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Alunos aprendem 
robótica na Portela
A Escola Secundária da Portela rece-
beu alunos de cinco países, para reali-
zar atividades de robótica e realidade 
aumentada.
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Portela com novos 
hotéis
Projeto de reabilitação do terreno do 
antigo bairro de barracas, junto ao 
RALIS. Arrancará ainda este semestre.

Pág. 3

Portela vai ter 
Metro de superfície
Está previsto para a Portela a criação 
de metro ligeiro de superficie, com 
ligação à rede de metro. Os concursos 
serão lançados já em 2020.

Pág. 23

Novos investimentos, espaços públicos de lazer, instituições de apoio social e quais as preocupa-
ções da população. Bernardino Soares divulga próximas medidas.
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MOSCAVIDE
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Semana santa 
#sóquenão

Ora cá estamos… já 
nos passou o susto 
da gasolina. “Deus 

nos livre e guarde de não 
termos combustível para 
ir passar a Páscoa à terra 
ou a outro lado qualquer 
que isto é sexta-feira 
santa e se não aprovei-
tamos os fins de semana 
grandes para ir a algum 
lado nunca saímos nem 
vamos a lado nenhum”. 
Devem estar a pensar 
os que se viram metidos 
em casa o fim de sema-
na todinho. Borrados com 
medo de ver os putos far-
tos de estar em casa e 
com dias de chuva sem 
poder andar a passear. 
Há quem ainda vá à terra 
“beijar o santo” que diga-
mos que não é nada 
higiénico. Nunca foi na 

verdade, mas antigamen-
te também era aceitá-
vel atirar excrementos e 
urina pela janela e gri-
tar “lá vai água”, portanto 
toda a gente pôr os lábios 
no mesmo sítio era “pea-
ners”.
No entretanto em que 
estava tudo “em brasa” 
com a greve dos condu-
tores de matérias perigo-
sas, estava a catedral de 
Notre Dame literalmente 
em chamas. 
900 anos de história 
vão abaixo em 63 minu-
tos. Uma pena. Dizem 
que começou no sótão 
e que foi um acidente. 
Desconfio. Como é que 
no meio do dito “aciden-
te” tiveram tempo, dis-
cernimento e coragem 
para, com toda a segu-

rança, retirar as estátuas 
de bronze e outras relí-
quias e como é que a cruz 
do altar “milagrosamente” 
não queimou? Parece-me 
tudo muito hollywoo-
desco… ainda para mais 
quando se arrecadam 
700 milhões em 24 horas 
com destino a obras de 
reconstrução. 
Sei de umas quantas 
“catedrais” que preci-
sam de ser reconstruídas 
e que ninguém lhes dá 
dinheiro nenhum… 
Mas isto sou eu, que adoro 
teorias da conspiração e 
até acho que o Elvis anda 
a viver clandestinamente 
algures no mato… como 
eu adoro intriguinhas!
Por cá, passa a greve, há 
gasóleo, malas no carro, 
ala que se faz tarde. A 

TV põe de novo o filme 
com o Diogo Morgado a 
chorar… aclamado como 
“hot Jesus” pela imprensa 
internacional. Lembro-me 
de quando o filme saiu e 
ele foi entrevistado e far-
tou-se de chorar, a dizer 
que fazer aquele papel 
tinha sido muito intenso… 
Porra Diogo, colam-te 
uns pregos às mãos e gri-
tam; “Ação!” e achas que 
és Jesus? És ator, meu… 
essas fitas nas entrevistas 
é que não. 
Mas lá estou eu a criticar 
outra vez. 
Devo andar a precisar de 
férias. Ou de um fim de 
semana fora. Daqueles 
grandes.

Uma Santa Páscoa para 
todos.

Filipe Esménio
Diretor

Mel de Cicuta

Obras à vista

O Terreno da Quinta da Vitória vai avan-
çar para obras, a zona junto ao LIDL, já 
arrancou com obras. 
Vamos ter mais habitação, comércio e 
serviços. 
Tudo a mexer. 
Depois de muitos anos cristalizados, 
entrada via RALIS da freguesia, a antiga 
Quinta da Vitória vai oferecer um leque 
variado de construções, um Hotel, 120 
apartamentos, uma grande superfície 
e lojas, para além de um equipamen-
to social para idosos. São tempos de 
mudança numa freguesia que não tem 
muito mais para onde crescer.
Em paralelo mais um hotel já está em 
obra junto aos armazéns próximos do 
LIDL, e ainda mais dois hotéis estão pre-
vistos para a freguesia nesta zona.
É uma zona periférica da freguesia, mas, 
não deixa de ser importante comercial 
e socialmente. O fluxo de pessoas vai 
aumentar e a realidade comercial pode 
mexer também com o Centro Comercial 
da Portela.
A centralidade da freguesia, proximida-
de do Aeroporto e das diferentes vias de 
acesso é óbvia. O que todos desejamos 
é que estes novos inputs nos tragam 
valor acrescentado e não perturbação. 
É difícil de avaliar neste momento o que 
irá acontecer.
Também a esplanada da Associação de 
Moradores parece estrar para breve, 
num projeto que irá oferecer esplanada, 
cafetaria e restauração, bem no cora-
ção a Portela. Não conseguimos ainda 
adiantar a data, mas, será para breve.
Estes investimentos trazem empregos, 
público e apesar de criarem concorrên-
cia a quem cá está, podem trazer diver-
sidade para os consumidores.
O bairro da Portela está socialmente 
consolidado e nesta matéria vou ficar 
um pouco como S.Tomé, “Ver para crer” 
e depois opinar.
Também o centro comercial tem feito 
um esforço permanente de moderniza-
ção, dentro das suas condições financei-
ras, e agora são painéis solares que estão 
a ser instalados na cobertura. O objetivo 
é o óbvio, reduzir a fatura da EDP que 
naturalmente beneficiará todos os pro-
prietários e lojistas, aproveitando uma 
superfície enorme virada a Sul.
Vamos a isto mãos à obra e nós cá esta-
remos para ver e avaliar.

PS: Este artigo é estupidamente escrito com o 
novo acordo ortográfico.

Cristina Fialho
Chefe de Redação
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A freguesia de Moscavide 
e Portela vai ter quatro 
hotéis, dos nove previs-

tos para o concelho nos próxi-
mos meses, revelou o verea-
dor da Gestão Urbanística da 
Câmara Municipal de Loures, 
Tiago Matias, em entrevista 
exclusiva ao jornal Expresso. 
A requalificação da Quinta da 
Vitória também vai contribuir 
para mudar a paisagem à entra-
da da freguesia.
Trata-se de um projeto de rea-
bilitação do terreno do anti-
go bairro de barracas ( junto 
ao quartel dos Ralis) onde 
vão ser construídos “cerca de 
120 fogos, uma pequena área 
comercial, um equipamen-
to social vocacionado para 
o apoio a idosos, da respon-
sabilidade da Santa Casa da 
Misericórdia de Moscavide, e 
um hotel, cuja dimensão vai 
depender do operador selecio-
nado”, disse àquele semaná-

rio, Luís Sousa Ribeiro, diretor-
geral da Neureifen, o grupo que 
detém a Innevoa, promotora do 
empreendimento da Quinta da 
Vitória. 
O projeto, que está na fase final 
de aprovação, vai incluir ainda 
pequenas lojas e um super-
mercado da cadeia Continente, 
sendo que as obras deverão 
arrancar “ainda este semestre”.
A Santa Casa da Misericórdia 
de Moscavide aguarda ainda 
que a autarquia lhe atribua o 
direito de superfície para arran-
car com o investimento. «Há 
um compromisso antigo com a 
Misericórdia de Moscavide para 
um equipamento social liga-
do à saúde», explica o verea-
dor Tiago Matias. «Houve um 
projeto que não correu bem, 
que era para ser instalado na 
Urbanização do Cristo Rei, 
numa parcela que seria cedida, 
mas, entretanto, propusemos 
que esse projeto passasse para 

a área de cedência da Quinta da 
Vitória», acrescenta. 
A Portela deverá receber ainda 
mais três hotéis, que deve-
rão ficar localizados na banda 
de edifícios que estão a ser 
reconvertidos contígua ao Lidl, 
perto das instalações da anti-
ga Triumph, agora proprieda-
de de uma cadeia espanho-
la ligada à logística. Os quatro 
hotéis previstos para a Portela 
vão concentrar uma oferta de 
cerca de 480 quartos. A oferta 
de quartos para acolher turis-
tas no concelho de Loures vai 
quase quintuplicar, sendo que, 
às atuais 291 unidades de alo-
jamento, irão somar-se mais 
cerca de 1.400, segundo dados 
da autarquia. O maior hotel está 
projetado para o Prior Velho, vai 
ter 300 quartos e estará ligado 
ao futuro centro de congressos, 
com capacidade para cinco mil 
pessoas.

Uma das quatro unidades hoteleiras vai ser construída no terreno do antigo bairro de barracas da Quinta 
da Vitória, que acolherá 120 fogos, um supermercado, várias lojas e ainda um equipamento social para 
o apoio a idosos. 

ALUGUER DE BOX

Rua dos Escritores
Em excelentes condições 

Dá para qualquer veículo

967 666 378
Trata

Portela recebe quatro dos 
nove novos hotéis

A Assembleia Municipal de 
Loures rejeitou, no passado dia 
14 de março, uma recomenda-
ção do Bloco de Esquerda (BE) 
que defendia a criação de uma 
taxa turística no concelho. A 
proposta foi rejeitada com os 
votos contra da CDU, do CDS-
PP e do PAN, com as absten-
ções do PS e do PSD e com o 
voto a favor do BE.
No texto da recomendação, 
os bloquistas referiam que «o 
concelho de Loures começa a 
ser afetado, direta e indireta-
mente, pelos efeitos do cres-
cimento da pressão turística 
na região de Lisboa», sobretu-
do nos territórios mais próxi-

mos do Aeroporto Humberto 
Delgado. O texto acrescenta 
que, face a esse crescimento, 
que afeta sobretudo as locali-
dades de Moscavide, Portela, 
Sacavém e Prior Velho, e à 
existência de unidades hote-
leiras e de alojamento local, 
a autarquia deveria introduzir, 
já em 2020, uma taxa turística 

municipal para as dormidas.
Importa dizer que, em 2017 
houve 121.300 dormidas no 
concelho de Loures, segun-
do dados do Pordata. Com a 
construção dos nove novos 
hotéis e do novo Aeroporto do 
Montijo, Loures ficará numa 
posição privilegiada entre os 
dois aeroportos da capital.

Assembleia Municipal rejeita Taxa 
Turística
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Fardas novas para as 
escolas

Foram entregues duas 
novas batas a cada traba-
lhadora dos agrupamen-

tos de escolas do concelho.
A aquisição destes fardamen-
tos – 2 mil batas - representa 
para o Município um inves-
timento de cerca de 34 mil 
euros. A entrega do fardamen-
to foi efetuada pelo vereador 
da Câmara Municipal de Loures 
com o pelouro da Educação e 

Recursos Humanos, Gonçalo 
Caroço, que nas suas interven-
ções referiu o esforço investi-
do na melhoria das condições 
laborais dos trabalhadores do 
Município, uma vez que a área 
da Educação é uma prioridade 
para Loures e que têm sido 
assumidos responsabilidades 
muito para além do propor-
cionado pelo Ministério da 
Educação: “o número de assis-

tentes operacionais definidos 
pelo Ministério da Educação é 
insuficiente para o funciona-
mentos da escolas”, reforçan-
do que “sem as trabalhado-
ras contratadas pela Câmara 
Municipal, haveria dias em que 
muitas escolas tinham que 
fechar e que o trabalho das 
assistentes operacionais seria 
muito mais difícil e desgas-
tante”.

A Câmara Municipal de Loures entregou novo fardamento a assistentes opera-
cionais da rede escolar do concelho.

MagicShot
Gaming Festival

Torneios de eSports, quiz-
zes, momentos de dança 
coreografados com músi-

ca de videojogos, espetáculos 
de dança japonesa, batalhas, 
showcases de jogos nacionais, 
jogos dos mais recentes títulos 
de consola e PC, e realidade 
virtual, foram algumas das ati-
vidades deste Festival, inserido 
nas comemorações do Março 
Jovem, iniciativa dedicada à 

Juventude do concelho.
No dia 31 de março, o presi-
dente da Câmara Municipal, 
Bernardino Soares, fez uma 
visita ao recinto, onde testemu-
nhou as principais novidades 
do mundo dos videojogos. No 
decorrer dos dois dias do festi-
val, passaram pelo recinto cerca 
de mil e setecentas pessoas.

Fonte : Câmara Municipal de Loures

Nos dias 30 e 31 de março, o Pavilhão do Oriente, em 
Moscavide, recebeu o MagicShot Gaming Festival, o 
primeiro festival de videojogos criado de raiz, que aliou 
a temática dos jogos à música.

Festas sustentáveis
A Câmara de Loures dá um passo em direção à sustentabilidade ambiental: foram apro-
vadas, no dia 27 de março em reunião de Câmara, as normas de participação da Feira de 
Rua 2019 e do Festival do Caracol Saloio 2019 que apresentam uma forte redução no uso 
de descartáveis.



Estacionar 
e comprar no mercado 
de Moscavide

A proposta para um novo 
Mercado Municipal inse-
re-se na segunda fase do 

processo de revitalização da vila 
de Moscavide e deverá ficar a 
cargo de um investidor privado.
Segundo explicou o presidente 
da Câmara Municipal de Loures, 
Bernardino Soares, «estamos a 
procurar lançar um concurso em 
que haja um investidor privado, 
que suporte esse investimento e 
que fique, depois, com a possi-
bilidade de explorar um espaço 
comercial durante alguns anos».
Bernardino Soares revela, ainda, 
que o concurso público para a 
construção do futuro mercado 
de Moscavide possa estar con-
cluído no final deste ano, poden-
do depois iniciar-se a obra.
«Queremos encontrar uma solu-
ção, que não é original e que 
tem sido muito usada noutros 
municípios, no sentido de ter-
mos um novo mercado, man-
tendo a vitalidade que o merca-
do de Moscavide tem, mas com 
uma oferta de estacionamento 
e com outro enquadramento e 
modernização que lhe garanta 
não só ser um ponto de atração 

forte de toda a zona oriental, 
mas também uma solução para 
o problema de estacionamen-
to», sublinhou. 
A autarquia perspetiva criar 
cerca de 300 novos lugares, 
reconhecendo que o proble-
ma de estacionamento em 
Moscavide será «sempre cróni-
co: Moscavide será sempre uma 
freguesia castigada pela falta 
de estacionamento porque não 
tem para onde crescer e os car-
ros aumentam diariamente», 
lamentou, revelando ainda que 
está a ser estudada a possibi-

lidade de criar uma central de 
estacionamento junto ao centro 
de saúde.
«Mais perto de si», como explica o 
presidente da Câmara de Loures, 
é uma iniciativa que pretende 
«estar mais perto da realidade, 
mais perto dos problemas e dos 
constrangimentos das popula-
ções e aprofundar a relação de 
proximidade com o munícipe, 
seja no acolhimento das suges-
tões e propostas, seja na apre-
sentação das grandes opções 
municipais, quer para Moscavide, 
quer para o concelho».

O presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino Soares, anunciou que 
um novo mercado Municipal de Moscavide possa abrir portas em 2020, disponibi-
lizando mais 300 lugares de estacionamento. Esta declaração do autarca foi feita 
no decorrer da visita que efetuou ao Mercado Municipal de Moscavide, no âmbito 
da iniciativa «Mais perto de si», que leva a presidência às várias zonas do concelho.

Navegante no 
Rodinhas
A Câmara Municipal de 
Loures aprovou a utilização 
dos novos passes Navegante 
no serviço Rodinhas e a 
alteração de percursos e o 
aumento da frequência das 
carreiras, em reunião realiza-
da a 27 de março, no Palácio 
dos Marqueses da Praia e 
Monforte, em Loures. Todos 
os que adquirirem os novos 
passes Navegante, pode-
rão usufruir do serviço do 
Rodinhas, até então só dis-
ponível com aquisição de 
bilhete próprio. Com esta 
alteração, os percursos efe-
tuados pelo Rodinhas pas-
sam a integrar a rede de 
transportes públicos do con-
celho. “O que estamos agora 
aqui a alargar é matéria que 
vai constar da proposta que 
vamos fazer para a futura 
rede de transportes. Trata-
se de uma antecipação inte-
gralmente sustentada finan-
ceiramente pela autarquia, 
quer ao nível da integração 
do passe Navegante, quer no 
alargamento de frequência, 
quer nas alterações de cir-
cuitos que apresentamos”, 

salientou Bernardino Soares.
No Rodinhas de Moscavide/
Portela, a alteração ao per-
curso vai garantir o acesso ao 
Centro de Saúde a partir do 
terminal de Moscavide que, 
atualmente, obriga a aquisi-
ção de dois bilhetes para os 
utentes que iniciam a viagem 
na Portela. Em Sacavém, a 
alteração ao percurso do 
Rodinhas volta possibilitar 
a circulação pelo interior do 
Bairro da Courela do Foguete, 
através da Rua Teófilo Lopes 
Constantino, retomando um 
percurso eliminado em 2012. 
Para Bernardino Soares, a 
aprovação destas propostas 
é “um passo adiante na utili-
zação do transporte público, 
particularmente importan-
te para a população idosa 
e com maior dificuldade de 
mobilidade, que passa a ter 
uma oferta acrescentada 
com este serviço, com cus-
tos muito mais baixos do que 
até aqui”. 
Esta medida é totalmente 
suportada pelo Orçamento 
Municipal.
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No passado mês de feve-
reiro, estivemos à con-
versa com a Notária 

Lígia Garcia, nas instalações 
do seu Cartório Notarial, sito 
na Portela de Sacavém, no 
Centro Comercial da Portela, 
em Loures.
“O que é o notariado”, “para 
que serve” e “qual o futuro da 
profissão no cenário português” 
foram alguns dos temas abor-
dados na entrevista.

P: Quem é a Notária Lígia Garcia 
e qual foi o seu percurso até 
chegar ao notariado?
R: “Sou uma pessoa verdadei-
ra, honesta, justa e altamente 
resiliente.
Aprendi desde muito nova 
todos esses valores através da 
história de vida dos meus pais, 
que são os meus maiores ído-
los. Meus pais ensinaram-me 
desde muito cedo a importân-
cia do trabalho, da disciplina, 
do carácter e do esforço para se 
alcançar o que se pretende, e 
para sermos a melhor versão de 
nós mesmos a cada dia. 
Após licenciar-me em Direito, 
em 2001, fiz uma pós-graduação 
em prática forense e assessoria 
de empresas na Universidade 
Católica. Após a conclusão 
do estágio profissional, exer-
ci advocacia durante três anos, 
mas não me revia na profissão 
nem estava verdadeiramente 
satisfeita com a profissão que 
abraçava.
Foi então que comecei a 
fazer uma pós-graduação em 
Notariado, na Universidade 
Clássica de Lisboa, e desco-
bri finalmente a grandiosidade 
dessa profissão. Com esta pós-
graduação apaixonei-me pelo 
Notariado. 
Nesta altura, deixei a advoca-
cia, comecei a trabalhar como 
Técnica de Notariado em um 
Cartório em Lisboa, e em 2013 
surgiu a oportunidade de con-
correr ao concurso para atri-
buição do título de notário e 
começar a fazer um estágio 
profissional. Realizei um está-
gio profissional, concluí com 
êxito todas as provas teóricas 
e orais exigidas para o exercício 
da profissão e em maio de 2016 
consegui finalmente a minha 
licença no concurso para atri-
buição de licenças de instalação 
do cartório notarial e abri portas 
ao público, iniciando a minha 

atividade enquanto Notária em 
Loures, no meu Cartório no 
Centro Comercial da Portela. 
Foi um dos dias mais felizes 
da minha vida, porque foi um 
sonho tornado realidade. 
Deus, a família e os amigos fize-
ram de mim o que sou hoje, e 
só posso agradecer as bênçãos 
que tenho recebido nesta jor-
nada.
Sou uma pessoa mediadora por 
natureza, gosto do acordo de 
vontades e tudo isto traduz o 
notariado.” Conta Lígia Garcia 
acerca do seu percurso acadé-
mico.

P: No início do mês passado, 
o bastonário da Ordem dos 
Notários escrevia um artigo de 
opinião sobre a “reforma dos 
egos corporativos”. Nele, falava 
de vários constrangimentos ao 
exercício da profissão – nomea-
damente as dificuldades em 
cumprir com sucesso as com-
petências atribuídas por Paula 
Teixeira da Cruz na reforma de 
2013.
Como vê a entrada em vigor 
desta legislação claramente 
incompleta e que, apesar de dar 
mais competências aos notá-
rios, os impede de dar respos-
ta às competências que lhes 
foram atribuídas?
R: Em 2013, a competência 
para tramitar processos de 
Inventário, quer por óbito, quer 
por divórcio, passou a ser exer-
cida em exclusivo pelos notá-
rios.
As principais dificuldades em 
cumprir com sucesso as com-
petências atribuídas na refor-
ma do processo de inventário 
em 2013 foram, dentre outras, a 
falta de uma plataforma infor-
mática adequada, de acesso aos 
notários às bases de dados dos 
registos civil, predial e comer-
cial, as constantes  dificuldades 
no âmbito do apoio jurídico, 
designadamente no que con-
cerne aos adiantamentos por 
conta de todo o expediente, 
sem qualquer provisão de res-
sarcimento das despesas ine-
rentes por parte do Estado, e a 
oposição constante e frequen-
te de outros agentes de jus-
tiça ao novo Regime Jurídico 
do Processo de Inventário, que 
desde à data até os dias atuais 
manifestam-se contra esta 
opção legislativa e recusam-
se a aceitar e a admitir que 
nunca os processos de inventá-
rio  foram tramitados de forma 
tão célere.
Além disto, põe-se ainda a ques-
tão da segurança dos próprios 
notários aquando da tramitação 
dos processos, designadamen-
te no momento em que pro-
ferem a sentença e o cidadão 
comum tem alguma relutân-
cia em acatar a decisão, como 

aconteceu, a titulo de exemplo, 
em 2016, num cartório Notarial 
em Vendas Novas, quando um 
homem agrediu à “martelada” 
a mulher a advogada no âmbito 
de um processo de partilha; ou 
quando, em 2017, um homem 
morreu em frente a um cartório 
Notarial em Alverca, depois de 
ter explodido o carro.
Apesar de todas as dificuldades, 
a maioria dos notários abra-
çaram esta nova competência 
dos Inventários sem relutância 
e passaram a tramitar os pro-
cessos da melhor forma que 
sabiam, sendo que os números 
não enganam. Após uma audi-
toria promovida pela Inspeção-
Geral dos Serviços de Justiça, 
chegou-se à conclusão que a 
tramitação dos processos de 
inventários são mais céleres nos 
Cartórios do que o eram nos 
Tribunais, e isto é um sinal de 
que estamos a desempenhar 
com grande profissionalismo e 
competência tal atribuição que 
nos foi atribuída.
No entanto, há casos menos 
positivos, para os quais não 
podemos fechar os olhos. Há 
muitos notários que não gos-
tam e não querem exercer esta 
nova competência. E têm todo 
o direito em fazê-lo. Assim 
como há notários que fazem 
processos de despejo e outros 
não. E foi a pensar nisto que 
a Ordem dos Notários proce-
deu a um referendo, no qual 
os notários foram chamados a 
pronunciar-se acerca de algu-
mas questões relacionadas 
à forma como o processo de 
inventário deveria ser tramitado 
e sob quais moldes. No segui-
mento do referendo, está em 
discussão uma proposta de Lei 
que permitirá ao cidadão poder 
escolher entre tramitar os seus 
processos nos Tribunais, ou nos 
Cartórios Notariais.
Penso que optar por esta com-
petência concorrencial é uma 
decisão acertada, porque per-
mite aos notários que queiram 
tramitar os processos possam 
continuar a fazê-lo, e aque-
les que não o queiram pos-
sam dedicar-se em exclusivo ao 
notariado.
Os que optem por tramitar os 
processos de inventário, esta-
rão motivados para o fazer, 
porque a decisão foi tomada 
em consciência e não imposta 
legislativamente, o que propor-
cionará uma maior eficiência 
na resolução dos processos de 
inventário, que tem em vista 
sobretudo a celeridade proces-
sual, uma vez que é uma via 
menos burocrática e onerosa 
que o judiciário, evitando gasto 
de tempo e de dinheiro. 
Quem opte pela defesa dos 
seus interesses num Cartório, 
conseguirá alcançar a resolução 

de litígios de maneira pacífica 
e rápida e é isto que o cidadão 
deve ter conta quando precisar 
de escolher entre uma via ou a 
outra.
 A contar pelos números e pela 
estatística, penso que apesar de 
a competência para o processo 
de inventário passe a ser con-
correncial, a opção do cidadão 
será feita sempre pela escolha 
do Cartório em detrimento do 
Tribunal, por todas as razões já 
apontadas.

P: O que é que a proposta de 
Lei em discussão, e que visa 
o livre-arbítrio do cidadão na 
hora de escolher entre tribunais 
e cartórios notariais na trami-
tação dos chamados processos 
de inventário, pode trazer de 
melhor à Justiça em Portugal?
R: Penso que a variedade de 
instâncias para a tramitação dos 
processos de inventario entre 
os Cartórios e os Tribunais é 
benéfica para os cidadãos, pois 
vai permitir, que estes esco-
lham livremente por qual das 
instâncias podem recorrer para 
resolução do seus litígios.
Para além de contribuir para um 
descongestionamento de pro-
cessos nos próprios Tribunais 
que dada a sua especificidade 
se arrastavam anos sem fim.
E isto sempre com base do 
Princípio da garantia da livre 
escolha por parte do cidadão e 
que tal escolha não esteja desde 
logo limitada e por conseguinte 
a justiça só terá a ganhar com 
tal variedade.
Tenho a certeza que, da parte 
dos notários que optarem por 
tramitar os processos de inven-
tário, os cidadãos poderão 
esperar processos eficientes, 
céleres, total imparcialidade e 
rigor, visando sobretudo a jus-
tiça e o bem comum, sendo o 
maior beneficiário o cidadão.

P: GREVE na ORDEM dos 
NOTÁRIOS
Segundo o sindicato dos 
Registos e Notariado, a última 
greve do sector registou uma 
adesão de 95%. Como se justi-
fica uma percentagem tão alta 
de adesão? E qual a relação 
entre estes números e o comu-
nicado de Jorge Silva, intitula-
do “os notários não estão em 
greve”?
R: Há uma confusão constante 
entre a função do notário e dos 
conservadores no cenário jurí-
dico atual.
Os conservadores exer-
cem as suas funções nas 
Conservatórias; Os Notários, 
nos seus Cartórios. 
Quando se fala em greve, ape-
sar da comunicação social 
referir sempre que “os notários 
estão em greve”, o que suce-
de é que quem está em greve 

são os conservadores e oficiais 
dos registos que trabalham 
no Instituto dos Registos e do 
Notariado, o que afeta o funcio-
namento das conservatórias e 
das lojas do cidadão.
Os notários, apesar de serem 
oficiais públicos e exercem fun-
ções públicas, não são funcio-
nários públicos, são sim mem-
bros da Ordem dos Notários, 
que exercem as suas funções 
enquanto profissionais liberais.
É fundamental saber diferen-
ciar um profissional do outro, 
e uma realidade da outra, para 
não veicular notícias engano-
sas, que confundam o cidadão 
comum, ou que causem sérios 
problemas aos mesmos.

P: BRANQUEAMENTO de 
CAPITAIS - Qual a sua opinião 
sobre os moldes em que é cum-
prida a recente lei de branquea-
mento de capitais, passado 
mais de um ano? Como classi-
fica a mediação que os advoga-
dos querem exercer na comu-
nicação dos casos suspeitos de 
branqueamento de capitais? É 
válido este papel de “juízes” por 
parte dos advogados? Qual a 
sua opinião sobre a sobreposi-
ção do dever de sigilo ao dever 
de comunicação de branquea-
mento de capitais?
R: Penso que a Lei acerca do 
Branqueamento de Capitais 
está a ser fielmente cumprida 
por todos os notários, nos seus 
cartórios notariais.
A Lei impõe a um alargado con-
junto de instituições, atividades 
e profissões, onde se incluem 
os notários, advogados e con-
servadores, enquanto titulado-
res de atos, um diversificado 
leque de obrigações destina-
das a assegurar a prevenção 
do branqueamento de capitais 
e do financiamento do terro-
rismo.
Dentre estas obrigações desta-
cam-se os deveres de identifi-
cação dos clientes; de controlo; 
de comunicação de operações 
suspeitas; de conservação dos 
dados de identificação; até ao 
dever de recusa de prática de 
atos quando os elementos de 
identificação não sejam dispo-
nibilizados pelos clientes.
No entanto, desde que a lei 
entrou em vigor, no final do ano 
de 2017, a Ordem dos Advogados 
manifestou-se contra as comu-
nicações obrigatórias dos casos 
suspeitos por defender que tal 
obrigação entrava em conflito 
com o dever de sigilo profis-
sional.
Foi anunciado, há alguns 
meses atrás, que a Ordem dos 
Advogados iria criar uma espé-
cie de mediador que, através 
de comunicações ao basto-
nário, filtrasse os casos que 
serão mesmo para comunicar 
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ao Ministério Público e Polícia 
Judiciária.
Tal situação é inadmissível, e a 
mediação é claramente viola-
dora da lei, uma vez que a Lei é 
para ser cumprida por todos, o 
que levanta a questão de saber 
se afinal, os advogados estão ou 
não a cumprir com as obriga-
ções legais impostas acerca do 
Branqueamento, que passa por 
comunicar os casos suspeitos às 
entidades competentes.
Claro está que o dever de sigilo 
profissional é importante e deve 
ser salvaguardado, mas quan-
do temos valores superiores a 
defender, há necessariamente 
uma sobreposição do dever de 
comunicação de branqueamen-
to de capitais em detrimento do 
dever de sigilo. 

P: Como é que vê o exercício 
de serviços notariais por parte 
de advogados? Como se pode 
resolver esta situação?
R: Assim como os advogados 
não podem substituir-se aos juí-
zes, também o advogado não 
deveria poder exercer as mes-
mas funções que o notário. Não 
é correto, nem sequer benéfico 
para os cidadãos. Os notários 
são imparciais e independen-
tes; os advogados, pela natu-
reza da sua atividade, não o 
são.  Há parcialidade no traba-
lho do advogado, uma vez que 
defende uma parte, que é o seu 
cliente.
Para além disso, os advogados 
não estão verdadeiramente 
vocacionados para o Notariado, 
pois ao contrário do que se pre-
tende demonstrar, o Notariado, 
não se limita a reconhecimen-
tos, ou elaboração de procura-
ções, ou de contratos de com-
pra e venda, vai muito além 
disso e isso só os Notários con-
seguem compreender.
A solução ideal teria sempre 
de passar por uma alteração 
legislativa, que acabasse com a 
desformalização dos atos nota-
riais e devolvesse ao notariado 
a competência exclusiva para 
exercerem atos notariais.

P:  Considera também que há 
concorrência por parte dos ofi-
ciais do registo? De que forma 
é que a concorrência do Estado 
face aos serviços notariais pri-
vados se pode tornar injusta e, 
até, desleal?
R: O Estado, infelizmente, exer-
ce uma concorrência muito 
forte sobre o nosso trabalho. 
Primeiro, privatizou o notaria-
do; de seguida, com as Casas 
Prontas, ou as partilhas na hora, 
passou a concorrer de forma 
injusta com os nossos serviços, 
praticando preços, não com-
patíveis com o exercício da 
atividade, o que levou vários 
notários a passarem por uma 
crise muito grande e profunda, 
pondo em risco a subsistência 
do seu próprio trabalho e de 
toda a equipa do Cartório.  
Mas para além do Estado e dos 
Advogados, também os solicita-
dores, as Câmaras de Comércio 
e Indústria, as Câmaras e Juntas 
de freguesia e até os meros 

operadores de serviço de cor-
reios, concorrem ou praticam 
atos Notariais e muitas vezes 
sem qualquer tipo de vocação 
Notarial, pondo assim em causa 
a fé pública associada aos atos 
Notariais.
Não obstante, não se pode 
negar o êxito da privatização do 
notariado; os cartórios notariais 
são modernos e eficientes, têm 
um atendimento rápido e sim-
pático, preços iguais ou mesmo 
inferiores aos dos outros titu-
ladores de atos, marcação de 
escrituras muitas vezes no pró-
prio dia, reconhecimentos de 
assinaturas na hora e simplifica-
ção de procedimentos de uma 
maneira geral.
Sendo um êxito, não se com-
preende o porque de o pró-
prio Estado limitar e dificultar 
o exercício do notariado pelos 
notários, que são, há mais de 
800 anos, os verdadeiros pro-
fissionais de direito de eleição 
para a prática de tais atos.

P: Quais as funções que consi-
dera mais importantes no nota-
riado? Como vê a burocracia 
e morosidade da Justiça em 
Portugal? E como podem os 
serviços de notariado resolver 
uma parte destas?
R: Todas as funções desempe-
nhadas pelos notários são igual-
mente importantes. O notário, 
com a sua intervenção nos atos 
notariais, confere força e carac-
ter de autoridade pública aos 
mesmos, que é o mesmo que 
dizer que confere aos atos que 
pratica fé pública.
Nenhum outro profissional de 
direito tem essa prerrogati-
va conferida ao Notário pelo 
Estado, daí entender-se que 
o notariado é uma verdadei-
ra “magistratura de jurisdição 
voluntária”, uma vez que a força 
jurídica dos atos em que inter-
vém tem o mesmo efeito que 
uma sentença transitada em jul-
gado. 
A função notarial tem como 
missão auxiliar a justiça, visando 
sobretudo prevenir o surgimen-
to de litígios futuros. Através 
dela é possível que os cidadãos 
possam atingir os seus resulta-
dos pretendidos sem recorre-
rem à via judicial, o que só por 
si é extremamente importan-
te, porque vai de encontro ao 
princípio da celeridade proces-
sual e ao princípio da economia, 
que visa a resolução de litígios 
de forma pacífica e rápida, de 
forma a obter o maior rendi-
mento da lei com o mínimo de 
atos processuais.
Uma ida ao notário será sem-
pre a opção menos burocráti-
ca e onerosa que o recurso à 
via judiciária, evitando gasto de 
tempo e dinheiro e libertando 
os Tribunais para os assuntos 
realmente relevantes que só por 
essa via podem ser decididos.
O valor maior que o notário con-
fere à sociedade, em nome do 
Estado, é a segurança jurídica, 
que se traduz na realização de 
negócios jurídicos perfeitos, na 
plena observância do princípio 
da legalidade, com tal rigor que 

atos por si praticados sejam ina-
tacáveis; além disto é um servi-
ço prestado a todo e qualquer 
cidadão, qualquer que seja a 
sua capacidade económica ou a 
sua condição social, da mesma 
forma equidistante, imparcial e 
séria.
A segurança jurídica auxilia o 
investimento e favorece a eco-
nomia do país. Os investidores 
sabem que se quiserem investir 
em Portugal e se forem a um 
cartório titular os seus atos, os 
negócios jurídicos celebrados 
estarão de acordo com a Lei e 
que por isso vão ser devidamen-
te registados e que não podem 
ser atacados no futuro. Isso traz 
então vontade de investir.
O principal é sempre respei-
tar a Lei, para que os nossos 
atos sejam inatacáveis, porque 
perfeitos negocialmente. Não 
pendemos para um lado ou para 
o outro, não defendemos uma 
parte, porque somos imparciais 
e equidistantes. Privilegiamos 
sim a verdade, o bom senso 
comum e o bom termo do pro-
cesso e é isso que nos diferen-
cia.   

P: Quais as funções que são 
menos praticadas pelos notá-
rios e, por consequência, menos 
conhecidas do público, mas que 
continuam a ser parte das vos-
sas funções por excelência?
R: Os notários prestam assesso-
ria e aconselhamento jurídico às 
partes, redigindo o instrumento 
público conforme a vontade dos 
interessados, tendo em conta 
os princípios da legalidade, 
autonomia e imparcialidade.
Há atos mais conhecidos do 
público em geral, como é o 
caso das escrituras de compras 
e vendas, doações, partilhas, 
habilitações de herdeiros, con-
tratos de sociedades, reconhe-
cimentos de assinaturas, tes-
tamentos, certificações, dentre 
outros. Há, no entanto, funções 
menos conhecidas, que é o caso 
da mediação e arbitragem, dos 
processos de despejo e desde 
2013, dos processos de inven-
tários.
Normalmente, o notariado está 
associado a burocracia e é pre-
ciso desmitificar esta ideia. 
Por exemplo, ouve-se muitas 
vezes dizer-se que “os inven-
tários não andam desde que 

foram para os notários”. Isto 
é mentira, existem estatísticas 
que comprovam que desde que 
os inventários foram para os 
cartórios notariais a resolução 
dos litígios é muito mais célere. 
Um processo que antes demo-
rava 51 meses em tribunal, em 
cartórios demoram 21 meses. 
Já se comprovou que o novo 
Regime Jurídico do Processo de 
Inventário está a ser eficiente, 
pese embora muitos notários 
não gostem dessa nova com-
petência fazem-no à mesma e 
fazem-no bem: há formações 
e os notários são competentes 
para tramitar os processos.

P: O que é que mais a fascina no 
exercício do notariado?
R: Tudo! Sou uma pessoa media-
dora por natureza.
Sou uma crente de filosofia 
de notariado, deixo os litígios 
para os advogados, as senten-
ças para os juízes, as execuções 
para os solicitadores e fico-me 
pela aplicação da vontade das 
partes dentro da legalidade 
em todos os atos que pratico, 
dando fé pública e veracidade a 
todos os documentos que pas-
sam pelo meu cartório.

P: Como é que a tecnologia/
evolução tecnológica vos pode 
ajudar a curto/médio/longo 
prazo?
R: A Ordem dos Notários está a 
apostar forte na tecnologia para 
o desenvolvimento da ativida-
de notarial, e consequentemen-
te, para benefício de todos os 
cidadãos, evitando burocracia, 
deslocações à várias repartições 
e todos os custos associados. 
A ideia passa por desenvolver 
um projeto com total segurança 
jurídica, com base na assinatura 
digital.
Inicialmente, a ideia principal 
será a digitalização de todos 
os documentos que atualmente 
circulam em suporte de papel, 
o que permitirá aos cidadãos 
poderem solicitar via online os 
documentos de que necessi-
tem, sem terem de se deslocar 
aos cartórios.
Numa fase mais avançada, a 
Ordem pretende realizar con-
tratos digitais, como por exem-
plo, um contrato de promessa 
de doação em que o doador e 
donatário estejam em cidades 

ou até mesmo países diferen-
tes, sem terem necessidade de 
estarem presencialmente num 
Cartório para celebrar o negó-
cio jurídico pretendido. Mais 
para frente, todos os negócios 
jurídicos poderão ser pratica-
dos via online, com a mesma 
segurança jurídica que teria o 
mesmo negócio jurídico prati-
cado perante o notário.
Este projeto irá revolucionar o 
notariado tal como é atualmen-
te, de forma positiva, pró-ativa, 
tendo em vista a total segu-
rança jurídica, o benefício do 
cidadão, e consequentemente o 
desenvolvimento e aperfeiçoa-
mento da justiça portuguesa.

P: Como vê o futuro do nota-
riado?
R: Eu costumo definir-me como 
uma pessoa cheia de sonhos, 
coberta de fé. E é essa fé que 
me trás o otimismo necessário 
para acordar todos os dias com 
um sorriso nos lábios e com a 
esperança de que dias melho-
res virão. Dias em que as nossas 
competências sejam alargadas, 
quer seja através da realização 
de casamentos, divórcios, ou, 
mais não seja, através do exer-
cício exclusivo da atividade do 
notariado, sem a concorrência 
de outros agentes de direito e 
do Estado. Temos que apostar 
na prevenção de litígios, este 
é o segredo do sucesso; quan-
tas mais novas competências 
atribuírem aos notários, menor 
será a burocracia, os custos de 
processo e litígios futuros. Se 
se pode resolver processos em 
Cartórios, com menos burocra-
cia, de forma pacífica, em boas 
instalações, com tecnologia 
apropriada e um serviço efi-
ciente, porque enviar processos 
para o tribunal, para que fiquem 
lá parados e que se arrastem 
por anos?
O notariado é o meu grande 
amor, e vou estar cá enquanto 
me deixarem.  Finaliza a notária.

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



8 MP EDUCAÇÃO

Alunos estrangeiros 
aprendem robótica com a 
Secundária da Portela
Escolhida entre quinze estabelecimentos de ensino do país, a Escola Secundária da Portela, “Arco-Íris”, recebeu entre o dia 11 e 14 de março 
alunos de cinco países, para realizar atividades de robótica e realidade aumentada. 

VANESSA JESUS

Esta iniciativa realizou-se no 
âmbito do projeto Erasmus 
+ “DAWN OF SCHOOLS 

WITH EDUCATION 4.0” e, para 
além do Agrupamento de 
Escolas de Portela e Moscavide, 
contou com o apoio da Junta 
de Freguesia de Moscavide e 
Portela e da Ageas Portugal 
Companhia de Seguros, SA. 
“Fomos selecionados pela qua-
lidade do trabalho que já tínha-
mos desenvolvido pela área da 
robótica”, começou por expli-
car o Professor, Coordenador 
do Projeto ATTitude3D e res-
ponsável por esta iniciativa em 
Portugal, Paulo Torcato. 
No total, são 21 alunos e 9 pro-

fessores oriundos da Eslovénia, 
Letónia, Finlândia, Suécia e 
Turquia, com idades compreen-
didas entre os 10 e 18 anos, 13 
estudantes e 6 professores por-
tugueses.  

Atividades 

Alunos e professores foram 
recebidos na manhã de segun-
da-feira, dia 11, na Escola 
Secundária da Portela, pelo 
Professor Paulo Torcato, pela 
Dra. Marina Simão, Diretora do 
Agrupamento de Escolas de 
Moscavide e Portela e pela Dra. 
Eunice Proença, Tesoureira do 
Executivo da Junta de Freguesia 
de Moscavide e Portela, que 
deram as boas-vindas aos pre-
sentes. 
A receção realizou-se numa 
sala muito especial e diferen-
te, a aTTitude3D Classroom, que 
funciona “à semelhança de uma 
sala do futuro”, como nos des-
creveu Paulo Torcato, enquanto 
recordou o momento em que foi 
um dos 12 professores (expert 
teachers) convidados da Europa 
para ir a Bruxelas desenhar ati-
vidades (Learning Scenarios) 
para a primeira sala do futuro. 
De seguida, em grupos, pinta-
ram bandeiras e um pássaro. 
“No final, quando se apontar o 
telemóvel a bandeira vai ficar 
hasteada e ficar em movimen-
to, assim como o ‘bicharoco’ vai 
ganhar vida e eles vão poder 

brincar com ele”, explicou.
Ainda sobre a manhã recebe-
ram a visita do Professor do 
Departamento de Informática e 
BioISI, da Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa, Luís 
Correia. “Apresentei um pouco 
daquilo que se faz na robótica 
atualmente e das tecnologias 
que estão por trás do compor-
tamento e das capacidades dos 
robôs”, explicou, acrescentando 
que acha “extraordinário” este 
tipo de iniciativa. 
Durante os vários dias, os alunos 
usufruíram de várias atividades 
da área da robótica, programa-
ção e de realidade aumentada. 
Para além das palestras de dois 
Professores do Departamento 
de Informática, da Universidade 
de Lisboa, sobre esta temática, 
os alunos tiveram um workshop 
de impressão 3D. Nesta ativi-
dade tiveram a oportunidade 
de aprender a fazer peças para 
poder construir um robô. A pas-
sagem pelo Oceanário e um 
curso de soldadura no Pavilhão 
do Conhecimento fizeram tam-
bém parte do programa. 

Uma iniciativa marcante

Para Francisco Vasconcelos, de 
14 anos, do grupo português, 
não restam dúvidas que estes 
eventos são importantes, devi-
do à “mistura de culturas e 
aprendizagem sobre robótica”. 
Opinião partilhada pelo cole-
ga Rodrigo Brito, de 13 anos, 
que realça “o encontro de cul-
turas e o aprender mais” sobre 
a temática abordada. Rodrigo 
Barros, de 14 anos, recebe agora 
os colegas do estrangeiro mas 
também ele já viveu a experiên-
cia de Erasmus na Turquia. “Foi 
uma experiência muito interes-
sante”, afirma.
Ilker Atalay, Diretor da Escola 
Kudret Demir Ortaokulu, na 
Turquia, não poupou elogios 
à organização do evento em 
Portugal e à cidade Lisboeta, 
mostrando-se “agradecido” pela 
forma como “foram tão bem 
recebidos”.

Dávis Paulovs, tem 16 anos e é da 
Letónia. Para ele fazer Erasmus 
é muito importante pois ajuda-o 
a “melhorar o inglês” e a “conhe-
cer novas pessoas”. Já Livija Pirc, 
13 anos, é da Eslovénia e o facto 
de gostar de viajar e conhe-
cer pessoas de outros países fez 
com que não hesitasse quando 
a professora a questionou se 
gostava de vir a Portugal.
Depois da Turquia ter recebido 
vários alunos em novembro do 
ano passado e Portugal agora 
em março, é a vez da Finlândia 
ser a anfitriã do evento já no 
próximo mês de maio, do dia 
12 a 17.

Durante os 
vários dias, os 
alunos usufruí-
ram de várias 
atividades da 
área da robótica, 
programação 
e de realidade 
aumentada



As obras do amor

O amor fortalece. Não há vazio no 
coração que o amor não preencha. 
Amar é o bem em ação. Anima o 

íntimo e lança luz sobre as trevas interio-
res, permitindo que se distinga a verdade 
do erro. Faz-nos fortes porque nos orienta 
e revela em nós coragens que julgávamos 
não ter, a fim de que possamos enfrentar 
o sofrimento sem perdermos o sentido da 
existência.
O amor dá. Dá-se. Faz-nos dar aquilo que 
somos ao outro. O amor faz com que nos 
libertemos de nós mesmos e nos lancemos 
ao mundo, como uma flor que exala o seu 
perfume, sem distinguir quem o merece 
de quem não é digno dele. Amar é entre-
gar o que somos de mais íntimo. O amor é 
o contraveneno do egoísmo que nos mata, 
é uma escolha que se faz e nos desprende 
dos apetites e desejos de nós mesmos.
O amor perdoa. Perdoar é dar da forma 
mais excelente. Por isso, só perdoa quem 
é rico. Quem é forte ao ponto de ser capaz 
de colocar o bem acima de si mesmo. O 
erro do outro nunca pode sobrepor-se à 
nossa vontade de paz. Quem diz perdoar, 
mas não esquece, ainda não perdoou. 
Porque no seu coração ainda não há paz. 
O amor não devora. Não consome nem se 
consome. Não busca conquistar nem des-
truir, quer o melhor do outro e quer que o 
outro seja melhor. Não procura ser o pri-
meiro, por isso o outro não é uma ameaça, 
mas um prémio. O amor é uma atenção 
constante às necessidades do outro e visa, 
por todos os meios, protegê-lo e promover 
a sua felicidade. O amor é pobre e humil-
de. Quem ama sabe que o futuro não nos 
pertence. Amar é também sair da insen-
satez de acumular para si mesmo, com a 
ilusão de que amontoando coisas estamos 
a assegurar um futuro que, afinal, mais 
do que não nos pertencer, está fora do 
nosso controlo. Miseráveis são os que não 
amam, todos quantos se julgam o centro 
do mundo. O amor espera. O amor acre-
dita e é capaz de suportar tudo. Porque na 
nossa fragilidade e dependência reconhe-
cemos que não somos autossuficientes. 
Somos parte de algo maior, que espera-
mos, mesmo quando não compreende-
mos. Confiar que o amor é muito maior do 
que o meu coração é colocar-me no topo 
de mim, bem perto do céu.
O amor constrói. Amar é agir e sair da 
morte dos dias sem sentido, arriscar-se 
nas terras dos temores, tremendo, mas 
não deixando de avançar, passo a passo, 
para longe do mundo onde tudo é passa-
geiro. Amar não é falar, é construir. Sem 
obras, o amor não sai da morte. Amar é 
fundar firmezas num mar de incertezas. 

José Luís Nunes Martins
Investigador
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O Pavilhão do Oriente, em 
Moscavide, recebeu, no dia 19 de 
março, uma Mostra de Cursos 

Profissionais, cujo objetivo principal foi 
dar a conhecer a oferta disponível no 
concelho.
Dirigida a turmas do 9.º ano de esco-
laridade e dos cursos vocacionais, esta 
Mostra pretende divulgar os cursos 
profissionais das escolas secundárias, 
do instituto profissional (IPTrans) e de 
alguns centros de formação profissio-
nal. Além de dar a conhecer as alter-
nativas de formação, este evento pre-
tendia também promover um espaço 
de reflexão sobre o futuro formativo 
dos jovens e estabelecer uma relação 
mais próxima com a equipa de técnicos 
do Gabinete de Juventude, da Câmara 
Municipal de Loures.

Com as ofertas de emprego cada vez mais congestionadas, o processo de tomada de 
decisão no que respeita ao percurso escolar a seguir tem, cada vez mais em conta, a 
oferta disponível de cursos profissionais e aquisição de conhecimentos técnicos.

Formação Alternativa 
depois do 9ºano
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Associação de Pais ajuda 
a reabilitar Escola da Portela 

O sol convidava a um 
passeio e antecipa-
va um dia primave-

ril. À hora marcada, como 
combinado, marcaram 
presença sem hesitar. Às 
costas, muito material de 
pintura, bricolagem e uma 
grande dose de boa vonta-
de. Afinal, é pelas crianças 
e isso vale qualquer sacri-
fício. Os trabalhos come-
çaram ainda antes das 
9h30, num sábado soalhei-
ro e garrido, sob o chil-
rear agudo dos pássaros 
que esvoaçavam perto das 
árvores. Estava na altura de 
pôr mãos à obra!
Pais, mães, alguns mais, 
outros menos jovens, mas 
todos com a mesma von-
tade, juntaram esforços 
para um dia diferente. A 
missão, para uns, passa-
va por transformar pale-
tes velhas e em mau esta-
do em bancos coloridos 
e mesas para os alunos 
da Escola Secundária da 
Portela poderem almoçar 
mais alegres e confortá-
veis. Para outros, consistia 
na pintura da sala de aula 
onde os filhos diariamente 
aprendem e evoluem.
Esta foi uma das mais 
participadas iniciativas 
da nova Associação de 
Pais e Encarregados de 
Educação (APEE) da Escola 
Secundária da Portela 
(Arco-Íris), que decidiu 
fazer-se ao caminho e 
combinar esforços para 
melhorar o ambiente esco-
lar.
"O objetivo é criar uma 
maior interação entre os 
pais e a escola, envolven-
do toda a comunidade 
escolar, de forma a todos 
contribuirmos para um 
melhor ambiente na escola 
e uma maior proximidade 
entre toda a comunida-
de", explica Ana Paiva, vice
-presidente da Associação 
de Pais e Encarregados 
de Educação da Escola 
Secundária da Portela.
"É preciso recordar que 
a escola é uma segunda 
casa, pois é lá que os alu-
nos passam grande parte 

do seu tempo", avança. 
"E, se uma segunda casa 
estiver em péssimas con-
dições, é natural que fique-
mos preocupados", defen-
de Ana Paiva.
Além da construção de 
bancos e mesas com pale-
tes usadas, a Associação 
de Pais já levou a cabo 
outras iniciativas, nomea-
damente a pintura de salas 
de aula, em que estiveram 
envolvidos pais, encar-
regados de educação de 
várias turmas e até atuais 
e antigos alunos. Entre as 
próximas, conta-se a cria-
ção de um equipamento 
desportivo exterior, para 
permitir a prática despor-
tiva. "Existe um projeto de 
uma turma do 10.º ano para 
terraplanar um terreno e 
construir um campo de 
futebol, com o apoio da 
Junta de Freguesia", revela 
Ana Paiva.
A substituição e repara-
ção de cadeiras é outra 
das iniciativas na forja, 

assim como a execução de 
pequenas reparações nas 
casas de banho, sobretu-
do ao nível das torneiras e 
autoclismos. 
"Existe outro problema 
bastante mais grave, que é 
o fibrocimento degradados 
dos telheiros, uma situa-
ção de saúde pública que 
nos preocupa bastante", 
sublinha a responsável. "Há 
ainda a falta de um espaço 
para os alunos que trazem 
refeições de casa poderem 
almoçar, sem terem de 
comer ao vento e à chuva, 
no inverno", adiciona.

Parcerias para 
envolver 

a comunidade

Estas atividades da 
Associação de Pais, 
nomeadamente a pintura 
de salas de aula, contaram 
com a ajuda de algumas 
parcerias que estão a ser 
criadas para dinamizar a 

escola. "Um dos pais con-
seguiu criar várias parce-
rias, nomeadamente com 
o Aki de Sacavém, que 
ofereceu tintas e material 
e também se prontificou 
a trazer funcionários para 
pintar uma sala de aula", 
conta Ana Paiva. "Aos pou-
cos, estamos a conseguir 
alguns resultados muito 
positivos, criando, dessa 
forma, um envolvimento 
com a comunidade que é 
salutar, porque é bom que 
as empresas locais tam-
bém se envolvam na vida 
da escola", aponta.
O objetivo passa por alar-
gar o leque de parcerias 
para ir cumprindo objeti-
vos e melhorando a esco-
la passo a passo. "Só o 
facto de estarmos aqui a 
um sábado de manhã já 
é bastante relevante, pelo 
que, pensamos que toda a 
comunidade vai ficar bas-
tante beneficiada com este 
envolvimento", realça Ana 
Paiva.

Nova direção da APEE da Arco-Íris aponta parcerias com empresas locais para ajudar a reparar equipamentos e a melhorar o ambiente escolar. 
Pais e mães dedicam fins de semana a pintar salas de aula e criar bancos e mesas com paletes usadas.
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Fábio Bernardino, chef, 
professor e consultor gas-
tronómico, conduz esta 

sessão do ciclo Pais Informa. 
Destinado a pais e encarrega-
dos de educação, o ciclo Pais 
Informa consiste numa série 
de debates e ações (in)forma-
tivas, que têm como objetivo 
proporcionar a capacitação ou 
aquisição de saberes e compe-
tências, que poderão ser úteis 
no percurso e vida escolar dos 
seus educandos.
Dedicada a questões relacio-
nadas com o associativismo, 
educação, infância e adoles-
cência, esta iniciativa é orga-
nizada pela Câmara Municipal 
de Loures em parceria com as 
associações de pais e agrupa-
mentos do concelho de Loures.
A entrada é livre. 
A ação decorre, entre as 18h30 
e as 20h, nas instalações da 
escola.

Inserida no ciclo Pais 
Informa, a Escola Básica 
da Portela, recebe, a 24 
de abril, a Oficina Pais 
e filhos: Cozinhas do 
Mundo.

Pais e filhos: Cozinhas do Mundo
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A Presidência em Moscavide
Sessão pública apresenta 
medidas para Moscavide 

Foi no salão do Centro 
Pastoral de Moscavide que 
Bernardino Soares, o pre-

sidente da Câmara de Loures 
esteve a apresentar os projetos 
para a freguesia e para o conce-
lho nos dias 5 e 6 de abril.
Bernardino Soares destacou o 
novo Regulamento Municipal 
de Apoio às Instituições Sociais, 
um apoio que triplicou no seu 
montante e “que, pela primeira 
vez, existe no Município e que 
vai poder ser aplicado, com toda 
a transparência, no apoio às ins-
tituições da área social”.
Referiu também os bombei-
ros, para os quais a Câmara 
Municipal “tem vindo, sistema-
ticamente, a aumentar o apoio”. 
De acordo com Bernardino 
Soares, “a Câmara já atribuiu, 
por ano, mais de dois milhões 
de euros aos bombeiros. É 
uma verba muito significativa”, 
sublinhou. Os Bombeiros de 
Moscavide e Portela irão rece-
ber, em 2019, “cerca de 157 mil 
euros”, verba que assegura o 
suporte a 10 bombeiros em regi-
me permanente.
O autarca abordou ainda algu-
mas questões relacionadas com 
a habitação e com a Lei das 
Rendas, que, segundo refere: 
“tem de ser alterada”, pois é a 
responsável por “pôr as pessoas 
com contratos mais antigos fora 
de suas casas, permitindo aos 
senhorios expulsarem os seus 
inquilinos com relativa facilida-
de, para depois arrendarem por 
valores superiores ou para alo-
jamento local”. Por esta razão, 
está a ser estudada uma pro-
posta para criação de uma zona 
de contenção de alojamento 
local, o que significa que, duran-
te um período, não poderão 
abrir novas unidades de arren-
damento de curta duração.
“Queremos que a freguesia reju-
venesça, mas não o queremos 
fazer com a expulsão das pes-
soas que vivem cá há muitas 
décadas”, acrescentou.

Revitalização urbana

“Não há nenhum centro de vila 
ou cidade que, para ter maior 
dinâmica, não tenha melhorado 
as condições para os peões”, 
apontou Bernardino Soares 
para a intervenção realizada 
na Avenida de Moscavide, que 

melhorou a capacidade de aco-
lhimento às pessoas que entram 
em Moscavide, bem como a cir-
culação pedonal.
Para a segunda fase da revi-
talização está prevista a cons-
trução de um novo Mercado. 
“Queremos lançar um concurso, 
através do qual seja disponibi-
lizada uma área para que um 
parceiro privado construa um 
novo mercado com melhores 
condições e um estacionamen-
to de 300 lugares, o que irá 
permitir minorar o problema de 
estacionamento na freguesia”.
Destaca, igualmente, as obras 
no futuro espaço do Serviço de 
Informação Municipal na antiga 
esquadra da PSP. “Trata-se de 
uma obra que vai começar no 
verão e terá a duração de cerca 
de nove meses, devido aos 
problemas estruturais do edifí-
cio que têm de ser resolvidos”, 
esclareceu o presidente. “Esta 
intervenção terá ainda de ser 
articulada com a CREVIDE que 
ali está instalada e que terá de 
mudar para instalações provisó-
rias. No entanto, após as obras, 
terá a oportunidade de ocupar, 
além do 2º piso, também o 1º 
andar, alargando a sua resposta 
na área do apoio às crianças”.
O futuro edifício de atendi-
mento municipal juntará três 
valências: atendimento relativo 
a questões relacionadas com 
a Câmara Municipal (licenças, 
certidões, pagamento de taxas, 
entre outras questões); aten-
dimento relacionado com os 
Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos de Loures 
e Odivelas; e atendimento para 
assuntos do foro da Agência de 
Modernização Administrativa, 
que normalmente são disponi-
bilizados nas Lojas do Cidadão.
Outras intervenções foram 
anunciadas, nomeadamente no 
jardim público, no largo da igre-
ja e na praceta Adão Barata, 
e ainda no parque de estacio-
namento subterrâneo junto ao 
Condomínio do Oriente, que 
ficará a cargo, na sua totalidade, 
da Loures Parque, aumentando, 
também ali, a oferta de esta-
cionamento para a freguesia de 
Moscavide.
 

Escolas

A temática do ensino não foi 
esquecida, tendo o presidente 
da Câmara dado a conhecer o 
acordo com o Agrupamento de 

Escolas da Portela e Moscavide 
para o incentivo ao uso da bici-
cleta, com a oferta de 24 bici-
cletas por parte da Autarquia. 
“Ficámos surpreendidos por 
saber que existe uma grande 
percentagem de meninos que 
não sabe andar de bicicle-
ta. Hoje a vida empurra para 
diversões muito mais sedentá-
rias e isso é uma falha grave. 
Não só é bom andar de bici-
cleta, como garante uma série 
de aptidões físicas importantes 
para o desenvolvimento”. Esta 
medida irá, simultaneamente, 
potenciar a ciclovia construída 
em Sacavém, e que passa pela 
Portela e por Moscavide.
Bernardino Soares referiu, ainda, 
que está a ser mantida uma 
“vigilância apertada sobre o for-
necimento de refeições esco-
lares” e que, a partir do próxi-
mo ano letivo, na escola Catela 
Gomes, “a cozinha será equipa-
da, permitindo a confeção da 
comida no local, o que melhora-
rá a sua qualidade”.
 

Mobilidade e transportes

O presidente da Câmara recor-
dou a existência do Navegante, 
o novo passe social, “com um 
custo máximo de 30 euros 
para andar dentro do concelho 
de Loures, e de 40 euros para 
andar em qualquer um dos con-
celhos da Área Metropolitana 
de Lisboa (AML), podendo ser 
utilizado em qualquer meio de 
transporte”. Esta melhoria será 
cofinanciada pelos municípios 
da AML, cabendo ao Município 
de Loures, dois milhões e meio 
de euros por ano.
Quanto ao Rodinhas, que até 
agora não estava abrangido por 
qualquer tipo de passe, passa-
rá a aceitar o Navegante. Além 
desta melhoria, o Município 
decidiu colocar mais um auto-
carro a circular, disponibilizando, 
também, autocarros de maiores 
dimensões. Só para o Rodinhas 
de Moscavide, esta medida irá 
custar cerca de 150 mil euros por 
ano ao Município.
 

Transferência de competências 
para as freguesias

“Neste mandato ampliamos 
as competências para as fre-
guesias, transferindo, no total, 
cerca de 12 milhões de euros. 
Destes, perto de um milhão e 
cem mil, são para a freguesia 

Aproximar a gestão municipal da 
realidade de Moscavide foi um dos 
principais objetivos desta iniciativa 
que, durante os dias 5 e 6 de abril, 
levou a Câmara de Loures junto da 
população, promovendo o contac-
to com as instituições locais para 
melhor conhecer os seus projetos e 
aspirações.
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A Presidência em Moscavide
de Moscavide”, referiu o presi-
dente. “Este ano estamos a tra-
balhar no financiamento para a 
recolha dos monos”, acrescen-
tou. “Pretendemos entregar uma 
viatura a cada freguesia para a 
recolha de monos. Além disso, 
iremos transferir verbas para a 
contratação de pessoal, combus-
tível e manutenção”.
O autarca abordou, ainda, a ques-
tão dos contratos interadminis-
trativos de delegação de compe-
tência da Câmara Municipal “que 
permitirão às juntas executarem 
obras que são da competência 
do Município. As juntas definem 
as prioridades e a Câmara trans-
fere os valores correspondentes”.
Aproximar a gestão municipal da 
realidade de Moscavide foi um 
dos principais objetivos desta 
iniciativa que, durante os dias 
5 e 6 de abril, levou a Câmara 
de Loures junto da população, 

promovendo o contacto com as 
instituições locais para melhor 
conhecer os seus projetos e aspi-
rações.
“Foi uma jornada de grande 
intensidade”, referiu o presidente 
da Câmara Municipal de Loures, 
Bernardino Soares. “Levamos 
daqui trabalho para fazer, mas 
também um conhecimento mais 
aprofundado da freguesia”.
O programa passou pelo has-
tear da bandeira do Município, 
visita à instalação da sede do 
concelho no Centro Pastoral de 
Moscavide, uma visita ao cen-
tro de saúde de Moscavide, pas-
sando depois pelo Comando 
Metropolitano de Lisboa da PSP, 
seguido de uma visita à CREACIL 
e às escolas da Quinta da Alegria 
e Catela Gomes.
A tarde ficou reservada para as 
visitas à Comissão Unitária de 
Reformados, Pensionistas e 

Idosos de Moscavide, bem como 
ao Centro Social e Paroquial 
de Moscavide, à CREVIDE e ao 
futuro espaço do Serviço de 
Informação Municipal.
O dia só terminou com uma 
breve visita à sede da União das 
Freguesias, culminando com reu-
niões com o movimento associa-
tivo e com os demais parceiros 
para a apresentação da 2ª fase da 

revitalização do centro urbano 
de Moscavide.
O segundo dia da Presidência em 
Moscavide arrancou com uma 
visita ao Quartel dos Bombeiros 
Voluntários de Moscavide e 
Portela, onde ainda houve 
tempo para uma reunião com a 
direção, para depois a comitiva 
seguir para o Mercado, passando 
pela Avenida de Moscavide e por 

outras ruas, onde o Executivo 
teve a oportunidade de contac-
tar com os comerciantes.
Grande parte da tarde foi dedi-
cada ao atendimento à popula-
ção pelo Executivo Municipal, no 
Centro Pastoral de Moscavide, 
terminando com a sessão públi-
ca de encerramento no mesmo 
local.

Fonte: CML

A cidade de Porto 
recebeu, no passado 
mês de março, a XV 
Convenção da ERA 
Portugal. Entre as 
várias Agências pre-
sentes, o grupo M3F 
constituído pelos três 
sócios Mário Feliciano, 
Miguel Cruz e Nuno 
Martins, que detêm as 
Agências ERA Expo/
Portela, ERA Expo/
Olivais e ERA Chiado/
Lapa, destacou-se ao 
receber 30 prémios 

e reconhecimen-
tos. “Trata-se de um 
momento especial 
de celebração, pois 
atingimos um marco 
histórico com o HEXA 
TOP 2. 
É com muita grati-
dão e humildade que 
recebemos este reco-
nhecimento, que só 
pode ser conquista-
do com o empenho e 
foco de toda a nossa 
equipa”, explica Mário 
Feliciano, referindo-

se às Agências ERA 
Expo/Olivais e ERA 
Expo/Portela, por 
terem conquistado os 
dois primeiros lugares 
do ranking durante 6 
anos consecutivos. 
Com vários Agentes 
do Grupo a serem 
reconhecidos por 
completarem 10 anos 
de carreira, Mário 
Feliciano declara que 
“procuramos sem-
pre proporcionar as 

melhores condições 
de trabalho e recur-
sos para a nossa equi-
pa desenvolver o seu 
trabalho, com foco na 
excelência do serviço 
aos nossos clientes. 
Os resultados con-
quistados são o refle-
xo disso, agora vamos 
focar para que em 
2019 possamos atin-
gir patamares mais 
elevados de desem-
penho”. 
A ERA integra o maior 
operador mundial 
de franchising imo-
biliário, atualmente 
presente em mais 
de 50 países. Em 
Portugal desde 1998, 
com cerca de 200 
Agências distribuídas 
por todo o territó-
rio nacional e quase 
2200 Agentes, a ERA 
é líder no mercado 
imobiliário, com mais 
de 65.000 imóveis em 
comercialização.

O grupo de Agências Imobiliárias ERA Expo/Portela, ERA Expo/Olivais e ERA 
Chiado/Lapa destacou-se na XV Convenção da ERA Portugal, ao alcançar as 
duas primeiras posições do ranking nacional, há seis anos consecutivos.

Veja a relação completa de prémios e reconhecimento 
conquistados pelo grupo M3F:

MELHOR AGÊNCIA | Faturação
- Nº 1 ERA Expo/Olivais
- Nº 2 ERA Expo/Portela

MELHOR AGÊNCIA |Transações Partilhadas
- Agência Nº2 - ERA Expo/Olivais

TOP DIREÇÃO COMERCIAL 
- Nº2 José Madeira (ERA Expo/Portela)
- Nº3 José Oliveira (ERA Expo/Olivais)

MELHOR COMERCIAL | Faturação
- Nº2 - Rodrigo Cardoso (ERA Expo/Portela)

MELHOR COMERCIAL | Transações Partilhadas 
- Nº3 Carlos Rodrigues (ERA Expo/Olivais)

TOP FATURAÇÃO 1MILHÃO€ | Agência
 - ERA Expo/Portela
 - ERA Expo/Olivais
 - ERA Chiado/Lapa

TOP FATURAÇÃO 500Mil€ | Diretores Comerciais
- Cláudio Almeida, José Oliveira e Miguel Pinto (ERA Expo/Olivais)
- José Madeira, Ana Gonçalves e Cristina Fontoura (ERA Expo/Portela)
- Alexandre Duarte (ERA Chiado/Lapa)

RECONHECIMENTO +10 ANOS | Franchisados
- Mário Feliciano, Miguel Cruz e Nuno Martins

RECONHECIMENTO +10 ANOS | Diretores Comerciais
 - Valdemir Lopes e Ruben Afonso

RECONHECIMENTO +10 ANOS | Coordenadoras
 - Ana Lopes

RECONHECIMENTO +10 ANOS | Diretores Processuais e 
Assistentes Processuais
 - Cristina Cruz e Francisco Oliveira

RECONHECIMENTO +10 ANOS | Comerciais
- José Barbosa e Rodrigo Cardoso

PRÉMIO PARCEIRO BANCÁRIO 
- BPI | UCI | CGD

m3f volta a alcançar o 1º lugar



Foi no passado dia 
9 que decorreu no 
Coliseu dos Recreios 

a cerimónia de entrega dos 
Play — Prémios da Música 
Portuguesa, com honras 
de transmissão em direto 
na RTP1 e que pretendem 
distinguir “a melhor música 
consumida em Portugal”.
Apresentada como uma pri-
meira edição em Portugal, 
ao jeito de uns Billboard 
Music Awards, os prémios, 
anuais, foram repartidos por 
12 categorias: Melhor Grupo, 
Melhor Álbum Fado, Melhor 
Artista Solo, Vodafone 
Melhor Canção, Melhor 
Álbum, Artista Revelação, 
Melhor Videoclipe, Prémio 
Lusofonia, Melhor Canção 
Internacional, Melhor Artista 
Internacional, Prémio da 
Crítica e Prémio Carreira.
Na primeira edição dos Play, 
a artista Blaya, com assina-
lável sotaque brasileiro, foi 
a mais nomeada, entrando 
em três categorias, a saber, 
Melhor Artista Solo, Melhor 
Canção e Melhor Videoclipe. 
No entanto o grande vence-
dor da noite, unanimemente 
aclamado, acabou por ser 
Dino D’Santiago. O cantor 
subiu três vezes ao palco 
do Coliseu para receber os 
prémios de Melhor Artista 
Solo, Melhor Álbum (Mundo 
Nôbu) e Prémio da Crítica, 
este último atribuído por 
um painel de cerca de uma 
dezena de críticos de música 
portugueses.
O Prémio Carreira foi 
decidido por elemen-
tos da Audiogest, GDA e 
da PassMúsica e atribuído 
muito justamente a Carlos 
do Carmo. 
O artista que não pode estar 
presente, completa em 2019, 
57 anos de carreira e 80 de 
idade e já comunicou que 
terminará a sua carreira este 
ano, não sem antes ainda 
editar um novo álbum e 
atuar nos Coliseus de Porto 
e Lisboa.
A entrega deste prémio coin-
cidiu com um dos melhores 
momentos da noite, através 

da soberba interpretação de 
Ricardo Ribeiro e banda, na 
versão de “No teu poema”, 
precisamente de Carlos do 
Carmo.
A noite no Coliseu de Lisboa 
foi de celebração da música 
portuguesa, ou pelo menos 
da música portuguesa que 
tem milhões de visualiza-
ções no YouTube, downloads 
e streaming nas plataformas 
digitais, apoiada e pressio-
nada pelas multinacionais, 
arrastando uma grande 
parte de um público mais 
jovem e juvenil que tem por 
gosto-padrão os estilos hip 
hop e rnb/soul (tal como nos 
prémios BillBoard, aliás).
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João Alexandre
Músico e Autor

Ninho de Cucos

Consultório Informático

Play
Prémios (de alguma) da Música 
Portuguesa

João Calha
Consultor Informático

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

OPINIÃO

Os Play são uma iniciativa da associação PassMúsica, 
que representa artistas, bandas e editoras discográfi-
cas, em parceria com a RTP e a Vodafone, e pretende 
premiar “a melhor música consumida em Portugal”.
É um evento bem vindo que esperamos seja possível 
afinar nas próximas edições.

Melhor Grupo
Dead Combo

Melhor Álbum Fado
“Maria” de Carminho

Melhor Artista Solo
Dino d’Santiago

Melhor Canção
“Estradas no Céu” Raquel Tavares feat. Valas

Melhor Álbum
 “Mundo Nôbu” de Dino D’Santiago

Artista Revelação
Conan Osiris

Melhor Videoclip
“Amor em Tempo de Muros” de Pedro Abrunhosa

Prémio Lusofonia
Matias Damásio – “Nada Mudou”

Melhor Canção Internacional
Kendrick Lamar– “All The Stars”

Melhor Artista Internacional
Kendrick Lamar

Prémio da Crítica
Dino d’Santiago

Prémio Carreira
Carlos do Carmo

Eis os vencedores por categorias

Tem o seu Gmail cheio?

 Limpeza do lixo
Os e-mails apagados da caixa de Spam são eliminados para sem-
pre, no entanto, as mensagens apagadas da Caixa de Entrada são 
enviados para o Lixo mas ficam lá durante 30 dias a ocupar espaço, 
por isso temos de as eliminar.
Para tal basta ir à pasta Lixo e depois apagar os e-mails que não 
quer mesmo. Pode também eliminar todos os e-mails carregando 
em Esvaziar o Lixo Agora. 

 Eliminar e-mails com anexos
Como sabemos o texto de um e-mail não ocupa muito espaço. 
No entanto, se o e-mail vier com algum anexo, é normal que pese 
mais alguns MB, dependendo da quantidade e tipo de anexos. 
Para conseguirmos encontrar esses e-mails com anexos grandes, 
temos de utilizar a barra de pesquisa.
Por exemplo, se pretendermos encontrar todos os e-mails com 
tamanho superior a 5MB usamos o comando: size:5m.
Depois, basta selecionar os e-mails que não interessam e apagá
-los.

 Eliminar e-mails relacionados com promoções
De certeza que recebe diariamente vários e-mails com promoções 
ou campanhas publicitárias.
No Gmail, estas mensagens vão entrar numa aba chamada 
Promoções.
Por isso, basta aceder a essa aba e selecionar todas as mensagens 
e eliminá-las.
Assim, libertará um espaço considerável.

 Apagar e-mails por data
Da mesma forma que fazemos a pesquisa por tamanho de e-mail, 
também podemos fazer para filtrar por data.
Por exemplo, se quiser todos os e-mails anteriores a 01/01/2017 
pode usar o seguinte filtro: older:2017/01/01.
Agora, é escolher o que realmente interessa e eliminar o que não 
faz falta.

 Excluir todos os e-mails de um contato
Se quiser encontrar e excluir todos os e-mails de um contato, 
basta procurar na barra de pesquisa por esse contato. Quando 
encontrar um e-mail desse contacto, clique com o botão do lado 
direito do rato e escolha a opção Encontrar emails de… depois é só 
selecionar os e-mails que pretende apagar. 

Estas são as formas que tem, para libertar espaço no seu Gmail. 
Espero que assim evite ter de adquirir espaço adicional.

O serviço de e-mail do Google, é um dos mais usados do 
Mundo e atualmente oferece 15 GB gratuitos para os 
utilizadores enviarem e receberem mensagens.

Parece ser um valor bastante elevado e difícil de gastar, mas ao 
longo dos tempos, a caixa vai enchendo, o que é um problema 
porque a única solução é adquirir espaço adicional.
Para evitar isso, aqui deixo algumas dicas, com o intuito de liber-
tarmos espaço à nossa conta.
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É Preciso Reter Talentos

Seniores

Divisão de Honra da 
AFL , está a dispu-
tar o Apuramento 

de Campeão na Divisão de 
HONRA da Associação Futebol 
de Lisboa no acesso à 2ª Divisão 
Nacional de Futsal, 7º classifi-
cado numa poule final de apu-
ramento de 8 equipas. 
Assim, os Seniores, comanda-
dos por Pedro Nobre, seguem 
no 7º lugar, já não existe pos-
sibilidade de subir, prioridade 
será continuar a preparar joga-
dores e rodar o máximo de 
jogadores capazes de ombrear 
com os melhores nos próxi-
mos anos ao nível distrital para 
almejar futuras promoções aos 
nacionais.
Tendo-se exibido em bom 
plano, com vivacidade em que 
o nível de qualidade técnica de 
jogo é por demais satisfatório, 

apenas um incidente e aciden-
te de percurso,  em que depois 
de uma série de jogos de ele-
vado nível técnico a Portela 
sucumbiu e foi cilindrada por 
9-1 no Futsal Oeiras. Resultado 
pouco habitual, dada a qua-
lidade exibida nos 3 últimos 
meses de competição. 

Juniores

Taça Nacional de Juniores 
lutando pela promoção à 1ª 
Divisão Nacional de Futsal no 
escalão. São a joia da coroa 
da Portela na época 2018/2019. 
Lideram a sua série especifica 
Nacional, já asseguraram apu-
ramento da série final de Subida 
dos Nacionais. Cilindrando 
nesta fase as 2 equipas que lhe 
couberam em sorte. Borbense 
e Olho Marinho equipas de 
Alentejo e Ribatejo estas foram 
“ atropeladas” pela qualidade 

de jogo coletivo da Portela. 
Esta equipa tem dimensão 
competitiva nacional, tem exi-
bido e prestigiado pelo país 
o nome da Portela, liderando 
a série, vai agora enfrentar o 
derradeiro grupo  de promo-
ção ao escalão máximo nacio-
nal da modalidade. Vai calhar 
em sorte provavelmente “só” o 
Marítimo, Patos de Santarém 
e Futsal Oeiras. São jogos de 
um nível técnico espectacular 
pelo que se apela participa-
ção do público afeto à Portela, 
para promoção da equipa ao 
escalão máximo. Cereja no 
topo do bolo, ver este grupo 
não só prestigiar a Portela por 
esse país fora, como se vis-
lumbra já a promoção da larga 
maioria destes jovens à equipa 
máxima sénior já na próxima 
época 2018/2019. A continuar-
se neste ritmo, a Portela terá 
equipas de alto nível para uma 
década. Agora obviamente é 
preciso reter estes talentos. 

Juvenis

Cumprem calendário e compe-
tição via Torneio Extraordinário 
na AFL, um torneio que em 
termos competitivos deixa 
um pouco a desejar pela falta 
de objetivos evidentes, agora 
em termos de preparação 
dos jogadores para as próxi-
mas épocas é um bom tor-
neio até porque os adversários 
são habituais concorrentes da 
Portela. 

Iniciados

1ª Divisão da AF Lisboa. Atual 
3º classificado, luta pelo apura-
mento de campeão e promoção 
à Divisão de Elite da AFLisboa. 
Liderados por mister Inglês, 

uma equipa compacta, orga-
nizada e em busca do ponto 
máximo da agressividade ofen-
siva para atacar o último terço 
da fase de apuramento. Serão 
sempre jogos ultra equilibra-
dos, autênticas finais até ao 
fim da época, dada a alta valia 
dos adversários que lutam pela 
subida, desde Sporting B, Grob, 
Amsac, Caixienses, Quinta dos 
Lombos, Vinhais, Casal do 
Rato, são campos  que sem-
pre enchem e com ambientes 
de cortar a respiração. O Jogo 
com o GROB antevê-se como 
o jogo de eleição e que sugere 
o derby regional mais quente 
de elevado nível técnico.  Os 
comandados por mister Inglês, 
terão que prosseguir com esta 
atitude de conquista, ambição 
e elevado nível de concentra-
ção que tem caracterizado esta 
equipa como modelo domi-
nante da época. 

Infantis

Série AFLisboa. Fase  Final dos 
7ºs Classificados, seguem no 1º 
lugar , com alguns pontos de 
avanço sobre o 2º classifica-
do. Julgamos que continuarão 
nesta rota positiva e o seu ciclo 
natural de vitórias que se tem 
registado nesta fase da época. 
Já conseguiram derrotar todas 
as equipas da sua série com 
exceção da equipa do Estoril, 
que é um clássico prestigiado 
adversário e que ainda falta 
derrotar.

Benjamins

Série AFLisboa. Fase  Final dos 
4ºs Classificados.
Lideram também a sua série 
tal como a equipa de Infantis. 
Destacamos obviamente as 

vitórias no derby com o Amsac 
e Grob, pois são os jogos que 
estimulam o jogador a poder 
entender a importância da 
camisola que vestem e aju-
dam a fomentar a importância 
do Desporto, como objeto de 
superação enquanto constru-
ção abstrata e material cole-
tiva.

Traquinas (7 e 8 anos)

Seguem  no Torneio do Xiras no 
2º lugar entre cerca de 18 equi-
pas, têm conseguido regulares 
vitórias, julgamos que mister 
Inglês, conseguirá guiá-los até 
ao fim do campeonato sem-
pre ali nos primeiros lugares na 
iminência de trazer  mais um 
caneco para a sala de troféus 
da Associação de Moradores 
da Portela, O que aliás nos 
habituou enquanto jogador e 
tem ajudado também a fazê
-lo,  já nesta condição enquan-
to treinador.

Portela Vets

Os Veteranos da Portela entre 
os 35 anos e os 55 anos de 
idade no Futebol de Sete, ter-
minaram num honroso  3º lugar 
só batidos pelo Sintra Football 
e Biqueiras de aço, fica o regis-
to também de se ter verificado 
que não podendo ter Gaucho 
rei dos matadores, tivemos o 
herdeiro natural do golo, Daniel 
Marques, 2º melhor marcador 
da Golden League MasterFooT 
com 26 golos. Ficou a sensa-
ção que os Portela Vets não 
vão ficar por aqui e mantendo 
a sua base, poderão recupe-
rar naturalmente o título nesta 
bastante competitiva Liga de 
Veteranos.

Flashback Futsalístico VI - Futsal AM Portela

PEDRO CALHEIROS

EQUIPA DO MÊS - Juniores da Portela



A.F. Lisboa – Divisão de Honra – Série 2

Esta equipa encontra-se 
em 4º lugar na tabela 
classificativa.

A equipa sénior do Clube 
Desportivo Olivais e 
Moscavide está neste 
momento em 4º lugar do 
campeonato da A.F. Lisboa 
Divisão Honra série 2 e apre-
senta-se apenas a 3 pontos 

do 2º lugar que dá direito 
à promoção para a Pro-
Nacional.
Apesar do objetivo princi-
pal delineado no princípio 
da época ter sido conseguir 
alcançar a manutenção nesta 
divisão competitiva, os joga-
dores do CDOM têm produ-
zido resultados muito inte-

ressantes, conseguindo à 26º 
jornada obter a melhor defe-
sa do campeonato, realizar 
uma série de 11 jogos sem 
perder e obter 5 vitórias nos 
últimos 6 jogos, registando 
apenas um empate por 2-2 
com o líder Atlético CP num 
jogo em que vencia por 2-0 
ao minuto 90.

Foram realizadas duas ações de formação durante o mês 
de março nas instalações do clube, sendo estas muito 
importantes para enriquecer todos os intervenientes com 
os conteúdos apresentados.
A primeira formação foi direcionada aos Treinadores da 
Formação CDOM no dia 20 de março e foi liderada pelo 
Coordenador Técnico da Formação CDOM e Professor Luís 
Estrela com o tema “Modelo de Jogo CDOM e conceção/
estrutura de uma Unidade de Treino com os princípios 
específicos de jogo pretendidos”.
A segunda formação teve o tema ESCOLA DE PAIS – 
“Treino de jovens atletas - Planeamento a longo prazo” 
e foi liderada pelo Coordenador da Formação Jovem 
Treinador António Santos.

Formações CDOM
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Regresso ao Futuro: CDOM
LUÍS ESTRELA

Séniores PN
A.F. Lisboa – 1º divisão - Série 2 
Esta equipa encontra-se em 7º lugar na tabela classificativa. 

Juniores A/Sub 19 
Esta equipa encontra-se em 3º lugar no campeonato da 
A.F. Lisboa na 2º divisão série 2.

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

Juvenis/Sub 16 
Encontra-se em 3º lugar no campeonato Sub 16 da A.F. 
Lisboa.

Juniores C/Sub 15
Encontra-se em 8º lugar a 7 pontos do 2º classificado no 
campeonato da A.F.Lisboa na 2º divisão Série 3.

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

classificação



A Escola de Formação 
celebrou no dia o Dia do 
Pai com um treino dife-

rente onde puderam participar 
no mesmo treino os Pais dos 
Atletas. Foi possível observar a 
alegria durante todo o treino e 
a excelente iniciativa realizada. 
Os treinos para as escolas de 

Formação estão abertos para 
os Infantis (2006/2007/2008) 
às Segundas-Feiras das 19h às 
20h30 e Quartas-Feiras pelas 
19h30-20h30.
Para os jovens que nasceram 
a partir de 2009 podem vir 
experimentar Futebol Terças e 
Quintas 19h15-20h30 

Escola de Formação CDOM TATÚ NA ESTREIA DOS SONHOS NO FUTEBOL EUROPEU

Processo de Certificação CDOM/FPF

17MPDESPORTO 

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.

O defesa central gui-
neense, Tatiano 
Pereira, (Tatú) está a 

ter uma época dos sonhos 
nos distritais de Portugal. 
O atleta guineense que dei-
xou o país no ano passado 
para se ingressar no futebol 
europeu, concretamente no 
Clube Desportivo dos Olivais 
e Moscavide da divisão de 
honra.
Tatú como é conhecido entre 
amigos em Bissau, é funda-
mental na estratégia do trei-
nador Luís Estrela, somando 
até nesse momento, 20 jogos 
sempre como titular, saindo 
apenas nas duas partidas, e 
já fez balançar as redes por 
duas vezes, ou seja, marcou 
dois golos.
O atleta de 20 anos de idade, 
é forte física e taticamente, 
e muito bom no desarme de 
um contra um e já é visto 
como uma das promessas 
emergentes da prova.
O C.D.O. Moscavide ocupa 
nesse momento a quarta 
posição da divisão de honra 
série 2, com 51 pontos, menos 
15 que o Atlético CP, primeiro 
classificado com 66 pontos. 
Além de Tatú o Desportivo 
de Olivais e Moscavide, 
conta ainda, no seu plan-
tel, com mais 6 atletas gui-
neenses que se destacam 

no clube, ajudando o clube 
a atingir os seus objetivos. 
Entre os quais, os defesas, 
Leão Gomes e Walter Gomes, 
médio Pedro Buaro, os avan-
çados, Ibra Sani, Romy Silva 
e Fonseca. Este último, foi 
autor do primeiro golo na 
vitória Desportivo de Olivais e 
Moscavide sobre Fontainhas.
Fonseca Biai marcou aos 8 
minutos da partida, colocan-
do assim a sua equipa em 
vantagem. Formado na aca-
demia de Platine em Bissau, 
antes de aventurar pelo fute-
bol europeu, Tatú jogou uma 
época nos estivadores dos 
portos de Bissau, concreta-
mente, na época passada, 
2017/2018. 
Muito cedo, Tatú chamou 
atenção dos apreciadores de 
futebol guineense, na aca-
demia de Platine, na qual 
se notabilizou nos campeo-
natos de defeso comandan-
do assim, a estrutura defen-
siva da equipa de Cuntum 
Madina. O seu primeiro 
ano em Portugal, o jogador 
começou a despertar aten-
ção e a marcar passos no 
futebol europeu.
Até nesse momento Tatú 
totaliza 20 jogos num total 
de 1679 minutos e apontou 
2 golos.

O Clube Desportivo 
Olivais e Moscavide 
concluiu o seu 

Processo de Certificação da 
FPF, após muitos meses de 
trabalho envolvendo um esfor-
ço conjunto de várias pessoas. 
Todo este processo foi lide-
rado pelo Coordenador Geral, 
Ramiro Sobral, tendo o apoio 
do Presidente José Augusto 
Borralho.
Este momento é muito 
importante pois através de 
algumas diretrizes da FIFA e 
outras adaptadas à realida-
de de Portugal, a certificação 
de entidades formadoras tem 

como objetivo melhorar o tra-
balho na formação de atletas 
que os clubes desempenham 
no seu dia a dia.
Garante assim que os clubes 
se reforcem com recursos 
humanos capacitados, meto-
dologia de ensino e condições 
para prestar trabalho compe-
tente a todos os praticantes. 
A melhoria na qualidade na 
formação de atletas será um 
resultado natural destas ações. 
São muitas as mudanças a efe-
tuar em todos os clubes des-
portivos relativo a processos, 
rotinas, organização e entrada 
de novos recursos humanos. 

Como qualquer mudança, exis-
te sempre alguma resistência 
e/ou exige grande esforço de 
alguns. Contudo, este proces-
so de certificação de entidades 
formadoras é uma excelente 
oportunidade para os clubes 
melhorarem a sua organiza-
ção e o serviço de formação 
que oferecem a todos os atle-
tas. O Processo de Certificação 
da FPF teve início em janeiro 
de 2015, com o intuito de dar 
resposta à legislação prevista 
sobre esta matéria, Lei 28/98, 
de 26 de junho (entretanto 
substituída pela Lei 54/2017, 
de 14 de julho).

Entrevista ao site O golo GB

Tatiano 
Pereira
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LEONEL IZIDOROViajar
Tenho amigos que adoram viajar. 

Conhecem o mundo ou quase, pla-
neiam viagens, sonham. Reúnem-

se antecipadamente para as preparar em 
almoços ou jantares que também fazem 
parte da viagem. Formam grupos no 
Whatsapp. Consultam o Google, mapas 
e blogues adequados, discutem acalo-
radamente os destinos, os roteiros, os 
hotéis, até os menus. Por vezes não che-
gam a conclusão nenhuma, a não ser à 
conclusão de que vão viajar e isso basta. 
Une-os a expectativa da viagem. 
Na hora de saída usufruem da excitação 
da partida, nas partidas do aeroporto de 
Lisboa. Viajam muito mas continuam a 
sentir o frenesim de ir embora, o nervoso 
miudinho de quem voa. 
Fazer a mala é uma estopada. Todos 
sabemos que toda e qualquer mala é 
pequena, seja de que tamanho for. O 
telemóvel e o carregador, os óculos de 
sol, roupa interior para xis dias, a higiene 
básica, as T Shirts, os calções, uma ou 
outra peça mais quente, e para preen-
cher algum fim de tarde num quarto de 
hotel, um livro, que nunca vão abrir. 
Mas porque viajar é bom? Não, não vou 
responder que é hedonismo, se bem que 
viajar seja prazer e felicidade. Também 
aquela coisa de conhecer novas culturas, 
novas paisagens, novos lugares me pare-

ce um lugar-comum. 
Para mim, viajar é antes de mais ser livre. 
Livre do dia a dia e da rotina de quem 
tem horários, obrigações e responsabi-
lidades. É dar sonoras gargalhadas, dizer 
palermices ou seja, divertir-se em senti-
do lato.
Viajar é armazenar recordações e ter 
histórias para contar. É calcorrear as ruas 
de uma cidade, admirar a sua arquitetu-
ra, sentir os seus cheiros, as suas gentes 
com linguagem que nem sempre enten-
demos. É ir dormir e saber que amanhã 
vai ser bom na mesma.
Viajar é aprender, é refletir, reflexão que 
tanto a distância como o distanciamento 
permitem melhor. Viajar é exceder-se 
nos gastos sem sentir culpa.
Por fim, viajar é valorizar o que temos. 
Quando estou longe lembro-me sempre 
da imponência do Terreiro do Paço ou do 
Palácio da Pena, assim como me lembro 
do meu cantinho do sofá.
De uma viagem regressamos exaustos e 
preenchidos pelo vazio do fim de festa. 
O aeroporto nas chegadas é bem menos 
excitante que o aeroporto nas partidas. A 
mala vem carregada de roupa suja e íma-
nes para frigoríficos. O telemóvel cheio 
de fotografias que se prometem reenca-
minhar. Amanhã é dia de voltar à rotina. 
Revemo-nos no FB e no Instagram.
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Em meses recentes sal-
taram para o espaço 
público duas polémicas, 

rapidamente associadas à pro-
moção do que é intitulado de 
“ideologia de género”: as ses-
sões de educação para preven-
ção da homofobia e da trans-
fobia nas escolas pela rede ex 
aequo - uma associação juve-
nil, com 16 anos de existên-
cia, de jovens lésbicas, gays, 
bissexuais, trans, intersexo e 
apoiantes, e a já q.b. famosa 
coleção de roupa para criança 
“sem género” da marca Zippy.
Para perceber a origem do 
termo “ideologia de género” 
temos de ir até aos meados 

dos anos 90 do século passa-
do, altura em que, no Vaticano, 
o termo foi cunhado para 
nomear a percecionada “amea-
ça” à família tradicional (mãe, 
pai e filhos) e à ideia da “com-
plementaridade da mulher e 
do homem”, algo visto como 
natural e inato.
Por onde começar, com tão 
poucos caracteres? Em primei-
ro lugar dizer que, a crença que 
há características psicológicas 
ou competências intelectuais 
maioritária ou exclusivamente 
inatas associadas a cada sexo, 
não tem fundamentação cien-
tífica (v. Ann Oakley, Cordelia 
Fine e Gina Rippon). Em segun-

do lugar, que com base neste 
conhecimento científico atua-
lizado, as crenças tradicionais 
promovidas pela Igreja Católica 
podem ser categorizadas como 
“ideologia”. 
Em terceiro lugar que, na reali-
dade, quase tudo na nossa vida 
social e cultural é “ideológico”. 
O que precisamos de almejar 
é o máximo reconhecimento 
possível da realidade, conse-
quentemente, a sua diversida-
de e, em simultâneo, reconhe-
cer as nossas limitações, tantas 
vezes, em destrinçar o que é 
biológico do que é cultural e 
social, porque se influenciam 
mutuamente. 

É tendo como base estes dois 
pontos de partida que só nos 
resta reconhecer como solução 
um esforço absoluto de não 
condicionamento das pessoas 
com base no corpo com que 
nasceram. 
Por um lado, porque reconhe-
cidamente não somos pessoas 
iguais, nem homogéneas entre 
as próprias mulheres e os pró-
prios homens e porque, por 
outro lado, é reconhecido já 
há quase 100 anos, desde a 
década de 30 do século 20, 
começando pela antropó-
loga Margaret Mead, que na 
nossa espécie existem nor-
mas e papéis, convencionados 

e construídos, associados ao 
corpo de fêmea e ao corpo de 
macho, que variam de cultu-
ra para cultura, de época para 
época. Por último, cientifica-
mente não tem existido qual-
quer prova convincente que 
diferentes modelos familiares, 
como casais do mesmo sexo, 
ou de organização familiar, 
como mãe e pai partilharem 
tarefas domésticas e do cuidar 
de forma indiscriminada, têm 
efeitos perniciosos no desen-
volvimento das crianças ou no 
tecido social. Pelo contrário. 

Mais na próxima crónica.

Um género de janela

A Estafada 
“Ideologia de Género”

Diretora da Casa Qui - Associação de Solidariedade Social
Rita Paulos

Certifico narrativamente, para efeito de publicação que, neste Cartório Notarial, sito na Rua Sacadura 
Cabral, nº 13 – A, Vila Franca de Xira, a folhas oitenta e seguintes do Livro de Notas para escrituras diver-
sas número Cento e Três A, se encontra exarada uma escritura de justificação notarial, outorgada hoje, 
por JOSÉ VERÍSSIMO LEITÃO PEREIRA e mulher, MARIA LUCIETE LEITÃO DE SOUSA PEREIRA, 
casados sob o regime da comunhão geral de bens, naturais ele da  freguesia de Serra de El Rei, concelho 
de Peniche e ela da freguesia de Atouguia da Baleia, concelho de Peniche, residentes na Rua da Praceta, 
lote dezassete, união de freguesias de Santa Iria de Azóia,  São João da Talha e Bobadela, concelho de 
Loures, na qual declararam que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, de um prédio 
urbano com a área de trezentos e dezoito vírgula vinte metros quadrados, sito na Avenida 25 de abril, 
lote quarenta e quatro, Portela de Azóia, união de freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da Talha 
e Bobadela, concelho de Loures, composto de terreno para construção, confrontando a norte com Piol, a 
sul com José Maria Correia, a nascente com Piol – Predial dos Olivais e a poente com caminho, omisso 
na Segunda Conservatória do Registo Predial de Loures, inscrito na matriz urbana sob o artigo 7698 da 
união das freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela (o qual teve origem no 
artigo 4446 da extinta freguesia de Santa Iria de Azóia, desconhecendo a proveniência deste artigo) e 
com o valor patrimonial tributário de 54.840,45 euros e ao qual atribuem igual valor. Que, o dito prédio 
urbano veio à sua posse por compra verbal que ambos fizeram em setembro de mil novecentos e noventa 
e sete, em dia que não conseguem precisar, a Manuel António Oliveira Antunes, divorciado, não tendo 
ficado a  dispor de título formal que lhes permita o respetivo registo na Conservatória; no entanto, desde 
logo entraram na posse e fruição do prédio em nome próprio, posse que assim detêm há mais de vinte 
anos, sem interrupção ou ocultação de quem quer que seja. Que, essa posse foi adquirida e mantida sem 
violência e sem oposição, ostensivamente, com conhecimento e à vista de toda a gente, em nome próprio, 
como se donos fossem, de boa fé e com aproveitamento  de todas as utilidades e rendimentos do prédio, 
designadamente, cuidando da sua conservação e limpeza, ocupando-o à vista de todos, agindo com plena 
convicção de serem proprietários daquele prédio, tudo isto ininterruptamente, sem  violência ou oposição 
de quem quer que seja, e à vista de todos. Que, esta posse em nome próprio,  pacífica, contínua, pública, 
sem oposição de quem quer que seja e de forma correspondente ao  exercício do direito de propriedade, 
desde o referido mês de setembro do ano de mil novecentos e noventa e sete, conduziu à aquisição do 
imóvel por usucapião, que invocam, justificando o seu direito de propriedade para o efeito de registo, dado 
que esta forma de aquisição não pode ser comprovada por qualquer outra forma extrajudicial, razão pela 
qual recorrem à presente escritura de justificação.

Está conforme o original na parte que se transcreve.
Vila franca de Xira, vinte e um de março de dois mil e dezanove.

A NOTÁRIA,

(Rute Carla Valente da Encarnação)

Justificação Notarial
Cartório Notarial em Vila Franca de Xira

Notária, Licenciada RUTE CARLA VALENTE DA ENCARNAÇÃO

Rute Valente Notária
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Mudar o mundo... assumir Abril!

Para muitas pessoas Abril é um mês marcante. 
Para várias gerações de portugueses Abril é o 
mês da liberdade. Para tantos e tantos que nos 
rodeiam o dia mais importante de Abril é 25.
Mas para mim e não ignorando a importância do 
dia 25 de Abril, este mês é um dos mais impor-
tantes do ano porque existem datas como 24 e 
como 10. 
Mesmo antes de nascer, já 24 de Abril seria uma 
data fundamental para mim por ser o dia de ani-
versário do meu pai. E muito depois de quer o 
meu pai quer eu termos nascido, dia 10 passaria 
a ser tocado pela singularidade de ter sido nesse 
dia que a minha filha mais nova resolveu encher 
a nossa casa de alegria com o seu nascimento.
Abril passou assim a ser um mês diferente, um 
mês especial, um mês único.
Quando em todos os anos, por volta de Abril, 
somos bombardeados com os factos históricos 
que marcaram o nosso país e a nossa democracia, 
eu e os meus somos recordados não apenas do 
valor da liberdade mas também do valor do amor, 
da família, da dádiva desinteressada, do compa-
nheirismo e de tantos outros essenciais e muitas 
vezes olvidados na nossa sociedade.
Esta forma de ver a história não é com certeza 
exclusiva minha. Esta forma de ter uma visão 
pessoal sobre um mês que para a maioria das 
pessoas é vista de uma maneira e para nós de 
outra, não mais é do que constatar a evidência de 
que somos marcados, todos os dias das nossas 
vidas, por aquilo que vivemos na primeira pessoa 
e pelos nossos valores e princípios.
E este assumirmos que somos não apenas um 
número num todo mas uma importante particu-
laridade da sociedade é o que faz de cada um de 
nós um elemento essencial de uma comunidade 
onde as causas identitárias são tão relevantes 
como as características específicas de cada um.
E numa altura em que muito se debate sobre o 
futuro da nossa sociedade, sobre os seus valo-
res, sobre a sua crença naqueles que se desta-
cam enquanto líderes de causas, talvez o mais 
importante para fazermos a nossa parte e para 
não defraudarmos os ideais globais de Abril, 
seja o termos a coragem de pegarmos em cada 
uma das nossas experiências pessoais e indivi-
duais e partilharmos tudo isso para evoluirmos 
e transformarmos realmente a nossa sociedade 
não pelas rupturas que dão visibilidade mas pelo 
assumir de convergências de valores e de princí-
pios que possam marcar o todo e as suas partes.
Então... nesse momento... estaremos a fazer com 
que Abril  seja não apenas um mês do ano mas 
uma forma de mudar o mundo.

Ricardo Andrade
Comissário de Bordo

No âmbito do seu Modelo 
Integrado de Policiamento de 
Proximidade (MIPP), a Polícia de 
Segurança Pública (PSP) tem per-
corrido uma evolução muito posi-
tiva no formato dos conteúdos 
que acompanham as suas diver-
sas ações de sensibilização mas 
também na forma como estas são 
apresentadas, tendo-se adoptado 
novas estratégias de comunica-
ção, algumas delas desenvolvidas 
em parceria com entidades exter-
nas de inatacável reputação.
Este novo paradigma comunica-
cional tem aproximado a atividade 
lúdica à componente pedagógico-
criminal, com superiores resulta-
dos na captação da atenção do 
público-alvo que, independente-
mente da sua faixa etária, tende 
desta forma a melhor reter a infor-
mação que se pretende transmitir, 
aumentando assim o grau de sen-
sibilização/prevenção.
Este tipo de sessões de sensibi-
lização, para além de reforçarem 
os laços de proximidade e de inte-
ração entre a população e a PSP, 
têm como principal objetivo emi-
tir alertas para os riscos mas tam-
bém cuidados a considerar num 
quadro de um crime que possa ter 
esse concreto universo como alvo 
preferencial.  
As burlas, embora tradicionalmen-
te dirigidas contra os idosos, por 
via do aproveitamento de naturais 
vulnerabilidades físicas, psicológi-
cas ou sociais das vítimas, são um 
exemplo paradigmático.
Todavia, com o desenvolvimento 
tecnológico, as burlas transpuse-
ram múltiplos escalões etários, 
demográficos e sociais, passando 
a poderem ser cometidas sob os 
mais variados formatos, desde o 
contacto pessoal, ao telefone e 

até por via da Internet, neste caso 
normalmente através de vendas 
fraudulentas de objetos ou arren-
damentos fraudulentos/falsos (ex: 
casas de férias).
É neste quadro de novos e múlti-
plos modi operandi que as ações 
de sensibilização, operacionais e 
investigatórias da PSP têm neces-
sariamente de ser complementa-
das com o maior adversário dos 
criminosos: a PREVENÇÃO.
Importa pois que todos estejam 
assim sensibilizados para alguns 
cuidados preventivos, pelo que 
a Divisão Policial de Loures e 
Odivelas aconselha, uma vez mais, 
que sejam cumpridos os princi-
pais conselhos de segurança:

EM CASA

Nunca abra a porta de casa a um 
estranho. Se tiver necessidade de 
o fazer nunca o deixe sozinho;
Se tiver dúvidas quanto à identi-
dade do indivíduo, não hesite em 
ligar para a Polícia;
Sempre que lhe façam uma pro-
posta aparentemente aliciante, 
DESCONFIE (ex: ofertas de pré-
mios em dinheiro, de emprego ou 
de objectos de valor);
Não dê informações sobre a sua 
vida a desconhecidos;
Quando sair ou entrar em casa, 
verifique sempre se há suspeitos 
junto à sua porta ou no interior 
do seu prédio e tenha as chaves 
sempre à mão;
Não entre no elevador com des-
conhecidos;
Deixe as portas e as janelas sem-
pre bem fechadas antes de sair;
Conheça os seus vizinhos - eles 
podem ser os seus olhos e ouvi-
dos quando não estiver em casa;

NA RUA

Não exiba desnecessariamente 
objetos de valor (em especial ouro 
e telemóveis);
Não transporte somas elevadas de 
dinheiro mas se tiver necessida-
de, distribua-o por vários bolsos 
interiores;
Evite andar sozinho, principal-
mente depois de escurecer e em 
locais isolados ou desertos e/ou 
pouco iluminados;
Tome uma atitude discreta quan-
do for levantar ou depositar 
dinheiro e preste atenção a indiví-
duos suspeitos;
Se suspeitar que alguém a/o 
está a seguir, entre num estabe-
lecimento público e contacte a 
Polícia;
Se for vítima de crime, DENUNCIE.
Chame ou peça para chamar de 
imediato a Polícia;
Participe sempre a ocorrência/
crime;
A sua colaboração é fundamental 
para que se possa identificar e 
deter o(s) autor(es) do crime(s);
Dê uma descrição tão exata quan-
to possível dos objetos subtraí-
dos, de forma a ser possível recu-
perá-los;
Tente memorizar as caracterís-
ticas do(s) criminoso(s), em par-
ticular a roupa, se tem brincos 
ou tatuagens, cor do cabelo ou 
qualquer outro traço que permita 
a sua localização/identificação.
Ajude-nos a prevenir o crime e 
lembre-se que, se a ocasião faz o 
ladrão…

…A SEGURANÇA COMEÇA EM 
CADA UM DE NÓS.

Intendente Pedro Franco

A SEGURANÇA COMEÇA 
EM CADA UM DE NÓS
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O que é o cancro do colo do 
útero?
O cancro do colo do útero 
é uma lesão tumoral que se 
forma quando existe o cresci-
mento anormal ou descontro-
lado de células da parte infe-
rior e mais estreita do útero. 
É um dos 10 cancros mais fre-
quentes em Portugal, com 
cerca de 650 novos casos por 
ano, provocando a morte a 250 
mulheres. 

Posso prevenir o cancro do colo 
do útero?
Existem duas formas de pre-
venção do cancro do colo do 
útero: a vacinação contra o 
Vírus do Papiloma Humano 
feita através do Programa 
Nacional de Vacinação às 
raparigas com 10 anos de 
idade; e o rastreio nas mulhe-
res com idades entre os 30 e 
os 65 anos. A vacina contra 
o Vírus do Papiloma Humano 
(HPV) ajuda a proteger contra 
a maior parte dos vírus que 
provocam este tipo de cancro 
mas não proporciona proteção 
contra todos os tipos de HPV 
ou contra infeções por HPV 
existentes no momento da 
vacinação, pelo que o rastreio 
é essencial para detetar e tra-
tar precocemente alterações 
do colo do útero e é a melhor 
forma de evitar o cancro do 
colo do útero.

O que é o rastreio do cancro do 
colo do útero?
Consiste na realização de um 
teste de pesquisa do HPV e de 
alterações das células do colo 
do útero. A recolha das células 
para análise é realizada através 
de um método semelhante ao 
que acontece com o tradicio-
nal teste de “Papanicolau” (col-
pocitologia). O teste é indolor 
para a maioria das mulheres. O 
objetivo deste teste é detetar 
alterações das células, numa 
fase em que as pessoas ainda 
não apresentam sintomas, evi-
tando a evolução dessas alte-
rações para lesões ou doenças 
graves. 

Quem deve fazer o rastreio do 
cancro do colo do útero?
Todas as mulheres com idades 
compreendidas entre os 30 e 

os 65 anos, que não tenham 
contraindicações, serão con-
tactadas pelo médico de famí-
lia para realizarem o rastreio. 
Se o resultado do teste for 
negativo, deverá ser repetido 
ao fim de 5 anos.
No caso do resultado ser 
positivo, será referenciada 
para uma consulta no hospi-
tal da área do seu centro de 
saúde, onde será realizado um 
exame mais pormenorizado. 
Um resultado do teste positivo 
não significa que tenha can-
cro; outras infeções podem 
resultar num teste positivo. O 
cancro do colo do útero, quan-
do detetado em fase inicial, é 
habitualmente curável.
O rastreio regular é a melhor 
forma de detetar e tratar pre-
cocemente alterações do colo 
do útero.

Podem existir alterações, mesmo 
sem sintomas?
Sim, podem. Nas fases iniciais, 
o cancro do colo do útero 
habitualmente não tem sinto-
mas. O teste de rastreio utili-
zado permite detetar altera-
ções numa fase inicial, antes 
de dar sintomas, sendo nesses 

casos o tratamento mais efi-
caz. Sintomas como hemorra-
gias durante a atividade sexual 
ou fora do período menstrual 
e/ou dor pélvica podem ter 
várias causas. Nestas situa-
ções deve aconselhar-se com 
o seu médico.

Fui vacinada contra o HPV. 
Preciso fazer o rastreio?
A vacinação não substitui o 
rastreio do cancro do colo do 
útero. A vacina não propor-
ciona proteção contra todos 
os tipos de HPV ou contra 
infeções por HPV existentes 
no momento da vacinação, 
sendo o rastreio essencial para 
detetar e tratar precocemente 
alterações do colo do útero.
A consulta e o teste de rastreio 
realizados no seu centro de 
saúde são totalmente gratui-
tos (não paga taxa modera-
dora).

Autores: 
Clarisse Martinho, David 

Lopes e Hugo Esteves
Médicos da Unidade de Saúde 

Pública do Agrupamento de 
Centros de Saúde Loures-

Odivelas

Rastreio do Cancro do Colo 
do Útero
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Costuma-se dizer 
que “há de tudo, 
como na farmácia” 

e a expressão faz sentido 
tanto para a diversidade 
de produtos encontra-
dos, como para as “quei-
xas” que recebemos.
No entanto, há temas 
que estão no “top” da 
frequência. Na verdade, 
não há dia que passe 
sem que tenhamos pelo 
menos um pedido de 
ajuda para resolver uma 
situação de… obstipação. 
A obstipação é-nos 
comunicada sob a forma 
de “prisão de ventre”. 
Na maioria das vezes, o 
cliente até já vem com o 
remédio santo na ponta 
da língua. É natural. Hoje 
em dia são várias as mar-
cas que já ecoam nas 
nossas cabeças, seja em 
comprimidos, em saque-
tas de granulado, em 
clister, em chá, ou em 
xarope.
Mas saberão os 
P o r t e l e n s e s  e 
Moscavidenses escolher 
a melhor solução para 
estas situações de aper-
to?
A idade, o nível de ati-
vidade física, os hábitos 
alimentares, o número 
de dias sem evacuar, e o 
historial de resposta aos 
produtos são elementos-
chave.
Regra geral a primei-
ra opção são os pro-
dutos à base de fibras. 
São opções válidas para 
quem ingere água em 
quantidade adequada e 
não necessita de um alí-
vio imediato mas de uma 
“manutenção”, já que 
demoram cerca de 3 dias 
a produzir efeito.
Nos casos em que estes 
não estão indicados, não 
foram eficazes ou sur-
giram cólicas, podemos 
optar por laxantes como 
a lactulose ou o macro-
gol. Também de efeito 

ao fim de alguns dias, 
são opções seguras para 
os mais idosos e bons 
recursos quando se pre-
tende evitar o esforço ao 
evacuar, como nas situa-
ções de hemorróidas ou 
na gravidez.
Há no entanto ocasiões 
em que se quer um alí-
vio rápido. É aqui que 
entram os laxantes à 
base de sene, aloé, rui-
barbo ou de bisacodilo 
ou picossulfato de sódio. 
São tomados ao deitar 
para um efeito na manhã 
seguinte, tendo a des-

vantagem de gerar habi-
tuação pelo que devem 
ser tomados de forma 
pontual e não regular. 
Para efeito ao fim de 
alguns minutos e como 
último recurso reservam-
se os microclisteres e os 
supositórios de glicerina. 
Na farmácia refira sem-
pre: há quantos dias per-
dura a obstipação, quais 
as medidas que já tomou 
e que outros sinais e sin-
tomas observou. 

Será fundamental para 
uma boa triagem.

Joana Roubaud
Farmacêutica

Quando 
o intestino 
aperta

Dra. Sofia Resende Pereira
Médica Interna de MGF

Existem cada vez mais pedi-
dos para medir os níveis 
de vitamina D no sangue e 

também cada vez mais dúvidas 
em relação ao benefício da suple-
mentação com esta vitamina.
A principal fonte de vitamina D 
é a produção na pele pela expo-
sição à luz solar. Uma exposição 
ao sol de cerca de 15 minutos 
por dia na face e braços pare-
ce ser suficiente para a vitamina 
“do sol” ser produzida pelo nosso 
organismo nas quantidades 
necessárias. Além disso, alguns 
alimentos contêm naturalmente 
vitamina D, como por exemplo 
alguns peixes gordos (salmão, 
atum, sardinha e cavala), fígado 
bovino, queijo e gema de ovo. 
Existem ainda outros alimentos 
que são enriquecidos com esta 
vitamina: podemos encontrar nos 
supermercados iogurtes, leite e 
cereais-de-pequeno-almoço aos 
quais ela foi adicionada.
É indiscutível que a vitamina D 
tem uma função importante na 
saúde óssea – promove a mine-
ralização e contribui para o equi-
líbrio do metabolismo do cálcio 
e fósforo, atuando no intestino, 
rim e osso. Assim, sabe-se que é 
essencial manter níveis adequa-
dos de vitamina D, em particular 
nas pessoas com risco aumen-
tado de osteoporose. Por outro 
lado, nos últimos anos temos 
ouvido falar cada vez mais de 
possíveis benefícios noutros con-
textos clínicos (como por exem-
plo, na prevenção de cancro e 
doença cardiovascular, como 
AVC e enfarte). Mas será que isto 
foi comprovado?
Segundo a evidência científica 
disponível, a suplementação por 
rotina com vitamina D, isto é, a 
toma pela população geral, não 
diminui a incidência de cancro, 
doenças cardiovasculares ou 
risco de quedas e fraturas ósseas 
em pessoas não institucionaliza-
das. A vitamina D também não 
traz benefícios no tratamento da 
depressão, fadiga, osteoartrose e 
dor crónica.

Assim, não está recomendado 
rastrear indivíduos que não estão 
em risco de ter deficiência desta 
vitamina ou realizar suplementa-
ção na prevenção e tratamento 
de doenças, porque não existe 
evidência científica que o justi-
fique. No entanto, existem algu-
mas exceções. O rastreio é reco-
mendado em grupos com risco 
de deficiência de vitamina D, nos 
quais se espera que uma oti-
mização dos níveis da vitamina 
reduza o risco de quedas e fra-
turas. Doentes em risco incluem 
doentes com osteoporose, insufi-
ciência renal ou hepática crónica, 
síndromes de má absorção intes-
tinal (como doença de Chron), 
hiperparatiroidismo, pessoas ins-
titucionalizadas, idosos com risco 
acentuado de quedas, obesos, 
doentes sob glucocorticóides, 
entre outros.
Além disso, é muito importante 
falar com o seu médico antes 
de tomar qualquer suplemento, 
porque estes podem ser prejudi-
ciais ao funcionamento dos rins e 
outros órgãos.
Finalmente, importa referir que 
não existe consenso sobre os 
níveis ideais de vitamina D e, 
por outro lado, há limitações 
nos testes laboratoriais que não 
permitem identificar com cer-
teza os indivíduos com défice. 
De facto, muitos indivíduos sau-
dáveis apresentam análises com 
deficiência de vitamina D. Estes 
resultados têm sido amplamen-
te discutidos e concluiu-se que 
geralmente não têm consequên-
cias negativas para a saúde.
Concluindo, todos precisamos 
de vitamina D; a questão é se 
a devemos obter de suplemen-
tos e hoje sabemos que não. Na 
população geral, não é necessá-
rio medir a vitamina D, mas sim 
fazer alterações no estilo de vida 
para ter esta vitamina em quan-
tidade suficiente – praticar ativi-
dade física, sair mais de casa para 
apanhar sol e consumir alimentos 
ricos nesta vitamina como parte 
de uma alimentação equilibrada.

Medir os níveis de vitamina D  
quando precisamos e quando não precisamos?
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Quantos Atos Isolados posso declarar num ano?

O código do IRS, art. 3.º, n.º 1 al. a) e b), n.º 2 al. h) e i), refere-se ao ato isolado como algo  “não previsível nem reiterado”, permitindo a inclusão no conceito de 
"atos isolados", dos atos de comércio praticados que não representando mais de 50 por cento dos restantes rendimentos do sujeito passivo, quando os houver, 
não resultem de uma prática previsível ou reiterada.
No entanto, no código do IVA, na alínea a) do número 1 do artigo 2º, refere-se o ato isolado como “uma só operação tributável”, presupondo-se que só é possível 
realizar 1 ato isolado por ano, ou seja, a prática de um único ato de comércio, insere a pessoa que o realiza na condição de sujeito passivo de IVA, ficando o ato 
praticado, seja transmissão de bens ou prestação de serviços, abrangido pela incidência deste imposto. Este código prevê também a dispensa de entrega da 
declaração de início de atividade, a não ser que o montante seja superior a 25.000,00€, obrigando, no entanto, à emissão do respetivo documento de quitação, 
com a identificação fiscal dos intervenientes, discriminação da operação realizada, dos montantes envolvidos e impostos.
O objetivo do “ato único” ou “ato isolado” é que possa servir para satisfazer uma necessidade específica e não para mascarar uma atividade constante e recorrente, 
tendo a vantagem de não exigir abertura de atividade nem o consequente pagamento de contribuições à segurança social.
Sintetizando, a prática de mais do que um ato de comércio pode-se incluir no conceito de “ato isolado” para efeitos de IRS, mas perde a característica de “ato 
único” para efeitos de IVA, obrigando à entrega da respetiva declaração de início de atividade e cumprimento das obrigações inerentes.

Nem todos estão familiarizados com o cumprimento das obrigações fiscais, conte com o apoio da OFICINA FISCAL!

Oficinafiscal.geral@gmail.com * 219 432 121 / 918 257 624
Escritório: Rotunda Nuno Rodrigues dos Santos, 1F, Galeria Direita, Sala 1, 2685-223 Portela LRS

FISCALMENTE FALANDO

A Câmara Municipal de 
Lisboa quer transfor-
mar a rede de elé-

tricos da Carris em metro 
ligeiro de superfície, ligando
-a à Portela e Sacavém. Na 
apresentação do concurso 
público para a aquisição de 
15 novos elétricos, no pas-
sado dia 3 de abril, o edil 
lisboeta, Fernando Medina, 
revelou que pretende que 
esta rede evolua para se 

transformar num metro à 
superfície, chegando tam-
bém às populações de 
Portela, Sacavém, Oeiras, 
Miraflores e Linda-a-Velha.
“A nossa ambição é mais 
vasta, sendo que, queremos 
a capacidade de ter um sis-
tema de metro de superfí-
cie que faça a colina desde 
Alcântara até ao Campus 
da Ajuda, Miraflores, 
fechando um anel na Cruz 

Quebrada, e uma outra linha 
até ao Parque das Nações 
e Sacavém”, adiantou 
Fernando Medina em con-
ferência de imprensa.
Os novos veículos vão ser 
maiores do que os elétricos 
atualmente em uso e terão 
capacidade para transpor-
tar mais passageiros, sendo 
que o primeiro deve chegar 
22 meses depois da adjudi-
cação do contrato.

Projeto está dividido em 
quatro fases e concursos são 

lançados já em 2020

O plano deverá ter quatro 
fases, sendo a primeira o 
acréscimo da atual linha 
de elétricos articulados 
na carreira 15 da Carris. A 
fase dois deste ambicioso 
projeto passará por alargar 
esta linha à Cruz Quebrada, 
sendo que a terceira fase, 
denominada LIOS — Linha 
Intermodal Ocidental 
Sustentável —, passará pela 
conjugação da rede de elé-
tricos com a do Metro de 
Lisboa.
A quarta fase do projeto, 
explicou Fernando Medina, 
partirá de Santa Apolónia, 

com a rede de metro de 
superfície da Carris a cres-
cer daí até ao Parque das 
Nações, entrando, segui-
damente, no concelho 
de Loures, até à Portela 
e Sacavém, ficando esta 
extensão ligada ao Metro 
de profundidade na estação 
do Oriente, no Parque das 
Nações.
De acordo com Fernando 
Medina, os estudos para a 
terceira e quarta fases deste 
projeto de alargamento 
deverão ser lançados ainda 
este ano, de modo a que 
os procedimentos concur-
sais para as empreitadas 
surjam ao longo de 2020. 
No entanto, as obras nunca 
arrancarão antes de 2021, 
pelo que o metro de super-
fície não deverá chegar à 
Portela antes do novo man-
dato autárquico.
A extensão da rede “vai exi-
gir um novo concurso de 
aquisição de elétricos”, que 
deverá ser comparticipado 
pelas autarquias de Oeiras 
e Loures, referiu Fernando 
Medina ao jornal Público. 
Será assim possível viajar 
sem transbordos entre os 
concelhos de Oeiras, Lisboa 
e Loures.

Já sabe como vai aproveitar a vés-
pera e o feriado de 25 de abril?
Não precisa de ir muito longe. A 

Câmara Municipal de Loures tem uma 
agenda preparada com diversas ativi-
dades, dia e noite, para todos os gos-
tos. Descubra o que mais lhe agrada e 
reserve já o seu tempo para desfrutar 
de um programa diferente, bem perti-
nho de casa.

Portela vai ter 
Metro de superfície

45 anos 
do 25 de 
abril
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