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Clube do Palco
Existe desde 2012 e iniciou timidamente com quatro
alunos. Hoje, o CLUBE DO PALCO é a Companhia de
Teatro InfantoJuvenil, residente no Centro Cultural
de Moscavide, que apresenta regularmente espetáculos Musicais para o público em geral e para as
escolas.
Págs. 8 e 9

Obras nas escolas da
Portela
Um ano depois de ter sido criada, petição “Pela realização urgente de obras estruturais no Agrupamento
de Escolas da Portela e Moscavide” foi debatida em
plenário. Comunidade escolar com “esperança numa
solução efetiva”.
Pág. 7

Novo Hotel na Portela
A 8 de janeiro foi iniciada a segunda unidade hoteleira do Grupo B&B Hotels em Portugal, que irá ocupar anteriores instalações industriais, localizadas na
Portela.
Pág. 3

2.ª EDIÇÃO DECORREU NO JARDIM PÚBLICO DE MOSCAVIDE

MOSCAVIDE COBERTO DE

CHOCOLATE

Um evento que junta miúdos e graúdos para aqueles que são os dias mais doces da freguesia e que
este ano contou com 30 comerciantes e cerca de 5 mil pessoas nos 4 dias.
Págs. 12 e 13
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EDITORIAL

Quero ir ao
Seminário!
Filipe Esménio

Cristina Fialho

Diretor

Chefe de Redação

D

Ficha Técnica

ou muito valor a
poder viver na
Portela.
Da maneira como estão as
rendas e os despejos para
dar lugar aos Airbnb’s, ter
um T1+1 é um luxo.
Ainda temos vizinhos que
nos guardam as cartas
registadas quando não
estamos em casa, que
nos emprestam um pacote de açúcar quando não
fomos às compras a horas
e que nos dão uma ilusão

de família emprestada
no prédio, num combate inconsciente ao isolamento dos dias demasiado atarefados e da anonimidade da vida urbana.
Tenho saudades do seminário. Agradeço todos os
espaços verdes, esplanadas e parques mas nada
me enche as medidas
como a gruta do gorila
ou os labirintos de arbustos daqueles jardins. Ir à
catequese era uma festa.

No outono pela passerella
crocante de folhas secas
e no tempo mais quente
podíamos ficar mais um
bocadinho a brincar.
Também aprecio a nossa
igreja, que considero
tranquila, mas não tem
mitos de criaturas notívagas a assombrar os seminaristas, não tem muros
cravados de vidros numa
versão moderna de uma
história encantada e tudo
isso daqui a pouco se

perde, quando a maioria
de nós se esquecer dos
jardins da antiga Quinta
do Cabeço.
Aproveitando o mood
da nostalgia dos tempos
não vividos deixo aqui a
minha vontade e apelo a
quem de direito: reabram
o Seminário dos Olivais,
nem que seja um evento
único, para matar saudades!
Quem está comigo?
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Mel de Cicuta
Dentro de nós
Comprei uma guitarra. De seis cordas,
semiacústica.
Não. Não sei tocar.
Na verdade, já não toco nenhum instrumento
há mais de 30 anos.
Sempre gostei da guitarra, mas nunca aprendi.
O momento inspirador foi quando os meus
filhos estavam a fazer desenhos nas suas folhas
e desafiaram o avô, meu sogro, para os acompanhar. Ele respondeu - «Não tenho jeito».
A Alice de imediato disse - «Anda avô, tenta!
Se treinares muito vais desenhar melhor». E o
Joaquim, com três anos disse de seguida «se
ficar mal, não faz mal, se ficar bem, não faz
mal».
Achei que era a altura de comprar a guitarra.
De sair do tal «espaço de conforto», de arranjar mesmo maneira de fazer qualquer coisa de
diferente e que me faça ter outro olhar.
Não. Não tenho esperança de vir a saber tocar
bem. Mas uma coisa aprendi. Se não treinar
não melhoro e se tocar bem ou mal, não faz
mal. Os que me amam continuarão a amar, e
os que não amam continuarão a não amar.
É quase sempre assim na nossa vida. Fazemos
escolhas baseadas no nosso espaço de conforto e recusamos muitos desafios, por isto e por
aquilo. Mas a revolução possível é dentro de
nós. É a tal que funciona. A que nos pode dar
outro olhar, outros horizontes. A que pode ser
feita todos os dias e em qualquer momento.
Mas da qual passamos o tempo a fugir mas,
para a qual estamos sempre a tempo.
Nós sabemos que não há realidades eternas,
Nietzsche avisou-nos, mas não sabíamos que
as coisas iam passar a ser diferentes a um
ritmo alucinante, os empregos não são para
a vida, os casamentos não são para a vida, as
casas não são para a vida, os valores éticos não
são para a vida e vivemos a angústia da dúvida,
da incerteza, da massificação do vazio.
Pais que pressionam filhos para estudarem
compulsivamente em nome de um futuro que
ninguém sabe se vai existir, pessoas que veem
com os seus olhos e julgam outros cujas realidades completas desconhecem, sociedades
que condenam pessoas na praça pública com
uma linha que leram num qualquer jornal tão
mau quanto este.
Dentro de nós está a resposta. Para quase
tudo.
Se nos melhorarmos, já muda tudo o que nos
rodeia, para melhor.
E eu tenho tanto a melhorar no que toca ao
tocar guitarra!
PS: Este artigo é estupidamente escrito com o novo
acordo ortográfico.
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Novo Hotel na
Portela

Fonte: CM Loures

A 8 de janeiro foi iniciada a segunda unidade hoteleira do Grupo
B&B Hotels em Portugal, que irá ocupar anteriores instalações
industriais, localizadas na Portela.

CRISTINA FIALHO

L

ocalizado na antiga zona
industrial da Triumph,
está a ser construída a
nova unidade hoteleira da
cadeia francesa B&B Hotels.
O B&B Hotel Lisbon Airport é
um projeto com um valor de
obra de 7,8 milhões de euros,
o que representa um investimento global de 15 milhões
de euros e estima-se que a
execução do mesmo demorará cerca de 16 meses.
O lançamento da primeira
pedra ficou a cargo do presidente da Câmara Municipal de
Loures, Bernardino Soares, do
CEO do Grupo Casais (responsável pela execução) António
Carlos Rodrigues, e do CEO
da B&B Hotels para Portugal
e Espanha, Jairo González. Na
cerimónia participou ainda
o vereador da Câmara de
Loures, Tiago Matias.
Na
ocasião,
Bernardino
Soares salientou que este
projeto hoteleiro “representa
um importante investimento
para o Município, numa área
em que queremos potenciar

o turismo”. O autarca referiu também que o projeto do
novo hotel se insere na qualificação económica e urbanística daquela área do concelho
de Loures que, em tempos,
“teve outras funções ligadas
ao setor industrial”. Desta
forma, “procuramos aproximar a nossa capacidade de
resposta ao trabalho benéfico para a requalificação do
território”, concluiu o presidente da Câmara de Loures,
reiterando que Loures “é um
concelho amigável para os
investidores”.
Jairo González revelou alguns
aspetos que este novo projeto
hoteleiro apresenta, dos quais
se destaca o prazo de execução da obra, para o qual vai
contribuir “o trabalho rápido
da Casais” e o facto de ser
a primeira unidade hoteleira do grupo a ser construída
de raiz em Portugal e apresentar-se-á como um Bed
and Breakfast de três estrelas, com capacidade para 188
quartos.

ALUGUER DE BOX

Nova
Gerência
Novo
Conceito
Fabrico Próprio
Pão sem Fermento

(uso da "Massa Madre" 12 Horas de descanso)

Rua dos Escritores
Em excelentes condições
Dá para qualquer veículo

Pão de Alfarim
Pastelaria
Restaurante

Trata

967 666 378

Avenida de Moscavide nº11 a - Moscavide, Lisboa, Portugal| Tel.: 21 944 7611
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Autarquias locais sem novas
competências
A Câmara Municipal de Loures aprovou, no dia 16 de janeiro,
em reunião ordinária, a não assunção, no ano de 2019, das
novas competências previstas na Lei n.º 50/2018, de 16 de
agosto, que determina a transferência de competências para
as autarquias locais e para as entidades intermunicipais.

A

Câmara Municipal de Loures
aprovou a proposta a submeter à Assembleia Municipal
relativa à não assunção, no corrente ano, das novas competências
previstas nos seguintes domínios:
promoção turística, vias de comunicação, justiça, projetos financiados por fundos europeus e programas de captação de investimento,
bombeiros voluntários, estruturas
de atendimento ao cidadão, habitação, estacionamento público, entre
outros. Já em setembro de 2018, o
Município de Loures havia manifestado a necessidade de se proceder a
uma correta avaliação e preparação
da receção das referidas competências, ao longo do ano de 2019, bem
como de se conhecer e analisar em
detalhe os decretos-lei setoriais e os

contratos de prestação de serviços a
serem transferidos, de modo a que
possa proceder à preparação dos
serviços municipais para acomodar
as novas funções, e reorganizar os
fluxos financeiros correspondentes
às novas competências e aos recursos humanos, tendo enviado este
seu entendimento à Direção-Geral
das Autarquias Locais (DGAL).
A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, prevê a transferência de competências para as autarquias locais,
em áreas tão importantes como a
educação e a saúde, entre outras,
que envolvem a aceitação de um
conjunto de competências bastante
alargado, mas também a integração
de várias centenas de trabalhadores
na estrutura municipal.

MP

BREVES

ADMISSÃO
DE MONITORES
FÉRIAS DE VERÃO 2019

Meses de Julho e Agosto
Início das Inscrições a 4 de Fevereiro até 19 de Abril
Entre os 18 e os 35 anos
Documentos Necessários
Curriculum Vitae
Fotocópia de Documento Identificativo
Foto Tipo Passe
Registo Criminal (em caso da candidatura ser aceite)
Declaração de Não Dívida Segurança Social e Finanças

5

VISITA GUIADA ESTUFA
FRIA DE LISBOA
R

ealizou-se, nos dias 29 e 30
de janeiro, o passeio sénior
no âmbito do programa de
Envelhecimento Ativo e Saudável da
Junta de Freguesia de Moscavide e
Portela, com a visita à Estufa Fria de
Lisboa.
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Festival Dance’Kids
O

Ricardo Andrade

Comissário de Bordo

O que faz a diferença...
Nestas linhas de março resolvi deixar a quem
ainda vai tendo paciência para lê-las, algumas
reflexões sobre algo que todos os dias acontece
a toda a gente ou pelo menos a alguém... mudança!! Vivemos, cada vez mais, a nossa vida a uma
velocidade estonteante. Passamos pelos dias
sem nos apercebermos muitas vezes do ritmo
acelerado a que vivemos. Somos confrontados,
dia após dia, com alterações nos nossos mundos.
A sociedade, outrora estável e estabilizada, é hoje
algo em permanente e rápida mudança. As instituições, a economia, o sistema político ou as próprias pessoas não são agora o que eram ontem
e não serão, por certo, amanhã o mesmo que
temos vindo a conhecer e que tomámos sempre
como normal.
Se é óbvio que a mudança faz parte da vida, também acredito, como referi, que estamos perante
tempos em que a mesma se processa de forma
bem mais célere do que aquilo a que estávamos
acostumados, especialmente numa sociedade
portuguesa e lourense, bastante acomodada e
nem sempre muito recetiva a novas realidades
que possam abalar o seu mundo.
Novas tecnologias, novas realidades sociais,
novas mentalidades, novas formas de encarar a
vida e até mesmo novas organizações e modos
de intervir na sociedade. Novidades que são
sinónimo de tempos de mudança que aí vêm.
No panorama político internacional, há algum
tempo que temos vindo a assistir a fenómenos
que são não apenas um reflexo mas também a
prova de um padrão de mudança ao qual não
podemos ficar indiferentes sob pena de não nos
conseguirmos adaptar e de não contribuirmos
para uma evolução do mundo.
Também em Portugal têm surgido, recentemente,diversas novas manifestações de vontades e
de formas de encarar a política às quais Loures
não pode ficar indiferente nem esperar que nos
passem ao lado. Porque não podemos ter um
discurso de que Loures deve estar na vanguarda
e que deve ser um exemplo de modernidade e
negar fenómenos evolutivos e de mudança.
Porque não podemos, em Loures, fingir que o
resto do mundo não existe nem sermos negativamente reativos para com a mudança.
Porque o melhor a fazer para sermos proativos
de uma forma construtiva é termos a capacidade
de entender os novos fenómenos que surjam e
procurar que os mesmos não sigam um rumo
destrutivo do que realmente interessa... o bem do
nosso Concelho... o bem do nosso país... o bem
da nossa sociedade... o bem de todos.
Sem nunca perder o norte e sem nunca esquecer de que as pessoas são o que na vida faz a
diferença.

Festival Dance’Kids é o
1º Festival de Dança dirigido aos mais pequenos
(até aos 12 anos de idade!) Sendo
eles a próxima geração de bailarinos. Este Festival surge com o
intuito de mostrar que os nossos
pequenos bailarinos são grandes
em palco! Primeira atuação da
AMP Dança. Para além da apresentação coreográfica, o Festival
Dance’Kids tem o objetivo de trocar ideias/estilos e principalmente divertir as nossas crianças. No
fim desta sessão será selecionada a melhor coreografia de cada
categoria. Realiza-se no dia 16 de
Março, no Auditório São João de
Brito e tem um custo de entrada
de 5 euros para todos os familiares e amigos que queiram ver
este espetáculo de dança dedicado aos nossos pequenos bailarinos. Podem reservar bilhetes
através do nosso e-mail (amportelajazz@gmail.com), pelos contactos telefónicos nº 963136069 /
nº92605301.

Mão Fraterna
Celebração de protocolo

A

Junta de Freguesia de
Moscavide e Portela celebrou no dia 7 de janeiro de 2019, conjuntamente com a
Associação Mão Fraterna um protocolo que visa a implementação
de aulas de informática para os

seniores, workshops diversos (nutricionista, economia, gestão, entre
outros temas) no âmbito do projeto “ENVELHECIMENTO ATIVO E
SAUDÁVEL” da Junta de Freguesia,
assim como o preenchimento do
IRS à população e no âmbito da

educação a realização de palestras e
workshops aos alunos do secundário. Com este protocolo a Junta de
Freguesia consegue assegurar mais
um conjunto de respostas à população nos vários projetos implementados para a nossa população.
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Petição das escolas chega à
Assembleia da República
Um ano depois de ter sido criada, petição “Pela realização urgente de obras estruturais no Agrupamento de Escolas da Portela e Moscavide”
foi debatida em plenário. Vários partidos apresentaram projetos de resolução, tendo dois deles sido já aprovados. Comunidade escolar com
“esperança numa solução efetiva”.

A

petição “Pela realização
urgente de obras estruturais no Agrupamento de
Escolas da Portela e Moscavide”
foi debatida em plenário da
Assembleia da República no
passado dia 31 de janeiro. No
debate, foram aprovados dois
projetos de resolução, do partido ecologista Os Verdes, para
a realização de obras estruturais nas escolas EB 2,3 Gaspar
Correia e Secundária da Portela
(Arco-Íris). O Bloco de Esquerda
também deu entrada com um
projeto de resolução para que
as tão necessárias obras daqueles equipamentos escolares
sejam efetivamente calendarizadas e realizadas.
Os projetos de resolução apresentados no debate da petição
foram aprovados com a abstenção do Partido Socialista e
com os votos a favor das restantes bancadas: PSD, Bloco
de Esquerda, CDS, PAN e CDU.
Cabe agora ao ministro da

Educação a iniciativa da orçamentação, calendarização e
execução das obras.

Muita esperança numa
solução efetiva
Um grupo de representantes dos peticionários, incluindo membros da direção do
Agrupamento
de
Escolas
de Moscavide e Portela, da
Associação de Estudantes da
Escola Secundária da Portela
e das associações de pais da
Gaspar Correia e da Arco-Íris,
foi convidado a assistir ao debate nas galerias do Parlamento.
À entrada para o hemiciclo, a
esperança numa solução efetiva era o denominador comum.
“Há projetos de resolução que
deram entrada por parte de
vários partidos, por isso, temos
bastante esperança que possam ser aprovados e que a tutela opte por não ignorar a vonta-

de de vários milhares de cidadãos e cidadãs”, apontou ao NL,
André Julião, responsável pela
petição. “São quase cinco mil
assinaturas e não acreditamos
que o ministro possa ser tão
insensível ao ponto de ignorar
uma iniciativa cidadã de toda
uma comunidade escolar, que
inclui encarregados de educação, professores, funcionários, alunos e toda a população
envolvente”, adiantou André
Julião.
Carla Travessa, representante da Associação de Pais e
Encarregados de Educação da
Escola Secundária da Portela Arco Íris, sustentou, por sua vez,
ser extremamente importante a
realização de obras urgentes,
porque “os nossos alunos não
podem mais ter aulas com frio
e ter de levar mantas e luvas
para a sala de aula” nem “correr
o risco de inalar os sedimentos de amianto que diariamente se libertam do fibrocimento

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

+351 219 456 514

degradado das coberturas”.
Por seu turno, Rita Sarrico, antiga aluna da mesma escola e
uma das primeiras peticionárias, avançou que “os problemas
já existem há muitos anos e que
está na altura de os solucionar
de vez, pelo que o sr. ministro
deve escutar a voz de quem
diariamente constrói a escola
pública com o seu empenho e
dedicação”.

Uma causa de toda
a comunidade
A petição “Pela realização
urgente de obras estruturais
no Agrupamento de Escolas da
Portela e Moscavide” foi lançada em fevereiro de 2018 para
tentar chamar a atenção para
vários problemas estruturais nas
escolas EB 2,3 Gaspar Correia e
Secundária da Portela que prejudicam a tarefa de ensinar a
aprender com sucesso.

Após reunir mais de 4.500 assinaturas, a petição fez o seu
caminho e teve o seu epílogo
no passado dia 31. Não sem
antes ter já tido alguns resultados, nomeadamente a renovação total dos balneários e da
cobertura do ginásio da EB 2,3
Gaspar Correia, obra finalizada
no mês passado.
“Também tivemos a notícia de que vão haver obras
de reparação do Pavilhão F,
na Escola Secundária, pelo
que esta iniciativa já valeu a
pena”, defende Marina Simão,
diretora do Agrupamento de
Escolas de Moscavide e Portela.
“Esperemos que, com a aprovação dos projetos de resolução, as obras de fundo possam
finalmente ser uma realidade e
fazer jus à dedicação e empenho dos nossos professores,
funcionários e alunos”, acrescenta a diretora.

www ficcoes
www.ficcoesmedia.pt

geral@ficcoesmedia.pt

Ficcoes Média

8

MP

LAZER

CLUBE DO PALCO

Quando acred
José Luís Nunes Martins
Investigador

Existe desde 2012 e iniciou timidamente com quatro alunos. Hoje, o CLUBE DO PALCO é
a Companhia de Teatro InfantoJuvenil, residente no Centro Cultural de Moscavide, que
apresenta regularmente espetáculos Musicais para o público em geral e para as escolas.
Sobre o
CLUBE DO PALCO

Porque não amamos até ao fim?
Há cada vez mais pessoas idosas a viver sozinhas
e isoladas. A sua solidão, porque não é escolhida,
é uma condenação dos outros e da sua própria
família. Alguns aceitam-na como condição quase
natural da sua idade e pela determinação que têm
em não ser peso para ninguém, menos ainda para
aqueles que amam.
Mas será que o amor é só para os tempos bons?
Quantos destes homens e mulheres, que hoje
vivem abandonados, colocaram todas as suas
forças ao serviço dos seus filhos sem olhar aos
sofrimentos e sacrifícios que a sua dedicação lhes
exigia. Filhos esses que, agora, os preferem longe.
Em outubro de 2018, foram sinalizadas 45.563
pessoas idosas a viver sozinhas ou isoladas em
Portugal. Um número assustador pelo que revela,
não dessas pessoas, mas dos outros que deviam
combater esta realidade em vez de a ignorarem.
No inverno, chegam aos nossos hospitais muitos
idosos desnutridos e em hipotermia. Tristes, muito
tristes. Pior, estão resignados a esta condição de
desconsolo. Por isso, agradecem cada sorriso e
minuto de atenção... como se sentissem que não
os merecem.
A fome, o frio, a tristeza e a solidão são problemas cuja solução se conhece e pode ser aplicada,
melhor ou pior, por quase todos nós. A doença pior
é a que faz com que quase todos nós fiquemos
indiferentes, que nos recusemos a dar apoio, familiar e institucional.
Alguns lares de idosos parecem cemitérios de
vivos... talvez até com menos visitas. Que diz isso
de nós?
Preservamos as nossas crianças de conviver com
os idosos, como se a velhice fosse contagiosa.
Talvez com medo de que as crianças nos peçam
depois para haver mais encontros daqueles. Até
porque os velhos têm tempo e paciência para
as crianças, e isso aborrece-nos, porque nós não
temos.
O que é preciso para que mudemos esta nossa
forma de pensar? Será necessário chegarmos nós
a velhos para o perceber? Talvez, então, seja justo
que soframos o mesmo ou pior. Até porque estes,
no seu tempo, não abandonaram os seus.
Se garantimos, e bem, aos reclusos dos estabelecimentos prisionais refeições quentes e acompanhamento permanente de saúde, por que razão
não o conseguimos assegurar aos nossos velhos?
Dizemos que amamos, mas amar é amar até ao
fim. Aconteça o que acontecer.
A maioria de nós afirma com convicção que ama,
mas será isso verdade? Afinal, se um amor acaba é
porque nunca chegou a existir.
Mais valia que assumíssemos que não somos nem
capazes nem dignos de amar.

E

m união protocolar com a Junta
de Freguesia de Moscavide e
Portela, o CLUBE DO PALCO,
hoje elevado a Associação Cultural
Sem Fins Lucrativos, está também
presente nas AECs (Atividades de
Enriquecimento Curricular), com professores especializados colocados
nas escolas básicas da Freguesia de
Moscavide e Portela, assim como nas
escolas da Bobadela.
Nas pausas letivas, o CLUBE DO PALCO
realiza também Workshops temáticos
nas escolas e nos Jardins de Infância.

Como surgiu e a quem
se destina
Segundo a Professora Vera Ferreira,
este projeto nasceu “da sua vontade
de trabalhar com crianças e jovens e
com eles criar arte e provocar emoções, descobrindo os talentos artísticos que existem na nossa freguesia e
arredores”.
O CLUBE DO PALCO destina-se “aquelas crianças e jovens que sempre se
imaginaram a atuar num palco, a vestir uma roupa especial, a usar uma
maquilhagem, uma peruca ou um
adereço que o/a transforma noutra
pessoa”. Mas não só… Pois o objetivo destas aulas passa por “explorar potencialidades e competências
essenciais para o desenvolvimento do
caráter, desempenho e sucesso profissional e social, no dia a dia futuro da
criança”. Uma lista quase infindável de
benefícios mas que, segundo a professora Vera Ferreira, se destacam na
“auto-estima e confiança em si próprio! Ou não fosse o lema deste clube
“Quando acreditas, há um milagre!”
Qualquer pessoa dos 4 aos 18 anos
pode frequentar o clube, para isso
basta inscrever-se em qualquer altura
do ano. De realçar, que há a possibilidade de usufruir de uma aula experimental grátis. As aulas para a Classe
dos InfantoJuvenis (dos 9 aos 18 anos)
acontecem todas as quintas e sextasfeiras das 18h às 19h, no grande auditório. Para a Classe dos Juniores (dos 4
aos 8 anos), as aulas são às sextas-feiras das 18h às 19h, na Sala Multiusos.
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ditas, há um milagre!
Peça em exibição
Neste momento, em exibição encontra-se o Musical “As
Aventuras de Annie”. Conta com
um elenco de 32 jovens em palco,
com idades compreendidas entre

os 6 e os 16 anos. Em abril, o CLUBE
DO PALCO realizará várias sessões
para as escolas básicas da freguesia. “Estamos neste momento a
preparar um espetáculo musical, a
pedido da Junta de Freguesia de
Moscavide e Portela.

O espetáculo, com cerca de trinta
minutos, será inserido no âmbito
das comemorações do 25 de Abril
e terá lugar no Centro Cultural de
Moscavide, no dia 24 de abril pelas
21h, com entrada livre”, acrescenta
Vera Ferreira.

Contactos
Para saber mais informações sobre as aulas ou reservar bilhetes para assistir aos espetáculos basta deslocarse ao Centro Cultural de Moscavide nos horários das aulas, contactar por telefone para o número 917551443
ou visitar o link www.facebook.com/clubedopalco.
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Carnaval 2019
DESFILE DE CARNAVAL
Ano Internacional das Línguas
Indígenas

28 FEV. - 15h/18h
PARTICIPAÇÃO
Creches, Escolas, Centro de Dia,
Centro Paroquial e Curpim.

PERCURSO
Saída do Jardim Público de
Moscavide, Rua Artur Ferreira
da Silva, Av. de Moscavide,
Rua 25 de Abril, Rua Salvador
Allende e regresso realizando o
percurso inverso.

TEMÁTICA
Ano Internacional das Línguas
Indígenas

LAZER

PORQUE É IMPORTANTE
ESTA TEMÁTICA?

A

grande maioria das línguas
indígenas, faladas sobretudo por povos indígenas, continuarão a desaparecer num ritmo
alarmante e com elas perde-se não
só uma ferramenta de educação,
comunicação, integração social, mas
também a história, as tradições e a
memória associadas a estes povos e
a riqueza da diversidade linguística
fica comprometida. Como em muitas
outras matérias – o todo é bem mais
do que apenas a soma das partes.

CURIOSIDADE
Atualmente, existem por volta de 6 a
7 mil línguas no mundo. Cerca de 97%
da população mundial fala somente 4%
dessas línguas, e somente 3% das pessoas do mundo falam 96% de todas as
línguas existentes.

MP

SOCIAL

Apoio
aos Bombeiros

Corporações de Bombeiros de Camarate, Moscavide e Portela recebem um adiantamento de 7500€ cada uma.

N

o dia 30 de janeiro, foram celebrados, em reunião de câmara,
vários protocolos com as associações de bombeiros do concelho, que
preveem um acréscimo no apoio financeiro de mais de 55 mil euros face a
2018. Desta forma, a Câmara Municipal
de Loures irá disponibilizar um montante total de 906 498 euros às corporações
de bombeiros do concelho, o que significa um acréscimo de 30 mil euros em
relação ao ano anterior. O Protocolo de
Apoio ao Associativismo e Voluntariado
em Bombeiros (PAAVB) abrangerá as

seguintes corporações de bombeiros:
Bucelas, Fanhões e Zambujal, com um
acréscimo de cinco mil euros em cada
uma; e Camarate, Moscavide e Portela,
com um aditamento de sete mil e quinhentos euros em cada uma. Também
foi aprovada a manutenção de Grupos
de Intervenção Permanente (GIPE’s)
nas sete corporações de bombeiros
do Município, que atuarão em todo o
território, podendo, em situações de
emergência, atuar nos concelhos limítrofes, dando conhecimento ao Serviço
de Proteção Civil de Loures.

Junta cuida dos
mais frágeis
A

Junta de Freguesia de Moscavide
e Portela fornece a quem precise
produtos de apoio aos cuidados
de saúde, tais como: camas articuladas, cadeiras de rodas, canadianas, etc.

Apela ainda para que a comunidade faça
doações destes mesmos produtos caso
os tenha em sua posse e deixem de ser
necessários. Estes produtos podem ser
requisitados na junta de freguesia.
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Moscavide Coberto de
A 2ª edição da Festa do Chocolate e Doçaria de Moscavide regressou à freguesia. Durante quatro dias, de 14 a 17 de fevereiro, o Jardim de
Moscavide foi palco de muita animação e, sobretudo, de muitos doces.

B

ombocas, crepes, bombons, tabletes, waffles,
bolos e chocolate quente.
Uma variedade infinita do cacau
para os mais gulosos desfrutarem. No largo do jardim encontrava-se uma estátua de chocolate e vários animadores de rua,
palhaços, andas e malabares que
alegraram o espaço. Um ambiente de total festa ainda com o
momento musical dos Orduett e
do Fernando ShowMan.

Um evento de sucesso
Com entrada gratuita, esta é uma
iniciativa organizada pela Junta
de Freguesia de Moscavide e
Portela que proporciona a todos
quatro dias de muita festa.
Este ano o evento juntou
três dezenas de comerciantes e cerca de 5 mil visitantes. Eventos que são importantes para a freguesia, como nos
explica o Presidente da Junta

de Freguesia de Moscavide e
Portela, Ricardo Lima.
“Estas iniciativas são fundamentais para a Junta de Freguesia,
desde logo porque juntam as
pessoas num espírito de comunidade, espírito esse que privilegiamos”, começa por explicar
Ricardo Lima.
“A ‘cidade’ não deve ser um
espaço de desconhecidos. E
que melhor local para juntar as
pessoas que o espaço público.

Para nós, a cidade somos todos”,
acrescenta.
De salientar que estas iniciativas
são bastante relevantes para o
contexto económico “pela capacidade de gerar mais consumo
para os pequenos negócios e
permitir um maior conhecimento dos produtos que se comercializam na ou a partir da freguesia”.
A Festa do Chocolate e Doçaria
de Moscavide pretende que a

freguesia “integre o circuito de
eventos na Área Metropolitana
de Lisboa, assumindo assim um
papel central e relevante nesse
contexto”, refere o Presidente
da Junta.

Comércio
Uma iniciativa “positiva” como
refere João Cardoso, de 32
anos, gerente do “Maravilhas
da Rutte Sophia”. Presente

MP
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e Chocolate

Opinião de Ricardo Lima
1.
Este ano houve novas ofertas e uma diversificação das experiências que propomos a quem nos visita.
A inovação centra-se na possibilidade dos visitantes poderem continuar a desfrutar dos sabores, espaços e atividades
que na 1ª edição cativaram as atenções e juntarem mais
experiências que nesta edição apresentamos.
em feiras um pouco por todo
o país, esta não é a primeira
vez que a firma marca presença neste evento, onde disponibilizam aos visitantes os
seus cones e espetadas de
morangos com chocolate.
De volta para a 2ªedição da
festa, o balanço é bom e elogios ao espaço não faltam. “É
um recinto agradável e bonito, com bastantes casais e
crianças”.
Também presente pela segunda vez, encontra-se o espaço
BOM2. Para a Sócia Catarina
Lourenço, de 25 anos, esta é
uma iniciativa boa, tendo em
conta que trabalham especialmente com chocolate.
“A nossa especialidade são os
waffles no palito, são recheados e depois levam o topping
por fora, fáceis para comer
em andamento. Depois temos
os crepes tradicionais, mini
-panquecas e espetadas de
fruta. O chocolate costuma ser muito bom para nós.
Quanto ao evento, por agora
está calminho, mas costuma

correr muito bem, desde que
o tempo também ajude”.
Mas também foram vários os
comerciantes que se estrearam na festa. Vindo da margem sul, António Pinto, de 60
anos, Proprietário do espaço
Tasquinhas das Caipirinhas,
afirma que este é um evento
importante para a população.
Com várias bebidas em exposição, nomeadamente a ginjinha para servir em copo de
chocolate, este poderá ser um
evento para repetir.
Também pela primeira vez
nesta iniciativa, encontrase o espaço
Boutique do
Chocolate e Ginja d'Óbidos.
Vindo de Óbidos, João Simão,
de 68 anos, funcionário da
firma, não poupa elogios à
organização. Porém, quanto
às vendas, já é outra conversa.
“Temos bombocas com 12
sabores diferentes.
A organização está boa, está
tudo muito bem montado,
estruturado e limpo. Porém,
não há é público para comprar”, afirma.

Visitantes
Foram cerca de 5 mil os que visitaram o recinto. Inúmeras pessoas da freguesia mas não só.
Foram muitos os que vieram de
outros locais propositadamente
para este evento.
Andreia Fortunato, de 39 anos
veio do Braço de Prata, a convite
de uma amiga para a festa.
“Já tinha vindo o ano passado
e este ano vim com uma amiga
minha que mora aqui perto.
Estou a gostar muito. Chegámos
há poucos minutos e já estou a
beber chocolate quente”. Uma
iniciativa que considera importante “para chamar a população”.
Opinião partilhada pela amiga
Sandrina Machado, de 34 anos,
residente em Moscavide, que
sublinha a “ajuda na dinamização
e a animação que dá à freguesia”.
Um evento que junta miúdos
e graúdos para aquele que é o
evento mais doce da freguesia.
“Esse é o maior sucesso de todos,
estarmos todos juntos, felizes
e com orgulho no que somos”,
remata Ricardo Lima.

2.
Estas iniciativas são fundamentais para a Junta de Freguesia,
desde logo porque juntam as pessoas num espírito de
comunidade, espírito esse que privilegiamos. A "cidade" não
deve ser um espaço de desconhecidos e que melhor local
para juntar as pessoas que o espaço público. Para nós a
cidade somos todos.
Mas estas iniciativas são também relevantes no contexto
económico, pela capacidade de gerar mais consumo para os
pequenos negócios, e permitir um maior conhecimento dos
produtos que se comercializam na ou a partir da freguesia.
Importa dizer que esta iniciativa insere-se numa agenda
mais vasta e que pretende que Moscavide e Portela integre
o circuito de eventos na Área Metropolitana de Lisboa, assumindo assim um papel central e relevante nesse contexto.
As dezenas de comerciantes e nós esperamos que o número
de visitantes cresça e se possível duplique quando comparado com a edição anterior. Em primeiro lugar pela qualidade
dos produtos e dos momentos de animação. Em 2º lugar
porque a 1º edição foi um sucesso enorme e isso fez com
que se passasse palavra e que as pessoas que não vieram
nessa altura, tenham a vontade de vir este ano. Por último,
porque se readquiriu o gosto por participar nestes eventos.
As pessoas gostam de partilhar estes momentos e por isso
tomam a iniciativa de vir.
Esse é o maior sucesso de todos, estarmos todos juntos,
felizes e com orgulho no que somos.
3.
30 comerciantes e cerca de 5 mil pessoas nos 4 dias.
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Ninho de Cucos

Jessica Pratt

num mar de tranquilidade
João Alexandre

J

Consultor Informático

Consultório Informático

Músico e Autor

essica Pratt é uma cantora e compositora
americana, nascida em
Los Angeles, Califórnia, no
ano de 1987, frequentemente associada ao movimento
folk.
Criada pela mãe, que cedo
lhe deu a conhecer artistas
como Tim Buckley, X e Gun
Club, aprendeu a tocar viola
aos 15 anos e aos 16 gravou os
seus primeiros temas.
O álbum de estreia autointitulado, foi lançado em 2012
pela editora Birth Records.
Produzido por Craig Gotsill,
este trabalho apresenta as
músicas que foram originalmente gravadas em 2007 em
fita analógica.
Os primeiros 500 exemplares esgotaram em menos de
duas semanas e a imprensa
deu-lhe um destaque pouco
habitual para um artista em
lançamento.
Em outubro de 2014, Pratt

João Calha

anunciou o seu segundo
álbum, “On Your Own Love
Again”, lançado efetivamente em 2015 e aclamado pela
crítica em geral. No entanto,
por esta altura, a artista sentia-se incomodada com as
comparações a Joan Baez,
demonstrando alguma relutância no rótulo de música
folk ou freak-folk e apesar da
paixão por muitos dos artistas dessa linhagem.
“Quiet Signs”, é o trabalho
que motiva este artigo.
O 3º longa-duração da
compositora, agora com o
selo da City Slang, editora
de nomes como Caribou
ou Tindersticks, é, digamos
assim, o primeiro a ser gravado num estúdio decente
e o resultado é claramente
percetível.
“Quiet Signs” foi escrito em
Los Angeles, gravado em
Nova Iorque e contou com
produção de Al Carlson.

As nove músicas deste trabalho editado no corrente mês,
seguem o seu próprio percurso, começando por vezes
com um simples arranjo
acústico antes de desembocarem num qualquer devaneio instrumental. Em “Fare
Thee Well”, por exemplo, o
dedilhado soft de Jessica
Pratt e um orgão de tubos
dão lugar a um extravagante
solo de flauta.
Este recurso a um mínimo
de ferramentas, voz e viola
sempre num primeiro plano,
teclas e instrumentos de
sopro em arranjos elegantes
ou por vezes atrevidamente psicadélicos, permanece
ao longo de todo o álbum,
dando-lhe consistência no
tal ambiente geral de tranquilidade de que fala o título.
No entanto que não se confunda a simplicidade e tranquilidade com qualquer falta
de esforço ou de ideias. Esta
é a tal simplicidade que dá
muito trabalho mas que é o
espelho de Jessica Pratt.
Para a Pitchfork, a intimidade
da música de Jessica Pratt
parece tão abstrata que é
como se as músicas tivessem saído diretamente do
seu subconsciente.
As palavras e melodias místicas carregadas de indefinição e já agora de reverberação, são inspiradoras e carregadas de afeto desta autora
que se classifica como muito
ansiosa e auto-depreciativa.
Destaques para o single “This
Time Around”, “Poly Blue”,
“Silent Song” e para o tema
“Opening Night”, homenagem a Gena Rowlands, instrumental de piano interpretado pelo namorado e
músico de acompanhamento
Matthew McDermott.
Com influências que podemos estender até Brian
Wilson, Neil Young, Velvet
Underground, Bossa Nova e
Jazz, Jessica Pratt tem programados 40 concertos nos
próximos 2 meses, na Europa
e América, para já sem passagem em Portugal.

Aplicações para instalar

J

á existem poucas tarefas que não consigamos realizar
através dos nossos dispositivos móveis, o que faz com que
diariamente apareçam novas e bastantes úteis aplicações
para os sistemas Android e iOS.
Este mês quero dar a conhecer algumas Apps que lhe podem
fazer bastante jeito.

Para as crianças e seus pais, finalmente chegou a Portugal o
Youtube Kids, uma plataforma que já foi criada há algum tempo,
mas tem vindo a ser melhorada, permitindo assim às crianças
verem os vídeos adequados à sua idade. O Youtube Kids conta
com um conjunto de parceiros de confiança que alimentam este
serviço. Estão divididos por diversos temas distintos, permitindo
assim aos pais escolher o que as crianças visualizam.
Com o Youtube Kids, acabaram as dores de cabeça dos pais.
APLICAÇÃO: YOUTUBE KIDS (Disponível para Android e iOS).
Para quem gosta de filmes e séries, tem de experimentar a
SNAGFILMS, uma aplicação bastante completa a nível de filmes,
séries e documentários.
Instale, porque não se vai arrepender.
APLICAÇÃO: SNAGFILMS (Disponível para Android e iOS).
Para quem gosta de ter muitos cartões de cliente, já não precisa
de ter a carteira completamente carregada de “plásticos”.
Armazene todos os seus cartões de cliente nesta aplicação e liberte-se dos cartões físicos.
APLICAÇÃO: STOCARD (Disponível para Android e iOS).
Para os amantes do desporto, a SOFASCORE é a melhor aplicação.
Resultados em direto de qualquer modalidade, informações bem
atualizadas das equipas, informação onde vai ser transmitido o jogo
e muitas estatísticas, tudo numa aplicação só.
Não perca tempo, instale a SOFASCORE e esteja sempre atualizado.
APLICAÇÃO: SOFASCORE (Disponível para Android e iOS).
Quantas vezes lhe aconteceu, querer reciclar um artigo e não
saber onde se encontra o ecoponto mais próximo?
Foi para isso, e muito mais, que a QUERCUS lançou a aplicação
WASTEAPP. Esta aplicação responde às principais dúvidas sobre
reciclagem de todo o tipo de produtos e conta também com a
ajuda de todos para melhorar essa informação.
APLICAÇÃO: WASTEAPP (Disponível no browser e Android).
Estas são as novidades a nível de aplicações gratuitas para dispositivos móveis.
Instale, experimente e partilhe!
Sempre que tiver alguma dúvida, basta enviar um email para:
informaticaconsultorio@gmail.com
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Flashback Futsalístico V - Futsal AM Portela

O arranque do trabalho da nova
época 2018/2019
Seniores. Divisão de Honra da AFL , está a disputar o Apuramento de Campeão na Divisão de HONRA da Associação Futebol de Lisboa no acesso
à 2ª Divisão Nacional de Futsal.
PEDRO CALHEIROS

Seniores

O

s seniores da Portela,
tendo
conseguido
alguns bons resultados na parte final da 1ª fase
regular da Divisão de Honra da
AFLisboa, o que permitiu desde
logo alcançar a manutenção
e a garantia de que a Portela
assegurou desde logo lugar na
Divisão de Honra para a época
2019/2020.
Assim, os comandados por
Pedro Nobre, estão já no grupo
das 8 melhores equipas do
Distrito de Lisboa. Segue-se a
fase de apuramento de campeão, com possibilidade ainda
de se poder lutar pela promoção direta à 2ª Divisão Nacional.
Iniciaram esta fase final com
uma derrota tangencial e um
empate, tendo nós tido oportunidade de assistir ao último
jogo no empate 6-6 com o
Futsal Oeiras. Verificou-se que
este jogo foi uma bela jornada de propaganda ao Futsal, o
que deixou os presentes surpreendidos, uma vez que em
termos de qualidade de jogo
da equipa da Portela, notouse uma viva progressão nesta
altura da época, superior ao início de época em que as exibições da equipa eram mais irregulares. Tendo-se exibido em

o estratega Vitor Cruz, a equipa
paulatinamente tem acertado
agulhas. Nesta fase de disputa
de manutenção conseguiu já
uma série de bons resultados
que permitiram pular na classificação, pelo que o espetro
de descida está mais longe e
mediante condução sistemática e de trabalho árduo da equipa de Vitor Cruz, conseguiuse dar a volta e a equipa está
bem posicionada para garantir a manutenção na Divisão
mais alta da AFL neste escalão.
Excelente a vitória por 1-0 na
casa do Casal do Rato que é
líder nesta fase.

uma evidente superioridade
com vitória por 6-0 perante o
Colégio Sagrado Coração de
Maria, oxalá possam dar continuidade nos próximos jogos.
Ficou a sensação de que neste
grupo dos 7ºs classificados nos
momentos mais determinantes
do jogo em que a equipa da
Portela acelera mais e exibindo
a qualidade técnica dos seus
jogadores, consegue encostar
os adversários às cordas, pelo
que julgamos que irão ocorrer
mais algumas vitórias nos próximos jogos.

Iniciados

Série AF Lisboa. Fase Final dos
4ºs Classificados
Tendo iniciado a fase final dos
4ºs classificados, com uma derrota por 3-2, sempre no eterno
derby com o Amsac, são jogos
que podem sempre tombar
para um dos lados, dado o grau
de equilíbrio e competitividade entre as equipas; julgamos
que dada a valia do plantel,
com jogadores interessantes
por parte da Portela, poderão
nos próximos jogos fazer a diferença, sendo que o momento

Divisão de Honra da AF Lisboa.
Estão atualmente no Play off
final de subida aos Nacionais
, pertencendo às 6 melhores
equipas do distrito de Lisboa.
São jogos que continuam a
denotar um padrão de qualidade tendencialmente alto,
em que CAD, Estoril, Amsac ou
Futsal Oeiras, muito ajudam a
que valha a pena assistir aos
jogos e nitidamente existe um
grupo de 6 a 8 atletas com
capacidade para poder vir a
vestir a camisola dos Seniores
da Portela nos próximos anos.

1ª Divisão da AF Lisboa. Atual
3º classificado, luta pelo apuramento de campeão e promoção à Divisão de Elite da AF
Lisboa.
Liderados por mister Inglês,
sempre com o ADN passado
pela equipa técnica e assimilado inteligentemente pelos
jogadores, a Portela nesta fase
luta pela subida de Divisão.
Iniciou bem esta fase, com uma
vitória tangencial por 2-1, no
primeiro jogo, como serão sempre jogos ultra equilibrados,
dada a alta valia dos adversários
que lutam pela subida, desde
Sporting B, Grob, Amsac, Quinta
dos Lombos, Vinhais, Casal do
Rato, são campos sempre que
enchem e com ambientes eletrizantes, os comandados por
mister Inglês, terão que prosseguir com esta atitude de conquista que tem sido apanágio
no decorrer da equipa nesta
época. Uma vez que a equipa
tem um mix de carregadores de
piano com talento, mas sobretudo dotada de elevado espírito
coletivo, oxalá continue a exibir
este padrão de vitórias e apresentando qualidade jogo que
exibe um crivo do ADN mister
Inglês.

Juvenis

Infantis

Divisão de Honra da AF Lisboa
Fase de manutenção.
Liderados pelo homem da casa,

Série AF Lisboa. Fase Final dos
7ºs Classificados
Tendo iniciado a fase final com

bom plano e tendo este bilhete
garantido semana a semana de
pertença às 8 melhores equipas
de Lisboa, são jogos de grande
fulgor, que vale a pena acompanhar e que se têm revelado
de grande interesse e competitividade que promovem o espetáculo, jogos esses em nada
inferiores aos das 2ªs Divisões
Nacionais, pelo menos nesta
fase da época nas equipas de
apuramento de campeão.

Juniores

Benjamins

de finalização é o aspeto mais
crucial a focar, uma vez que nos
momentos defensivos, já existe
conhecimento tático do jogo
por parte dos jogadores.

Traquinas (7 e 8 anos)
Seguem no Torneio do Xiras
nos 4 primeiros lugares. Têm
conseguido regulares vitórias,
julgamos que mister Inglês,
conseguirá guiá-los até ao fim
do campeonato sempre ali nos
primeiros lugares na iminência
de trazer o caneco para a sala
de troféus da Associação de
Moradores da Portela.

Portela Vets
Os Veteranos da Portela entre
os 35 anos e os 55 anos de idade
no Futebol de Sete, têm ganho
alguns jogos na fase final.
Segue em 3º lugar na viragem
da 1ª volta, todavia só com uma
grande atitude de conquista
para a 2ª volta, será possível
trazer a Taça, pois a equipa
do Biqueiras de Aço e do Sintra
Footbal, sobretudos estes, são
adversários de peso difíceis de
vergar.

EQUIPA DO MÊS
Seniores da Portela, está a disputar o Apuramento de
Campeão na Divisão de HONRA da Associação Futebol de
Lisboa no acesso à 2ª Divisão Nacional de Futsal.
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Regresso ao Futuro: CDOM
LUÍS ESTRELA

(FOTO 2)

N
O passo mais
importante tem sido
a aplicação de um
projeto desenvolvido
para o clube, com o
objetivo de colocar
diariamente em
prática um conjunto
de normas e ações que
visam o crescimento
do Clube Desportivo
Olivais e Moscavide
para no futuro
atingir o lugar que
lhe pertence.

uma era em que, nos
desportos coletivos, o
ataque é sempre muito
valorizado, sendo o responsável pelo marcador de pontos
ou de golos o foco de atenção
por parte dos "media" ou das
redes sociais, esquecemos muitas vezes que, embora o ataque
seja importante, é normalmente
a defesa que proporciona campeonatos.
Não deixa de ser curioso que um
dos melhores jogadores ofensivos de sempre da NBA transforma as equipas normais em
equipas vencedoras com uma
especial atenção ao "detalhe".
Kobe Bryant no seu programa
semanal para a ESPN “Detail”
(pode visualizar-se no link
https://www.youtube.com/
watch?v=eOoWZNp0AlA) analisa detalhadamente a forma
como um jogador deve defender, de que forma deve posicionar o seu corpo vs o seu atacante
dependendo da zona do campo
onde está colocado e a intensidade que o mesmo aplica nesse
momento do jogo.
Alguém que ficou conhecido
pelo seu talento e "obsessão" em
melhorar o seu jogo das mais
variadas formas, que se tornou
num dos melhores jogadores de
sempre conhecido pelas suas
habilidades ofensivas dentro da

modalidade do Basquetebol,
acabar por dar uma importância
vital à necessidade dos atletas
melhorarem a sua prestação no
processo defensivo seja ele num
momento de 1vs1 defensivo ou
estando colocado num momento defensivo e a sua articulação
com os seus colegas de equipa.
Deixando de forma clara a importância da defesa em alta competição e a forma como o jogador
deve entender o 1vs1 defensivo,
a necessidade de estar extremamente "focado" nos detalhes e
os pormenores que são necessários para aumentar o rendimento
para alcançar o sucesso numa
modalidade coletiva.
Vários são os casos de jogadores
que, apesar de não serem grandes estrelas no momento ofensivo do jogo pois não marcavam
golos/pontos ou não tinham
uma habilidade técnica fenomenal, no momento defensivo do
jogo entregavam à equipa uma
solidez enorme que proporcionava uma estabilidade coletiva e
que deixava o seu conjunto mais
perto da vitória.
Seja Fernandinho no Manchester
City, Draymond Green pelos
Golden State Warriors de Steph
Curry e Kevin Durant, Ortiz
fixo dos Campeões Europeus
Inter Movistar, Dennis Rodman
nos grandes Chicago Bulls de

Michael Jordan, Roy Keane (futebol - Man. Utd), Patrick Vieira
(futebol - Arsenal), Bill Russel,
Valter Neves (Hóquei em Patins),
Gonçalo Alves (Futsal) ou Sam
Underhill (Râguebi), podíamos
deixar aqui uma lista extensa de
jogadores que nas suas modalidades se especializaram na arte
da defesa e que proporcionaram às suas equipas estabilidade
emocional, segurança no processo defensivo e recuperações
de bola preciosas que foram
muitas vezes o princípio de uma
ação ofensiva.
Existiram também jogadores
que apesar de terem uma habilidade fora de série, compreenderam a importância do momento defensivo e moldaram o seu
jogo tornando-se mais fortes nos
dois momentos do jogo.
Michael Jordan considerado o
melhor jogador de todos os tempos de Basquetebol venceu o
prémio de melhor defesa do ano
da Liga, tornando-se, com o passar dos anos, um defesa de eleição. Andrea Pirlo e Paul Scholes
dois futebolistas de vocação
extremamente ofensiva no início
da sua carreira, foram passando para funções defensivas do
jogo e tornaram-se mestres na
sua posição, conseguindo iniciar
com muita qualidade o processo
ofensivo de jogo.
O nosso mágico Ricardinho
desenvolveu ao longo dos tempos um jogo defensivo que
muitas vezes passa despercebido, sendo assim um defensor
de eleição o que acaba por dar
uma enorme segurança nesse
momento à sua equipa.
Todos os detalhes contam,
sejam eles fazendo parte do
processo ofensivo, processo
defensivo, transições ofensivas,
transições defensivas, esquemas
táticos, análise scouting, gestão
de grupo, operacionalização do
treino, variação tática em competição, liderança, contexto

competitivo, etc.
Seja no Basquetebol, Futsal,
Futebol, Andebol ou em qualquer modalidade competitiva, a
sinergia entre todos estes fatores descritos atrás, vai dar lugar
ao rendimento desportivo tendo
um "transfer" enorme no resultado em competição.
Devemos todos analisar os detalhes, trabalhar em cima do que
observamos, potenciar soluções, operacionalizar Unidades
de Treino que executem e
melhorem o que pretendemos
de forma a estar mais perto do
sucesso competitivo.
Num processo coletivo sabemos
que todos os momentos estão
interligados. Se o momento
defensivo for bem interpretado
estamos mais perto de iniciar um
bom ataque e se um ataque for
bem interpretado a nossa defesa
estará coletivamente mais segura.
Da mesma forma que dentro de
campo todos os detalhes são
vitais para o sucesso no rendimento desportivo de uma
equipa, fora de campo o Clube
Desportivo Olivais e Moscavide
tem construído diariamente os
pilares no seu desenvolvimento
estrutural.
Um crescimento sustentado
numa aposta clara da formação
dos seus jovens atletas nas diferentes modalidades, um investimento racional e organizado nas
infraestruturas do clube, formações contínuas para melhorar a
qualidade de todos os que contribuem para o trabalho diário
no clube.
O passo mais importante tem
sido a aplicação de um projeto desenvolvido para o clube,
com o objetivo de colocar diariamente em prática um conjunto de normas e ações que
visam o crescimento do Clube
Desportivo Olivais e Moscavide
para no futuro atingir o lugar que
lhe pertence.

1ª Gala CDOM - ALFREDO MARQUES AUGUSTO
No dia 20 dezembro 2018 pelas 18h realizou-se a primeira
Gala CDOM – ALFREDO MARQUES AUGUSTO que teve
como objetivo principal dar a conhecer a comunidade
CDOM e o caminho que tem sido percorrido desde 1912 até
aos dias de hoje. Foi uma noite muito importante para o
clube com uma casa cheia e a presença de todo o tipo de
entidades ligadas ao clube.
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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 Divisão
Honra está neste momento em 6º
lugar no campeonato, com 18 jornadas efetuadas apresenta 10 vitórias, 4
empates, 4 derrotas, tendo um saldo
de 31 golos marcados e 16 sofridos.
Na 4ª eliminatória da Taça de Lisboa
a equipa do CDOM defrontou a equipa do Coutada, que compete na PróNacional (uma divisão acima) e que
tinha vencido o troféu no ano anterior
frente ao Atlético.
Este jogo foi extremamente equilibrado e só foi decidido na marca das grandes penalidades após um empate a
zero golos. A equipa forasteira foi mais
competente na marcação das grandes
penalidades e venceu por 5-6.

(FOTO 1)

(FOTO 1)

Séniores PN
A.F. Lisboa – 1ª divisão - Série 2
Esta equipa encontra-se em 7º lugar na
tabela classificativa.
No jogo entre a equipa do CDOM-PN
frente ao Belenenses a contar para
a 16ª jornada, foi realizada no início
do jogo uma bonita homenagem ao
Flamengo, em virtude dos jovens jogadores que faleceram num incêndio
decorrido nas instalações do clube
brasileiro.
(FOTO 2)

Juniores A / Sub 19
(FOTO 3)

Esta equipa encontra-se em 3º lugar no
campeonato da A.F. Lisboa na 2º divisão série 2 e é liderada pelo Treinador
Luís Nabais e os seus adjuntos Jorge
Rodrigues e Matheus Pranke.

(FOTO 3)

Basquetebol S19 Feminino
O nosso clube estreou esta semana 2 carrinhas de 9
lugares, a Gaivota e o Alfredo, com a nossa equipa
de Sub 19 feminino. A deslocação teve como destino
Santarém, onde se disputou a 2ª jornada da Taça
Nacional.
A direção do Clube Desportivo Olivais e Moscavide
continua, diariamente, a esforçar-se por proporcionar as melhores condições a todos os atletas.

Juniores B / Sub 17
Esta equipa encontra-se em 5º lugar
no campeonato da A.F. Lisboa na 2ª
divisão série 3.

Juvenis / Sub 16
Encontra-se em 6º lugar no campeonato Sub 16 da A.F. Lisboa.

Juniores C / Sub 15
Encontra-se em 7º lugar a 7 pontos
do 2º classificado no campeonato da
A.F.Lisboa na 2ª divisão Série 3.

Juniores C / Sub 14
Esta equipa encontra-se em 9º lugar
no seu campeonato da A.F. Lisboa.

Artigo elaborado por:
Luís Estrela - Licenciado em Treino Desportivo
- Treinador de Futebol (a completar
estágio UEFA B – Nível II)
- Treinador de Futsal (UEFA C – Nível I)
- Professor de Ténis (Nível I)
-Técnico de Exercício Físico.
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A reforma,
essa preguiçosa

LEONEL IZIDORO

A

reforma surge-nos a primeira vez na vida talvez na meia-idade. Em
sonho acordado. De facto, nos
momentos de desencanto com
a vida profissional ou mesmo
com a vida, a reforma é um
sonho que nos compensa e nos
conforta. É uma revolta silenciosa contra o chefe, o trabalho, os problemas do dia a dia.
Depois, no dia seguinte, passa!
Com o avançar da idade e
a expectativa de reforma
breve, o sonho invade-nos
de forma mais persistente.
Provavelmente a carreira profissional estagnou, as capacidades são hoje diferentes do
que eram há 20 anos e vem
uma nova geração atrás, bem
preparada, com novas ideias e
outra dinâmica. Não há como
fugir. É assim. É a vida. Chegou
a hora de preparar a reforma.
A reforma prepara-se? Creio
que sim. Quem teve uma vida

profissional intensa tem que
preparar-se para o choque da
inatividade, ou por outra, tem
que evitá-la. Entrar na reforma para ser cliente da Cristina
Ferreira, do Goucha ou da Júlia,
nunca! O primeiro conselho que
se pode dar a um recém-reformado é manter uma agenda.
Trata-se de uma exigência para
quem quer continuar a controlar o seu tempo. A agenda dános, a cada momento, a visão
dos nossos afazeres, e, mais
do que isso, alerta-nos antecipadamente para a inatividade, permitindo-nos corrigi-la.
Estudar! É possível e desejável manter-se intelectualmente ativo. Existem hoje ofertas
diversificadas, tanto nas chamadas universidades seniores,
como nas escolas privadas, e
até as universidades tradicionais apresentam oferta sénior
com cursos variados. A escrita,
a pintura, a arte, a música, a

história, o cinema, a tecnologia,
a vida contemporânea, enfim
tudo se ensina.
Também a atividade física não
deve ser esquecida. A ida ao
ginásio é um clássico, mas a
corrida ou as caminhadas são
boas alternativas. Eu, por mim,
raramente vou com vontade
mas regresso sempre feliz. O
seu médico vai aplaudir e a sua
saúde agradece.
A família! Quantas vezes
ao longo dos anos a família
não ficou em segundo plano.
Chegou a hora de corrigir.
Vingue-se nos netos com beijos e abraços, faça recados aos
filhos com um sorriso no rosto.
Levantar uma carta registada? Eu vou! Fazer a revisão do
carro? Claro que sim. Mostre-se
disponível. Afinal, tem tempo.
E almoçaradas com amigos,
porque não? Você reformouse mas não deixou de gostar
da vida.

Sugestão do Moscavide Portela

Portela Sábios
Para quem?
Indivíduos com mais de 50 anos, sócios da Associação de
Moradores da Portela (AMP). Não precisa de ser residente na
Portela e pode tornar-se sócio no momento da inscrição.
Onde?
No edifício do Parque Desportivo da Associação de Moradores da
Portela (junto aos campos de ténis e de futebol).
Inscrições?
Inscrições oficiais até 8 de outubro, embora seja possível
inscrever-se em qualquer momento.
Quando?
Ano letivo de outubro a junho.
Custos?
Valor de inscrição* + 3,70€ por cada disciplina frequentada.
*Novos alunos: 35€; Renovações: 25€
Horários?
De Segunda a Sexta, distribuídas ao longo do dia. Horários
disponíveis na secretaria.
Contactos?
Telefone: 918 552 954
Facebook: https://www.facebook.com/portelasabios
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Um género de janela

Chega, mas de Eleitoralismos
Rita Paulos
Diretora da Casa Qui - Associação de Solidariedade Social

É

muito raro escrever criticamente sobre alguém
especificamente, o que já
diz muito do tema desta crónica
em si. O ponto de partida e de
chegada é André Ventura, exVereador da Câmara Municipal
de Loures, ex-militante do PSD
e fundador do recém-criado
partido “Chega”.
Há mais de um ano para cá
foi possível reparar, inclusive
durante a campanha para as
autárquicas de 2017, o agudizar
de algumas das suas posições.
As mesmas permitiram fazer
suspeitar que foi fruto da perceção que Donald Trump, na
sua eleição inesperada enquanto Presidente dos EUA em 2016,

capitalizou da insatisfação de
franjas da sociedade norte-americana, que associam o seu
mal, entre outros motivos, a
uma série de grupos e/ou políticas sociais demasiado “benevolentes”.
Não vejo por ora Ventura como
uma ameaça real, mas não é
difícil de perceber que é sempre possível tornar-se numa
que se concretize. Basta olhar
para a passagem de 8 para 80,
de Trump a suceder Obama,
quando este último colocou os
EUA numa situação estável e
positiva. Na realidade, basta um
qualquer evento fabricado ou
real, que crie alarme ou um
“pânico moral”, para ponto de

viragem.
Não sei dizer se Ventura teve
sempre as ideias políticas que
agora verbaliza, mas que me
recorde a sua afirmação pública
clara realmente ocorre somente pós Trump. Imagino que a
eleição de Bolsonaro no Brasil
poderá ter reforçado ainda mais
a sua convicção de que vale a
pena fazê-lo. Posso igualmente
teorizar que, com o exemplo de
Trump e de Bolsonaro, André
Ventura finalmente sentiu-se
seguro para expor as ideias às
claras, sem medo das consequências políticas.
No entanto, o que surpreende
verdadeiramente é que entregue no Tribunal Constitucional

um documento fundador do
seu novo partido, contendo as
ideias base desse mesmo partido, onde encontramos uma
divergência tão nítida entre o
que diz e o que lá consta, como
tão bem analisou e dissecou o
jornal Público, no passado dia 12
de fevereiro, em artigo não assinado intitulado “O que André
Ventura diz é diferente do que
escreve. Sete exemplos”.
É do conhecimento geral que
uma das queixas principais da
população contra a política é
que nas campanhas eleitorais
fazem-se afirmações e promessas que se julga que o eleitorado quer ouvir, não as cumprindo mais tarde, quando se chega

à posição de poder.
Permanece a dúvida: é André
Ventura, com aquela declaração de princípios políticos do
seu novo partido tão eufemística comparativamente com as
palavras que saem da sua boca,
mais uma face do pior do “eleitoralismo”? Quais são as suas
verdadeiras crenças e planos?
São as suas ideias uma forma
de obter votos ou correspondem realmente ao que deseja
implementar? Não se entende.
Sei somente que não é de confiar em quem apresenta tais
discrepâncias e incoerências.
Mesmo se porventura comungasse das suas ideias. O que
não é de todo o caso.

ASSESSORIA NOTARIAL
Questão

Tenho um crédito à habitação num Banco, mas não estou a conseguir cumprir com as prestações mensais assumidas.
Posso ter que entregar a casa ao Banco, devido ao incumprimento?

Resposta

Lígia Garcia
Notária
Em Loures - Portela

Caro leitor,
Com o incumprimento contratual, o Banco poderá executar e penhorar o imóvel objeto do crédito à habitação, obtendo, com a venda do mesmo a terceiros,
a satisfação do seu crédito.
Porém, outra solução parece viável, que se designa por “DAÇÃO EM CUMPRIMENTO”.
Através desta figura, regulada no Código Civil, no seu artigo 837º, o devedor, com a concordância do credor, realiza uma prestação diversa daquela a que estava
inicialmente vinculado, fazendo extinguir a dívida.
Nesse caso, com a dação em cumprimento, o leitor extingue a dívida, transferindo a propriedade do imóvel para o Banco credor; no entanto, tal só é possível
se o credor der o seu consentimento expresso.
A dívida, no entanto, só é extinta na medida do valor do bem entregue em dação em cumprimento, ou seja:
• na sua totalidade, se o valor do imóvel for igual ou superior ao valor total em dívida ao Banco, ou;
• parcialmente, se o valor do imóvel for inferior ao valor total em dívida ao Banco.
É necessário, quando o devedor entrar em incumprimento contratual, comunicar ao Banco a sua intenção de proceder à DAÇÃO EM CUMPRIMENTO, e caso a
instituição financeira o aceite, irá promover uma avaliação ao imóvel em causa.
A título de exemplo e para melhor clarificar a situação:
• Se, por um lado, o leitor estiver em dívida do seu crédito à habitação (capital e juros) para com o Banco, no montante de cento e cinquenta mil euros,
e se da avaliação do Banco resultar que o imóvel tem o valor atribuído de cem mil euros, o leitor apenas pode obter a dação em cumprimento do valor de cem
mil euros da dívida, entregando a casa ao Banco, para cumprimento da obrigação, ficando, portanto, sem a propriedade do imóvel e ainda estando obrigado
ao pagamento do valor remanescente de cinquenta mil euros.
Isto porque o valor remanescente corresponde ao valor que resulta da diferença entre o valor total em dívida (no caso, cento e cinquenta mil euros) e o valor do
imóvel, (neste caso, cem mil euros), ficando ainda por liquidar o montante de cinquenta mil euros, para cumprimento efetivo da dívida à instituição bancária.
• Se, por outro lado, o valor da dívida for igual ao valor da avaliação do imóvel, a propriedade transmite-se para o Banco, e a dívida extingue-se na sua
totalidade.
• Se, por fim, o imóvel for avaliado pelo valor superior ao da dívida, por exemplo, por duzentos mil euros, o imóvel transfere-se para o banco, a dívida
extingue-se na totalidade e o valor remanescente (que neste caso, é de cinquenta mil euros) é depositado na conta do cliente, por exceder o valor da dívida à
instituição bancária.
É importante frisar que, a possibilidade da DAÇÃO EM CUMPRIMENTO passa sempre pelo consentimento expresso do Banco credor, sem o qual não será possível a extinção da dívida nos termos indicados.
Informe-se.
Fale com o seu Notário.

Cartório Notarial sito na Rotunda Nuno Rodrigues dos Santos, números 2-2C, Centro Comercial da Portela, Loja 3, piso Zero
2685-223 Portela LRS | Tel/Fax: 210 181 403| Tlm: 932 711 860 | E-mail: cartorioloures.lg@hotmail.com
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Apoio aos Sem-Abrigo

Loures assina protocolo
com a Comunidade Vida e Paz
instrumento essencial, não
só porque tem uma enorme
experiência nesta área, mas
porque faz o seu trabalho
sempre com uma perspetiva
de evolução, ajudando as pessoas a evoluir para outra situação”, mencionou Bernardino
Soares.
Estiveram
presentes
na
cerimónia de assinatura do
protocolo, o vereador com
o pelouro da coesão social,
Gonçalo Caroço, bem como os
vereadores Ivone Gonçalves e
João Calado, e a presidente
da União das Freguesias de
Santo António dos Cavaleiros
e Frielas, Glória Trindade.

Os sem-abrigo
em Loures

A Câmara Municipal de Loures e a Comunidade Vida e Paz, uma instituição particular de solidariedade social
de apoio a pessoas em situação de sem-abrigo ou de vulnerabilidade social, assinaram um protocolo de cooperação no dia 23 de janeiro.

A

Câmara Municipal de
Loures e a Comunidade
Vida e Paz, uma instituição particular de solidariedade social de apoio a
pessoas em situação de sem
-abrigo ou de vulnerabilidade
social, assinaram um protocolo de cooperação no dia 23 de
janeiro.
O protocolo tem por objetivo
a intervenção da Comunidade
Vida e Paz no atendimento e
acompanhamento social e a
intervenção de rua às pessoas
sem-abrigo, e ainda, a gestão
e acompanhamento das pessoas integradas em unidade
residencial temporária.
A assinatura do protocolo
teve lugar em Santo António
dos Cavaleiros, num apartamento pertencente à Câmara
Municipal de Loures, e que,
a partir de agora, passará a

funcionar como uma unidade
residencial temporária, com
capacidade para duas pessoas
em situação de sem-abrigo.
A ideia passa por apoiar as
pessoas realojadas a readquirir competências, com vista à
sua autonomização e equilíbrio social, em que a unidade
residencial apenas funcionará
como um espaço de transição.
A Comunidade Vida e Paz
ficará responsável pelo atendimento e acompanhamento
social, bem como pela intervenção de rua às pessoas em
situação de sem-abrigo, e
ainda, pela gestão e acompanhamento das pessoas integradas na unidade residencial
temporária.
A Câmara de Loures, além da
disponibilização da unidade
residencial, compromete-se a
prestar apoio financeiro anual

no montante de dez mil euros.
“As instituições têm todas
uma missão muito particular
que lhes dá identidade. Mas
há sempre algo que nos une:
esta necessidade de contribuirmos para o bem comum
e de tornarmos o mundo um
local melhor”, referiu, na ocasião, Horácio Félix, presidente da direção da Comunidade
Vida e Paz.
“É esta vontade de melhorarmos a vida destas pessoas,
que por circunstâncias várias
estão a passar por dificuldades, que nos leva a assinar
este protocolo e a associarmo-nos a este desafio que a
Câmara Municipal de Loures
nos fez e que nós abraçamos
com muito agrado e gratidão”.
O presidente da Câmara
Municipal de Loures, reforçou o facto de a Autarquia

estar “sensível à realidade
das pessoas sem-abrigo do
nosso concelho” e que “apesar de não ser um número
muito significativo, tendo em
conta o que existe em outros
concelhos, não deixa de ser
um conjunto de pessoas que
precisamos ajudar a reintegrar na sociedade e a ter uma
vida normal”, disse Bernardino
Soares.
“Temos vindo a trabalhar
com outras entidades e instituições para prevenirmos as
causas que levam a esta situação, que são várias e diversificadas, mas entendemos que
o trabalho que tínhamos até
aqui, sendo válido, era insuficiente, e precisávamos de
dar um passo mais adiante no
apoio a esta população.”
“Propor esta parceria com a
Comunidade Vida e Paz é um

A problemática dos sem-abrigo foi identificada pela primeira vez no Diagnóstico Social
de 2014 e considerada como
uma área de intervenção prioritária, inscrita em Plano de
Desenvolvimento Social nos
anos de 2015/2016.
Encontram-se atualmente em
acompanhamento cerca de 40
pessoas em situação de sem
-abrigo, das quais quatro são
mulheres. Todas estas pessoas são acompanhadas por
um técnico gestor de referência. A maioria dos indivíduos
acompanhados situa-se na
faixa etária entre os 40 e os 55
anos, sendo que seis utentes
têm mais de 65 anos.
As localidades com maior
número de pessoas sem-abrigo são a freguesia de Loures
e a localidade de Moscavide,
sendo os locais de pernoita
mais utilizados: construções
abandonadas e degradadas,
automóveis, tendas, anexos,
barracas de apoio às hortas,
entre outros.
As problemáticas dominantes,
para além do desemprego,
são o alcoolismo, a doença
mental, ainda que muitos não
tenham um diagnóstico, e o
consumo de substâncias ilícitas.
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Antibióticos:
a cura milagrosa?
Dr. Fábio Leite Costa
Médico Interno de Medicina Geral e Familiar

C

aro leitor! Retomando
a nossa rubrica de promoção da saúde, desta
vez vamos falar-lhe acerca de
um tema sobre o qual muitos
sabem. Mas será que sabem
muito?
Quem nunca ouviu falar da
expressão: “À primeira, toda
a gente cai. À segunda, cai
quem quer. À terceira, (...)”.
Imagine o leitor se as bactérias, aquelas que lhe causam
doença, reagissem da mesma
forma contra os antibióticos.
Certamente seria algo preocupante e problemático, algo
que nos causaria bastante
apreensão. Pois bem, permita-nos dizer-lhe que sim,
a sua reação é exatamente
desta forma: deixam de cair
nas “armadilhas”.
Os antibióticos são medicamentos utilizados no tratamento de múltiplas doenças.
A sua finalidade é diminuir
ou eliminar as bactérias que
possam estar a causar um
processo infecioso no nosso
organismo e, como tal, a
desencadear o estado de
“doença”. Para que se possam
combater estas bactérias, é
necessário escolher o antibiótico certo, o antibiótico
para o qual as bactérias não
tenham capacidade de resposta.
De todas as vezes que o
doente toma um antibiótico por sua própria iniciativa, ou quando o utiliza de
forma insuficiente (quer em
dose, quer em tempo), está
a contribuir para que estes
medicamentos se tornem
ineficazes. Nestas situações,
as bactérias vão adquirindo
capacidade de reconhecer e
de se “defender” do medicamento e, como tal, vão criando resistência aos antibióticos, deixando estes de ter o
efeito desejado: o efeito de
as matar. O grande problema

começa a surgir quando estas
superbactérias, fruto de uma
seleção artificial por parte
desta incorrecta toma da
medicação, transmitem-se de
umas pessoas para as outras:
elas passam com estas informações e esta capacidade de
se defender dos antibióticos.
Nesta condição, apenas um
novo antibiótico ainda mais
potente e inovador as conseguirá combater, colocandose a questão sobre até quando o conseguirá fazer. Além
disso, a descoberta de novos
medicamentos nos tempos
recentes tem sido extremamente reduzida, pois quando são demasiado potentes
podem tornar-se inclusive
prejudiciais à saúde humana,
não podendo ser utilizados
na prática médica.
Por fim, torna-se importante
distinguir todas estas doen-

ças daquelas de causa viral,
como as gripes e constipações. Nestas últimas, a utilidade do antibiótico é nula e
a sua administração não irá
contribuir para a resolução da
situação.
Não queremos, caro leitor,
que pense, com todas estas
afirmações, que os antibióticos são maus. Eles são das
maiores descobertas de toda
a medicina e curam milhares
de pessoas diariamente. No
entanto, é importante realçar que devem ser utilizados
apenas quando necessário.
Pretende-se, com este artigo,
que o leitor perceba que são
opções terapêuticas delicadas, específicas e que apenas
deve tomar um antibiótico
quando lhe for devidamente
prescrito e recomendado por
um médico.
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ATUALIDADE

Montras premiadas
F

oram entregues os
prémios do concurso
de montras de natal

2018.
A cerimónia aconteceu na
sala multiusos do centro
cultural de Moscavide no
dia 5 de fevereiro, promovida e organizada pela Junta
de Freguesia de Moscavide
e Portela.
Este concurso cumpre o
objetivo de dinamizar o
comércio local e aproximar
os comerciantes.

1º Lugar

Montra Nº 7
Tricots Brancal
Av. De Moscavide
64-A

2º Lugar

Montra Nº 13
Retrosaria Botónia
Rua Artur Ferreira
da Silva Loja 32

3º Lugar

Montra Nº 9
X-Eco Diagnóstico
Médico, lda
Rua Francisco
Marques Beato
58-A

Engomadoria do reformado

D

epois da Oficina do Reformado, a Junta de Freguesia dinamiza a iniciativa Engomadoria do Reformado. O objetivo é, uma vez mais,
apoiar a comunidade sénior, desta feita com serviços de engomadoria. Veja na imagem mais informações ou dirija-se à Junta de
Freguesia para obter mais esclarecimentos.

OPINIÃO
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Medicamentos Manipulados
Joana Roubaud
Farmacêutica

L

onge vão os tempos em
que o dia a dia da farmácia era bem preenchido
pela produção de medicamentos manipulados.
Hoje a realidade é outra:
embora ainda se façam, a sua
ocorrência é bastante menor.
Mas o que é isso dos “medicamentos manipulados”?
Os “manipulados” como dizemos abreviadamente são
medicamentos produzidos
pelo farmacêutico, manualmente ou com recurso mínimo a instrumentos, nas instalações da farmácia e em
escala reduzida, para servir
propósitos específicos.
Podem
ser
prescritos
pelo médico (sendo mais
comuns
nas
especiali-

dade
de
Dermatologia,
Otorrinolaringologia
ou
Pediatria) ou podem, por
outro lado, ser preparados de
acordo com fórmulas já inscritas nos manuais oficiais de
farmácia.
E afinal para que servem?
O recurso aos manipulados é
particularmente útil sempre
que no mercado dos medica-

mentos industriais não exista solução para um dado fim
terapêutico.
São exemplo os casos em
que há necessidade de ajuste
de doses para a população
pediátrica ou idosa; quando
se pretende combinações
diferentes de substâncias ativas, como nos famosos manipulados para emagrecimento;
ou ainda quando é necessário
adaptar um medicamento às

características de um doente,
por exemplo com dificuldade
de deglutição.
Hoje em dia podemos encontrar prescrições de vaselinas
saliciladas para o tratamento da dermatite seborreica;
soluções alcoólicas de ácido
bórico à saturação para otites;
ou ainda xaropes de trimetoprim para infeções urinárias
na pediatria.
E por fim, são seguros?

Sim. A preparação destes produtos obedece às boas práticas
de produção de manipulados no
que respeita à sua qualidade e à
segurança dos doentes que os
vão consumir.
A responsabilidade sobre estes
medicamentos é assim partilhada entre o médico e o farmacêutico, desde que é prescrito, até
ao momento em que é dispensado ao balcão da sua farmácia.

FISCALMENTE FALANDO
Novo regime fiscal aplicável a ex-residentes, o que muda?
Com a aprovação da Lei nº 71/2018, que aprovou o OE 2019, foi criado um regime fiscal temporário que permite excluir de tributação, em sede de IRS, metade dos
rendimentos do trabalho dependente ou dos rendimentos empresariais e profissionais a todas as pessoas que regressem a Portugal nos próximos 2 anos (2019 e
2020).
São elegíveis os contribuintes que se tornem residentes fiscais em Portugal entre 1 de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2020, nos termos dos n. 1 e 2
do art. 16º, desde que:
• Não tenham sido residentes em território português em qualquer dos três anos anteriores em relação ao ano de regresso;
• Tenham sido residentes em território português antes de 31 de dezembro de 2015;
• Tenham a sua situação tributária regularizada;
• Não solicitem a inscrição como residentes não habituais.
São excluídos de tributação, 50% dos rendimentos do trabalho dependente (Categoria A) e dos rendimentos empresariais e profissionais (Categoria B), não diferenciando profissões, pelo que se aplica a toda e qualquer atividade económica, sendo aplicável, durante os anos em que vigore o regime, a taxa de retenção na
fonte sobre metade dos rendimentos pagos ou colocados à disposição.
Neste regime, podem enquadrar-se os contribuintes que se tornem residentes fiscais em Portugal entre 1 de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2020, aplicando-se aos rendimentos auferidos no 1º ano em que o sujeito passivo reuna os requisitos referidos, e nos 4 anos seguintes, entre os anos de 2019 e 2023 ou entre
os anos de 2020 e 2024.
Nem todos estão familiarizados com o cumprimento das obrigações fiscais, conte com o apoio de um Contabilista Certificado!

Oficinafiscal.geral@gmail.com * 219 432 121 / 918 257 624
Escritório: Rotunda Nuno Rodrigues dos Santos, 2 | Centro Comercial da Portela, Lj 47, 1º Piso | 2685-223 Portela LRS

#ERAemCasa #NoRelax
saiba mais em era.pt | uma máquina a vender casas

Parque das Nações - Expo Norte
2

2

1

102

Parque das Nações - Expo Norte
C

€535.000

APARTAMENTO / 042180179

Parque das Nações - Expo Sul
3

3

3

228

APARTAMENTO / 108180407

1

C

€1.500.000

66

D

€172.000

Olivais Sul
1

1

165

APARTAMENTO / 042180283

C

€570.000

4

3

2

154

APARTAMENTO / 108180338

2

1

C

€665.000

95

C

€318.000

65

APARTAMENTO / 042190001

3

2

4

3

190

APARTAMENTO / 042180405

B-

sob consulta

3

3

2

140

APARTAMENTO / 042180243

€175.000

2

1

B-

sob consulta

100

D

€279.900

56

APARTAMENTO / 042180331

6

4

4

3

200

B

APARTAMENTO / 108190047

€1.294.000

1

1

41

D

€155.000

DUPLEX / 042180373

Olivais Sul
E

€159.900

Olivais Sul

APARTAMENTO / 108190005

3

Moscavide

Moscavide
D

Olivais Sul

APARTAMENTO / 108180428

4

Parque das Nações - Expo Sul

Jardins do Cristo Rei

Moscavide

APARTAMENTO / 042180335

2

3

Parque das Nações - Expo Sul

Moscavide
2

3

Parque das Nações - Expo Norte

2

1

73

D

APARTAMENTO / 108180146

€219.500

Beato
3

463

APARTAMENTO / 108180337

B-

€1.599.000

5

12

281

PRÉDIO / 108180373

97

C

€1.200.000

