisão
mais alta do futsal do distrito de
Lisboa, este início de época , acusando a saída de tão valioso ativo
da Portela, o mister Inglês que
por motivos de força maior, que
esperamos de rápida resolução,
foi forçado a abandonar, expectamos que a equipa possa crescer
nos próximos jogos e os jovens
da Portela, possam agarrar esta
oportunidade de jogar com as 12
melhores equipas do distrito de
Lisboa da 1ª divisão, percebendo
a importância de competir com
os melhores. Imperioso é evoluir gradualmente nas próximas
semanas, para que possam atingir a bitola qualitativa da equipa da época passada. Todavia,
uma vez que esta equipa em 4
jogos no campeonato ainda não
ganhou, uma equipa que tem
muitos elementos novos e com
adversários extremamente complicados destacamos, Amsac,
Belenenses, Sassoeiros, Vinhais,
Sporting de Torres Vedras, Jardins
da Amoreira, todos eles, ossos
bem duros de roer, pelo que se
adivinha campeonato bem complicado e super interessante, mas
em que urge reagir.

Equipa de Infantis, Benjamins
e Traquinas
Equipa de Infantis, liderada por mister Vítor Cruz, um
ancião já da Portela , dadas as
tantas atribuições e responsabilidade assumidas em diferentes momentos das equipas
da Portela, espera-se um campeonato tranquilo desta equipa, mas apresentando uma
equipa compacta e guerreira,
apanágio das equipas do pluridisciplinar mister Vítor Cruz.
Equipa de Benjamins, liderada
por mister André Flores, presume-se que será um trabalho
assente numa equipa de jogadores já frequentadores da
escola azul em anos anteriores
e com alinhamento tático ini-

cial às ideias do treinador.
Equipa de Traquinas, sendo
dirigidas por 2 treinadores,
que tanto deram às equipas
máximas do clube enquanto jogadores e dado terem
ambos tanto conhecimento do jogo, mister Ricardo e
mister Calha, têm ingredientes de monta, para transmitir grandes princípios do jogo
aos jovens jogadores de 8 e 9
anos de idade, das camadas
mais jovens da base, como
está visto, que com previsível correspondência prática
a breve trecho estes 2 treinadores, estarão também a
alargar e transmitir os valores
do clube aos vários escalões
intermédios e mais velhos das
equipas da Portela.

Terças-feiras
• 10.00h
• 18.30h

Quintas-feiras
• 18.30h
• 19.30h

Inscrições abertas: 219 444 173 • anaviegascruz@gmail.com
centro médico da portela
edifício concordia - rotunda nuno rodrigues dos santos 1, 2ºa | 2685-223 portela lrs
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Regresso ao Futuro: CDOM
LUÍS ESTRELA

N

a realidade desportiva
encontramos hoje em
dia uma procura incessante por resultados positivos
aliados ao desenvolvimento
das etapas de formação dos
atletas, criando a partir de
pequena idade estratégias
para que os atletas da modalidade em questão possam atingir desempenhos em performance desportiva de eleição.
Seja no Futebol, Basquetebol,

Futsal, Ténis ou em qualquer
outro desporto, a procura por
um caminho no alto rendimento desportivo deve ser sempre acompanhada de um plano
de suporte que garanta uma
alternativa viável aos atletas no
caso de o sucesso que se pretende atingir não seja alcançável.
Sabendo que o desporto representa hoje em dia uma alternativa para muitos jovens de atin-

gir na sua perspetiva o sucesso
e a independência financeira, é
verdade também que só uma
percentagem muito reduzida de praticantes conseguirá
obter sucesso através desse
caminho percorrido.
Dessa
forma a prática desportiva seja
de lazer ou já num momento
de alta competição, terá sempre que ser secundada por
um acompanhamento escolar atualizado com progressão

Séniores CDOM
A equipa Sénior iniciou os seus trabalhos de pré-época no dia 19 de agosto de 2019 e já entrou em
competição no seu campeonato na 2º Divisão da A.F. Lisboa tendo já efetuado 4 jogos. Nesses 4
jogos obteve 3 vitórias frente ao Atlético de Cacém, Santo António, Camarate e um empate caseiro frente ao ADCEO, ocupando neste momento o 3º lugar na tabela com os mesmos pontos do 2º
classificado e a 2 pontos do líder Belenenses.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Belenenses			
Oeiras				
Desportivo O. Moscavide		
Estoril Praia B			
Mem Martins SC			
At. Cacém			
Fontainhas			
Linda-a-Velha			
Cascais				
Santo António Lisboa		
Águias Musgueira		
Bobadelense			
Algés				
ADCEO				
Águias de Camarate		
Porto Salvo			

P

J

V

E

D

GM

GS

15
13
11
10
10
9
9
8
8
6
6
4
3
1
0
0

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
4
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
0
0
0

0
1
2
1
1
0
0
2
2
0
3
1
0
1
0
0

0
0
0
1
1
2
2
1
1
3
1
3
4
4
5
5

20
14
8
12
10
7
6
11
11
11
5
4
4
8
3
3

2
4
4
5
7
5
10
6
10
12
7
13
8
16
13
15

numa via académica ou num
caminho de formação profissional que permita alternativas,
caso de o atleta não atingir as
suas expectativas no investimento desportivo realizado.
A prática desportiva enquadrase numa plataforma fulcral,
para promover valores desportivos, éticos, normas reguladoras de justiça social promovendo sempre a procura pela vitória, mas não a qualquer custo.
A competição deve englobar
um objetivo claro de atingir um
resultado positivo, mas sempre respeitando o adversário, a
conquista da vitória através de
superação, mas sempre acompanhada de alegria na prática
desportiva, fair-play, espírito
coletivo, confirmando assim
muito dos valores presentes
num modelo competitivo.
A magia do Desporto vive da
paixão com que se pratica
determinada modalidade, mas
também na forma como os

valores que os atletas adquirem no contexto da atividade
desportiva, são transferidos
para as atividades quotidianas
do dia a dia.
Estes valores devem sempre
acompanhar-nos ao longo do
nosso caminho, sabendo que
a receita do sucesso desportivo será sempre aliar o talento
a uma enorme capacidade de
trabalho, superação, humildade, vontade de aprender,
desejo de vencer e confiança
nas suas capacidades, o atleta
consegue estar sempre com
uma mentalidade positiva para
superar desafios dentro e fora
de campo, na sua vida familiar, profissional, social devido
a valores adquiridos anteriormente pela prática desportiva.
Desta forma convidamos o leitor a não encarar o Desporto
como uma simples atividade
desportiva, mas sim como uma
forma de extrairmos o melhor
de cada um de nós próprios.
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Séniores CDOM- PN

Juniores A / S19 Natação

A equipa Sénior CDOM-PN está em 8º
lugar no campeonato da 3ª divisão distrital
da A.F. Lisboa conseguindo nos três primeiros jogos uma vitória e dois empates.

A equipa de Juniores A está
em 2º lugar no campeonato
da A.F. Lisboa na 3º divisão
série 2.

Basquetebol

19

Mariana Mercedes continua
em grande forma e a amealhar conquistas na disciplina
de Natação com as cores do
CDOM.
Primeiro obteve numa prova
realizada em Peniche a nadar
os 1.500m. Mariana Mercedes
(CDOM) foi vencedora absoluta dos escalões femininos.
Em Montargil 2019 conquistou também o primeiro lugar.
Parabéns Mariana Mercedes.
Mariana mais uma vez leva o
Desportivo ao lugar mais alto
do pódio.

Futebol Americano
NOVA MODALIDADE
O Futebol Americano chega ao Desportivo e já
rola no Alfredo Marques Augusto.
Informações: geral@cdom.pt

Sénior Masculino
Parabéns à nossa equipa de Sénior Masculina
de basquetebol. Estamos de Parabéns, depois
das vitórias sobre o Maria Pia e o Pioneiros de
Loures, a equipa de basquetebol masculino
venceu o Torneio de Loures. Como não existiram prémios para o vencedor, o Sr Presidente
do Clube Desportivo Olivais e Moscavide,
José Borralho entregou uma taça à nossa
equipa sénior internamente.
Torneio de Loures
Pavilhão do Oriente - Moscavide
Resultado final
CD Olivais e Moscavide - 64
Maria Pia - 41

Artigo elaborado por:
Luís Estrela
- Licenciado em Treino Desportivo
- Treinador de Futebol (UEFA B – Nível II)
- Treinador de Futsal (UEFA C – Nível I)
- Professor de Ténis (Nível I)
- Técnico de Exercício Físico

Sénior Feminino
CDOM – Somos Desportivo.
Imagens do primeiro jogo realizado dia
14/09/2019 em Paços d’Arcos pelas nossas
atletas em que obtiveram a primeira vitória
frente ao P.D. Arcos por 66-47.

Futebol de Mesa
CDOM
Regressa ao Clube Desportivo Olivais
e Moscavide o Futebol de mesa,
podendo ser praticado aos sábados,
pelas 15h.

Sénior Formação
O Basquetebol do Desportivo já tem futuro.

Já conhece as nossas

Novas Instalações?

Futebol Formação
CDOM
O Futebol está a rolar no Estádio
Alfredo Marques Augusto com mensalidade zero!! Aparece, inscrições abertas para todos os escalões!
Escolinhas Futebol CDOM
Inscreve-te já na nossa escolinha de
Futebol.
Eu sou Desportivo

C.C. Portela - Loja 78 - 1º Andar - 962 728 215
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Ninho de Cucos

Lana Del Rey

João Calha

Norman Fucking Rockwell

Consultor Informático

João Alexandre
Músico e Autor

Consultório Informático

Limpe o seu Android
O

sistema Android é o mais popular em todo o
mundo, mas isso não faz com que seja perfeito.
Um dos seus maiores problemas é que ao longo
do tempo, vai ficando cada vez mais cheio e por consequência, mais lento e com quebras.
O programa de limpeza nativo do Android, é bastante
fraco e superficial, e quando temos aplicações como
o WhatsApp, Telegram e Messenger, o armazenamento interno do nosso Smartphone rapidamente vai ficar
cheio.

A

o
sexto
disco
de
originais e
depois de totalmente ultrapassada a desconfiança
inicial na estreia
com “Born to Die”
em 2012, perante
o que por vezes se
dizia ser uma golpada comercial, alimentada por alguns
arranques em falso
e em direto na tv,
Elizabeth Woolridge
Grant, depois Lizzy
Grant e depois Lana
Del Rey, consolidou e conquistou em 2019 não só
notoriedade mas acima de
tudo respeito no mundo da
música.
Apesar de ser conhecida
como uma melancólica da
pop, a evolução de Lana Del
Rey através da sua discografia, apontaria a um álbum
mais leve e alegre em 2019,
suportado pelo caminho trilhado no seu último trabalho, “Lust For Life”. Repleto
de convidados e desenhado para o sucesso comercial, o disco de 2017 pareceu
uma revolução no mood de
Lana, que pela primeira vez
terá sorrido. No entanto o
álbum “NFR”,aka “Norman
Fucking Rockwell!”, lançado
no final de Agosto, é um dos
seus álbuns mais melancólicos, com uma diferença, é
que desta feita ela aparece poderosa e convincente,
utilizando a tal melancolia
e o seu eventual sofrimento
para criar atmosferas densas

Deixo-vos aqui algumas dicas para conseguirem limpar o
sistema, de ficheiros inúteis.
uWhatsApp, Telegram, Messenger e aplicações idênticas:
Nestas aplicações de partilha de mensagens e ficheiros,
o ideal é, frequentemente ir às definições e fazer uma
limpeza das imagens, documentos e vídeos partilhados.
Se nunca o fez, vai ficar bastante surpreendido com a
quantidade de gigas que partilha.

e
brilhantemente
musicadas. A temática das
letras não muda muito relativamente aos álbuns anteriores. O sonho americano e
a sua decadência, os ídolos
rock e a energia californiana
continuam percetíveis nas
novas canções mas a preocupação de Lana é agora a
de assumir e comandar as
personagens criadas e não
tanto de aparecer simplesmente como uma cantora
menina de voz sensual, frágil
e sussurrada.
A isto se chama amadurecimento!
“NFR” é baseado em pianos
e sintetizadores, é recheado
de baladas e está mais próximo do folk e do rock psicadélico do que da pop tradicional. Na faixa-título, que abre
o disco, Lana brinca com o
personagem de um poeta
arrogante mal compreendido, baseando-se na figura do
artista americano Norman
Rockwell para mais uma vez
descrever a paixão por um

homem
que não merece o seu
amor. "Mariners Apartment
Complex", "Venice Bitch",
"California", "The Greatest" e
"Hope Is a Dangerous Thing
For a Woman Like Me To
Have – But I Have It", são
mais alguns dos temas a
destacar e que comprovam
o amadurecimento de Lana
Del Rey, confortável em
abordar a mitologia americana.
As referências essenciais em
“NFR” vão desde os Beach
Boys, a Joni Mitchell, Led
Zeppellin, John Lennon e
Eagles e Lana não as esconde, nem precisa.
Lana Del Rey é hoje uma
artista completa que empolga despertando a curiosidade para o futuro e que
arrasta milhões de fãs devotos, como se verificou aliás
em Portugal, no Festival do
Meco, este verão e onde
foram apresentados boa
parte dos temas de “NFR”,
provavelmente o melhor
álbum da artista até à data.
lanadelrey

uAplicação ALL-IN-ONE-TOOLBOX:
Existem variadíssimas aplicações que “prometem” limpar
o seu sistema em alguns cliques, mas a minha escolha vai
para o ALL-IN-ONE-TOOLBOX, grátis e que se encontra
disponível na sua Play Store.
O ALL-IN-ONE-TOOLBOX é uma verdadeira caixa de ferramentas do Android. Disponibiliza várias ferramentas
que muitos consideram essenciais, garantindo que os
utilizadores não necessitam de estar a instalar várias aplicações diferentes.
É uma aplicação bastante fácil de manusear, que vos deixará sempre preparados para qualquer necessidade e em
qualquer momento.
u Antivírus:
Muitas são as teorias que dizem que não é necessário ter
um Antivírus instalado no Smartphone, mas como a todo
o instante estamos a receber sugestões para instalar aplicações fora da Loja do Android, o ideal é ter mesmo um
Antivírus grátis no seu dispositivo.
A minha sugestão vai para o BITDEFENDER, que para
além de proteger o seu Smartphone, ainda tem a capacidade de bloquear ou apagar remotamente um telemóvel
perdido ou roubado e possui ferramentas de limpeza e
cópia de segurança.
Se seguir todas estas dicas, conseguirá ter sempre o seu
“parceiro” limpo, rápido e protegido!!

Sempre que tiver alguma dúvida, basta enviar um email para:
informaticaconsultorio@gmail.com

MP
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Igreja Evangélica Baptista de Moscavide comemora

60 anos na comunidade
A

Igreja Evangélica Baptista de
Moscavide (situada na Rua do
Armistício nº7) está a comemorar
o seu 60º aniversário com um programa
especial que irá realizar-se no dia 16 de
novembro entre as 15h e as 18h no Cine
Teatro de Moscavide (rua Francisco
Marques Beato nº11). O evento contará
com a atuação de vários grupos musicais, palestras e outras surpresas…
Esta igreja foi fundada em 1959 e desde
então tem-se mantido fiel aos prin-

cípios fundamentais do cristianismo
evangélico. Ao longo destes anos tem
desenvolvido a sua atividade divulgando e ensinando a mensagem da Bíblia
Sagrada visando despertar a fé em
Jesus Cristo. Assim, semanalmente são
realizadas reuniões destinadas ao louvor e adoração a Deus, à pregação e
estudo da Bíblia e ainda a atividades de
ensino para crianças e adolescentes,
trabalho com jovens e assistência espiritual e social.

A Igreja Evangélica Batista de Moscavide convida
toda a comunidade a participar nesta festa de
alegria e gratidão a Deus pelos 60 anos da sua
existência.

www ficcoes
smedia pt
Rua Júlio Dinis, nº6 R/c - 2685-215 Portela LRS

+351 219 456 514

www.ficcoesmedia.pt

geral@ficcoesmedia.pt

Ficcoes Média
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Tudo o que sempre quis saber sobre...

A vacina da Gripe
Joana Roubaud
Farmacêutica

A

vacinação contra gripe
é um sucesso tanto na
adesão da população
como na sua eficácia. Ainda
assim, todos os anos surgem
questões a que vale a pena
responder:
Porque muda a vacina todos
os anos?
O vírus da gripe modifica-se
constantemente. Isto leva a que
deixe de ser reconhecido pelo
nosso sistema imunitário. A
somar a isso, a imunidade conferida pela vacina não é duradoura pelo que é necessária
uma nova vacina todos os anos.
Quem se deve vacinar?
Devem vacinar-se as pessoas
a partir dos 60 anos, doentes
crónicos ou imunodeprimidos,
grávidas, profissionais de saúde
e bombeiros.
Quem não se deve vacinar?
Pessoas com historial de reação grave à vacina, com alergia
grave aos seus componentes
ou às proteínas do ovo.
Devem adiar a vacinação as
pessoas que se encontrem com
febre ou com alguma infeção.
A vacina pode provocar gripe?
Não. A vacina da gripe é composta por vírus mortos, o que
é suficiente para induzir a imunidade, mas insuficiente para
criar a doença.
No entanto, agentes como o
vírus da constipação podem
produzir sintomas muito semelhantes aos da gripe, dando
essa falsa aparência.
É possível ter gripe mesmo
tomando a vacina?
Sim.
A vacina contém as variantes
do vírus que se prevê que estarão em circulação nesse ano.
Contudo, existe a possibilidade
de ser infetado por uma variante não incluída.
Por outro lado, o período de
incubação da gripe pode ir até

5 dias, pelo que se houver contágio nos dias anteriores à vacinação, irá ter gripe. Da mesma
forma que se contrair o vírus
no espaço de 2 semanas após a
vacina (tempo necessário para
a imunização completa) irá ter
gripe.
A vacina é gratuita?
Sim, nos centros de saúde para
alguns dos grupos de risco
mencionados anteriormente
bem como outros casos que
poderão ser consultados no site
da Direção Geral de Saúde.
Sim, nas farmácias aderentes
ao movimento “Loures tem +
saúde”, para os residentes no
concelho, com idade igual ou
superior a 65 anos, bastando
apresentar o seu número de
utente.
Os restantes casos poderão
comprar a sua vacina na farmácia mediante receita médica e
optar pela sua administração
no local ou no centro de saúde.

A 14 de outubro está
oficialmente aberta a época
de vacinação

SAÚDE
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Exercício
um aliado para a vida
Nuno Costa Monteiro

Médico Assistente e Coordenador
da USF Moscavide

C

om frequência quando
pensamos em exercício
vem logo à cabeça: “hoje
não me apetece!”. É um pensamento com que todos nos relacionamos e o que parece ser o
mais difícil, ou o principal problema para correr, caminhar,
ou fazer algum tipo de exercício, é justamente começar.
Mas reconhecer a necessidade
de cuidar mais da saúde já é
um bom começo! Afinal, a atividade física apresenta benefícios em todas as idades, para
além de contribuir significativamente para a saúde mental
e qualidade de vida de todas
as pessoas. A prática regular
de atividade física moderada
pode aumentar a esperança
média de vida de 3 a 5 anos.
É importante combater a inércia ou cansaço ao incluir o
exercício na rotina diária, tornando-o num hábito igual a
tantos outros. E não tem de
o fazer sozinho: convide um
amigo! Treinar juntamente

com alguém reduz o stress e
aumenta a motivação. E porquê? Porque se motivam o
outro, compartilham a evolução de cada um e até mesmo
as dificuldades. Ao mesmo
tempo em que se exercitam
juntos criam um clima saudável de competitividade, que
também é bom para manter
estímulo ativo.
Agora é só começar!
Ficam aqui algumas dicas:
• Comece por fazer pequenas
caminhadas com a duração de
10 minutos; e aumente gradualmente até caminhar pelo
menos 30 minutos por dia com
sapatos confortáveis e roupa
adequada;
• Use as escadas em vez de
usar o elevador;
• Execute tarefas domésticas,
limpe a casa, despeje o lixo,
lave o carro, passeie o cão;
• Estacione o carro mais longe
dos locais que costuma frequentar;
• Não se esqueça de beber
água, mesmo que não sinta
sede, para evitar desidratar-se;
• Realize alongamentos antes e

depois de cada exercício;
• A natação é um dos exercícios mais completos em qualquer idade. A partir dos 60
anos os seus benefícios passam pela prevenção de lesões,
o alívio das dores causadas
pela artrite, o alongamento e
fortalecimento dos músculos e
articulações;
• Na hidroginástica todos os
músculos são ativados e exer-

citados. Esta atividade melhora
o ritmo cardíaco, alivia as dores
e desenvolve a força e resistência, de um modo geral;
• Andar de bicicleta é outra
atividade que traz bastantes
benefícios. Entre eles, contribui
para a diminuição da pressão
arterial, para o alívio das dores
e para o fortalecimento das
articulações, sobretudo as dos
joelhos, tornozelos e ancas.

Dos múltiplos BENEFÍCIOS
salienta-se:
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

Melhora o equilíbrio, prevenindo quedas;
Melhora a velocidade de andar;
Contribui para a manutenção ou aumento da densidade óssea;
Ajuda no controle da tensão arterial;
Ajuda no controle de diabetes;
Controlo do colesterol os níveis de LDL (colesterol mau);
Diminui o risco de demência;
Aumenta a autoestima e o estado de humor;
Diminui o risco de depressão e ansiedade;
Melhora a qualidade de sono;
Promove momentos recreativos e de socialização;
Controlo do peso e diminuição da gordura corporal.
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O MELHOR DE DOIS MUNDOS
De um lado o Rio Tejo e o Parque das Nações, do outro o
Parque Vale do Silêncio. Dos espaços abertos ao lado de casa
até ao centro de Lisboa em poucos minutos, o VALRIO Terrace
Apartments dá-lhe tudo o que precisa para viver os seus dias
entre as áreas mais tranquilas e as mais vibrantes da cidade.

ERA OLIVAIS olivais@era.pt · 218 542 070
Um projeto do arquiteto Miguel Saraiva, com apartamentos T1 a T4 na Avenida de Berlim.

M3F - Mediação Imobiliária, Lda. AMI 4697. Cada Agência é jurídica e financeiramente independente.
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