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Reabilitação 

Reabilitação de muros 
Muitas das vezes esquecidos, 

os muros e muretes são 

elementos importantes da 

paisagem urbana para além 

da sua função fundamental 

de contenção e segurança.

A reabilitação de muros e 

muretes visa não só manter a 

sua função fundamental, mas 

também permitir que sejam 

elementos da paisagem 

urbana em que a qualidade 

das suas várias peças 

contribuam para um espaço 

mais agradável e identificativa 

da qualidade de vida.

Há muito vista como uma 

obra fundamental para uma 

melhoria do espaço público, 

o Largo Francisco Marques 

Beato, está em obra.

Pretendendo-se dotar aquele 

espaço com melhores 

condições de fruição pública, 

com mais equipamentos e 

mobiliário, novos passeios e 

adequada sinalização, após a 

conclusão da obra, Mosca vide 

possuirá um novo espaço de 

estadia em que a relação 

entre as pessoas e os 

automóveis será mais tranquila 

e com capacidade para oferecer 

aos nossos cidadãos mais 

qualidade no ambiente urbano.

A Vila de Moscavide carece de 

uma visão integrada e capaz 

de agregar valor através de 

uma gestão correta das várias 

dimensões da vivência social.

Essa é a aposta e a garantia da 

Junta de Freguesia de Moscavide 

e Portela.

Requalificação do Espaço Público

Requalificação do Largo da 
Rua Francisco Marques Beato

A Junta de Freguesia de 

Moscavide e Portela tem 

apostado foremente na 

manutenção, conservação e 

requalificação dos espaços 

verdes na Freguesia. Um 

esforço constante e consistente 

em dotar estes espaços de 

uma lógica que os integre no 

ambiente urbano e permitam 

uma utilização pelas pessoas. 

As intervenções realizadas, 

resultam sempre de um 

apoio técnico dos serviços 

que não só visa a função 

essencial destes espaços, mas 

garanta igualmente a eficiência 

na sua manutenção futura, 

reduzindo custos operacionais 

e aplicando as boas práticas 

de redução de impactos 

ambientais. Uma Freguesia 

mais verde. Mais ecológica. 

Mais eficiente. Mais inovadora. 

Uma Freguesia para o Futuro. 

Uma Freguesia para as 

pessoas!

Reabilitação 

Uma Freguesia mais verde para 
um futuro mais ecológico
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Obras

2ª  Fase da requalificação da
Casa da Cultura - José Afonso
É já um espaço referência na 
cultura da nossa Freguesia. A 
casa da Cultura José Afonso, 
foi  construindo ao longo dos 
anos um trajeto de sucesso 
assumindo-se como uma 
espaço multifacetado e o 
centro de muitas das 
atividades mais relevantes no 
campo da criação cultu- ral ou 
do fomento de atividades 
ligadas à cultura, ao entretenimento 
e até ao desporto.

Entendemos que era chegado 
o momento de devolver à Casa 
da Cultura a atenção e o carinho 
que ela nos tem dado ao 
longo dos anos.
A 2ª fase das obras de reabilitação 
avançam a bom ritmo. Após 
esta intervenção este espaço  
tão nosso e tão de todos, 
permitirá mais valências e 
mais conforto , sem perder a 
sua alma  e história.

Pinturas e mamutenção

Pintura e manutenção de 
Pilaretes
A Junta de Freguesia de 
Moscavide e Portela, através 
dos seus serviços operacio 
nais, está a levar a efeito uma 
campanha de renovação dos 
pilaretes da freguesia. São 
milhares de  “peças” que  
pretendemos renovar através 
de pintura e manutenção, 
reduzindo assim os custos da 
sua substituição ao mesmo 
tempo que racionalizamos 

recursos e defendemos o 
ambiente.
Esta campanha, um esforço 
realizado por meios próprios 
da junta, visa melhorar o 
aspeto visual da freguesia ao 
mesmo tempo que aumentamos 
a segurança e melhoramos a 
eficácia de um equipamento 
urbano fundamental para uma 
boa gestão do espaço público.

Jardins e flores

Plantação de flores e novos 
Canteiros
Ainda na estratégia da melhoria 
da qualidade do ambiente e 
vivência urbana, a Junta de 
Freguesia de Moscavide e 
Portela tem vindo a realizar 
uma aposta forte na plantação 
de flores e na instalação de 
mais canteiros.
Traduzindo no concreto um 
compromisso que estabelecemos 
com os cidadãos, esta medida 

visa naturalmente um espaço 
público mais agradável e um 
reforço na qualidade de vida 
das pessoas, gerando valor ao 
território e melhorando a nossa 
imagem coletiva.
Este é também um trabalho em 
que recorremos a meios próprios 
através das nossas equipas 
operacionais.



Parque de lazer canino da Portela

“Melhores amigos” com novo 
espaço  de recreio e lazer
É mais um compromisso eleitoral que nos orgulhamos de 
cumprir.
A Junta de Freguesia de Moscavide e Portela, inaugurou um 
novo espaço de recreio e lazer para os nossos melhores amigos 
de 4 patas. Dotado da dignidade, espaço e equipamentos 
necessários para horas de exercício e diversão, este espaço será 
também um ponto de convívio para os “donos” e mais um 
elemento agregador de uma comunidade moderna, inovadora 
e que não esquece todos os habitantes.
Esperamos que este seja mais um equipamento disponível e 
que a sua utilização proporcione momentos inesquecíveis de 
diversão.

INAUGURAÇÁO DO PARQUE DE LAZER CANINO DA PORTELA
7 de Setembro  2020

Iluminação Pública

Requalificação das Escadinhas do Pão Mole 
Uma das preocupações centrais do Executivo da Junta de Freguesia 
de Moscavide e Portela é a segurança pública. Elemento  fundamental 
na prevenção, a iluminação pública tem vindo a merecer uma 
atenção especial, seja pela criação de serviços especializados na 
deteção e aviso de situações para reportar às entidades competentes 
(EDP e CM de Loures) seja através da reivindicação e execução de 
obras que visem garantir níveis corretos de iluminação pública em 
artérias e vias pedonais essenciais para os trajetos das pessoas. 
As Escadinhas do Pão Mole, contam agora com uma instalação 
de iluminação pública nova e eficaz, destacando-se a alteração 
profunda daquele espaço que conta a partir de agora com mais e 
melhor segurança para os cidadãos.
Cumprir com os compromissos é a nossa tarefa.

ESPAÇO PÚBLICO4



Homenagem

Medalha Municipal  de Mérito a Margarida Inácio
Realizou-se no passado dia 26 de julho, no âmbito das comemorações 
do 134° aniversário do Concelho de Loures as Condecorações 
Municipais, onde foi atribuída a título póstumo a Medalha 
Municipal de Mérito à Margarida Inácio. 
Maria MARGARIDA da Silva Pinto Seruca INÁCIO, faleceu a 19 de 
Julho de 2018, em pleno exercício de funções de Vogal do 
Executivo da Junta de Freguesia de Moscavide e Portela.
Pode uma pessoa ser mais do que o seu nome? Pode! Moscavide 
e Portela têm alguns exemplos de pessoas que são mais de que 
o seu nome. São também um trajecto, uma forma de estar, um 
testemunho e um trabalho que perdura para além da sua 
presença física. 
A Margarida é, pelo trajecto feito, um testemunho de participação 
cívica, maior de que a sua presença física. 
A sua ausência ainda nos choca e deixa-nos um vazio. Este era e 
continua a ser o seu lugar. Por isso, determinámos que não 
iremos proceder à sua substituição no executivo como 
legalmente está consagrado. Este foi um caminho que iniciámos 
juntos e que nos manterá juntos. Este mandato é dedicado à 
Margarida!
Mas ao choque temos que contrapor a esperança. À perda a 
memória. À ausência a atitude que a Margarida tantas e tantas 
vezes emprestou às causas em que voluntariamente se envolvia. 
Esta atitude de não deixar nada por dizer ou acima de tudo 
fazer, esta capacidade para dar de si, esta forma de encontrar 
tempo no tempo que ganhava com os outros, deve permanecer 
entre nós como referência.
A Margarida será de todos quantos se libertam das desculpas e 
fazem.
À comunidade está reservado o papel relevante de, olhando 
para os exemplos que nascem de si mesma, tornar diário e 
constante o exemplo daqueles que partem. Mais do que homenagens, 

certamente merecidas, há que ter atitudes e trazer para o 
espaço e memória colectiva os exemplos que nos enobrecem 
enquanto comunidade.
Activista entregue a causas, a Margarida fez da igualdade o seu 
ponto de observação do mundo e da defesa dos mais frágeis 
uma espécie de conduta e forma de estar. De entre as suas várias 
e voluntárias acções, a proximidade aos que estavam em maior 
risco de exclusão fez dela um rosto de todos quantos lutam 
contra uma das doenças do nosso tempo, a solidão. 
Era vogal neste executivo da Junta de Freguesia, mas era acima 
de tudo mais uma cidadã de entre nós, entregue, comprometida, 
que não queria deixar ninguém para trás.
Mas, como atrás frisei, a comunidade tem a obrigação de 
recordar os seus melhores, perpetuando na memória o seu 
nome e através dele o seu testemunho.
É por isso que este executivo teve o privilégio de formular uma 
proposta e submeter à Câmara Municipal de Loures, para a 
atribuição da Medalha Municipal de Mérito do Município de 
Loures.
Medalha recebida pelo marido, Gastão Inácio.

MEDALHA MUNIICIPAL DE MÉRITO A MARGARIDA INÁCIO
26  Julho  2020

Monumento de Interesse Público

Igreja de Moscavide, já é Monumento de Interesse Público
Traduzindo o movimento de renovação da arquitetura religiosa, 
a Igreja de Sto António em Moscavide, à semelhança da Igreja 
de N. Senhora de Fátima e São João de Brito em Lisboa, assume 
um papel de grande relevância. Num projeto arquitetónico 
assinado pelos Arquitetos João Almeida e Freitas Leal, a igreja 
de Moscavide conta igualmente com peças únicas de arte sacra 
e estatuária como é a fachada assinada pelo escultor Manuel 
Cargaleiro ou a estátua de Santo António de Lagoa Henriques.
Através da portaria 508/2002 de 12 de agosto, a igreja de Santo 

António em Moscavide vê reconhecido o seu estatuto de 
Monumento de Interesse Público, o que determina não só o 
reconhecimento da sua importância enquanto peça arquitetónica 
diferenciada, mas também garante a sua proteção no quadro 
dos regimes específicos aplicáveis.
A Junta de Freguesia de Moscavide e Portela tem estado desde 
a 1ª hora a acompanhar este processo, saudando esta decisão 
que não só orgulha os fieis da Igreja Católica, mas também 
acrescenta valor à nossa freguesia. 
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Mais Estacionamento

Parque Subterrâneo em Moscavide?  Fundamental!
O Estacionamento na Vila de Moscavide foi desde 

sempre uma preocupação do Executivo da Junta de 

Freguesia de Moscavide e Portela. Concentrámos a 

atenção neste problema porque escutámos as 

pessoas e percebemos que não podemos dar um 

salto na qualidade de vida e na geração de riqueza se 

não resolvermos um problema de fundo que se 

traduz em aspetos práticos da vida das pessoas. 

Ter mais oferta e melhor oferta é a única resposta 

possível e essa visão traduziu-se em ações concretas 

da Junta de Freguesia na reivindicação insistente de 

um novo parque de estacionamento na Vila. Insistimos. 

Resistimos e vencemos.

Foi aprovada a construção de um novo parque 

subterrâneo junto ao Mercado, que envolve também 

a requalificação daquele equipamento, numa deliberação 

Municipal que vai ao encontro das propostas deste 

executivo. Fomos exigentes e determinados e por 

isso conquistámos o direito a associar-nos a esta 

vitória de todos os residentes na Freguesia.

Mas o problema não fica resolvido. Fica a faltar a 

reposição da justiça com o não pagamento de 

estacionamento ao fim de semana na Portela ou na 

colocação de parquímetros na urbanização dos 

Jardins do Cristo Rei.

Continuamos a exigir, a trabalhar e a fazer o que é 

preciso.

INFRAESTRUTURA6



Mais Mobilidade

Metro na Portela. Da Impossibilidade à Inevitabilidade
As cidades modernas devem responder aos novos 
desafios da mobilidade, disponibilizando às pessoas, 
meios de transporte públicos de qualidade, ligados 
em rede, eficazes, eficientes e cómodos para dessa 
forma estimularem os cidadãos à sua utilização 
prioritária. A rede de metropolitano ou em alternativa 
uma rede ferroviária ligeira urbana, sempre foi vista 
como uma resposta adequada às necessidades do 
Concelho de Loures, nomeadamente na zona oriental 
onde se insere a Freguesia de Moscavide e Portela.

Continuamos a entender a extensão do Metro de 
Lisboa à Portela como essencial numa visão de 
conjunto em que nos situamos no centro de uma 
área metropolitana cosmopolita e moderna, mas 
estamos também conscientes e abertos a todas as 
alternativas válidas que reduzam a necessidade 
de utilização do transporte individual para as 
deslocações urbanas.

É hoje consensual e por isso inevitável que a Portela 
venha a ser integrada no transporte ferroviário 
metropolitano. A discussão já não é sim ou não, mas 
sim no “quando”.

Essa é a discussão em que queremos participar 
porque a entendemos como a única que é útil.

A AML já não pode nem deve investir em velhas 
fórmulas que todos compreendemos gastas ou 
inapropriadas aos desafios do futuro. Queremos 
estar no futuro e por isso continuaremos a defender 
intransigentemente os interesses desta freguesia 
que, neste caso, são os interesses de toda uma 
região.

 7INFRAESTRUTURAS



Requalificação do Espaço público

Alteração das Zonas de Estadia na Avenida de Moscavide.
Finalmente, justiça!
O executivo da Junta de Freguesia de Moscavide 
e Portela teve desde sempre uma visão muito 
crítica da qualidade patenteada pelas designadas 
“zonas de estadia” resultantes da obra de 
requalificação da Avenida de Moscavide. Em 
coerência sempre dissemos que de estadia 
estas zonas tinham muito pouco, porque eram 
desconfortáveis, pouco seguras e apresentavam 
um mobiliário urbano e uma conceção que não 
centrava a sua atenção naquilo que entendemos 
ser o mais importante em cada obra: as 
Pessoas.
Traduzimos essas preocupações e críticas em 
justas e repetidas sugestões à Câmara Municipal 
de Loures, chegando mesmo a elaborar um 
estudo prévio para uma possível alteração 
dessas zonas, adequando-as às pessoas e criando 
uma identificação com a Vila de Moscavide.
Apesar de uma desvalorização inicial da posição 
da Junta de Freguesia, a Câmara Municipal de 
Loures reconhece agora o erro, e promove 
alterações no sentido em que justamente 
reivindicámos e propusemos.
É uma vitória de todos nós e da justiça, mas 
também da resiliência e da resistência quando 
defendemos causas justas e acertadas.
Continuamos a entender que as obras de 
requalificação da Avenida de Moscavide foram 
limitadas, não tiveram em conta a opinião dos 
residentes e dos comerciantes, e criaram uma 
diferenciação desnecessária entre zonas da Vila, 
porém continuamos firmemente empenhados 
em, conjuntamente com as pessoas, continuar 
a fazer este caminho de correção, de melhoria e 
de propor as melhores soluções para a qualidade 
de vida dos cidadãos.
Não hesitaremos em propor, projetar, reivindicar 
e exigir todas as alterações que, ouvidas as 
pessoas, as organizações, os comerciantes, as 
empresas e as forças vivas da freguesia, entediamos 
necessárias, numa postura firme mas construtiva, 
determinada mas capaz de encontrar consensos 
e compromissos para o bem comum e um 
projeto de freguesia moderna e inovadora que 
se assuma cada vez mais como referência de 
qualidade de vida e dos serviços e infraestruturas 
urbanas disponíveis.

ZONA DE ESTADIA NA entrada DE MOSCAVIDE 

ZONA DE ESTADIA NA AVENIDA DE MOSCAVIDE

INFRAESTRUTURA8



LAVAGEM DE RUA
Espaço Público

lavagem exterior de contentores
Espaço Público

RequaliFicação de Equipamento
Pimntura de Baias - Espaço Público

REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIO
Arranjos do passeio da Azinhaga Jogo da Bola

Plantação de FLores 
Vasos e Canteiros do Espaço Público

REQUALIFICAÇÃO de vIA 
Asfaltamento da Rua Salvador Allende

LIMPEZA DE SARJETAS - PORTELA
Espaço Público

JARDINAGEM - PORTELA
Jardins - Espaço Público

pintura de passadeiras
Espaço público

O regresso à normalidade é continuar a trabalhar

Uma Junta Presente
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ComunicaDO

Loures Parque - Em nome da verdade!

~

A Loures Parque, Empresa Municipal, colocou nas caixas 
do correio da Urbanização dos Jardins do Cristo Rei nos 
últimos dias uma “Nota Informativa” que representa uma 
opção voluntária pela falsidade, falta de rigor e acima de 
tudo, uma tentativa de manipulação da opinião pública 
que a Junta de Freguesia de Moscavide e Portela tem a 
obrigação de repudiar frontalmente. 
A Loures Parque demite-se propositadamente da sua 
função e missão para a qual está constituída, para entrar 
na discussão política e, através da mentira, tentar colocar 
cidadãos contra cidadãos.
Subscrita pelo Conselho de Administração da Loures 
Parque – nomeado pela Câmara Municipal – a referida 
“Nota Informativa” compromete de forma consciente a 
discrição com que este órgão – não eleito - deveria exercer 
o cargo para o qual foi nomeado e pelo qual é pago pelo 
dinheiro dos contribuintes do Concelho e também da 
nossa freguesia.
A Loures Parque deixa assim de ser uma empresa municipal 
ao serviço dos cidadãos e passa a ser um “tentáculo” do 
poder político com a agravante de o fazer de forma a 
provocar a dúvida entre as pessoas e causar dano à confiança 
que os cidadãos devem ter nas suas instituições representativas.
Vamos aos factos:
• A Junta de Freguesia de Moscavide e Portela sempre 
reconheceu como JUSTA E VÁLIDA a pretensão dos 
residentes da Urbanização dos Jardins do Cristo Rei de 
colocação de parquímetros tendo em vista a regulação 
do estacionamento e para que aquela urbanização não 

seja utilizada como parque de estacionamento de apoio 
ao Metro, Gare do Oriente ou outras estruturas.
• Foi pela justiça e correção da medida que DESDE A 
PRIMEIRA HORA, a Junta de Freguesia de Moscavide e 
Portela se associou à vontade dos moradores e tudo fez 
para que a Loures Parque viesse a colocar parquímetros 
no perímetro da Urbanização dos Jardins do Cristo Rei, 
sendo públicas as iniciativas desenvolvidas por este executivo 
junto da Câmara Municipal de Loures e do seu Presidente.
• A Junta de Freguesia de Moscavide e Portela, sempre 
defendeu a equidade de tratamento entre os munícipes 
deste Concelho e, por isso, sempre se bateu pela correção 
daquela que é uma INJUSTIÇA GRAVE E DISCRIMINATÓRIA: 
PAGAMENTO DE PARQUÍMETROS DURANTE O FIM DE 
SEMANA NA PORTELA. 
• Desta pretensão, que mais não é que a reposição da 
justiça, DEMOS CONTA À CÂMARA MUNICIPAL DE 
LOURES E LOURESPARQUE, ENQUADRANDO ESTA 
MEDIDA EM TODOS OS DOCUMENTOS REFERENTES À 
POLÍTICA DE ESTACIONAMENTO NA FREGUESIA DESDE 
2017.
• Também temos vindo a reivindicar junto da Câmara 
Municipal de Loures e da Loures Parque, MAIS LUGARES 
DE ESTACIONAMENTO EXCLUSIVOS PARA RESIDENTES NA 
VILA DE MOSCAVIDE e MAIS LUGARES DE ESTACIONAMENTO 
PARA APOIO AO CENTRO DE SAÚDE, simplificando assim 
a vida dos cidadãos, reduzindo a carência brutal de estacionamento 
na freguesia, nomeadamente para os residentes.
A Câmara Municipal de Loures submeteu para deliberação 
em Assembleia Municipal vários Regulamentos num só 
documento, com um conjunto de propostas referentes 
ao estacionamento na freguesia em que, entre outras 
situações:
• SE MANTÉM O PAGAMENTO DE PARQUÍMETRO AO FIM DE 
SEMANA NA PORTELA, contrariando assim as reivindicações 
da Junta de Freguesia, penalizando os cidadãos e, finalmente, 
mantendoa situação de clara injustiça e tratamento 
discricionário da Portela face a TODAS as outras zonas do 
Concelho em que existe estacionamento tarifado;
• NÃO É CRIADO QUALQUER LUGAR DE ESTACIONAMENTO 
PARA RESIDENTES NA VILA DE MOSCAVIDE, mantendo 
assim a atitude de claro confronto e alheamento para 
com as necessidades das Pessoas e aumentando ainda 
mais a carência de estacionamento na Vila;
• Era proposta A CRIAÇÃO DE UMA TARIFA DE UTILIZAÇÃO 
DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO COBERTO JUNTO AO 
CENTRO DE SAÚDE SEM QUALQUER TARIFA ESPECIAL 
para residentes na freguesia que procurem aquele 
equipamento de saúde. Uma afronta clara aos residentes 
da freguesia;
• Criava-se uma zona de estacionamento tarifado na 
Urba- nização dos jardins do Cristo Rei, proposta com a 
qual concordámos. Neste caso, a única que tinha a nossa 
concordância.

INFORMAÇÃO10



L

Em face desta circunstância, DE IMEDIATO a Junta de 
Freguesia de Moscavide e Portela SOLICITOU QUE OS 
REGULAMENTOS DAS VÁRIAS ZONAS DE ESTACIONAMENTO 
FOSSEM VOTADAS INDIVIDUALMENTE, permitindo assim o 
exercício democrático pleno e consciente. Isso permitia 
também, que fosse possível apreciar favoravelmente os 
regulamentos que proporcionam os melhoramentos 
necessários para a freguesia e apreciar negativamente os 
que são prejudiciais para a população.  
A Câmara Municipal de Loures e a Loures Parque, mencionando 
disposições legais e regulamentares que não nos conseguiram 
revelar e normas que também não são claras ou sequer 
parte dos estatutos da Loures Parque – reforçamos 
empresa municipal sem autonomia de decisão nesta 
situação – mantiveram as propostas originais, sem cuidar 
das preocupações da Junta de Freguesia ou dos pedidos 
dos cidadãos e dos autarcas eleitos.
A CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES E A LOURES PARQUE 
AGIRAM ASSIM DE FORMA DELIBERADA, CONSCIENTE E 
INFORMADA de que a manutenção das propostas na 
forma original por serem altamente lesivas para o interesse 
da freguesia no seu todo, implicarem desequilíbrios entre 
territórios e ao colidirem com as necessidades das 
pessoas, mereceriam da parte da Junta a firme oposição 
e, consequentemente, um voto contrário.
A CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES E A LOURES PARQUE 
APROVEITARAM ESTA MATÉRIA PARA DE FORMA 
VOLUNTÁRIA PROMOVEREM A DIVISÃO ENTRE 
CIDADÃOS, não garantindo um ambiente democrático 
saudável e contribuíram decisivamente para uma cada 
vez maior perda de confiança dos cidadãos nas instituições, 
nomeadamente na Loures Parque, empresa que tendo 
sido criada como veículo de investimento para o espaço 
público, apenas centra a sua ação na taxação e fiscalização.
Apesar dos reiterados pedidos da Junta de Freguesia para 
que o Presidente da Loures Parque esclareça esta Junta e 
os cidadãos sobre quais as disposições estatutárias que 
impedem que os regulamentos sejam apreciados e votados 
de forma individualizada - aliás, é o mais correto 
administrativamente – opta pelo silêncio institucional, 
não sem lançar folhas informativas, sob o anonimato do 
Conselho de Administração, com falsidades que mais não 
são do que instrumentos de manipulação ao serviço de 
interesses políticos.  

O Conselho de Administração e o presidente da Loures 
Parque, ao subscreverem uma folha informativa que não 
informa, antes opta por tentar desvirtuar a verdade, 
desrespeitam a Junta de Freguesia e o seu órgão eleito. 
Ao se permitirem tecer considerações políticas ficam 
obrigados a resposta nos locais próprios  –  esses sim 
democraticamente eleitos - pela atitude de confronto 
que a Junta sempre tentou evitar através do diálogo.
A JUNTA DE FREGUESIA DE MOSCAVIDE E PORTELA CONTINUA 
A AGUARDAR PELAS JUSTIFICAÇÕES LEGAIS QUE NÃO 
PERMITIRAM QUE AS VOTAÇÕES FOSSEM REALIZADAS 
NA FORMA POR NÓS PROPOSTA E QUE PERMITIRIAM 
RESOLVER O PROBLEMA EXISTENTE NA URBANIZAÇÃO 
DOS JARDINS DO CRISTO REI.
A Junta de Freguesia repudia frontal e totalmente a 
postura manifestada pelo Conselho de Administração e 
pelo presidente da Loures Parque que manifestamente 
revelam incapacidade para conduzir assuntos desta 
natureza e que, através da sua postura ao longo deste 
processo, demonstram que mais não é que um “comissariado 
político” sem visão, sem estratégia ou sem a capacidade 
que o lugar para o qual foi nomeado implica, e acima de 
tudo sem qualquer legitimidade democrática.
A Junta de Freguesia sublinha ainda que, FACE À GRAVIDADE 
DO SUCEDIDO, ESPERA QUE O SR. PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES, BERNARDINO SOARES, 
RESPONSÁVEL MÁXIMO PELA LOURES PARQUE, RETIRE AS 
DEVIDAS CONSEQUÊNCIAS POLÍTICAS E TOME AS 
DECISÕES NECESSÁRIAS PARA A REPOSIÇÃO DA VERDADE 
E, ACIMA DE TUDO, DA DIGNIDADE DAS INSTITUIÇÕES 
AFETADAS POR UM CLARO ABUSO DAS FUNÇÕES E 
IMPREPARAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO 
PRESIDENTE DA LOURES PARQUE.
Mais informamos que:
Reiteramos a disponibilidade, já manifestada ao Presidente 
da Câmara Municipal de Loures, para voltar a votar a 
proposta de colocação de parquímetros na Urbanização 
dos Jardins do Cristo Rei, como aliás sempre o afirmámos, 
desde que a mesma não surja associada a outras propostas 
altamente lesivas para a freguesia e os seus residentes.
28 de agosto de 2020
Ricardo Lima | Presidente da Junta de Freguesia de 
Moscavide e Portela
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Mais Segurança. Melhor Segurança!

Carta Aberta, dirigida ao Ministro da Administração Interna!

INFORMAÇÃO12

Exmo. Sr. Ministro da Administração Interna, Dr. Eduardo Cabrita,

Com conhecimento: 

Exmo. Primeiro Ministro de Portugal, Dr. António Costa, 

Exmo. Presidente da Assembleia Municipal de Loures, Dr. 

Ricardo Leão,  

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loures, Dr. 

Bernardino Soares.

Como será certamente do conhecimento de V.Exa., a Junta 

de Freguesia de Moscavide e Portela tem vindo a solicitar, 

com insistência, o reforço dos meios policiais na freguesia, 

considerando que os atualmente existentes não respondem 

às necessidades das populações e estão aquém da 

responsabilidade do Estado em matéria de segurança 

pública.

Desta posição demos conta nos ofícios dirigidos ao 

Ministério da Administração Interna em 16 de janeiro de 

2018, 03 de março de 2018, 16 de outubro de 2018, 01 de 

março de 2019 e 31 de outubro de 2019.

Nestes ofícios tivemos a oportunidade de enquadrar o 

problema, bem como reforçar os compromissos assumidos 

pelo Ministério da Administração Interna aquando do 

encerramento da Esquadra da Polícia de Segurança Pública 

em Moscavide, em 2013, e que, até ao momento, não 

tiveram a devida atenção, assistindo-se a uma redução 

dos meios e recursos disponíveis na esquadra da área – 

Sacavém – redução essa que se observa não só no número 

de efetivos, mas também nos meios disponíveis e fundamentais 

para assegurar um policiamento de proximidade e com 

uma aposta na prevenção.

Tivemos ainda a oportunidade de traçar um quadro de 

realidades que deveriam merecer por parte do MAI uma 

análise atenta e que, acreditamos, constituem razões mais 

do que suficientes para uma alteração da política de segurança 

nas freguesias servidas pela Esquadra de Sacavém da PSP.

Demonstrámos de forma clara que as alterações sociais, as 

dinâmicas etárias e as novas formas de vivência urbana, 

modificaram de forma clara o enquadramento existente 

em 2013 e que, perante essa nova realidade, importa hoje 

e mais do que nunca cumprir os compromissos afirmados 

então.

A freguesia de Moscavide e Portela está situada num 

ponto de grande confluência de pessoas considerando a 

sua situação geográfica e a localização de importantes 

infraestruturas de  transportes  como são o Metropolitano

de Lisboa e a interface de transportes da Gare do Oriente.



É também uma realidade que esta freguesia assistiu a um 
envelhecimento populacional, situação que acentua a 
fragilidade e um quadro de perceção do risco e de insegurança 
que, admitindo-se não ter uma direta relação com um 
aumento do número de ilícitos, deve ser alvo de uma 
atenção redobrada e de medidas concretas tendo em 
vista a sua mitigação.
Por outro lado, Moscavide tem vindo a assistir a uma alteração 
substantiva da vivência urbana em que a existência de 
atividades económicas relacionadas com a restauração e 
bares, contribui para uma atividade noturna mais efetiva.
Um recente evento de grande gravidade, traduziu-se num 
fator de perturbação, e apesar de se considerar como um 
"acontecimento" isolado e imprevisível, não deixa de 
legitimar a necessidade de olhar este problema com uma 
abordagem diferente da até aqui utilizada pela direção 
policial.
Em concreto, temos que ao invés do que estava programado 
para a esquadra de Sacavém aquando do encerramento 
do posto da PSP de Moscavide, o número de efetivos tem 
vindo a ser reduzido, situando-se hoje no limiar da rutura 
e da impossibilidade de um policiamento de proximidade. 
Ao nível dos recursos materiais a situação há muito se 
tornou incomportável e nem a disponibilidade da Junta 
de Freguesia de Moscavide e Portela para ceder uma 
viatura - bem como custear toda a sua manutenção - e de 
garantir uma segunda viatura a tempo parcial, permite 
que existam os recursos necessários para um aumento do 
policiamento ou da efetividade de uma intervenção 
adequada junto da comunidade.
Importa ainda salientar que apesar da presença do Posto 
de Comando Metropolitano da PSP na freguesia, este 
equipamento não apresenta uma proximidade efetiva 
com a freguesia, tendo inclusivamente reduzido o seu 
horário de atendimento para uma janela temporal que 
não responde às necessidades dos cidadãos.
Excelência,
O compromisso assumido para com a população e instituições 
em 2013 não só continua por cumprir como tem vindo ao 
longo do tempo a ser desvirtuado.
A escassez de recursos contrasta com a garantia de que os 
mesmos seriam reforçados e a PSP tem vindo a assinalar 
com insistência a impossibilidade de cumprir uma missão 
fundamental para os cidadãos por falta de meios.
Apesar dos esforços das autarquias locais, designadamente 
a Junta de Freguesia de Moscavide e Portela, os desafios 
em matéria de segurança não encontram uma resposta 
efetiva na disponibilização dos recursos humanos ou 
materiais para uma missão de segurança preventiva que 
julgamos ser a mais acertada no quadro social e económico 
com que nos deparamos.
A redução de meios e o encerramento de postos de atendimento, 
geram uma ideia de distância entre as forças de segurança 
e a comunidade que importa de forma assertiva, inverter.

É neste quadro que, uma vez mais solicitamos um plano 
de reforço dos meios da Polícia de Segurança Pública para 
a Freguesia de Moscavide e Portela que vá ao encontro 
das nossas necessidades e acima de tudo, cumpra o 
acordo celebrado entre a Administração Central e a 
autarquia.
A freguesia e a comunidade não podem nem querem 
esperar pelo aumento do número de ilícitos ou do nível de 
criminalidade para que sejam tomadas iniciativas concretas 
em matéria da proteção de pessoas e bens.
Exigimos o aumento dos efetivos, mas também a disponibilização 
de meios de patrulhamento que garantam uma polícia de 
proximidade que contribua não só para a redução da 
pequena criminalidade, mas também para o aumento da 
perceção de segurança que valorize o território e aumente 
a qualidade de vida dos nossos cidadãos.
Apesar de Moscavide e Portela continuarem a ser territórios 
que se podem considerar como seguros, não é menos 
visível que ao longo do tempo e desde o encerramento da 
esquadra de Moscavide da PSP em 2013, as pessoas se 
sentem mais desconfortáveis e se tem visto um aumento 
de ilícitos que poderão ser considerados como um sinal 
efetivo do crescimento da pequena criminalidade a que 
importa responder de forma urgente e ajustada.
Assim, Sr. Ministro:
A Junta de Freguesia de Moscavide e Portela vem, uma vez 
mais, exigir que o quadro de efetivos policiais destacados 
na Esquadra de área da PSP seja significativamente 
reforçado para o nível proposto em 2013. Que os recursos 
materiais, nomeadamente veículos, sejam disponibilizados 
para que a missão da Polícia de Segurança Pública seja 
efetiva no território da freguesia, investindo no policiamento 
de visibilidade, proximidade e prevenção.
Que o posto de atendimento situado no Comando Metropolitano 
da PSP de Lisboa tenha o seu horário alterado indo ao 
encontro das necessidades dos cidadãos e adote uma 
postura de maior proximidade com a comunidade fazendo 
assim um mais acertado uso dos meios já existentes.
O Presidente da Junta de Freguesia de Moscavide e Portela
Ricardo Lima
Moscavide e Portela, 1 de setembro de 2020
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A Junta de Freguesia de Moscavide e Portela, na sequência 

do que tem vindo a realizar ao longo dos últimos dois 

anos, realizou uma campanha de manutenção e conservação 

de diversas escolas do 1º ciclo na área da nossa freguesia.

Porque acreditamos que ter estruturas de ensino com 

qualidade, em que se privilegie o conforto como fator 

potenciador do mérito e da capacidade de alcançar 

melhores resultados na formação dos adultos de amanhã, 

a nossa aposta centra-se na Escola e na capacidade de 

dotar a comunidade escolar das melhores condições.

O investimento realizado tem vindo a ser compensado 

pelos resultados e acima de tudo pela certeza de que as 

nossas crianças estão confortáveis e disponíveis para 

aprender.

PEQUENAS rePARAÇÕES PARA O REGRESSO ÀS AULAS
Escola EB2 da Quinta da Alegria

regrasso às aulas
Escola EB1 Dr. Catela Gomes

PEQUENAS rePARAÇÕES PARA O REGRESSO ÀS AULAS
Escola EB2 da Quinta da Alegria

Regresso às aulas

Junta de Freguesia, Investe no Educação
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NOTA DE PESAR 

www.jf-moscavideportela.pt

geral@jf-moscavideportela.pt
/jfmoscavideportela freguesiamoscavideportela

A pandemia ainda não acabou e nós 

continuamos onde é preciso:

Por SI; Por NÓS;
Por Todos!

16 COVID-19


