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Uma Aventura no 
Comboio
Alunos da Escola Secundária da Portela 
recriam o livro Uma Aventura no 
Comboio de Ana Maria Magalhaes e 
Isabel Alçada.
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de Lisboa
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Festas na Freguesia 
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Venha ver as festas da freguesia.
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Nem no Google

Já dei por mim a ir ao 
google ver como é 
que ultrapassa um dia 

mau. 
É estúpido, eu sei, mas em 
caso de desespero está a 
valer. 
Que se lixe. 
Foi assim que encontrei o 
Instructions for a bad day, 
do Shane Koyczan e li que 
o amor e o ódio são dois 
lobos à luta e ganha aquele 
que alimentamos.
Tretas.
O lobo que não alimenta-
mos fica mais esfomeado 
ainda e precisa ainda mais 
de comer, tem mais ganas, 
vai mais à luta, fuça mais, 
quer ser visto, ajudado e 

consolado. 
Enquanto não, ele esgara-
vata a nossa saúde mental, 
mina as nossas relações, 
retalha as nossas emoções 
e escurece os objetivos de 
vida.
Daqui para onde?
Não descobri ainda a fór-
mula da estabilidade e a 
fórmula da felicidade* já 
não tem piada nenhuma…. 
A tristeza tem de ser senti-
da, vivida, gasta, dissipada.
“A única saída é através”, 
“Nada dura para sempre” 
e a nossa vida torna-se um 
glossário de frases feitas e 
clichês e os estúpidos “ani-
ma-te” como se não pudes-
se ser mais óbvio que foi 

a primeira coisa que ten-
támos antes de pesquisar 
no google como pesqui-
sar como se ultrapassa um 
dia mau, sendo que esse 
dia mau é o mesmo dia 
que estamos a viver há 18 
meses...
Mas só por isso termino 
com mais um cliché...
O mundo é redondo, há-de 
dar a volta.
Espero.

*A fórmula da felicida-
de é um Ben & Jerry’s de 
Manteiga de Amendoim na 
praia com a nossa compa-
nhia preferida e uma músi-
ca boa… toda a gente sabe 
disso.

Filipe Esménio
Diretor

Cristina Fialho
Chefe de Redação
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Durante anos falou-se 
de aquecimento glo-
bal, hoje fala-se de 

alterações climáticas. Fala-
se de transgénero e ado-
ção. Discute-se as touradas 
e o veganismo, o racismo e 
a igualdade de oportunida-
des, Donald Trump e a China, 
Bolsonaro e os evangélicos, o 
Papa Francisco e a sociedade 
islâmica. 
Por um lado, é bom, a socie-
dade evoluiu de portas aber-
tas e todos podemos ter uma 
opinião sobre os diferentes 
assuntos. Chama-se demo-
cracia. Por outro lado, uma 
boa parte opina sem nada 
saber sobre o assunto, ofe-
recendo ao Mundo via redes 
sociais ou apps a sua manifes-
ta ignorância.
A sociedade radicalizou o dis-
curso e todos querem ter opi-
nião, os moderados não têm 
espaço de antena porque não 
ganham likes nem visualiza-
ções. Os que percebem dos 
assuntos são abafados pelos 
ruídos das multidões que 
teclam por todo o lado. Os 
«embaixadores» ou «influen-
ciadores» têm o espaço que 
nunca tiveram e muitos têm 
a falta de credibilidade que 
sempre tiveram. Mas conti-
nuam a vender sabonetes. 
Isto não é piada porque até eu 
uso sabonete, não me habi-
tuei ao gel de banho.
Os jornais perdem espaço, 
porque as pessoas não têm 
como fazer like e as marcas 
querem métricas, mesmo que 
seja «tanga» querem núme-
ros. E não é ecológico e «eu 
não quero ler duas linhas 
seguidas porque me cansa». 
«Eu nunca uso papel, só digi-
tal, «mas mudo de telefone 
todos os anos e compro sem-
pre roupa da estação». 
«Eu quero estar na moda!!!». E 
as modas são como as ideolo-
gias radicais, acabam sempre 

em ditaduras normalmente 
de imbecis, podem ser inteli-
gentes, podem ganhar dinhei-
ro, mas serão sempre imbecis.
O problema não está no 
carnívoro, nem no vegan. O 
problema está nos carnívo-
ros que querem que o vegan 
coma carne ou nos vegan que 
querem que o carnívoro seja 
vegan.
O problema não são os islâ-
micos, está nos islâmicos que 
querem que todos sejam islâ-
micos ou nos católicos que 
querem que todos sejam 
católicos.
O problema está no profundo 
distanciamento que estamos 
a criar entre a nossa condição 
biológica, animal e humana, o 
nosso «modo vivendis». 
Basta dois para dançar tango, 
mas as pessoas querem fazer 
parte dos milhares que que-
rem qualquer coisa porque 
precisam de identificação, 
de uma tribo de um grupo 
de pertença nem que seja de 
apoio a imbecis com perfis 
falsos atrás de um teclado.
Viva a liberdade de escolha, 
viva a liberdade de opinião. 
Que se danem as modas e 
a ilusão criada por aqueles 
que querem sempre con-
trolar, manipular e gerir mal 
os recursos de um planeta, 
normalmente em seu próprio 
benefício. 
Se tivéssemos dois propósitos 
base eu ficava contente. 
Um, sermos felizes e pro-
curarmos fazer, os outros à 
nossa volta, felizes e sem jul-
gamento.
Dois, deixar o planeta melhor 
para quem vem a seguir.
O resto meus amigos… é fol-
clore de má qualidade.
Boas férias, para quem as 
tem…

PS: Este artigo é estupida-
mente escrito com o novo 
acordo ortográfico.

Mel de Cicuta

Dicotomias…
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Portela Street Food Festival
Nova edição do Portela Street Food Festival Festival as delícias de miúdos e graúdos, a festa 
teve brincadeiras, insufláveis, elásticos música e claro, muitas iguarias para deliciar todos os 
gostos. Algumas novidades e os habitués que tinham deixado saudades da última edição. 
O melhor mesmo, é dar uso à expressão: “os olhos, também comem”.



Portela Street Food Festival
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PROJETO 
“UMA AVENTURA... UMA AVENTURA NO COMBOIO”

Como surgiu esta ideia?
A ideia deste projeto sur-
giu há vários anos, tendo 

o mesmo já se realizado noutras 
escolas, ao longo do meu percur-
so profissional.
Os principais objetivos deste 
projeto são o promover a leitu-
ra e a escrita, fomentar o gosto 
pela disciplina de Português, 
bem como o enriquecimento da 
literacia dos meus alunos.
Neste sentido foram desenvol-
vidas inúmeras atividades quer 
de leitura, quer de escrita, bem 
como o aperfeiçoamento/tra-
tamento de texto, visionamen-
to do DVD do episódio da série 
“Uma Aventura…”, entre outras 
atividades, recorrendo ao livro 
“Uma Aventura no Comboio” 
(5.º 8.ª), das autoras Ana Maria 
Magalhães e Isabel Alçada.

Em que consistiu a iniciativa? 
Onde aconteceu?
Esta iniciativa (projeto “Uma 
Aventura…”) consistiu num con-
junto de atividades que visavam 
a realização de uma visita de 
estudo à cidade do Porto, tendo 
como suporte, do ponto de 
vista da disciplina de Português, 
a exploração do livro “Uma 

Aventura no Comboio”, de Ana 
Maria Magalhães e Isabel Alçada.
O Projeto “Uma Aventura...Uma 
Aventura no Comboio” teve iní-
cio no primeiro período, do pre-
sente ano letivo, com o arranque 
das atividades de sensibilização 
e angariação de fundos (reuniões 
com os encarregados de edu-
cação, alunos e organização do 
plano de recolha de fundos) e 
decorreu até meados do terceiro 
período, tendo as suas atividades 
colmatado na visita de estudo 
à cidade do Porto e envolvente 
urbana, isto é, visitas à Torre dos 
Clérigos, à Fundação Serralves, 
às Caves Offley, Cruzeiro das Seis 
Pontes e Casa da Música. A visi-
ta de estudo propriamente dita 
decorreu entre 15 e 17 de maio. 
Fomos para o Porto de avião e 
regressamos de comboio, num 
Alfa Pendular, tal como aconte-
ce com os personagens do livro 
que “emprestou” a temática ao 
projeto.

Qual foi a adesão dos alunos? 
Quantos participantes, de que 
ano(s)?
O projeto destinava-se à minha 
Direção de Turma (o 5º 8ª) e 
neste sentido a adesão foi total, 

pois todos os Encarregados de 
Educação autorizaram a parti-
cipação dos alunos e estiveram 
ativamente envolvidos nas ativi-
dades em que foram chamados 
a participar. 
Assim, toda a turma esteve 
envolvida no projeto, num total 
de 19 alunos do 5.º ano de esco-
laridade. Dezanove alunos pode 
parecer um número pequeno à 
primeira vista, mas preparar tudo 
para poder levar dezanove crian-
ças, com idades compreendidas 
entre os 9 e os 12 anos, numa 
visita de três dias, considero ser 
um pouco para “loucos”, mas que 
me faz sentir muita realização 
profissional e até mesmo pes-
soal!

Como foi vivida esta aventura? 
Esta aventura foi uma mais valia?
A aventura foi vivida com picos 
de trabalho e ansiedade, senti-
da especialmente pelos alunos e 
famílias, durante os meses ante-
cedentes ao início da visita, pois 
a realização da mesma estava 
depende dos fundos que se con-
seguissem obter. Depois, duran-
te a visita propriamente dita, a 
aventura foi vivida num clima 
de entusiasmo e satisfação: pela 

viagem, pelas descobertas dos 
lugares e pelo convívio entre 
todos. 
Depois da avaliação do projeto, 
considero que o mesmo foi uma 
mais valia para alcançar os obje-
tivos propostos. Por um lado, 
devido à forma como a turma 
evoluiu ao longo do ano letivo, 
evolução essa resultante da par-
ticipação nas diversas atividades 
dinamizadas e por outro, pela 
postura e ambiente de aprendi-
zagem sentidos durante a visita, 
que permitiram atingir plena-
mente os objetivos traçados.
Note-se que esta experiência 
não se restringiu a alunos e pro-
fessores, mas a toda uma comu-
nidade educativa, incluindo pais, 
funcionários e até mesmo outros 
professores da escola, que não 
lecionavam na turma. 
Todos foram envolvidos de 
algum modo, quer através da 
compra de bolos, salgados 
e rifas, quer, contribuindo em 
momentos específicos com 
aspetos específicos, como foi o 
caso da professora de Educação 
Visual, que aproveitou para efe-
tuar a decoração do Cabaz de 
Natal nas suas aulas.  
Considero por isso que a expe-

riência vivida pela comunidade 
educativa envolvida neste proje-
to foi enriquecedora a nível edu-
cativo, sociocultural e das vivên-
cias dos alunos face à ao estudo 
e à escola.

Qual foi a opinião dos alunos? 
Há testemunhos que possamos 
incluir na nossa notícia?
Os alunos gostaram imenso, 
pelo menos foi o que os pais 
me disseram posteriormente. 
Aliás, nos meios de comuni-
cação do projeto (Facebook e 
Whatsapp) multiplicaram-se as 
mensagens de agradecimento 
dos Encarregados de Educação, 
que davam conta da satisfação 
dos alunos por terem participado 
no projeto. 

No Facebook temos, por exem-
plo, as seguintes mensagens: 
Encarregado de Educação: “(...) 
são pessoas como vós, que dão 
muito de si, sem pedir ou espe-
rar algo em troca, que fazem 
este mundo melhor; que neste 
caso específico tornaram as nos-
sas crianças tão felizes. Tudo é 
possível, basta sonharmos e este 
projeto é prova provada disso. 
Muito agradecida!”

Os alunos da Escola Secundária da Portela tiveram a oportunidade de recriar a história do livro de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada “Uma Aventura 
no Comboio” em que as personagens viajam do Porto para Lisboa num Alfa Pendular e visitam alguns pontos de interesse pelo caminho. O Professor 
David Santos, impulsionador deste projeto conta-nos como foi.



Inscrições abertas: 219 444 173 • anaviegascruz@gmail.com

centro médico da portela
edifício concordia - rotunda nuno rodrigues dos santos 1, 2ºa | 2685-223 portela lrs

Terças-feiras
• 10.00h
• 18.30h

Quintas-feiras
• 18.30h
• 19.30h
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Encarregado de Educação:  
“Mais palavras houvessem 
para agradecermos, para que 
sintam a nossa eterna gratidão 
e reconhecimento. É de facto 
um projeto de uma magnitu-
de e impacto sentimental bru-
tal. Atingiu-nos a todos, desde 
o primeiro ao último dia. Foi 
fabuloso! Para sempre no 
nosso coração! Pessoas como 
vós não se encontram com 
facilidade, felizmente tivemos 
esta rara sorte. Professores e 
ensinamentos fora da caixa 
que deixam memórias para 
a vida de pais, filhos, irmãos, 
avós e amigos. Todos que-
remos estar rodeados com 
energias positivas e alegres, 
com pessoas como vós! 
*Não haverá palavras suficien-
tes para vos agradecer.*”

Contaram com apoios? Da 
escola, dos pais, da junta...?
Durante o projeto contamos 
sempre com a colaboração 
dos pais, que contribuíram 
com bolos e salgados para 

venda e ajudaram a vender 
rifas. Depois também pedi-
mos apoios a diversas insti-
tuições e empresas. Alguns 
desses pedidos resultaram 
em apoios muito importan-
tes. 
A Junta de Freguesia de 
Moscavide e Portela contri-
buiu com a aquisição dos 
bilhetes de comboio, a 
Câmara Municipal de Loures 
comparticipou com uma 
verba monetária, a TAP ofe-
receu-nos certificados de 
batismo de voo e livros para 
todos os alunos e  a empresa 
de telecomunicações NOS 
ofereceu brindes diversos. 
Algumas das empresas/
entidades que visitá-
mos (Fundação Serralves, 
Movijovem, Cruzeiro das 
Seis Pontes, Caves Offley, 
Torres dos Clérigos, Casa da 
Música, Movijovem e CP) 
também nos fizeram des-
contos nos orçamentos e/ou 
aquisição de ingressos das 
visitas. A escola acolheu e 

apoiou este projeto desde 
início tendo autorizado a sua 
realização e também conce-
deu o espaço para a venda 
dos bolos e salgados.

Planeiam mais "aventuras" 
baseadas nesta coleção de 
livros?
Planear não sei se será a 
palavra mais adequada... eu 
diria mais que sonho. Como 
qualquer bom profissional, 
que lida com uma matéria 
prima tão especial, como 
são os alunos, temos sem-
pre de sonhar em fazer mais 
e melhor. Este tipo de pro-
jetos é sempre bem acolhi-
do pelos alunos e os resul-
tados são sempre muito 
bons. Veremos se o futuro 
nos permite projetar novas 
aventuras e em que moldes. 
A vontade continua a exis-
tir, mas dependerá também 
das condicionantes próprias 
deste tipo de projetos, para 
além da minha vontade pes-
soal.
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Nunca percas a paciência!

Não reajas por impulso. Espera 
um pouco mais até compreende-
res qual é o tempo certo para a 
tua resposta. Uma resposta certa 
no tempo errado é uma resposta 
errada.
Não percas a paciência! Espera 
um pouco mais se ainda não 
tiveres a certeza de que é assim 
mesmo como estás a pensar. Por 
vezes, julgamos mal e reagimos 
de forma desajustada e injusta, 
para com os outros e para con-
nosco mesmos. 
Não julgues ninguém. Se o fizeres, 
então que seja depois de saberes 
a sua história e o seu contexto. 
Não te iludas, a aparência das 
pessoas é apenas a sua camada 
exterior. Só os ignorantes dedu-
zem o interior das pessoas a partir 
do seu exterior. 
Não dediques muito tempo a 
sonhar. Muitos dos nossos planos 
sérios de hoje serão motivo de 
riso amanhã... A vida quase nunca 
segue o rumo com que nós sonha-
mos e é sempre mais importante 
acendermos uma vela do que nos 
queixarmos da escuridão. 
Não desesperes. São precisos 
muitos passos para se concluir um 
caminho com sentido. Depois de 
fechares a porta de tua casa atrás 
de ti... terás dado o mais difícil de 
todos os passos.
Cuidado com a opinião dos outros 
sobre ti. Não iludas nem te deixes 
iludir. Para que as pessoas te con-
siderem sábio, basta que concor-
des com elas... mas alimentar o 
mal é ser ainda pior.
Quando a maldade te atacar, lem-
bra-te que isso é um excelente 
sinal de que estás no lado certo. 
Não ignores os perigos que cor-
rem todos os que escolhem fazer 
o bem, as águas calmas são o 
esconderijo preferido dos croco-
dilos. Nesse sentido, e na maior 
parte dos casos, as tempestades 
são menos perigosas do que os 
tempos de bonança.

José Luís Nunes Martins
Investigador

Moscavide celebra 
Marchas Populares
Moscavide esteve em festa! A freguesia celebrou no sábado, dia 22 de junho, a primeira edição das 
Marchas Populares. A Marcha Infantil da Associação de Dança de Moscavide, a Marcha Sénior da 
Freguesia de Moscavide e Portela e a Marcha dos Olivais animaram o início daquela que foi a noite 
de estreia de uma iniciativa que veio para ficar.

“Aquilo que queremos 
fazer é aumentar a 
qualidade e a dinâmica 

do que é a nossa freguesia 
e quanto mais qualidade 
trouxermos melhor. E as 
marchas de Lisboa estão 
de facto de forma muito 
direta ligadas à nossa fre-
guesia. Não há que esque-
cer que somos oriundos de 
Lisboa, do antigo conce-
lho dos Olivais”, começou 
por nos dizer o Presidente 
da Junta de Freguesia 
de Moscavide e Portela, 
Ricardo Lima. 
“Toda a nossa vivência 
aqui em Moscavide é uma 

vivência bairrista. Por isso, 
faz todo o sentido trazer-
mos as marchas aqui a 
Moscavide e foi isso que 
quisemos fazer: aumentar 
a qualidade dos nossos 
eventos culturais”, acres-
centou. 
Armando Tinita foi o res-
ponsável pelas coreogra-
fias e pela apresentação 
do evento. 
 “Tivemos a marcha convi-
dada, a marcha dos Olivais, 
do qual já sou ensaiador 
há quatro anos. Estreamos 
este ano a marcha infantil 
da Associação de Dança 
de Moscavide, ensaiada 

pela Alexandra Cunha e 
tive o prazer de ensaiar 
também a, já existente, 
marcha sénior da Junta de 
Freguesia de Moscavide 
e Portela”, começou por 
explicar Armando Tinita, 
que garante que o balan-
ço da iniciativa “é muito 
positivo”. 
“A reação do público foi 
excelente, deu vivacida-
de aqui ao arraial da igre-
ja e penso que vai ficar 
registado como uma das 
melhores noites de Santos 
Populares. É para voltar a 
repetir”, rematou.
No fim do desfile e da 

apresentação de cada 
grupo, a festa continuou 
no Arraial no Largo da 
Igreja de Moscavide, com 
muita música e tasqui-
nhas. 
Um evento de sucesso que 
é, com certeza, para repe-
tir. “Esta é mais uma das 
atividades que entende-
mos implementar e que 
vem acrescentar valor a 
tudo aquilo que temos 
feito”, disse o Presidente 
da Junta, revelando ainda 
que é um evento que “vai 
entrar também para aqui-
lo que são as atividades 
anuais” da freguesia.

A reação do 
público foi 
excelente, 
deu vivaci-
dade aqui ao 
arraial da 
igreja e penso 
que vai ficar 
registado 
como uma das 
melhores noi-
tes de Santos 
Populares. É 
para voltar a 
repetir.

VANESSA JESUS
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Portela com aTTitude
Entre os dias 24 de junho e 19 de julho, decorreu a iniciativa II Summer 
School aTTitude3D, da responsabilidade da Associação aTTitude, 
IPSS, sob a coordenação do professor Paulo Torcato.

Trata-se da segunda edição de uma 
iniciativa que se enquadra dentro do 
âmbito da Responsabilidade Social 
Corporativa em contexto de Literacia 
e Educação, destinada a ocupação de 
tempos livres e Mentoria, para jovens 
entre 13 e 18 anos.
Decorreu na Escola Secundária da 
Portela, na recém-inaugurada sala LAB 
aTTitude3D.
Os programas foram organizados 

semanalmente, das 9h30 às 13h.
O tema: As Profissões e as SoftSkills do 
Futuro.
O programa semanal tinha proposto 
um  “guião” pré definido, mas foi deta-
lhado e personalizado pelos Mentores.
O programa consiste em palestras com 
oradores convidados, visitas a empre-
sas, desenvolvimento de novos conhe-
cimentos e o contacto com o mundo 
do trabalho. 

Edição SUMMERSCHOOL aTTitude3D. As Profissões e as SoftSkills do Futuro

O propósito desta iniciativa é a mentoria entre 
os profissionais e os jovens, estimular a auto-
confiança e dar aos mais novos uma visão pró-
xima da realidade do dia a dia em diferentes 
profissões e introduzir conceitos básicos de 
programação e robótica que os ajudam a pensar 
de forma sistematizada.
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Portela com aTTitude
O propósito desta iniciativa é a men-
toria entre os profissionais e os jovens, 
estimular a autoconfiança e dar aos 
mais novos uma visão próxima da reali-
dade do dia a dia em diferentes profis-
sões e introduzir conceitos básicos de 
programação e robótica que os ajudam 
a pensar de forma sistematizada.
A iniciativa esteve aberta a todos os 
jovens dos 13 aos 18 anos, mas os alunos 
das escolas do agrupamento tiveram 

prioridade de inscrição.
Esta iniciativa contou com o apoio e a 
mentoria da KPMG e com a participação 
dos Oradores convidados Dra. Raquel 
Baptista Leite, o deputado Dr. Ricardo 
Baptista Leite, Prof. Dra. Mariana Diniz 
e Dra. Sofia Fraga, da PPG Dyrup SA, do 
Dr. José Pedro Barbosa e contou com 
a participação dos oradores Raimundo 
Vaz do ISQ, que levou um simulador de 
soldadura em realidade aumentada.

Edição SUMMERSCHOOL aTTitude3D. As Profissões e as SoftSkills do Futuro

A maioria do país está de férias e 
no regresso do merecido descanso 
começaremos a assistir a acesas 
discussões pré-eleitorais: regionais 
e legislativas. Alguns andarão tran-
quilamente a banhos, outros esta-
rão a afincar as suas estratégias 
para que o programa eleitoral dos 
seus possa ganhar mais adeptos. 
Candidatos e forças políticas come-
çaram já a esgrimir argumentos de 
forma cada vez mais evidencia-
da. Os atuais detentores do poder 
enaltecem a obra feita, não sem 
afirmar as diferenças e apesar de 
terem partilhado o eixo do poder. 
Há quem acentue críticas, há quem 
legitimamente destaque resulta-
dos positivos, há quem remexa no 
baú das recordações, mas todos, 
inevitavelmente, se proporão a 
fazer mais e melhor. No entanto, a 
descrença já se fixou entre os elei-
tores, as quezílias internas, à direita 
e à esquerda, cada vez mais são 
conhecidas do público e os telha-
dos de vidro vão cobrindo várias 
cabeças. 
As contas andam difíceis: mais à 
direita, PSD e CDS-PP não andam 
alinhados nem com vontade de se 
entender, mais à esquerda cada 
um está por si e se BE, PCP e PEV 
tentam tirar proveito do eixo de 
governação que integraram, não 
deixam de se demarcar e de acu-
sar o líder de Governo de políticas 
de “desinvestimento”, das dificul-
dades na saúde e na educação, de 
frisar os direitos e reivindicações 
de tantos e de se somar às greves 
que têm vindo a ocorrer com maior 
frequência. E nesta corrida parece 
que o PCP se vai afastando cada 
vez mais da vontade de ser poder, 
enquanto o BE e o novo PAN se 
demonstram claramente disponí-
veis para um eventual acordo, caso 
seja necessário. 
Nas regionais da Madeira, as pri-
meiras, afigura-se forte a possibi-
lidade de mudança de vontade do 
eleitorado, sendo possível que não 
haja maioria depois de 43 anos de 
poder à direita. Aguardamos.
Ao nível da governação do país, 

e apesar da instabilidade de São 
Pedro face ao clima, a estabilida-
de deverá prevalecer. Todos farão 
promessas e poucos serão efetiva-
mente capazes de as cumprir. 
Não direi que o PS, enquanto líder 
de governo, tem feito tudo quan-
to achamos todos, cidadãos, que 
poderia ser feito. Mas na verda-
de muito se tem recuperado. Os 
portugueses recuperaram poder 
de compra e consequentemen-
te qualidade de vida, as empre-
sas sobrevivem melhor, o emprego 
aumentou (e o desemprego baixou 
para cerca de metade) e as contas 
da nação equilibraram-se. O nosso 
déficit é o mais baixo da história 
da democracia, segundo dizem os 
entendidos. Apesar disso continua-
mos a ser sobrecarregados com 
impostos, com os mesmos pro-
blemas na saúde (aguardamos a 
nova lei de bases e a mudança que 
daí advirá e que tão necessária é), 
com o menor investimento público 
e com uma baixa produtividade 
quando comparados com o resto 
da União Europeia. 
Mas… “o caminho faz-se caminhan-
do” e as alternativas que se colocam 
à direita e à esquerda do PS não 
parecem ser, desde já, (e nas son-
dagens mais recentes) uma alter-
nativa credível. O PS tem, enquanto 
líder de Governo, e a manter-se no 
poder, condições para chegar mais 
longe, para fazer mais e melhor. 
Mas o importante é que cada um e 
todos os que se encontram moti-
vados para o combate político que 
se aproxima o façam de forma civi-
lizada e inteligente. Que o balanço 
dos últimos anos desde a troika nos 
possa reavivar as memórias, boas 
e más, e que possamos ter opi-
nião inteligente, criteriosa e justa. 
Afinal, será sempre a nossa sensa-
tez, enquanto eleitores, que ditará 
o nosso futuro. E passará sempre 
por usarmos a nossa liberdade de 
opinião e o nosso direito de esco-
lha. Até lá, vamos pensando no que 
desejamos para cada um de nós e 
para Portugal.

Luísa Cabral Teixeira
Economista

Momentos de decisão
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A Escola das Novas Profissões

Num processo de inova-
ção disruptiva.
Acreditamos que no 

perfil do aluno, além da aqui-
sição de competências téc-
nicas referentes a cada qua-
lificação, se deve apostar no 
desenvolvimento de capaci-
dades, atitudes e valores fun-
damentais num mundo cada 
vez mais incerto, complexo 
e volátil. O foco da aprendi-
zagem inspira-se num perfil 
humanista, assente na edifica-
ção de um Modelo de Pessoa 
que prepare os alunos para 
os desafios da sociedade do 
século XXI, desejando que se 
tornem Pessoas Conscientes, 
Colaborativas, Competentes, 
Comprometidas e Criativas.
Gostamos de nos pensar como 
um projeto em contínuo desen-
volvimento, em que a ECL se 
desafia e explora espaços e 
momentos de reflexão, bem 

como práticas disruptivas, 
ao ponto de concebermos a 
ideia de uma escola invertida! 
Piedade Pereira, diretora da 
escola de Comércio de Lisboa, 
assim apresenta a instituição:
“A história da Escola de 
Comércio de Lisboa (ECL) 
começa em 1989, numa 
pequena sala na rua Castilho 
em Lisboa, fruto da deter-
minação, entre outros, da 
Ensinus e da Confederação 
do Comércio e Serviços de 
Portugal em criar pontes fun-
cionais, estruturais e criativas 
entre “a Escola” e “o Mercado 
de Trabalho”.
Ao longo dos seus 30 anos de 
história e boas práticas, a ECL 
assume-se, orgulhosamen-
te, como um laboratório de 
experiências pedagogicamen-
te orientadas ao serviço dos 
seus alunos, da sua equipa e 
dos seus parceiros.

Uma escola em que o aluno 
está no centro do processo de 
aprendizagem e é o verdadei-
ro protagonista. Uma escola 
flexível, multicultural, digital 
e capaz de trabalhar de forma 
colaborativa e em rede.”
Além dos cursos profissionais, 
a ECL também tem uma vasta 
oferta de cursos intensivos e 
workshops de curta duração 
para pôr em prática os seus 
projetos ou para desenvolver 
conhecimentos nas áreas das 
novas tecnologias e do digital. 
Há uma preocupação com as 
tendências do mercado de 
trabalho e empregabilidade e 
por isso, a oferta de formação 
de acordo com as exigências 
das novas profissões e fun-
ções emergentes.
Não deixe de visitar o website 
e descobrir o que é que esta 
escola tem para oferecer:
www.escolacomerciolisboa.pt

Ao longo dos seus 30 anos de história e boas práticas, a ECL assume-se, orgulho-
samente, como um laboratório de experiências pedagogicamente orientadas ao 
serviço dos seus alunos, da sua equipa e dos seus parceiros.

A história da Escola de Comércio 
de Lisboa (ECL) começa em 1989, 
numa pequena sala na rua Castilho 
em Lisboa, fruto da determina-
ção, entre outros, da Ensinus e da 
Confederação do Comércio e Serviços 
de Portugal em criar pontes funcio-
nais, estruturais e criativas entre a 
Escola e o Mercado de Trabalho.



A Escola das Novas Profissões “este
é o meu
momento!
”
DÊ TUDO! 

Campanha limitada às vagas 
disponíveis.  Promoção válida 
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É muito importante enten-
der que o índice de forma 
física do atleta é uma 

variável de suporte, para dar 
resposta ao estímulo de trei-
no/competição, mas não é a 
única variável que um atleta 
deve controlar para otimizar 
a sua performance desportiva.
Nos últimos anos tem aumen-
tado progressivamente o foco 

de cada atleta durante o perío-
do de férias desportivas, para 
conseguir manter ou melhorar 
os seus índices físicos, permi-
tindo assim conquistar impor-
tantes vantagens na entrada 
das pré-épocas desportivas.
Desta forma tem sido frequen-
te os atletas recorrerem neste 
período a treinadores especia-
lizados (Personal Trainers) para 

melhorarem as suas capaci-
dades motoras na entrada de 
uma nova época. Este tipo de 
trabalho é bastante positivo 
desde que exista uma avalia-
ção motora de qualidade, mas 
acima de tudo que seja cum-
prido antecipadamente o prin-
cípio da recuperação mental 
do atleta.
Uma coisa é querer chegar bem 
fisicamente à pré-época, outra 
é treinar exageradamente com 
esse objetivo, não recarregan-
do as baterias, prejudicando 
imenso o atleta ao longo da 
temporada, aumentando o 
risco de lesão pois o atleta não 
recuperou do esforço realizado 
durante a presente temporada.
O objetivo principal das equi-
pas técnicas é garantir que os 
seus atletas recuperem men-
talmente e fisicamente da 
época desportiva, dessa forma 
antes de os atletas se coloca-
rem em programas de treino 
individualizados, devem cum-
prir um período que abrange 
os 13-18 dias de ausência de 
exercício físico ( garantindo a 
regeneração/recarga muscular 

que o seu sistema necessita 
para dar resposta a uma nova 
época desportiva) para o seu 
corpo recuperar do esforço da 
época efetuada.
Não retirando a importância 
das capacidades motoras dos 
atletas, um dos focos cruciais 
no desporto de alta competi-
ção é a recuperação do des-
gaste mental do atleta. Dessa 
forma no período de férias é 
importante existir, um espa-
ço considerável para ocupar 
os dias com programas que 
os atletas não podem cumprir 
durante a época desportiva. Ex: 
concertos, cinema, praia, via-
jar, tempo com família, relaxar, 
efetuar atividades diferentes 
da rotina treino-jogo duran-
te 9 a 10 meses. Dessa forma 
através de programas indivi-
dualizados para cada atleta, 
as equipas técnicas garantem 
uma regeneração muscular e 
mental importantíssima, para 
os atletas se sentirem frescos 
e motivados para a nova época 

desportiva, cumprindo assim 
fisiologicamente os princípios 
musculares de regeneração 
efetiva para aumento das car-
gas físicas de uma nova época 
desportiva.
Um treinador hoje em dia deve 
saber lidar com várias ferra-
mentas para melhorar o rendi-
mento do seu universo despor-
tivo que abrange tarefas como: 
planeamento das Unidades de 
Treino, análise do adversário, 
gestão de grupo, componente 
estratégica de jogo, “scouting”, 
capacidades motoras, modelo 
de jogo, gestão de conflitos, 
liderança, organização de tare-
fas, modelo de jogo e tantas 
outras.
Conseguir unir uma estrutu-
ra em torno de um objetivo 
comum e melhorar o rendi-
mento desportivo do seu grupo 
de trabalho acaba por ser o 
foco principal do treinador, mas 
para isso deve dominar dife-
rentes áreas de intervenção e 
demonstrar conhecimento.

Renovações CDOM – Futebol Sénior - 2019/2020
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Regresso ao Futuro: CDOM
LUÍS ESTRELA

Num período de transferências, o CDOM optou por garantir a 
sua principal contratação, efetivar as renovações dos atletas 
que tem vindo a representar orgulhosamente as cores do seu 
clube. 
Desta forma para a próxima época renovaram os seguintes 
atletas: 
Joãozinho, Miguel Ângelo, João Rocha, Julinho, Walter, Lobo, 
Tatiano, Rui Resende, Bruno Neves, Nelu Modric, Nuno Mendes, 
Pedro Buaro, Rui Lapa, Luciano, João Paulo, Ivanildo, Francisco 
Antunes, André Resende, Gian Marcelo, Romy, Rhayan, Ibra 
Sani, Nuno Bravo.



Estádio Alfredo Marques Augusto
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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.

Na foto 1, pode ver-se um local onde o nosso Desportivo teve um campo de futebol e onde atual-
mente está o Estádio Alfredo Marques Augusto, o desafio é quem sabe identificar estes 2 locais.

A junta de freguesia 
do Parque das Nações 
apoia o Desporto
O Verão no Parque das Nações também 
significa desporto e atividades ao ar 
livre com amigos e família. A junta de 
Freguesia do Parque das Nações deu iní-
cio ao programa + Desporto no Parque’. 
Todos os sábados de julho e setem-
bro o Jardim das Musas vai transfor-
mar-se num recinto lúdico desportivo 
com uma grande variedade de ativi-
dades. Jogos Tradicionais, Jogos Pré-
Desportivos (Mini-Futebol, Badminton, 
Atletismo, BTT); Ginástica acrobática e 
Pinturas Faciais são algumas das ativida-
des desenvolvidas durante este período.

Contratações CDOM
Futebol Sénior 2019/2020

Na perspetiva de implementar qualidade 
extra, foram contratados atletas com o 
perfil desejado para representar orgulho-
samente as cores do CDOM.  
Desta forma foram contratados para a 
próxima época os seguintes atletas:
Xanana – (Sacavenense B), 2- Alex Pereira 
(um regresso a casa), 3- José Boléo (SC 
Frielas), 4- João Ferreira (Atlético CP), 
5- Patrick (Oriental), 6- Guilherme Poejo 
(Casa Pia b), 7- Eduardinho (Ponte Frielas), 
8- Rui Patrício (Associação Murteirense), 
9- Afonso Mota (Oriental), 10– Filipe 
Magalhães (Agualva), 11- Euclides , 12- 
Jonas (Atlético Cacém).

Dois atletas do plantel de 
2018/2019 no CNS
Lusitano de Évora entra esta época no CNS com dois 
atletas do plantel do Desportivo da época passada.
O Lusitano de Évora um histórico da bela cidade 
alentejana vai iniciar a época de 2018/2019 com o 
lateral esquerdo Rodrigo Prior e com o centro cam-
pista Matheus Pranke. 
Rodrigo Prior fez 22 jogos de gaivota ao peito tendo 
marcado 3 golos e Matheus Pranke fez 42 jogos 
e marcou 15 golos nas duas épocas que vestiu de 
grená.

Seguro da FPF
A Federação Portuguesa de Futebol conseguiu obter 
no mercado Segurador uma solução global para o 
continente e ilhas, que permite uma redução média 
de cerca de 12% relativamente aos prémios pagos em 
cada ADR na época 2017/2018.

Natação
Campeonato Absoluto de Verão de Lisboa.
Carolina Gomes, atleta do CD Olivais e Moscavide, 
obteve na prova de 800m livres o tempo de 
09m51s79, conseguindo assim mais um mínimo 
obtido para o Campeonato Nacional de Juvenis na 
Madeira.
Parabéns Carolina

Basquetebol CDOM
Treinos de Captação para os escalões de SUB 16 e 
SUB 19 Séniores femininos decorrem todas as quar-
tas, quintas e sextas feiras às 20.30.

Foto 1
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Consultor Informático
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As férias estão à porta e 
o seu Smartphone pode 
ser um grande auxílio 

para descomplicar a organiza-
ção dos seus dias de descanso.
Fique a conhecer algumas 
aplicações que lhe podem ser 
bem úteis neste período de 
férias.
Para garantir que passa mais 
tempo a desfrutar das férias o 
GOOGLE TRIPS é uma aplica-
ção  que o vai ajudar a progra-
mar rapidamente cada um dos 
seus dias de férias.
O GOOGLE TRIPS é um autên-
tico guia turístico que reúne os 
locais e atrações mais popula-
res para proporcionar ao uti-

lizador um passeio bastante 
detalhado ao longo do dia.
Uma das grandes vantagens 
desta aplicação é que pode 
trabalhar em modo Offline 
desde que descarregue tudo 
anteriormente para poder ter 
acesso aos mapas sem gastar 
dados móveis. 
Esta aplicação já se encontra 
disponível em Portugal e pode 
ser utilizada tanto para Android 
como para iOS.
Se for viajar e conta andar de 
transportes públicos, não vá 
sem o CITYMAPPER.
Esta aplicação reúne os dados 
dos vários operadores de trans-
portes públicos locais para o 

ajudar a ir de um ponto para 
outro à sua escolha.
No CITYMAPPER tem apenas 
de colocar o ponto de partida 
e o ponto de chegada e a apli-
cação vai sugerir-lhe a melhor 
solução para percorrer esse tra-
jeto.
Para além de percursos 
de transporte público, o 
CITYMAPPER também lhe 
recomenda percursos a pé, de 
bicicleta ou de carro.
Esta aplicação também está 
disponível para Android e iOS.
Se for para um país em que 
não domina a língua local, a 
melhor solução é instalar a app 
GOOGLE TRADUTOR.

Uma das grandes vantagens 
desta aplicação é que a pode 
utilizar mesmo sem ter inter-
net,
basta fazer o download de um 
pacote de idiomas, que é ofe-
recido pelo Google dentro da 
própria aplicação.
Fundamental para as suas 
férias e para utilizar estas apli-
cações, é poder aceder à inter-
net.
Para não ter de gastar dados 
móveis e bastante dinheiro, 
aqui fica uma aplicação que 
lhe permite saber quais as pas-
swords de 100 milhões de Wi-fi 
disponíveis em todo o mundo.
O WIFI MAP é uma app rechea-

da de senhas para ter acesso 
a redes wireless em todo o 
mundo, porque vai registando 
todas as senhas que os pró-
prios utilizadores vão inserin-
do, que ficam disponíveis para 
todos.
Para não existir a hipótese de 
estar num local que tem rede 
wireless e a aplicação não tem 
a senha, instale também a 
MANDIC MAGIC e dificilmen-
te não encontrará a senha de 
acesso nestas duas aplicações.
As duas aplicações podem ser 
instaladas em Android e iOS.
Espero que possam aproveitar 
estas dicas e votos umas exce-
lentes férias.

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

Não vá de férias sem estas 
aplicações

www ficcoes
smedia pt

geral@ficcoesmedia.ptRua Júlio Dinis, nº6 R/c - 2685-215 Portela LRS +351 219 456 514 Ficcoes Médiawww.ficcoesmedia.pt



U.F.O.F. é o terceiro 
álbum da banda 
Big Thief, lançado 

no passado mês de maio, 
pela editora 4AD.
Os Big Thief nasceram 
em 2014, nesse laborató-
rio musical que é a cida-
de de Brooklyn, NY e são 
constituídos pela cantora 
e compositora Adrianne 
Lenker, o guitarrista Buck 
Meek, o baixista Max 
Oleartchik e o baterista 
James Krivchenia.
“U.F.O.F.” ou o “ovni 
amigo” é um álbum de 
busca de uma certa iden-
tidade artística que tanto 
preserva quanto questio-
na e desafia, o trabalho 
realizado nos 2 álbuns 
anteriores, “Masterpiece” 
em 2016 e “Abyskiss” em 
2018.
Adrianne Lenker repes-
cou alguns dos temas 
deixados de fora em que 
a cantora, mantendo uma 
escrita autobiográfica, 

ousa todavia um experi-
mentalismo sónico arro-
jado, catapultando o som 
dos Big Thief para uma 
nova dimensão do folk 
rock, a cada tema escu-
tado. Tudo isto sob uma 
incrível coesão e ligação 
da banda que se reco-
lheu e isolou num celei-
ro, no interior do esta-
do de Washington, onde 
montou um estúdio. 
Os Big Thief funcionam 
como um corpo único e 
para isso muito contri-
bui o facto de tocarem 
continuamente ao vivo, 
desde o lançamento de 
“Masterpiece.
O ambiente criado pelo 
afastamento urbano e 
contacto com a natureza, 
percebe-se desde o pri-
meiro tema em “U.F.O.F”. 
Referências ao traba-
lho de Neil Young, Nick 
Drake, Joni Mitchell, ao 
psicadelismo melancó-
lico dos anos 70, Elliot 

Smith, ou a Cat Power, 
também.
Escutar “U.F.O.F.” é um 
desconcertante confor-
to, uma redescoberta e 
a paz na voz sussurra-
da e lirismo literário de 
Adrianne Lenker. 
Diz Adrianne Lenker rela-
tivamente a “U.F.O.F.”: 
“…Escrevo sobre como 
fazer amizade com o 
desconhecido… Todas 
as minhas músicas são 
sobre isso. Se a nature-
za da vida é mudança 
e a não permanência, 
então prefiro estar des-
confortavelmente acor-
dada nessa verdade do 
que perdida na sua nega-
ção.”. Esta itinerância de 
vida em nada surpreende 
para quem até aos 8 anos 
já havia morado em 14 
casas diferentes e atual-
mente não tem lar pró-
prio, uma vez que ou está 
em Tournée ou fica em 
casa de amigos quando 

João Alexandre
Músico e Autor

Ninho de Cucos

Big Thief
U.F.O.F.
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necessário.
Instrumentalmente falando as guitar-
ras acústicas são exploradas através de 
dedilhados belos e efeitos luxuriantes, 
aparecem sintetizadores e samplers, 
sons distorcidos, gritos, ambientes 
bucólicos … enfim, para a Pichfork “…
Nas mãos dos Big Thief, a emoção, os 
sonhos, a natureza, a memória e até as 
guitarras acústicas são artefactos pode-
rosos de uma dimensão sem fim…”.
O tema título “U.F.O.F.”, “Orange”, 

“Century” “Terminal Paradise” e “Jenni” 
são pérolas, no meio do brilho dos 14 
temas que compõem o álbum. Este é 
o melhor trabalho dos Big Thief e um 
grande disco de 2019.
Enquanto não regressam a Portugal 
depois da passagem por Paredes de 
Coura, em 2018, os Big Thief têm mar-
cadas até ao final do ano, cerca de 40 
datas mundo fora.

facebook / bigthiefmusic
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Ouvi na farmácia...
“Tenho os miúdos com piolhos! 
   já usei de tudo e não desaparecem.”

Joana Roubaud
Farmacêutica

Ultimamente os piolhos 
parecem ter-se tor-
nado uma verdadeira 

dor de cabeça para os pais. 
As infestações estão difíceis 
de controlar mesmo ape-
sar de tomadas as medidas 
domésticas para eliminá-los 
e de repetidos os tratamen-
tos 7 a 10 dias depois da pri-
meira utilização.
Há 20 anos, pouco mais havia 
para combater os piolhos 
além do famoso Quitoso® e 
das mezinhas de vinagre. 
Hoje a história é outra: os 
piolhos estão mais velhos, 
sábios e experientes e nem o 
antigo Quitoso® é o mesmo.
A resistência dos piolhos aos 
inseticidas tornou-se uma 
realidade e a permetrina, a 
substância ativa deste último 
e do Nix®, revela-se pouco 
útil.
Atualmente o Quitoso® 

passou a chamar-se Neo-
Quitoso® (está mais moder-
naço) e já nem inseticida 
tem. Isto é mau? Não neces-
sariamente. A estratégia de 
ataque aos piolhos mudou e 
uma boa parte dos produtos 
de tratamento agora con-

tém silicones (Stop Piolhos®, 
Nitolic®, FullMarks®, 
Piky®) ou óleos poliméricos 
(Elimax®) capazes de cobrir 
o orifício de respiração do 
piolho, eliminando-o por 
asfixia. 
Outra estratégia inovadora e 
com requintes de malvadez 
passa por eletrocutar piolhos. 
Parece incrível mas é possível 
usando pentes elétricos de 
baixa voltagem, como o ZAP 
X® ou o ZTOP®, para passar 
no cabelo as vezes que forem 
necessárias. Quando se trata 
de identificar lêndeas, tam-
bém há ajudas. Para aqueles 
cujos olhos já não são o que 
eram o Paranix Deteção de 
Lêndeas® torna as lêndeas 
rosa fluorescentes, de forma 
a que não escape nem uma.
Se por outro lado só preten-
de precaver-se a si e aos seus 
destes malditos parasitas, 
restam os produtos de ação 
repulsiva ou repelente, à base 
de óleos essenciais, que aju-
darão a que os piolhos não se 
aproximem. Basta aplicar no 
cabelo antes de sair de casa 
o Stop Kids Prevent® ou o 
Paranix Repel® et voilà!

Ricardo Andrade
Comissário de Bordo

Cada vez mais é recor-
rente debater-se 
o papel das redes 

sociais na vida de cada um 
e o impacto que esta ferra-
menta digital tem na socie-
dade. Dia após dia somos 
confrontados com o impac-
to que os social media têm 
não apenas no imediato mas 
também na forma como 
marcam o futuro. Semana 
após semana a evolução e a 
adaptação das populações a 
esta realidade assume maior 
importância.
Como em qualquer discus-
são, debate ou análise acer-
ca de algo que vem alterar 
a forma como encaramos o 
que nos rodeia, muitas são 
as opiniões e os pontos de 
vista.
Ultimamente tem-se torna-
do mais comum falar-se de 
uma crescente agressivida-
de por parte dos utilizadores 
das redes sociais.
Importa então perder algu-
mas linhas analisando se o 
problema é das ferramentas 
ao dispor de cada um ou 
se ao invés não passa por 

uma utilização errada das 
mesmas, se estamos peran-
te uma falta de civismo por 
parte de quem incorre em 
certas práticas ou ainda de 
uma amplificação de com-
portamentos já bem antigos 
e de como as redes sociais 
facilitam e fornecem um 
sentimento de aparente 
proteção para quem cana-
liza sentimentos de fúria, 
angústia, repúdio ou agres-
sividade para com o outro.
Em outros tempos a infor-
mação era mais esparsa e 
demorava mais tempo a 
chegar a cada um de nós. 
Depois a comunicação 
social tornou mais acessível 
o acesso ao mundo e ao 
dia a dia. Após essa evo-
lução, a internet potenciou 
a propagação das notícias 
divulgadas pelos órgãos de 
informação. 
Atualmente, cada utiliza-
dor de redes sociais é um 
potencial transmissor de 
opiniões que transmite com 
impacto, possivelmente, 
altamente viral e recorren-
temente com a intenção de 

influenciar todos os que o 
rodeiam sendo que os que o 
rodeiam não são apenas os 
que partilham o seu espaço 
físico mas um espaço vir-
tual onde tudo se propaga à 
velocidade da luz.
Por isso assume cada vez 
mais importância uma certa 
postura de honestidade 
intelectual, lealdade social e 
educação comportamental 
na utilização desta autên-
tica arma que são as redes 
sociais. Por isso não se deve 
utilizar o conforto de estar 
atrás de um teclado para 
atacar vilmente outros na 
posição cómoda de evitar 
um confronto cara a cara. 
Por isso devemos ter cada 
vez mais consciência de que 
ninguém tem o direito de 
disparar contra ninguém de 
uma forma quase furtiva.  
Porque hoje, mais do que 
nunca, a educação que nos 
dão não pode ficar em casa. 
Porque hoje, mais do que 
nunca, somos quem somos 
pelas atitudes que toma-
mos... mesmo nas redes 
sociais.

Redes e posturas 
pessoais
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Em Portugal, continuam a 
surgir 1000 novos casos 
de melanoma todos os 

anos. O melanoma é um tumor 
cutâneo com origem nas célu-
las responsáveis pela pigmen-
tação da pele, os melanócitos. 
Apesar de menos comum que 
outros tumores cutâneos, é o 
mais agressivo. 
Existem alguns fatores de 
risco que aumentam a pro-
babilidade de desenvolver 
esta doença, nomeadamen-
te exposição à luz solar de 
forma intensa e intermitente 
(acompanhada dos chama-
dos “escaldões”), presença 
de muitos sinais na pele ou 
de sinais “estranhos”, ter pele 
clara, cabelo ruivo ou loiro, 
história familiar de melanoma 
e uso de solários. 
Apesar dos grandes avanços 
terapêuticos, a melhor forma 
de combater o melanoma é 
prevenir o aparecimento da 
doença ou, se isso não for 

possível, diagnosticá-la pre-
cocemente. Em termos de 
prevenção, os conselhos da 
Liga Portuguesa Contra o 
Cancro são:
- Evite a exposição solar 
excessiva e as queimaduras 
solares, sobretudo nas crian-
ças: os escaldões sofridos na 
infância também aumentam 
o risco de cancro na idade 
adulta;
- Evite o sol entre o meio-dia 
e as quatro horas da tarde;
- Proteja sempre a pele com 
filtros de índice alto e largo 
espetro (anti UVA e UVB), 
reforçando a aplicação se 
transpirar ou depois de cada 
banho, e defenda-se usando 
t-shirt, chapéu e óculos escu-
ros;
- Não frequente solários.
Por outro lado, o melanoma 
quando detetado em fases 
iniciais tem uma probabilida-
de muito maior de ser tra-
tado com sucesso. Por essa 

razão, tanto os profissionais 
de saúde como a população 
geral devem conhecer os 
principais “sinais de alarme” 
que chamam à atenção para 
a possibilidade do diagnós-
tico de melanoma. Assim, é 
importante vigiar os sinais 
com atenção e consultar o seu 
médico se encontrar algumas 
das seguintes alterações (uti-
lizando a regra ABCDE):
A – Assimetria – Uma metade 
não coincide com a outra.
B – Bordo – Contorno irregu-
lar.
C – Cor – Presença de 2 ou 
mais tonalidades, por exem-
plo castanho-escuro e preto.
D – Dimensões – Diâmetro 
superior a 5 milímetros.
E - Evolução – Modificação 
de um sinal já existente na 
cor, tamanho, forma ou outras 
características.
O aparecimento de comichão, 
sangramento ou ferida sobre 
uma lesão que já existia, ou 

o aparecimento de um novo 
sinal de cor negra também 
pode ser suspeito e deve ser 
investigado. Além desta vigi-
lância, as pessoas com muitos 
sinais devem ser observadas 
frequentemente em consulta. 
Em determinados casos, pode 
ser necessário remover as 
lesões suspeitas para análise. 
Concluindo, a nossa pele 

pode sofrer sérias consequên-
cias se não for bem trata-
da e protegida. Estas conse-
quências podem ser evitadas 
de duas formas: reduzindo a 
exposição solar inapropriada 
e vigiando a nossa pele. Pode 
aproveitar a época balnear a 
cada 3h ou após o banho e 
evitando exposição solar nas 
horas de maior calor. 

Sofia Resende Pereira
Médica Interna de MGF
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Melanoma, o cancro da pele 
mais perigoso
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