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CLIMÁTICAS
EM DEBATE NA
PORTELA
Mais de 600 alunos do 11º e 12º anos
assistiram à palestra sobre o clima.
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O que significa a expansão do aeroporto da Portela?
Mais ruído, poluição, trânsito? Quais são as consequências a longo prazo?
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Portela Sábios celebra 10º
aniversário
Conheça a história da primeira década da universidade sénior da Portela, como nasceu e como evoluiu
este projeto que conta com 30 professores voluntários, 35 disciplinas e 310 Alunos.
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Quinta da Vitória
Qual o destino dos terrenos da Quinta da Vitória.
Quem tem andado pelos grupos do Facebook estes
dias tem visto o assunto saltar à ribalta.
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Temos uma prenda

para si

Cuidamos
dos seus Olhos
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EDITORIAL

Cristina Fialho

Filipe Esménio

Chefe de Redação

Coisas
boas do
inverno:
Chá quentinho.
Castanhas assadas.
Bolo rainha.
Qualquer bolo acabadinho de
sair do forno.
Pão quente.
Mantas.
Um bom livro com uma manta
e um gato ao colo.
Lareiras.
Um copo de vinho à lareira.
A água da torneira está sempre à temperatura certa para
beber.
Casacos quentinhos.
Cachecois.
Camisolas de gola alta.
Botas.
Camilhas com braseiras (quem
é do alentejo sabe do que
falo).
Sacos de água quente.
Musicas de natal.
O Natal.

Ficha Técnica

Já agora, Boas Festas!
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Mãos à obra,
ano novo vida nova

O

ano de 2020 à porta e grandes
obras na freguesia estão em curso.
A antiga Universidade Internacional
para já parece não ter destino à vista,
mas a entrada na Portela na Quinta da
Vitória avança. Uma grande superfície e
mais comércio e serviços vêm a caminho
de imediato para além de edifícios habitacionais, 3 torres com 120 fogos no total.
Além disso, junto ao LIDL, nascem hotéis.
Com dúvidas ou sem dúvidas, com concordância ou discordância da população
as obras estão aí. São factos consumados,
estão em curso. Prometemos voltar a eles
em breve com mais detalhes e pormenores.
A freguesia mantém a sua força e a sua
dinâmica social e cultural, parabéns ao
Portela Sábios (Universidade sénior da
AMP) pelo seu 10º aniversário. Um projeto
vencedor. Aproveito para dar nesta altura
uma palavra de força a todos aqueles nas
diferentes áreas sociais e culturais, que
todos os dias do ano dão de si para que
esta freguesia única tenha rede social e
projetos culturais a acontecer. A todos o
nosso obrigado.
Sabemos que nesta fase fazemos balanço
do ano e da vida. Por vezes não saem da
cabeça, outras não saem do papel e poucas mudanças acontecem nas nossas vidas
ano após ano. Às vezes porque não é preciso, outras por que não queremos mesmo
sair do nosso espaço de conforto.
Mas em cada balanço, em cada dia, novos
desafios surgem, novas oportunidades de
fazer mais e melhor nos são apresentadas.
O passado já lá vai, o futuro começa-se
mesmo hoje. Não tenha dúvidas em abraçar os que gosta e de decidir ser aquilo que
quer ser. E nisto como em quase tudo na
vida, o que conta é a viagem e essa é vivida
em cada momento por nós.
O Ser Humano pode recriar-se e renovar-se em cada passo da sua vida. E sinta
que dar a si mesmo o direito de ser como
quer ser é uma excelente prenda de Natal.
Aproveite-a.
Boas festas e a nossa promessa de continuar…já estamos consigo neste jornal há 22
anos… A todos obrigado.
PS: Este artigo é estupidamente escrito
com o novo acordo ortográfico.
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AMA nas piscinas
municipais
Decorreram, no dia 7 de dezembro, nas quatro piscinas municipais, as primeiras edições dos festivais do projeto municipal
de Adaptação ao Meio Aquático (AMA).

O

projeto de Adaptação ao
Meio Aquático para os
alunos do 1.º ciclo da rede
escolar do concelho abrange mais
de cinco mil crianças e resulta
de uma parceria com a empresa municipal GesLoures, permitindo a cada aluno a frequência
de uma aula semanal durante um
período letivo. As aulas decorrem
nas piscinas municipais, localizadas em Loures, Santo António dos
Cavaleiros, Portela e Santa Iria de
Azóia. Nas piscinas de Loures, o
presidente da Câmara Municipal
marcou presença num dos 13 festivais, salientando a importância
deste projeto: “É uma forma de as
crianças terem contacto com uma
atividade física de extrema importância e que, além do mais, pode

salvar vidas”. Milhares de crianças
do 4º ano das escolas de Loures
protagonizaram um espetáculo, no
qual demonstraram aos familiares
os conhecimentos que aprenderam durante as aulas do primeiro
período do ano letivo 2019/2020.
Para esta atividade, a Câmara
Municipal garante o acesso gratuito às piscinas e os recursos
humanos necessários para a dinamização do projeto e respetivo
acompanhamento, assim como o
transporte, um conjunto de material de apoio à prática da atividade, composto por saco, touca e
toalha de microfibras e incluindo
também funcionários que acompanham as crianças durante todo o
tempo, num investimento total de
um milhão de euros.

Finalmente a Carris em Sacavém

A

carreira da Carris que chega à Expo (junto ao colégio) vai ser prolongada à Urb. do Real Forte havendo uma paragem na Praça da
República em Sacavém.
No início de 2020, far-se-á o prolongamento da carreira que fica na
Portela e passa a ir até à rotunda do edifício Goa em Sacavém.
Continua ainda a lutar-se pelo prolongamento da carreira que vem do
Prior Velho até à rotunda do Lidl nos Terraços da Ponte.
APP Cristo Rei - Flyer.pdf
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omos uma empresa
de decoração de eventos
com
alões

Aniversários
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Comunhões

Casamentos

TudoComBalões
965 301 194 / 963 000 944

Babyshowers

Inaugurações

Batizados

Muito mais!

@tudocombaloes
tudocombaloes@gmail.com
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Escola Secundária da Portela debateu

Ricardo Andrade

Comissário de Bordo

Que seja um bom Natal...

Q

uando chega ao Natal penso sempre que o ano passou rápido demais.
Quando dezembro traz esses momentos inesquecíveis de encontros recordo sempre todos os outros anos e como o Natal foi
mudando ao longo da minha vida.
Dos tempos de criança a quem a família proporcionava experiências inolvidáveis até aos
dias de hoje em que me cabe a mim parte do
assegurar que o Natal se enche de memórias
fantásticas para os meus filhos parece que
tudo passou num pulo.
Do muito que mudou várias seriam as coisas
que podia referir. Mas talvez a maior mudança, para mim, se prenda com o enorme valor
que dou hoje ao poder estar presente junto
dos meus no Natal.
A vida que fui fazendo e que me foi moldando
fez com que, ao contrário dos meus tempos
de menino, agora nem sempre possa ter a
certeza de poder partilhar todos os segundos,
minutos, horas e dias de Natal com aqueles
de quem mais gosto.
A minha profissão, tal como muitas outras,
faz com que o meu Natal em família seja,
mais do que um dado adquirido, uma dádiva,
uma oportunidade que num ano tenho mas
que no seguinte talvez possa não ter.
Como eu, muitos são aqueles para quem o
Natal em família nem sempre possa ser uma
realidade. Como eu, muitos são aqueles que
dão bastante de si mesmos para que outros
possam ter o seu Natal. Como eu, muitos
são aqueles que, inúmeras vezes, passam
estes momentos festivos de forma diferente
daquela que gostariam.
Se é um facto que a vida é feita de escolhas
também não é mentira que custa sempre,
mesmo quando a opção é nossa, estarmos
privados de momentos tão mágicos como os
que nos traz o Natal junto dos nossos.
Por isso não podia deixar de gastar umas
linhas deste espaço, em que vou partilhando
ideias e sentimentos, com um enorme Feliz
Natal para aqueles que nestes dias não consigam estar junto dos seus por estarem a trabalhar. Por isso não podia deixar de estender
os desejos de Feliz Natal que dou aos meus
a todos aqueles que, mesmo sem estarem
junto dos seus, dão de si com um enorme
sentido de responsabilidade.
Por isso não podia deixar de dedicar a todos
quantos não possam estar com os seus entes
queridos neste Natal uma palavra de enorme
solidariedade mas também de reconhecimento.
E como diz a canção: “ A todos um bom
Natal... que seja um bom Natal para todos
vós!”.

as alterações
climáticas
Sessão de esclarecimento sobre alterações climáticas trouxe especialistas do IPMA e Zero à Portela.
Mais de 600 alunos do 11º e 12º anos assistiram à palestra sobre o clima.

F

oi com pavilhão
cheio que a Escola
Secundária
da
Portela recebeu dois
reputados especialistas
para debater a temática
das alterações climáticas,
numa sessão de esclarecimento que teve lugar no
passado dia 12 de dezembro. As várias turmas do 11º
e do 12º anos, num total de
600 alunos, encheram por
completo as bancadas do
pavilhão gimnodesportivo da escola para ver e

ouvir João Paulo Martins,
investigador especialista
em satélites meteorológicos do Instituto Português
do Mar e da Atmosfera
(IPMA) e Íria Roriz Madeira,
arquiteta e ativista da
Zero, Associação Sistema
Terrestre Sustentável.
Numa primeira parte
dedicada essencialmente à explanação e mostra
de dados comprovativos
das alterações climáticas
a nível global e nacional, João Paulo Martins

enfatizou o facto de ser
incontestável a constatação das alterações climáticas na atualidade e
aludiu ao rumo ao desastre que a sociedade trilha
se continuar no mesmo
caminho.
Além de dados relativos
à temperatura média,
degelo das calotas polares e pluviosidade, João
Paulo Martins referiu
ainda o agravamento da
intensidade de fenómenos climatéricos extre-

mos, como furacões,
cheias, secas, incêndios
e outros cataclismos,
que têm tendência para
aumentarem de frequência e de amplitude.
O investigador do IPMA
apontou ainda a subida
do nível médio do mar
e da temperatura à sua
superfície como fatores
que podem alterar definitivamente a morfologia geográfica em todo
o mundo, incluindo em
Portugal.
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Alteração de comportamentos
individuais foi tema de destaque
Na segunda parte da sessão,
a arquiteta Íria Roriz Madeira
enumerou a necessidade de
alteração radical do funcionamento da economia e da
sociedade para inverter o rumo
das alterações climáticas e evitar o desastre para o qual a
sociedade caminha. Entre as
várias alterações necessárias, nomeadamente ao nível
da indústria, dos transportes
e da agricultura, entre outros
setores, a especialista da Zero
enunciou ainda alguns comportamentos individuais que
podem ajudar a tentar dar a
volta à situação atual.
Entre esses comportamentos,
Íria Roriz Madeira destacou a
alimentação, a mobilidade e a
reciclagem, como áreas chave
para a mudança de comportamentos. Além da utilização de
transportes públicos em detri-

mento do transporte individual
e da importância de andar a
pé ou de bicicleta, a arquiteta
destacou ainda a necessidade da reutilização de materiais
e de alterações de padrões
de consumo, sobretudo na
alimentação. Comer menos
carne, utilizar menos água e
consumir menos eletricidade
foram algumas das mudanças
elencadas e que podem, com
um esforço relativo, constituir contribuições individuais
importantes para a inversão
dos acontecimentos climáticos
à escala global.
Considerada um sucesso, a iniciativa promete ser a primeira
de várias que vão contribuir
para o esclarecimento e o enriquecimento do conhecimento
dos alunos do Agrupamento
de Escolas de Portela e
Moscavide.
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Quinta da Vitória
Muito se tem falado sobre o destino dos terrenos da Quinta da Vitória mas quem tem andado pelos grupos do Facebook estes dias tem visto
o assunto saltar à ribalta.

T

alvez porque as obras
tenham começado ou
porque a agenda do dia
é mesmo assim, ora se fala ora
se esquece. Mas o MP sempre

atento às questões dos leitores
recupera um artigo do número
28, de junho de 2018 em que se
definiam os planos para as terras
outrora conhecidas por Quinta

da Vitória. “Três torres de habitação, uma superfície comercial
com 7.000 metros quadrados e
um edifício da Santa Casa vão
nascer nos terrenos da antiga

Já Abriu!
Segunda a Sexta 10h-20h (Almoço: 13h-15h)
Sábados e Feriados 10h-13h
Rua Professor Henrique de Barros, 26 D
2685-338 Prior Velho
219 413 002
geral@goldenvet.pt
www.goldenvet.pt

URGÊNCIAS

927 389 339

Quinta da Vitória, na Portela.
Junta de Freguesia contesta o
projeto e lamenta falta de informação da Câmara.”
Era assim que começávamos o
nosso artigo e um ano e meio
depois, não mudávamos uma
vírgula. Acrescentamos porém
que a superfície comercial é
um Continente e, segundo uma
fonte do Facebook terá um
Burger King e um parque infantil. Ainda recuperando o nosso
artigo de 2018, são previstas
também “três torres de habitação, 7.000 metros quadrados de
área para comércio e serviços,
um lar e um centro de dia da
Santa Casa da Misericórdia de
Lisboa.
“Se se confirmarem os pressupostos que temos conhecimento, a nossa opinião e parecer
serão frontalmente contra”,

disse ao MP, Ricardo Lima, o
presidente da Junta.
A junta contesta o espaço de
afastamento para os edifícios
já existentes no local e recusa
“viabilizar um tipo de ocupação
que colida com as atividades já
instaladas na freguesia, designadamente que entre em conflito com o comércio tradicional
ou com as pequenas e médias
atividades económicas já existentes”.
Para o autarca, embora o projeto
não defenda os interesses da
freguesia de forma equilibrada,
“uma operação de loteamento
com esta dimensão vai libertar
zonas para áreas verdes de utilização pública”.
O MP vai continuar a acompanhar este assunto e a pôr os
seus leitores a par dos acontecimentos.

MP
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Autarquia + Familiarmente Responsável

Loures distinguida
P

elo oitavo ano consecutivo, o
Município de Loures foi distinguido com a Bandeira Verde,
pelo Observatório das Autarquias
Familiarmente
Responsáveis
(OAFR), por boas-práticas adotadas no concelho. Todos os anos,
o Observatório das Autarquias
Familiarmente Responsáveis distingue os municípios pelas boas
-práticas em matéria de políticas
de família, existentes a nível nacional, atribuindo-lhes bandeiras verdes. As autarquias familiarmente
responsáveis são avaliadas com
base em duas vertentes: medidas

de apoio às famílias do Município
– maternidade e paternidade; famílias com necessidades especiais;
serviços básicos; educação e formação; habitação e urbanismo;
transportes; saúde; cultura, desporto, lazer e tempo livre; e cooperação, relações institucionais e
participação social –, bem como
medidas de conciliação entre trabalho e família para os funcionários
autárquicos. A cerimónia de entrega da Bandeira Verde teve lugar no
dia 27 de novembro, pelas 17h, no
Auditório da Fundação FEFAL, em
Coimbra.

OROS.PT
Tertúlia dos livros
infantis
A

Junta de Freguesia de Moscavide
e Portela realizou, no último dia
26 de outubro, uma Tertúlia de
Livros Infantis. O evento, que se realizou
no Centro Cultural de Moscavide, contou com a presença de três autores que
apresentaram os livros ao público presente e abordaram vários temas sobre a
escrita nas suas vidas.
Maria Inês de Almeida, que recebeu

o Prémio de Revelação do Clube dos
Jornalistas, falou sobre os seus livros,
entre os quais: ‘Diário de uma Miúda
Como Tu’, ‘Que Grande Susto’, ‘A Última
Árvore’ e ‘Quando Eu For ...Grande’.
António Feliciano, um escritor da freguesia, apresentou os ‘Contos do Avô
Fi’. A jornalista e escritora Vanessa Jesus
falou sobre a sua obra ‘As Aventuras do
Kiko’.

19 R/C

CONSTRUÍMOS
E
REABILITAMOS
OS SEUS
SONHOS
Contacte-nos para trabalharmos
juntos no seu projecto!
Alvará nº91670

WWW.SUROBRAS.PT

+351 215 866 297
+351 926 375 897
SUROBRAS@SURVALOROS.PT
Rua Manuel Marques, 19 R/C
1750-170 Lisboa

SERVIÇOS
A SurObras dedica-se à construção
especializada em obras de pequena a média
envergadura.

A SurObras conta com quadros técnicos,
realizando todo o tipo de obras de
construção, remodelação ou reparação com
profissionalismo.
A Surobras, com a sua equipe de engenharia
e arquitetura, ajuda os seus clientes a
encontrar as melhores soluções técnicas, e
economicamente mais vantajosas, para os
seus
projetos,
independentemente
da
dimensão dos mesmos.

DESENVOLVEMOS E CONCRETIZAMOS
OS SEUS PROJETOS
Realizar obras pode ser um autêntico desafio
quando não existe o apoio adequado.
Comprou um terreno e pretende construir a
sua casa?
A sua atual ou futura casa está a necessitar
de uma remodelação ligeira ou até profunda?
Pretende construir uma piscina e remodelar o
seu jardim?
Pretende
remodelar
as
casas
de
banho e cozinha?
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O amor é uma
saudade

José Luís Nunes Martins
Investigador

O

amor é uma vontade profunda de fazer alguém
feliz... e ser feliz se o con-

seguir!
Há nesta firme determinação
uma enorme carga de sonho, o
desejo do bem de alguém, como
que uma memória clara de um
dia que ainda há de vir, mas já se
tem por certo.
O sentido da vida passa por nos
darmos ao ponto de nos irmos
esvaziando de tanta coisa que
não presta. Encontramos assim
espaço no nosso coração para
quem aqui buscar uma casa para
viver, abrigando-se do mundo.
O amor não é, nem nunca será,
uma fuga à solidão. Mas é quando estamos mais sós que se faz
maior a saudade daquela felicidade que nos quer abraçar, mas
parece ainda esperar.
Amar é uma intenção profunda de me libertar de mim e de
me colocar ao serviço do outro,
cuidando dele. Protegendo-o e
promovendo-o como ele é. Uma
saudade do que quero ser, anseio
que dá sentido à minha existência. E que é muito mais do que
uma simples intenção ou desejo.
É mais certa que a mais viva das
memórias.
As pessoas precisam de pessoas.
Os outros precisam de mim e eu
preciso dos outros, e de um outro.
Preciso tanto desse outro que a
sua presença não chega. Quero
entregar-me de forma inteira, não

A

M

F

apenas com o visível, mas com o
invisível também.
A nossa vida é escrita no tempo,
num tempo concreto que passa à
mesma velocidade quando decidimos amar e quando preferimos
ser egoístas. O egoísmo faz com
que a vida teime em não andar
para lado algum. Mas o amor dános a certeza de que não somos
daqui e que é através dele que
fazemos a viagem.
No espaço também é assim:
quando não amamos, o universo
esmaga-nos como se fossemos
não mais do que uma migalha de
migalha; quando amamos, este
mundo parece-nos apenas um
grão da areia na praia da existência.
Na verdade, no sentido comum
da ideia de saudade, não há saudade do amor. Porque não há
depois do amor, nem antes. Um
amor que acaba é porque nunca
existiu. O amor não tem fim, nem
começo. Alguns dos caminhos da
nossa vida parecem estar à nossa
espera desde sempre... para nos
levar para lá do tempo.
Amar é sentir a mais profunda
das saudades: a de querer ser
mais, ser quem posso e devo ser.
Uma espécie de certeza de que
havemos de, em algum tempo
e lugar, experimentar em pleno.
Aquilo que já provámos aqui, de
forma leve.
Amar é estar certo de que este
mundo à nossa volta não é o
nosso, estamos aqui de passagem. Não devemos ancorar aqui
as nossas esperanças. Somos do
céu, não da terra.
Há dois grandes dons: o de amar
e o de se deixar amar. Ambos
supõem a humildade e a capacidade de viver uma verdade fundamental: sozinho não sou nada.
Amar é descobrir que nunca sou
um, somos sempre dois... que
são um.

Agência Funerária
Matias

Celebração 10º Aniversário
da US Portela Sábios
A Universidade Sénior Portela Sábios foi criada em 2009, a partir do projeto
liderado pela assistente social Ana Filipa Lage em que a Direção da AMP
– Associação de Moradores da Portela – acreditou e pela mão da então
Presidente Dra. Carla Marques foi mesmo implementada e concretizada.

E

m outubro de 2009
inicia a atividade
com 100 inscrições.
Primeiro em 3 locais distintos: Escola do Comércio,
Centro
Paroquial
da
Igreja de Cristo Rei e no
Agrupamento de Escolas
da Portela. Posteriormente,
a obra nasce e o sonho
de instalações próprias
torna-se realidade o que
motivou e permitiu o reconhecimento de estatuto de
Universidade Sénior concedido pela RUTIS.
Dez anos depois a US
Portela Sábios está consolidada, com crescimento
mais ou menos contínuo
e a preparar-se para um
novo desafio: Candidatura
a Universidade Sénior
de Excelência da RUTIS.
Atualmente, 30 professores
voluntários, 35 disciplinas
e 310 Alunos, preenchem
por completo o horário
de 2ª a 6ª feira, trazendo
a este espaço um exemplo inquestionável de vitalidade,
envelhecimento
ativo e participativo; sempre concentrado numa

Missão/Objetivo: A celebração do 10º Aniversário
decorreu, no Ginásio do
ELO SOCIAL, gentilmente
cedido, com forte adesão
de Professores, Alunos,
Direção da AMP e destaque
para o Senhor Presidente
da Câmara de Loures, Dr.
Bernardino Soares que por
inerência é o Digno Reitor
da US Portela Sábios.
Presentes Convidados que
muito nos honraram e que
tiveram palavras de apreço e motivação. Presidente
e Vogal da Junta de
Freguesia de Moscavide/
Portela,
Dr.
Ricardo
Lima e Tiago Batista;
Presidente da RUTIS, Dr.
Luís Jacob; Responsável
da Academia Sénior dos
Saberes do Concelho de
Loures, Dra. Isabel Soares;
Representante da Área
Cultural do Município de
Loures e demais entidades
convidadas.
A Presidente da AMP,
iniciou as celebrações
com boas vindas aos
Convidados, A Dra. Carla
Marques
dos
Órgãos

Av.de Moscavide ,nº 62 A,
1885 -062 Moscavide





Sociais, explanou o nascimento da Portela Sábios e
o presente e projeção do
futuro desta Universidade
Sénior
foi
apresentado pelo seu atual Diretor
Coordenador,
Octavio
Cordeiro.
Em sequência cronológica,
brindou-se à 1ª década, partiu-se o Bolo de Aniversário
e seguiu-se uma 2ª parte
desta inesquecível tarde de
Sábado – 16 de novembro
de 2019 – com são convívio e participação lúdica de vários Grupos que
desde o primeiro momento
aceitaram o convite. Todos
eles com ligação direta ou indireta à PORTELA
SÁBIOS: Grupo Coral da
Portela – Grupo Musical
“Banho Maria” – Grupo de
Cavaquinhos do Centro
de Dia da JF Moscavide/
Portela – TUP (Teatro
Universitário da Portela) –
Academia do Fado.
Margarida Louro Presidente AMP
Octavio Cordeiro – Director
Coordenador USPS

Serviço funerário
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Atividades Natalícias
António dos Santos

O

mês de dezembro já chegou e com ele o espírito
natalício também. Natal
que a todos toca com a sua mensagem de paz, amor, fraternidade
e respeito entre os seres humanos, independentemente da sua
idade, etnia, religião, nacionalidade ou género. A nossa Junta de
Freguesia preparou um programa
de atividades lúdicas e culturais
dos mais variados estilos para
aquecer os nossos corações nesta
quadra do ano tão fria e importante para todos nós. As festividades
começaram no dia 1 de dezembro
e terminam no dia 12 de janeiro
de 2020 com um concerto de Ano
Novo. O programa de festas elaborado pela Junta de Freguesia é
bastante variado e vai ao encon-

tro de todos os gostos e faixas
etárias. Dança, música, concertos,
jogos tradicionais, gastronomia,
bailes sénior, desportos, rastreios
de saúde gratuitos, concerto de
Natal, concursos de quizz, feiras
de artesanato de Natal, atividades
diversas para os mais pequenos,
o comboio de Natal que percorre a Portela e Moscavide entre
muitas outras opções que constam deste programa. Tudo indica que o Natal de 2019 vai ser
animado e cheio de alegria para
todos os fregueses e visitantes de
Moscavide e da Portela. Gostaria
de desejar a todos os habitantes e
respetivas famílias da nossa querida Freguesia, um Santo Natal e
um Bom Ano Novo de 2020 com
muita saúde. Bem hajam.

canticorum

concerto natal 2019

A

conteceu no sábado dia 14 de dezembro às
16h30 na Igreja de Cristo Rei da Portela, o
concerto de Natal 2019 do Grupo Coral da
Portela e do Orfeão do Paraíso Social de Aguada
de Baixo.

já abriu!

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

LAVAMOS

SECAMOS ENGOMAMOS
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AMBIENTE

Anda comigo ver os aviões

E

por falar em circo este
não tem malabares mas
também tem a ver com
jogar coisas pelo ar, a expansão do aeroporto da Portela,
a nossa referência geográfica
mais óbvia que tem sido alvo
de especulação noticiosa.
Expande-se, vai-se para o
Montijo? Há voos a mais?
Ricardo Moreira, engenheiro
e mestre em políticas públicas, escreveu sobre o tema no
Jornal Económico no último 18
de novembro.
Deixo aqui os pontos que refere para reflexão do leitor:
“1) Não se conhecem os impactos na saúde pública dos lisboetas do atual aeroporto da
Portela. Sabe-se que o ruído
dos aviões e as micropartículas emitidas pelos aviões são
altamente prejudiciais à saúde,
mas nunca foi feito um estudo
em como isso afeta os lisboetas.
2) Entre 2010 e 2019, o número de passageiros do aeroporto da Portela duplicou de 15
milhões para 30 milhões. Isso
significou um aumento dos
voos para cerca de 214 mil, ou
seja um voo a cada 2 minutos e meio – em 2018. Não
foram estudados os efeitos
desse aumento na saúde nem
no ambiente. Em 2016, Londres
fez um estudo do impacto do
aeroporto de Heathrow na
saúde da população londrina e
os custos estimados rondavam
os 500 milhões de euros/ano.
Em Lisboa nunca se fez estudo
algum.
3) O aeroporto da Portela não
é como os outros aeroportos
da Europa, porque está mesmo
no meio da cidade. Hospitais,

escolas, universidades, escritórios e mesmo as casas das
pessoas são afetadas. Fora o
risco de queda de um avião,
os estudos científicos sobre
ruído e poluição atmosférica
na saúde indicam que o impacto na qualidade do sono e no
sistema cardiovascular podem
causar lesões vasculares, hipertensão arterial, comprometer
o desempenho cognitivo das
crianças, o sistema reprodutivo
e aumentar doenças respiratórias como a asma.
4) O aeroporto da Portela usa
uma exceção na lei para permitir mais 26 voos diários. A
associação ambientalista Zero
monitorizou o nível de ruído
destes aviões e o cumprimento desta exceção e descobriu
que os limites de ruído foram
ultrapassados. Tal como está, o
aeroporto tem regras inventadas só para si e não as cumpre.
5) A expansão prevista vai tornar o problema muito maior.
O Governo quer aumentar em
33% a área do aeroporto de
500 para 700 hectares, e transportar mais 12 milhões de passageiros para um total de 42
milhões por ano. Ou seja, em
vez de 40 aviões por hora, teremos 50 aviões. Só em ruído,
as contas do ex-bastonário da
Ordem dos Engenheiros indicam que vão ser ultrapassados
os limites máximos definidos
pela Organização Mundial de
Saúde e afetar mais de 300 mil
pessoas de Lisboa e Loures.
6) O Governo não quer
fazer um estudo de impacto ambiental à expansão do
aeroporto da Portela e apesar do plano ser secreto as
obras começam já este ano.
Muito embora esteja provado que a Agência Portuguesa

do Ambiente nunca chumba
nenhum projeto, tal como no
caso do Montijo, o Governo
está a tentar tudo para não
fazer os necessários estudos
previstos na lei. Tudo feito às
escuras.
7) A expansão do aeroporto
da Portela significa sempre
maior tráfego rodoviário, ou
seja, mais carros na Segunda
Circular e zona circundante. A
Segunda Circular e a cidade de
Lisboa suportam mais trânsito?
8) A Câmara Municipal de
Lisboa aprovou este mês
uma proposta que exige ao
Governo a divulgação dos planos de expansão do aeroporto
da Portela e que compromete a Câmara a fazer os estudos necessários para avaliar
os impactos da poluição e do
ruído na saúde e ambiente da
cidade, o que é um sinal de
que Lisboa não deixará que o
Governo prejudique a vida de
quem aí vive.
9) Em 2020 Lisboa vai ser a
Capital Verde da Europa.
Alguém acredita neste galardão se os níveis de poluição
e de ruído vão aumentar significativamente com a expansão do aeroporto? Para além
disso, o aumento dos voos põe
em causa o cumprimento das
metas de emissões de gases
com efeito de estufa. Com este
plano, o Governo vira as costas
ao combate à crise climática.
10) O ar de Lisboa já é considerado um dos piores da Europa.
A Av. da Liberdade, que era
uma das artérias mais poluídas da Europa, perdeu o pódio
para o Parque das Nações, a
Segunda Circular na zona de
Telheiras e a Avenida Ribeira
das Naus, no Cais do Sodré.
Lisboa já é a sexta cidade euro-

peia mais poluída pelos navios
de cruzeiro. E a expansão do
aeroporto da Portela só pode
agravar ainda mais o problema.
Assim, e sendo verdade que
o aeroporto de Lisboa atingiu
o seu limite, não se resolve
um erro com outro erro ainda
maior. A sua expansão significa
que o aeroporto se vai manter no centro da cidade nos

próximos 50 anos, afetando o
bem-estar e a saúde desta e
das próximas duas gerações. É
tempo de parar e pensar sobre
o que se está a fazer aos lisboetas.”
E o leitor, como é para si
viver tão perto do aeroporto?
Partilhe a sua opinião por mail
ou redes sociais.
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Regresso ao Futuro: CDOM
LUÍS ESTRELA

E

m todas as áreas profissionais da
nossa sociedade, um dos principais segredos de atingir resultados positivos deve-se ao investimento
na formação permitindo ter as bases
necessárias para operacionalizar um
planeamento correto que vise atingir
os objetivos propostos. Na componente desportiva da modalidade Futebol
muito se tem falado da “formação” dos
clubes e do seu aproveitamento para
o contexto sénior. Dessa forma, em
qualquer modalidade que estejamos a
estudar, o atleta da mesma passa por
diferentes etapas de desenvolvimento
ao longo do seu crescimento como

indivíduo. Existe uma evolução quer da
sua personalidade, quer morfológico e
acima de tudo relacionados com o seu
desempenho na atividade em que está
inserido.
No contexto do futebol, existe um trabalho muito importante na “formação”
que engloba o processo de crescimento
do atleta, desde uma idade precoce até
ao seu estado final de maturação. Para
tal os clubes devem incutir uma metodologia de treino que se direcione ao
modelo de jogo pretendido e que cumpra com todos os subprincípios delineados pelas diferentes etapas de desenvolvimento do jogador de futebol.

Importante delinear uma estratégia
para permitir a evolução desportiva,
social, educativa dos jogadores nas respetivas equipas e aplicar decisões desportivas relacionadas com estratégias
de formação.
As características da Formação devem
incidir num processo didático/pedagógico, formação técnica especializada,
ensino-aprendizagem/treino e complexidade crescente. Apesar de existir
estes princípios o processo inicia-se em
idades baixas, mas sempre proporcionando à criança/jovem a oportunidade
de viver a sua atividade desportiva com
prazer.
Podemos assim dividir gradualmente
no processo de formação as diferentes
Etapas de Desenvolvimento:
SUB 5-9
Descoberta e Formação das Bases do
Futebol
SUB 10-13
Desenvolvimento das Bases do Futebol
SUB 14-19
Início
e
Desenvolvimento
do

Rendimento no Futebol
SUB 20-21
Elevado Rendimento no Futebol
A evolução do jogador, o rendimento
dos jogadores e das equipas pela lógica de níveis de desempenho ajudará
a determinar o plano estratégico de
desenvolvimento na formação. Sendo
assim o organizar e sistematizar do
plano ajudará a concretizar um desenvolvimento harmonioso do jogador e
das equipas. Diferentes velocidades de
crescimento das crianças e jovens conduzirão a elevada heterogeneidade. O
saber respeitar as diferenças e interpretar os ruídos de crescimento é determinante para proporcionar os contextos ajustados às reais capacidades dos
jogadores e equipas.
Proporcionar assim uma aprendizagem
pelo jogo, global nos momentos iniciais
e maior especificidade nos momentos
finais de formação, proporcionará emoção, liberdade e evolução do jogador
e equipa. O futebol é manifestação da
diversidade.

Fábrica em Santa Iria
recruta Operadores de Produção
para vários sectores da sua unidade fabril
(m/f)

Séniores CDOM
A.F. Lisboa – Divisão de Honra – Série 2
A equipa de Futebol Sénior do Clube Desportivo Olivais e Moscavide que compete na A.F. Lisboa na 2ª Divisão está neste momento em 7º lugar no campeonato,
com 11 jornadas efetuadas apresenta 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, tendo um
saldo de 17 golos marcados e 164 sofridos.

- Se é uma pessoa comprometida e motivada...
- Se possui uma boa capacidade de comunicação, organização e resiliência...
- Se gostava de poder trabalhar numa equipa dinâmica...
- Se tem interesse pela indústria alimentar...
- Venha fazer parte desta experiência!
è Requisitos

TOPS N DOLLS

®

...a loja dos pais p’rós pequeninos!!!

LOURES - INFANTADO

u
u
u

9º ano de escolaridade completo
Disponibilidade para trabalhar por turnos e laboração contínua
Experiência profissional relevante em indústria alimentar (preferencial)

è Principais
u
u
u

Roupa - Brinquedos - Livros - Carrinhos - Cadeiras - Etc
Rua Fernão Mendes Pinto n8. Tlf: 21 587 04 43 loures.lisboa@topsndolls.com

Responsabilidades:

Embalamento de produtos alimentares
Alimentação de máquinas de produção
Paletização de produto acabado

è Para
u
u

mínimos:

todas as funções, está inerente:

Limpeza de equipamentos e áreas de produção
Cumprimento das regras de segurança e qualidade alimentar

Envie-nos o seu CV para:

recrutamentosantairia2@gmail.com até 31 de dezembro de 2019

DESPORTO
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Séniores CDOM- PN

Juniores A / S19 Natação

A equipa de Futebol Desportivo Parque
das Nações que compete na A.F. Lisboa
na 3ª divisão está neste momento em 4º
lugar com 10 jogos realizados, 5 vitórias, 4
empates e 1 derrota.

Esta equipa encontra-se em
3º lugar no campeonato da
A.F. Lisboa na 3ª divisão série
2 com 11 jogos realizados, 7
vitórias, 1 empate e 3 derrotas.

Basquetebol
Sénior Masculino
GRÁTIS, VENHAM EXPERIMENTAR, PARTILHEM

Sénior Feminino
Seniores femininas, apesar da derrota um excelente resultado contra
o experiente Estoril Basquete 67-76.

Sénior Formação
Os sub14 tiveram jornada dupla e dupla vitória o que os levou ao 1°
lugar do grupo e por consequência na 3a fase do campeonato subir
ao grupo 4.
Sábado - CDOM 60 - Belenenses 55
Domingo - Alenquer 45 - CDOM 54
Dois jogos com muita intensidade que levou a que os nossos atletas
tivessem muitas perdas de bolas, mas com uma entrega muito grande conseguiram, nos dois jogos, virar o resultado pois ao intervalo
perdiam em ambos os jogos.
Ainda com muitas dificuldades no jogo mais estático foi com o empenho defensivo que conseguiram as duas vitórias.
Parabéns a todos os atletas do grupo.
Informações: geral@cdom.pt
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A Triatleta do CDOM Mariana Mercedes
foi selecionada para o 1.º Controlo de
Treino da FTP que irá realizar-se no
próximo dia 14 de dezembro no Centro
de Alto Rendimento do Jamor.
Este evento pretende aferir os melhores atletas nacionais, de cada escalão, nas disciplinas de Atletismo (de
manhã) e Natação (de tarde).
Com este controlo de treino a
Federação de Triatlo de Portugal (FTP)
pretende conhecer e avaliar um leque
reduzido de atletas dos diferentes
escalões desde os juvenis aos sub-23.
Desejamos muito BOA SORTE à
Mariana Mercedes!

Krav Maga
As aulas de Krav maga situam-se na Rua João
Pinto Ribeiro 103 A, na nossa sede por cima da
secretaria.
Segunda-feira lá vos esperamos. Apareçam!!

Subutteo

Realizou se o Open de Natal em Subutteo no
dia 14 de dezembro no Clube Desportivo dos
Olivais e Moscavide!

Triatlo

No passado domingo a nossa atleta Mariana
Mercedes participou no Triatlo de Leiria, prova
de contrarrelógio e a contar para a Taça de
Portugal, onde alcançou o 8º lugar na geral e 2º
no escalão, sendo este o seu primeiro pódio da
época de triatlo.
Triatlo para crianças
Já pensou inscrever o seu filho nesta modalidade?
Correr, nadar e andar de bicicleta estão entre
os passatempos preferidos da infância!! Porque
não trás o seu filho a experimentar?

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

o pai & filho deseja-lhe
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

Nota Final
Gostava de deixar uma mensagem de Feliz Natal a todos os que estão a ler este artigo, muita
saúde para os mesmos e para as respetivas famílias. O desporto é extremamente importante na
nossa sociedade, deve todos os dias continuar a exercer o seu papel de inclusão social, mantendo
sempre um respeito elevado entre todos os participantes.
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Ninho de Cucos

José Mário Branco
Artista Maior até nos percalços
João Alexandre
Músico e Autor

A

os 77 anos morreu José
Mário Branco, um dos
maiores nomes da música portuguesa.
Nasceu no Porto, numa família pequeno burguesa, como o
próprio muitas vezes referiu.
Foi militante do PCP e pertenceu ao Bloco de Esquerda mas
de ambos acabou por sair. Por
essa razão, também nos dias a
seguir à sua morte, houve quem
tanto reclamasse os seus créditos para algum aproveitamento partidário
como quem usasse as
suas opções políticas
de outros tempos para
tentar
desvalorizar
a obra do criador de
“Mudam-se os tempos
mudam-se as vontades”, “Ser solidário” ou
“FMI”.
Acreditem, José Mário
Branco estava noutra
onda há uns bons 20
anos. Ele gostava de
jantar na “Fábrica”, em
Cacela Velha com a
família e fumar cigarrilhas. Este homem,
por amor à mulher,
começou a gostar de
fado, um estilo que o
irritava em jovem, até
pela conotação do
mesmo com a ditadura e o marialvismo e tornou-se
num dos principais produtores
do género (Camané, Carlos do
Carmo e Kátia Guerreiro).
Muito se escreveu e justamente, nas últimas semanas sobre
o artista, a sua obra e percurso de vida. Por isso optamos
por apresentar neste artigo o
testemunho deixado por José
Mário Branco ao Observatório
da Canção de Protesto sobre
“Grândola, Vila Morena” e um
erro involuntário ocorrido nas
gravações, eventualmente ao
serviço da Canção/Nação.
De José Mário Branco
“Quando, em 1971, José Afonso
chegou a Paris para gravarmos
o que viria a ser o seu álbum
Cantigas do Maio, uma das canções que ele propunha para esse
álbum chamava-se Grândola
Vila Morena. Era uma canção

simples com três quadras —
aparentemente simples como
tantas canções desse cantautor
genial — que, no dizer dele, só
fora cantada uma vez na coletividade a quem a dedicava, a
Sociedade Musical Fraternidade
Operária Grandolense.
Então eu que, embora nascido e crescido no Porto, fora
desde muito jovem marcado
por várias estadias na aldeia de
Peroguarda (Baixo Alentejo),
propus ao Zeca que déssemos
a essa canção a estrutura tradicional do cante alentejano:
a sequência do ponto (solista
inicial), do alto (introdutor de
uma segunda voz mais aguda) e
do coro masculino grave. Além

disso convinha alterar a estrutura da letra acrescentando a
inversão das quadras tão típica
desta forma coral.
Assim foi. Foi decidido apresentá-la com essa forma, sem
acrescentar quaisquer instrumentos para além das vozes.
Porém, influenciado por uma
das imagens mais fortes que eu
guardo de Peroguarda — a imagem dos homens abraçados,
regressando da monda ao fim
da tarde, cantando no regresso
a casa —, também propus que
se ouvissem os passos deles,
no macadame da estrada, ao
ritmo da canção. Passos lentos,
porque a monda cansa. E então
ensinei ao Zeca, ao Fanhais e ao
guitarrista Bóris (Carlos Correia)
como é que os camponeses
faziam esses passos: alternadamente, num claro compasso
quaternário, um pé arrasta-se
e, no tempo seguinte, pousa no

chão — o movimento seguinte
do outro pé completa o quaternário.
Aceite a proposta, pedi ao técnico que, numa dessas noites
— bem tarde, para evitar ruídos parasitas na estrada e nos
campos vizinhos — colocasse 4
microfones em redondo no saibro do jardim do estúdio, que
era no sótão de um palacete
acastelado de uma pequena
aldeia 60 km ao norte de Paris.
Foi preciso encontrar 4 longos
cabos para ligar os microfones
ao estúdio, e outros 4 cabos,
de igual comprimento, para nós
termos, ao gravar, uma referência rítmica nos auscultadores.
Gravado um metrónomo com
o andamento numa
das pistas, às 3 da
manhã de uma dessas noites gravámos os
passos no saibro. Nos
dias seguintes foram
gravadas as vozes — o
Zeca cantando o ponto
e o alto, e o Fanhais, o
Bóris e eu cantando o
coro.
A canção foi assim
incluída no álbum
Cantigas do Maio, e
fez o seu caminho na
comunidade, de ouvido em ouvido, como
todas as canções editadas em disco que
são como filhos que
crescem e vão à sua
vida.
Até que, menos de
três anos depois, soou
a hora da libertação. E
o som que soou nessa hora foi a
Grândola, vila morena.
Um dia, mais tarde, perguntei
ao Otelo Saraiva de Carvalho:
“Porque é que vocês escolheram essa canção para dar o sinal
do 25 de Abril?” E ele respondeu: “Porque é uma canção de
forma tradicional que levantava
menos suspeitas, porque é do
José Afonso e, sobretudo, por
causa daquele som dos passos
em ar de marcha militar…”
Ou seja, na mistura da canção
nós tínhamos cometido algum
erro pois o que para nós eram
passos lentos e arrastados soou
às pessoas com o dobro do
andamento, como se o momento de arrastar o pé fosse mais
um passo! Ou seja, o som do
arrastar do pé não se distingue do som do pousar do pé.
De como um erro tecnológico
determinou o futuro histórico
de uma canção”.

João Calha

Consultor Informático

Consultório Informático

Não se deixe enganar

N

os últimos tempos, os ataques de Phishing através de e-mail e as SMS's fraudulentas não param
de aumentar, sendo cada vez mais profissionais
e com menos falhas completamente evidentes. Estas
SMS's aparecem nos nossos telemóveis sempre associadas a grandes empresas como a Worten, Pingo Doce,
Continente, Millennium, Caixa Geral de Depósitos e por
vezes recebemos as mensagens com o mesmo remetente dessas empresas.
O esquema é quase sempre o mesmo, uma SMS ou um
e-mail com um link para uma página em que nos pedem
dados pessoais ou para descarregarmos um ficheiro que
vem com vírus para o nosso telemóvel ou computador.
Vou deixar-vos aqui algumas dicas para não caírem neste
tipo de fraudes:
u Desconfie sempre de links nas mensagens
Um email, um SMS ou uma notificação nas redes sociais,
cuja origem lhe pareça familiar, pode ter propósitos fraudulentos.
u Desconfie sempre de mensagens que lhe peçam qualquer ação urgente
Nunca responda, não clique nos links nem abra anexos
dessas mensagens.
u Software de proteção
Antivírus, internet security, antispam e firewall sempre
ativas são as melhores ferramentas que devemos ter
sempre instalados e atualizados no nosso posto de trabalho.
u Endereço do site
Quando quiser ir ao site do seu banco opte sempre por
escrever manualmente o endereço e nunca através de
atalhos e favoritos.
u Segurança do site
No momento que está a aceder ao site do seu banco
confirme se o endereço contém “https” em que o “s” se
refere a segurança.
u Dados pessoais
Em momento algum e seja de que forma for, revele os
seus dados pessoais, o seu NIB ou mesmo códigos de
homebanking.
u Emails
Uma das formas mais utilizadas pelos Hackers é o envio
de mails nocivos, por isso mesmo nunca abra emails de
remetentes desconhecidos e anexos suspeitos.
Apesar de os ataques serem cada vez mais sofisticados
existem sempre algumas coisas que devemos duvidar
como os erros ortográficos e um aspeto pouco profissional.
Todos nós nos habituamos a utilizar a internet para realizar as nossas operações bancárias, mas hoje em dia o
“negócio” da burla informática está em todo o lado, de
formas variadas e cada vez mais sofisticado.
Estas são as principais boas práticas que devemos adotar
para evitarmos ao máximo sermos vítimas deste perigo.
Sempre que tiver alguma dúvida, basta enviar um email para:
informaticaconsultorio@gmail.com

Terça a Sexta às 11h e às 14h | Sábados e Domingos às 15h

Informações e Reservas: 213 405 700 - 964 409 036 - 1820 (24h)
PATROCINADORES PRINCIPAIS

PARCEIROS DE MEDIA
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SNS a qualquer hora
Joana Roubaud
Farmacêutica

É dia 24 de dezembro, são 9h da manhã,
falta comprar os últimos presentes, levantar
a encomenda da lampreia de ovos e orientar o bacalhau para mais logo.
A tensão arterial está descontrolada, há
uma tosse que teima em não passar e um
mal-estar generalizado... largo os planos e
vou à urgência? Marco consulta? Mas onde
e quem é que me atende hoje ou nos próximos dias? Já se sabe que nesta altura “pára
tudo”. Isto há-de passar…
A dúvida e a ansiedade instalam-se… Ligo o
122? Parece exagerado… O que fazer?

E

ste dilema soa familiar?
E se pudesse fazer uma
chamada no conforto de
casa e falar com quem sabe?
E se do lado de lá atendesse
um enfermeiro capaz de fazer
as perguntas certas, orientá-lo,
aconselhá-lo sobre as medidas
a tomar e quem sabe encaminhá-lo no próprio dia para uma
consulta?
Isto é o serviço de linha telefónica SNS 24, ainda mais conhecido pelo nome antigo Saúde 24.
No amor e na doença talvez
não, mas pelo menos na doença
a linha 808 24 24 24 está disponível 24 horas por dia, 7 dias

por semana, para as situações
agudas não emergentes. E quais
são elas? Exemplos: dores ligeiras a moderadas, tosse persistente, febre, náuseas e vómitos,
diarreia, alterações da tensão
arterial, choro persistente de
uma criança, comichão ou alterações da pele.
Só vai precisar de se identificar
através do número de utente
(presente no verso do cartão de
cidadão) ou fornecer o número
da pessoa que precisa de auxílio.
Desejando que não tenha que
recorrer a nenhuma das linhas
neste Natal, reserve o 112 para

situações graves ou em que
haja risco de vida como: alterações do estado de consciência, suspeitas de AVC, engasgamento, dificuldade em respirar,
acidentes com feridos, dor no
peito, hemorragias abundantes
ou queimaduras graves.
Se tem receio de ligar desnecessariamente para o número
errado não se apoquente: as
duas linhas estão articuladas,
pelo que facilmente se transmitirá a chamada para o destino
certo.

Boas festas!

SAÚDE

MP

23

Suplementos
interações com a sua saúde
Dra. Sofia Madeira
Médica Interna

C

ostuma tomar algum
suplemento? Hoje em dia
existem inúmeros suplementos comercializados em farmácias, em lojas especializadas
ou mesmo nos supermercados.
Mas afinal, o que é um suplemento? Um suplemento é uma
fonte concentrada de nutrientes ou outras substâncias com
efeitos nutricionais ou fisiológicos. Encontramo-los muitas
vezes sob a forma de cápsulas ou comprimidos e podem
ser suplementos vitamínicos/
minerais, de extratos de plantas
ou de outras substâncias. Não
são considerados medicamentos e por isso a sua venda é
livre, ou seja, não necessitam de
prescrição médica.

Não sendo medicamentos,
pode-se pensar que não têm
nenhuma consequência negativa para a saúde, mas isto não
é verdade. Os suplementos e
produtos naturais, apesar de
não terem um folheto informativo com descrição de efeitos
adversos, continuam a atuar no
nosso organismo. A maioria é
processada no fígado, podendo ser tóxica para o mesmo,
ou ainda impedir que este processe corretamente os medicamentos que se tomam. Ou
seja, pode levar a que os medicamentos que faz diariamente façam muito mais ou muito
menos efeito do que o previsto.
Isto ocorre com medicamentos
tão variados como:

-Pílula anticoncecional, podendo aumentar o risco de uma
gravidez indesejada;
-Anticoagulantes e antiplaquetários, que tornam o sangue
mais “fluído”, podendo aumentar o risco de hemorragias ou de
tromboses;
-Antidepressivos;
-Quimioterapia.
Por não serem medicamentos, não são submetidos a um
controlo tão exigente por parte
das autoridades competentes,
podendo apresentar diferenças na dose entre cápsulas ou
mesmo substâncias contaminantes que não venham discriminadas na lista de ingredientes.
Quanto aos suplementos vita-

mínicos, são úteis quando existe défice de alguma vitamina
e até já lhe pode ter sido recomendado algum. O défice de
vitaminas costuma dar sintomas, pelo que não é necessário
realizar análises de sangue por
rotina se não apresentar queixas. Em populações sem défice destas vitaminas, a suplementação pode trazer problemas. Por exemplo, as vitaminas
antioxidantes, como a Vitamina
A (retinol) e carotenoides, que
inicialmente se pensava poderem prevenir cancro e doenças
cardiovasculares, não mostraram qualquer benefício em pessoas saudáveis e houve até dois
grandes estudos que demonstraram um aumento do cancro

Outsourcing
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Novo Ano, mais prosperidade

Dê um presente a si mesmo
Contacte-nos!

VALE
DESCONTO

10%

do pulmão em fumadores que
tomavam regularmente estes
suplementos. Foi ainda provado
que a vitamina E pode interferir
com medicamentos anticoagulantes, aumentando assim o
risco de hemorragias.
Não é necessário ter medo dos
suplementos se estes forem
bem utilizados. Evite tomar
produtos recomendados por
outras pessoas ou que não
lhe foram receitados pelo seu
médico. Sempre que estiver a
tomar qualquer suplemento
ou produto natural de venda
livre, não se esqueça de informar o seu médico. Ninguém
melhor que ele para o informar
das interações possíveis e dos
diversos riscos.

Consultoria

para novos contratos anuais durante o ano 2020

oficinafiscal.geral@gmail.com

219 432 121
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#FelizesAajudarQuemMaisPrecisa

Continuamos a nossa missão de apoiar a Casa Acreditar de Lisboa. Pode contribuir com colheres
de sobremesa (em inox); produtos de higiene pessoal (gel de banho, shampoo e pasta de dentes)
e produtos alimentares (atum, arroz, massas, sal, leite, papas infantis e farinha). Junte-se a nós até
30 de dezembro para ajudar quem mais precisa. Obrigado a todos os Pais Natal.
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