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O Executivo da Junta de Freguesia de Moscavide e Portela 
entende a proximidade como essencial para uma boa gestão 
dos recursos públicos. É na proximidade que encontramos a 
virtude do trabalho autárquico e que conseguimos construir 
uma sólida relação entre os eleitos locais e os cidadãos.
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A Junta de Freguesia procedeu a uma gigantesca operação de 
poda que incidiu sobre 300 árvores da nossa Freguesia.

Poda de árvores

Pág. 8

A Junta de Freguesia de Moscavide e Portela e os Bombeiros 
Voluntários de Moscavide e Portela, assinaram no dia 6 de 
março de 2018, um protocolo que estabelece os auxílios com 
que a Junta de Freguesia apoiará os Bombeiros Voluntários da 
nossa Freguesia.
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Editorial - 6 Meses de Mandato deste Executivo

Executivo - Quadriénio 2017/2021

EDiTorial

Secretário
Ricardo Bastos
Serviços da Ocupação de Via Pública e 
Publicidade; Serviços de Fiscalização; Serviços de 
Urbanismo; Serviços de Mobilidade e Transportes; 
Recenseamento Eleitoral.

ricardo.bastos@jf-moscavideportela.pt
atendimento (por marcação):
6ª feira às 16h

1º Vogal
Margarida Inácio

Tesoureira
Eunice Proença
Serviços de Educação* (à exceção da Creche e 
Jardim de Infância); Serviços de Gestão Financeira 
e Contabilidade; Serviços de Saúde e Intervenção 
Social.

eunice.proenca@jf-moscavideportela.pt
atendimento (por marcação):
2ª feira às 18h

2º Vogal
Tiago Batista
Serviços de Gestão de Frota; Desporto e 
Juventude;  Serviços de Desenvolvimento 
Económico.

tiago.batista@jf-moscavideportela.pt
atendimento (por marcação):
5ª feira às 15h

atendimento (por marcação): 6ª feira às 16h

Este é o número inicial do Jornal 
da Freguesia de Moscavide e 
Portela e com ele chega tam-
bém mais uma forma de comu-
nicarmos com os cidadãos, 
objetivo fulcral do Executivo da 
Junta de Freguesia.
Sabemos que numa era global 
da sociedade da informação, as 
plataformas digitais baseadas 
na internet e nas redes sociais, 
ocupam um lugar central na 
comunicação, porém não que-
remos deixar de marcar uma 
posição e fazer deste jornal um 
veículo de inclusão permitin-
do a quem não tem acesso aos 
novos meios, ter uma forma de 
conhecer a Freguesia e saber 
do que vai acontecendo por cá. 
Colocar as pessoas em primei-
ro lugar, é criar condições para 
que todos tenham igualdade 
de tratamento. Mas este jornal 
marca também e em especial 
os 6 meses de mandato deste 

executivo eleito em 17 de outu-
bro. E que 6 meses!
Conforme se demonstrará nes-
tas páginas, o ritmo e inten-
sidade com que as coisas vão 
acontecendo na Freguesia 
- onde se destacam obras há 
muito adiadas, intervenções 
que foram sendo preteridas por 
outras decisões ou até práticas 
que foram abandonadas pelo 
anterior executivo - esse ritmo e 
esse querer fazer, demonstram 
que apesar das dificuldades que 
encontrámos, não admitimos 
alibis ou desculpas para não 
fazer. A Freguesia estava adiada 
e é preciso voltar a agir.
De facto encontrámos uma 
Junta de Freguesia sem capa-
cidade, sem meios, sem ideias 
e acima de tudo sem vontade. 
Uma situação financeira muito 
grave que foi crescendo ao 
longo dos últimos 4 anos e que 
nos colocou na falência técnica, 

impedia que a Junta pudesse 
cumprir com as suas obrigações. 
Recordamos que em Outubro, 
quando tomámos posse, não 
existiam os recursos suficientes 
para saldar dívidas a fornece-
dores, prestadores de serviços 
e especialmente para o paga-
mento de salários e subsídios 
dos funcionários. As dívidas 
que ascendiam às centenas de 
milhar de Euros, impediam que 
a Junta fosse capaz de respirar 
e obrigaram-nos a fazer anteci-
pação de receitas por forma a 
honrar com os nossos compro-
missos.
Uma situação de completa 
desorganização administrativa, 
remitia a Junta para uma gestão 
diária e casuística, que se reper-
cutia na capacidade de progra-
mação e penalizava fortemente 
o futuro desta autarquia.
É, porém, nos momentos de 
maior dificuldade que se exige 

que as decisões se 
tomem. Sabíamos 
então, como sabemos 
hoje, que as pessoas nos ele-
geram para construir um novo 
futuro para esta Freguesia e não 
para criar factos ou desculpas 
para não fazer. Guiados pela 
visão que temos do trabalho 
autárquico e assumindo o privi-
légio de poder servir as pessoas, 
orientámos o nosso foco para 
aquilo que de facto diz algo às 
pessoas: Agir; Fazer; Concretizar; 
Trabalhar.
Ao passar os olhos por esta 1ª 
edição do Jornal, o leitor per-
ceberá o quanto já foi feito e 
só em 6 meses. Desde as obras 
mais urgentes como a reparação 
de muros e vedações, à limpeza 
do espaço público. Da pintura 
de passadeiras aos arranjos de 
passeios. Da limpeza de jardins 
e do espaço público à reativação 
da Oficina do reformado. 

Da cultura, atividades despor-
tivas e recreativas à aposta e 
investimento na educação e no 
futuro dos nossos jovens.
Esta 1ª edição do Jornal da 
Freguesia de Moscavide e 
Portela é apenas o resumo de 6 
meses de trabalho. Dos primei-
ros 6 meses de um trabalho que 
só agora se iniciou. Os primeiros 
6 meses em que se estabele-
ce um compromisso implícito 
e explicito com os cidadãos e 
organizações presentes na 
Freguesia: Tornar a Freguesia de 
Moscavide e Portela de novo 
relevante no contexto muni-
cipal e metropolitano sempre 
pondo as pessoas em primeiro 
lugar.
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Os novos órgãos autárquicos que 
refletem a votação resultante das 
eleições autárquicas de 1 de outu-
bro e constituem uma Assembleia 
de Freguesia com representação 
do PS (Partido mais votado) PSD, 
movimento NÓS, Cidadãos, CDU 
(PCP e Os Verdes). Com um execu-
tivo constituído por Ricardo Lima 
enquanto Presidente da Junta de 
Freguesia, Ricardo Bastos, como 
secretário, Eunice Proença, tesourei-
ra e Margarida Inácio e Tiago Baptista 
como vogais (todos do PS), ficou 
patente a necessidade de assegurar 
uma equipa coesa.
No discurso de tomada de posse o 
Presidente de Junta enumerou as 
prioridades da Junta de Freguesia 
para o mandato em que ficou paten-
te uma preocupação com as pessoas 
e as suas necessidades, orientando 
a missão da Junta para a solução 
dos problemas mais prementes da 
Freguesia, nomeadamente na valo-
rização do espaço público e zonas 
verdes, na reposição do nível e cuida-

do nas peças de equipamento, com 
especial atenção para o parque esco-
lar, e para uma nova atitude de pro-
gramação cultural para a Freguesia. 
Sob a visão de que as pessoas estão 
em primeiro lugar, o Presidente aca-
bou por referir que pretende criar 
condições para que a Freguesia volte 
a ser um exemplo ao nível da ges-
tão, assumindo a inovação como um 
meio para alcançar novos patama-
res de qualidade de vida, apostando 
num serviço próximo e numa atitu-
de proativa relativamente às orga-
nizações, entidades e coletividades 
presentes na Freguesia, com quem 
– referiu – pretende desenvolver um 
trabalho conjunto e próximo.
Numa cerimónia marcada pela emo-
ção e especialmente pela participa-
ção cívica de cidadãos anónimos, 
ficou igualmente patente a vonta-
de de mudar de comportamentos 
e gerar um espírito de comunidade 
envolvida e participante nos destinos 
de um território que merece ser visto 
como referência.

Foi com um Centro Cultural de Moscavide a “rebentar pelas cos-
turas” que a população de Moscavide e Portela assistiu à tomada 
de posse dos novos órgãos autárquicos da Junta e Assembleia 
de Freguesia no passado dia 17 de outubro para o mandato 
2017/2021. 

Tomada de Posse

A relação de confiança entre os cida-
dãos e os eleitores estabelece-se 
através da capacidade que as orga-
nizações demonstram em informar 
sobre os temas relevantes da gestão, 
especialmente na gestão económi-
ca e financeira. Sendo um compro-
misso eleitoral assumido com todos 
os cidadãos, o executivo deliberou 
realizar uma auditoria externa e 
independente às contas da Junta de 
Freguesia que garantissem 2 obje-
tivos essenciais: Apurar a realidade 
financeira da autarquia, nomeada-
mente nos aspetos da dívida e com-
promissos e disponibilidades finan-
ceiras e que permitisse numa fase 
posterior informar os cidadãos da 
situação económica de forma clara e 
transparente.
As suspeitas iniciais de que a situa-
ção financeira da Junta de Freguesia 
era grave foram confirmadas, como 
se dará conta noutra peça deste jor-
nal na pág. 35, mas veio também a 
confirmar-se que para além desta 
situação catastrófica, se revelava tec-
nicamente impossível apurar com 
todo o rigor e num espaço de tempo 
reduzido, toda a realidade em maté-

ria de contas. 
Sabendo já que a dívida recorde e 
os compromissos fora de orçamento 
configuram situações que deverão 
ser apuradas por entidades exter-
nas à Junta, sabemos que a situa-
ção impôs constrangimentos à ges-
tão corrente com a necessidade de 
antecipação de receitas para fazer 
face a compromissos mais urgentes 
tais como o processamento de venci-
mentos dos funcionários.
Não obstante esta situação, o 
Executivo tudo tem feito para por 
um lado equilibrar as contas para 
que, do ponto de vista financeiro, 
a Junta encontre o seu equilíbrio, 
por outro, implementar um conjunto 
de alterações administrativas para 
que possamos fazer mais com menos 
recursos, privilegiando a eficiência.
A transparência é a base da confiança 
dos eleitores nos seus eleitos. Esta 
auditoria independente é o primeiro 
passo para uma forma de estar e agir 
em que a informação clara, concreta 
e real, é disponibilizada aos cidadãos 
para que dessa forma estejam na 
posse dos meios de verificação e 
tomada de decisão informada.

Transparência, uma 
Relação de Confiança

institucional

institucional

...
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Trata-se de um compromis-
so eleitoral deste executi-
vo para com uma Associação 
Humanitária de Bombeiros que 
faz parte da nossa comunida-
de e que nos presta um ser-
viço absolutamente vital. Um 

compromisso que visa dotar os 
Bombeiros dos recursos neces-
sários para garantir o investi-
mento na aquisição de equipa-
mentos de proteção e viaturas 
de emergência, fundamentais 
na garantia das melhores condi-

ções de segurança para os cida-
dãos. Os Bombeiros são um elo 
fundamental numa sociedade 
tendo em conta os serviços que 
prestam à comunidade, mas 
também o exemplo de abne-
gação, valentia e coragem que 

emprestam no socorro e prote-
ção dos mais frágeis. Queremos 
por isso continuar a ser um 
parceiro ativo e interveniente, 
capaz de colocar ao serviço dos 
Bombeiros a nossa capacidade 
de gerar meios e recursos para 

que os homens e mulheres que 
nos acodem e salvam, possam 
ver nesta autarquia um aliado 
presente e consistente no cum-
primento da sua missão. Porém 
este apoio é uma forma de 
garantir uma comunidade mais 
segura, pois sabemos que tendo 
Bombeiros com meios eficazes, 
podemos contar com soluções 
rápidas e eficientes para os 
acidentes que inevitavelmen-
te ocorrem. Por outro lado, a 
Junta de Freguesia entende que 
não é só quando precisamos 
dos Bombeiros que os deve-
mos apoiar e estar a seu lado. 
Os Bombeiros e a missão que 
eles cumprem, merecem que 
os poderes públicos, começan-
do na Administração Central e 
envolvendo as autarquias locais, 
estejam em permanência a seu 
lado procurando as melhores 
soluções para as suas necessida-
des. Porque as pessoas estão em 
primeiro lugar, continuaremos a 
fazer tudo, para que se sintam 
de facto em primeiro lugar.

A Junta de Freguesia de Moscavide e Portela e os Bombeiros Voluntários de Moscavide e Portela, assinaram no dia 6 de março de 2018, um pro-
tocolo que estabelece os auxílios com que a Junta de Freguesia apoiará os Bombeiros Voluntários da nossa Freguesia.

Protocolo de Apoio aos Bombeiros, uma Força de Todos Nós
institucional

institucional

Este compromisso baseia-se na 
necessidade de, não só, dotar 
a Junta de uma infraestrutura 
condigna, mas acima de tudo 
pela valorização do espaço 
urbano em que as atuais ins-
talações se encontram loca-
lizadas e que é, reconhecida-
mente, uma área menos quali-
ficada na Portela e a carecer de 
intervenção urgente. Foi tam-
bém e desde sempre afirmado 
que a intervenção no espaço 
deveria acautelar um conjunto 
de valências capazes de res-
ponder a necessidades dos 
cidadãos, considerando que 
dessa forma estaria garantida 
a eficiência do investimento 
e uma boa gestão dos recur-
sos públicos. Por outro lado, a 
inclusão no espaço de equipa-
mentos disponíveis à popula-
ção, representaria uma mais-
valia significativa e uma renta-

bilização do espaço, objetivo 
que nos orientou desde a pri-
meira hora. Assim, e em con-
sequência com o plano que 
propusemos aos cidadãos, a 
Junta de Freguesia assinou 
no passado dia 7 de março o 
contrato de arrendamento da 
Loja 66 – piso 1 – no centro 
comercial da Portela, espaço 
que garantirá o atendimento à 
população durante o período 
em que decorrerem as obras 
de construção do novo edifí-
cio e qualificação dos espaços 
envolventes. Estando previs-
to o início das obras para o 
2.º semestre do corrente ano 
(2018), iniciar-se-ão em breve 
as obras de desmantelamento 
dos edifícios existentes, facto 
que impede que o atendimen-
to da Junta da Portela seja 
garantido no mesmo espaço. 
Decidimos que o tipo de mate-

riais e as operações necessárias 
para a retirada das estruturas, 
seriam incompatíveis com a 
permanência de um serviço de 
atendimento ao público, mas 
considerámos fundamental 
que o atendimento da Junta 
de Freguesia se mantivesse na 
Portela e em local central e 
condigno, respondendo assim 
às solicitações dos cidadãos e 
facilitando o contacto próximo 
entre autarquia e os cidadãos. 
Acreditamos que desta forma 
continuaremos a prestar um 
melhor serviço aos cidadãos 
e a manter uma sólida rela-
ção de proximidade, elemen-
to essencial na construção 
de uma relação de confiança 
entre cidadãos e os seus repre-
sentantes e de uma comuni-
dade que coloque as pessoas 
em primeiro lugar.

Um dos compromissos eleitorais do atual executivo da Junta de Freguesia foi proporcionar a construção do edifício autárquico e requalificação 
do espaço em que se encontram atualmente as instalações da Junta de Freguesia na Portela.

Contrato de Arrendamento de Loja no C.C. da Portela 
Espaço para Atendimento à População
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Pedro Santos Pereira 
tinha 43 anos de com-
promisso com esta 
Freguesia e com a 
comunidade com 
que desde sempre se 
envolveu. Talentoso e 
empreendedor, fez da 
coragem de acreditar 
nas ideias, um trajeto 
com que nos marca a 
memória. O Pedro era 
sinónimo de um cida-
dão atento, com von-
tade de partilhar o que 
tinha de melhor com 

os outros e capaz de 
gerar à sua volta sóli-
das relações de amiza-
de dos mais variados 
quadrantes. Talvez os 
seus projetos mais visí-
veis sejam o Notícias de 
Loures e o Moscavide 
e Portela, mas quem 
o conhecia, sabe que 
fazia da opinião públi-
ca, dessa praça larga 
que é a comunicação, 
mais do que uma forma 
de vida, uma forma de 
viver.

Deixa-nos mais pobres. 
Muito mais pobres. A 
todos.
À família, aos amigos, 
a todos nós que o per-
demos, quero deixar 
os meus mais sinceros 
votos de condolências.
O vazio que o Pedro 
deixa não será nunca 
preenchido no coração 
de todos quantos gos-
tavam dele.
Resta-nos esperar que 
ele possa estar em paz.

Partiu um dos nossos e com ele leva um pouco de nós também.

Pedro Santos Pereira

Transmissão de Propriedade de 
Terrenos para a Junta de Freguesia 

institucional

institucional

Foi com este espírito que assi-
námos no passado dia 14 de 
dezembro conjuntamente 
com a Câmara Municipal de 
Loures a escritura de transmis-
são de propriedade dos ter-
renos situados na Quinta do 
Casquilho.
Este espaço – a partir de agora 
na posse da Junta de Freguesia 
de Moscavide e Portela - com 
cerca de 1.000 m2, onde 
durante muitos anos esteve a 
Escola Vasco da Gama e as ins-

talações da Junta de Freguesia 
da Portela e posteriormente 
da União das Freguesias de 
Moscavide e Portela, destina-
se à construção de um novo 
edifício autárquico que permi-
tirá novas instalações, moder-
nas e funcionais no objetivo 
de prestação de melhores ser-
viços, tendo como base uma 
gestão racional dos recursos 
libertando meios para as prin-
cipais funções da autarquia.
Maior agilidade e facilidade de 

acesso para a Junta, mas tam-
bém uma mais-valia para o 
território, estando esta autar-
quia a desenvolver projetos 
para a instalação de equi-
pamentos complementares 
naquela parcela, equipamen-
tos que possam ir de encontro 
às necessidades da população 
e permitam valorizar o territó-
rio com mais e melhor oferta 
de serviços aos cidadãos.

O Executivo da Junta de Freguesia definiu como principal prioridade a prestação 
de mais e melhores serviços aos cidadãos melhorando assim a qualidade de vida 
das pessoas. Sendo esta uma prioridade, os elementos centrais da nossa ação 
passam pelo rigor, transparência, eficácia e eficiência.

Inauguração da Estátua 
de Homenagem ao Polícia 

institucional

Muitas das vezes lembra-
mos as forças de segu-
rança exclusivamente 
nos momentos de maior 
necessidade ou temos das 
mesmas uma ideia distan-
te que importa desmontar. 
As forças de segurança são 
essenciais para nós e que-
remos que estejam tam-
bém no centro das nossas 
preocupações.
Neste enquadramento 
os homens e mulheres 
que todos os dias tradu-
zem na realidade o sen-
timento de segurança e 
bem-estar, merecem jus-
tas homenagens e ações 
que se traduzam num 
forte agradecimento pela 
dificuldade da missão que 

é fazer com que nos sin-
tamos acompanhados e 
seguros. Foi nesta lógica 
que foi inaugurada em 19 
de dezembro a Estátua de 
Homenagem ao Polícia. 
Localizada em Moscavide, 
na rotunda junto ao 
Comando Metropolitano 
de Lisboa, esta peça visa 
homenagear todos os 
polícias que com dedica-
ção e esforço se entregam 
à missão maior de defen-
der o outro, muitas das 
vezes com o sacrifício da 
sua própria vida.
De autoria do artista 
plástico José Rodrigues, 
a estátua homenageia 
também a mulher polícia, 
num encontro feliz entre 

a segurança e a tenacida-
de da mulher na força de 
segurança.
Contando com as pre-
senças do Presidente 
da Câmara Municipal 
de Loures Bernardino 
Soares, a Sra. Secretária de 
Estado da Administração 
Interna Isabel Oneto, e do 
Presidente da Junta de 
Freguesia de Moscavide e 
Portela Ricardo Lima, para 
além de figuras da hierar-
quia e comando da Polícia 
de Segurança Pública, este 
momento foi uma justa, 
ainda que singela home-
nagem, a todos quantos 
fazem da nossa segurança 
a sua missão de vida.

As forças de segurança estão no nosso quotidiano como elementos fun-
damentais para a promoção da segurança de pessoas e bens, desempe-
nhando um papel essencial para a sociedade.
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Importa refletir sobre o que cada um de 
nós, sem exceção, poderá fazer para que as 
Mulheres consigam alcançar o seu lugar de 
direito, seja na sociedade, seja no local de 
trabalho, seja nas instituições. 
Sendo a igualdade um objetivo da 
Humanidade, não é uma questão de género, 

antes deve ser um objetivo comum e uma 
batalha em que nos devemos envolver. Em 
Moscavide e Portela, trabalhamos, em con-
junto, pela igualdade que queremos alcan-
çar e contra as várias formas de discrimina-
ção. Foi assim que celebrámos e honrámos o 
dia 8 de março.

No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher, a Junta de 
Freguesia entregou em vários locais de Moscavide e Portela, flores às mulhe-
res da nossa Freguesia. 

Celebração do Dia 
Internacional da Mulher

institucional

Este executivo tem vindo a inver-
ter a tendência do passado que 
passava pelo desmantelamento dos 
serviços internos, o que resultou em 
prejuízos na capacidade de fazer 
face às solicitações mais simples. 
Foi neste objetivo que o Executivo 
da Junta de Freguesia adquiriu um 
conjunto significativo de ferramen-
tas para as nossas equipas opera-
cionais, substituindo ou repondo os 

materiais que ao longo dos anos de 
utilização se danificaram sem um 
cuidado de substituição ou manu-
tenção. Este investimento insere-se 
na visão de uma Autarquia capaz de 
responder aos problemas e manter 
um critério de gestão de poupança, 
aproveitando os recursos próprios, 
investindo nos recursos humanos e 
promovendo uma verdadeira ges-
tão de rigor e transparência.

A prestação de um melhor serviço aos cidadãos passa por 
garantir que as equipas operacionais possuem os recur-
sos necessários às intervenções, tornando assim a Junta de 
Freguesia mais eficaz nas respostas aos problemas.

Mais Materiais, Melhor 
Serviço

institucional

Fazendo da proximi-
dade uma forma de 
fazer e estar, a Junta de 
Freguesia de Moscavide 
e Portela, através do Sr. 
Presidente, deslocou-se à 
Portela afim de se intei-
rar de um conjunto de 
situações em alguns con-
domínios. Foi uma jor-
nada de trabalho junto 
dos condóminos em que 
se trataram de diver-
sos assuntos, fossem de 
carácter mais particular 
ou mais geral. A Junta 
de Freguesia entende 
que este tipo de traba-
lho consistente e conse-
quente, diário e concreto 
é fundamental para ter 
um conhecimento mais 
próximo dos problemas e 
intervir sobre eles tendo 
em vista a sua solução. 
Obviamente que alguns 
dos assuntos tratados, 
não encontram solu-
ção nas competências 
da Junta de Freguesia, 

porém a autarquia pode 
indicar um caminho e, 
colocando-se ao lado 
dos cidadãos, encontrar 
meios para que as pes-
soas possam ver melho-
rada a sua qualidade 
de vida. É intenção do 
executivo fazer este tipo 

de trabalho conjunto 
com todos os que mos-
trem disponibilidade e 
a necessidade de ter na 
Junta de Freguesia um 
parceiro presente e inter-
ventivo na busca de solu-
ções para os seus proble-
mas.

Proximidade, uma forma de 
Fazer. Visita a condomínios 
na Portela

institucional

institucional

É também importante 
que os nossos traba-
lhadores tenham uma 
perspetiva de carreira e 
que possamos garantir o 
enquadramento neces-
sário à retenção de talen-
tos, valorizando dessa 
forma a administração 
pública nomeadamente 
a administração local. Foi 
nestes princípios que o 
Executivo da Junta de 
Freguesia decidiu pro-
mover o processo de 
regularização extraordi-
nária dos vínculos pre-
cários, nomeadamente 
os designados “recibos 
verdes” e Contratos de 
Emprego e Inserção (CEI).
Aproveitando o qua-
dro legal resultante da 

entrada em vigor da Lei 
112/2017 da Assembleia 
da República, este exe-
cutivo desenvolveu um 
levantamento exaustivo 
das situações de contra-
tos desajustados e que 
mais não eram do que 
uma forma de preencher 
necessidades perma-
nentes de serviço desta 
Junta de Freguesia, pro-
movendo o processo 
para a integração destes 
no quadro da Junta de 
Freguesia. Acreditamos 
que com esta medida 
teremos mais e melhor 
capacidade de resposta, 
garantiremos um posto 
de trabalho digno a 
quem durante anos tem 
vindo a desenvolver a 

sua atividade profissio-
nal nesta autarquia e 
consolidaremos uma 
equipa motivada para 
a prestação do melhor 
serviço aos cidadãos. 
Porque colocar as pes-
soas em primeiro lugar 
passa também por dar 
as condições de trabalho 
necessárias, promover e 
sustentar a estabilidade 
laboral e desenvolver 
um projeto de vida para 
as pessoas que todos os 
dias trabalham em defe-
sa de uma Freguesia.
Este é o caminho certo 
para uma nova aborda-
gem, uma nova visão 
e uma nova realida-
de para a Freguesia de 
Moscavide e Portela.

A estabilidade laboral contribui decisivamente para que os serviços 
públicos sejam prestados com garantias de qualidade e exigência. 
O executivo da Junta de Freguesia de Moscavide e Portela entende 
que, para além de dotar os serviços de meios e formação adequada, 
deve privilegiar relações laborais estáveis e de qualidade.

Integração de Precários
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A proximidade que identifica-
mos como elemento central 
da nossa atuação, passa por 
encontrar as pessoas onde dia-
riamente circulam, passeiam, 
têm os seus negócios e sen-
tem os problemas relaciona-
dos com o espaço público e a 
comunidade a que queremos 
que pertençam. Esta lógica em 
que são os representantes dos 
eleitores que se deslocam até 
ao grande espaço que é o terri-
tório, encontra a sua dimensão 
plena nas “presidências aber-
tas”. Acreditamos que a pre-
sidência aberta pode ser um 
momento em que o executivo 
está na rua inteirando-se dos 
assuntos, dos problemas das 

pessoas, escutando os eleitores 
e agindo para que os mesmos 
tenham uma resposta.
Esta dinâmica de comunicação 
direta, franca e aberta visa criar 
condições para que não só o 
executivo tenha toda a infor-
mação possível, mas também 
coloca a tónica na capacidade 
de comunicar com as pessoas, 
criando assim uma nova rela-
ção de confiança que o execu-
tivo pretende incutir e apro-
fundar. 
Foi com este objetivo que 
se realizou a 5 de dezembro 
a 1ª Presidência Aberta do 
Executivo da Junta de Freguesia 
de Moscavide e Portela. 
Partindo da praceta Almirante 

Reis na Portela, o executivo 
teve oportunidade de contac-
tar com a população e analisar 
com detalhe alguns dos assun-
tos que foram surgindo desse 
contacto direto, respondendo 
às questões ou encaminhando 
as mesmas para as entidades 
responsáveis.
Esta ação de “Presidência 
Aberta” será sempre um ele-
mento fulcral da Junta enquan-
to promotor de uma relação de 
proximidade com os cidadãos, 
sendo este jornal o ponto de 
referência das várias ações que 
decorrerão no âmbito desta 
forma de estar próxima e atenta. 

O Executivo da Junta de Freguesia de Moscavide e Portela entende a proximidade 
como essencial para uma boa gestão dos recursos públicos. É na proximidade que 
encontramos a virtude do trabalho autárquico e que conseguimos construir uma 
sólida relação entre os eleitos locais e os cidadãos.

Presidência Aberta Portela
institucional

institucional

Realizou-se, no dia 2 de fevereiro de 2018, a segunda 
Presidência Aberta do mandato autárquico. Iniciou-se em 
Moscavide, partindo da Rua Combatentes da Grande Guerra. 
Moscavide e Portela têm várias características e necessidades 
nos vários locais da Freguesia e, todas exigem diferentes 
soluções, pelo que é importante percorrer o território com 
todo o executivo e equipa técnica da Junta de Freguesia. Só 
é possível conhecer os problemas existentes na Freguesia e 
encontrar as melhores soluções para os mesmos, estando no 
terreno.

Presidência Aberta 
Moscavide

Realizou-se, no dia 23 de fevereiro de 
2018, a terceira Presidência Aberta do 
mandato autárquico, onde a visita abran-
geu todo o Agrupamento de Escolas de 
Portela e Moscavide. - Escola Secundária 
Arco-Íris (Portela) 3.º Ciclo e Secundário - 
Escola E. B. 2, 3 Gaspar Correia (Portela) 2º 
e 3.º Ciclos - Escola E. B. 1 / JI da Portela 
(Portela) Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo 
- Escola E. B. 1 / JI Quinta da Alegria 
(Moscavide) Educação Pré-Escolar e 1.º 
Ciclo - Escola E. B. 1 Dr. Catela Gomes 
(Moscavide) 1º Ciclo. Iniciou-se na Escola 
Secundária Arco Íris (na Portela), e percor-
rendo todos os nossos estabelecimentos 
públicos de Educação. A Educação é um 
tema central numa comunidade empe-
nhada no futuro e é para nós uma prio-
ridade máxima de atuação. Porque é na 
escola que começamos a construir um 
futuro para as pessoas e as pessoas estão 
em primeiro lugar. Moscavide e Portela 
têm várias características e necessidades 
nos vários locais da Freguesia e, todas 
exigem diferentes soluções, pelo que é 
importante percorrer o território com 
todo o executivo e equipa técnica da 
Junta de Freguesia. Só é possível conhe-
cer os problemas existentes na Freguesia 
e encontrar as melhores soluções para os 
mesmos, estando no terreno.

Presidência Aberta 
Agrup. de Escolas de Portela e 
Moscavide

institucional



08 FrEguEsia
moscaviDE E PorTEla ambiEnTE

Esta operação, levada a cabo pelos ser-
viços operacionais da Junta, teve como 
objetivo não só sanear as plantas tor-
nando-as mais robustas, mas também 
assegurar a segurança de pessoas e 
bens. Depois de uma longa agonia em 
que praticamente não houve trabalho 
de manutenção, estamos a recuperar o 

tempo perdido.
Apesar dos incómodos que uma ope-
ração desta envergadura sempre causa 
a peões e automobilistas, concluídas 
que estão as intervenções, podemos 
hoje ver as diferenças tendo um espa-
ço público mais cuidado, fruível e segu-
ro para todos.

A Junta de Freguesia procedeu a uma gigantesca operação de poda 
que incidiu sobre 300 árvores da nossa Freguesia.

Poda de Árvores
ambiente

ambiente

ambiente

Utilizando todos os meios que 
temos à disposição, o esforço 
centra-se na limpeza e poste-
rior manutenção de passeios 
limpos e sem espécies infes-
tantes que, para além de reti-
rarem valor ao espaço públi-
co, são motivos para algu-
ma insegurança dos peões 
que circulam. A Junta de 
Freguesia busca permanen-
temente as soluções mais efi-
cazes e eficientes no combate 
a esta praga. Temos vindo a 
utilizar um meio mecânico 

especialmente concebido 
para este efeito e que se tem 
revelado bastante eficiente 
nestas intervenções. O esfor-
ço será sempre trazer para a 
Freguesia todos os meios que 
se demonstrem adequados e 
inovadores e que permitam 
reduzir custos nas operações, 
reconhecendo que esta inter-
venção de limpeza é absolu-
tamente essencial para gerar 
um ambiente saudável em 
contexto urbano.

Um território que seja capaz de gerar valor, que crie condições para que a comuni-
dade volte a sentir orgulho e contribua para uma perceção positiva de quem nos 
visita. Junta de Freguesia continuará a mobilizar os recursos necessários para que, 
à semelhança do que temos vindo a fazer, esta seja uma Freguesia exemplar no 
domínio do tratamento e gestão do espaço público.

A existência de vegetação nos passeios da Freguesia 
é uma praga a que temos vindo a dar combate sem 
tréguas.

Conforme tivemos oportunidade de garantir no âmbito dos nossos 
compromissos eleitorais, o cuidado e limpeza do espaço público é 
absolutamente determinante para a visão que temos da Freguesia.

Combate à Vegetação 
Infestante

Limpeza de Espaço Público

ambiente

A qualidade ambiental é uma tarefa de todos e 
devemos, por todos os meios, comprometer os 
cidadãos a uma postura responsável de preser-
vação do ambiente em geral e da floresta em 
particular. Dar aos mais jovens a oportunidade de 
participarem na plantação de uma árvore é, não 
só, permitir-lhes o contacto com a experiência, 
mas manter um laço afetivo sólido com aquela 
árvore por uma geração. Foi nesse objetivo que as 
escolas da freguesia, na celebração deste dia pro-
cederam à plantação de uma árvore. Num clima 
de festa, os alunos puderam perceber a forma de 
fazer e participar ativamente na construção de um 
ambiente mais saudável e gerar uma memória que 
certamente os acompanhará no futuro.

O dia da Árvore é uma data expressiva que nos alerta para a necessidade de preserva-
ção da floresta como elemento essencial na qualidade de vida. 

Comemorações do Dia da Árvore

antes Depois
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ambiente

ambiente

Votado ao abandono ao 
longo dos últimos anos 
por via de uma quere-
la pessoal, este espaço 
verde apresentava sinais 
evidentes de deterio-
ração, causando um 
impacto negativo na 
percepção das pessoas, 
sendo foco de instabi-
lidade e insegurança 
entre os utilizadores.

O Executivo da Junta de 
Freguesia entende que 
o espaço para a política 
é nos órgãos políticos e 
que as querelas pessoais 
não têm enquadramen-
to quando em causa está 
o património público. 
Centrados nesta ideia 
de que o espaço públi-
co é a riqueza de todos 

nós e que tudo deve-
mos fazer para garantir 
a sua limpeza e qualida-
de, a Junta de Freguesia 
através da mobilização 
dos recursos operacio-
nais próprios, com o 
apoio da Associação de 
Moradores da Portela 
levaram a efeito a lim-
peza do espaço, tornan-
do-o agora mais fruivel e 
com capacidade para ser 
usado por todos.
Ainda que seja apenas 
o ponto de partida para 
uma ideia e para a neces-
sidade de conJuntamen-
te com a Associação de 
Moradores da Portela 
pensarmos o que que-
remos que aquele espa-
ço seja no futuro, tendo 
em conta que é um local 
central e com dimensão 
relevante no contexto 
da Portela, aquela zona 
verde está agora com 

uma nova imagem, 
sendo por isso um refe-
rencial da visão que 
temos para a Freguesia.
Esta intervenção resul-
tou da cooperação 
estreita entre a Junta de 
Freguesia e a Associação 
de Moradores da Portela 
que, demonstrando 
uma total disponibili-
dade, permitiu que a 
intervenção se realizasse 
com o sucesso que hoje 
está patente. Vemos em 
todas as associações da 
Freguesia parceiros de 
referência, entidades 
com capacidade para 
contribuir decisivamen-
te para a melhoria da 
qualidade de vida dos 
cidadãos e representan-
tes inestimáveis de uma 
comunidade envolvida 
comprometida e empe-
nhada no futuro colec-
tivo.

Sendo evidentes os 
seus impactos na saúde 
pública, um território 
urbano que aposte na 
excelência da sua limpe-
za é um território capaz 
de oferecer qualidade 

de vida aos cidadãos 
e acrescentar valor ao 
espaço público.
Uma Freguesia que 
aposta na limpeza urba-
na não só como um 
serviço prestado aos 

cidadãos, mas também 
como um elemento dis-
tintivo do seu território. 
É TEmPo DE FaZEr!
A limpeza urbana é uma 
das principais compe-
tências das autarquias 
locais e paralelamente 
um dos principais indi-
cadores da qualidade 
do seu serviço.
Vemos, por isso, a apos-
ta na limpeza pública 
como central na atuação 
da Junta de Freguesia. 
Não apenas na varrição 
urbana, mas também 
na lavagem programa-
da e sistemática dos 
contentores de resíduos 
e espaço envolvente 
minorando dessa forma 
a proliferação de pragas 
e manutenção de um 
espaço público cuidado.

Por outro lado, a lava-
gem de contentores, 
assume-se como um 
elemento fundamental 
para uma Freguesia que 
aposta na saúde pública 
e na qualidade do ser-
viço de limpeza como 
um fator diferenciador 
essencial no quadro do 
território urbano em 
que nos inserimos.
Uma Freguesia que 
coloca as pessoas pri-
meiro, cria condições 
para responder aos 
seus problemas e gere 
os recursos em função 
desse objetivo.
“É certo que existe 
muito para fazer, mas 
é fazendo sempre, sem 
nunca baixar os braços, 
que os compromissos 
se vão cumprindo.”

O espaço envolvente da Associação de Moradores da Portela é um equipamento de 
grande importância para a Freguesia e vital para um território que privilegia a qualidade 
dos espaços verdes enquanto imagem de marca.

Iniciou-se no passado mês de abril a lavagem dos contentores de resíduos e espaço 
envolvente aos mesmos. Apesar da Junta de Freguesia não ter esta responsabilidade, 
visto ser uma competência da Câmara Municipal de Loures/SIMAR, defendemos uma 
gestão da Junta de Freguesia proativa. Um serviço que aumenta valor ao espaço público.

Limpeza do Espaço Envolvente da 
Associação de Moradores da Portela 

Lavagem de Contentores, 
Uma Intervenção Obrigatória

ambiente

Foi com grande alegria que esta Junta de Freguesia 
reiniciou em 17 de novembro o processo de lavagem 
das ruas da Freguesia que esteve interrompido ao 
longo dos últimos 4 anos. 
O cuidado no espaço público é absolutamente decisi-
vo para uma Freguesia mais dinâmica que se projete 
no século XXI. Entendemos estas ações como abso-
lutamente fundamentais para garantir a qualidade 
de vida urbana e potenciarem a Freguesia enquanto 
espaço de uma comunidade orgulhosa do local em 
que vive ou trabalha.
A dinâmica que queremos para esta Freguesia passa 
por concretizar ações que levem a Freguesia de 
Moscavide e Portela a um outro patamar de qualida-
de e na oferta de serviços urbanos que promovam o 
território enquanto espaço de saúde e bem estar.

Foi um compromisso que assumimos para 
com todas os cidadãos da Freguesia. Um 
compromisso essencial e uma prioridade.

Lavagem 
de Ruas
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A manutenção do espaço público é uma missão 
que a Junta de Freguesia entende como funda-
mental para reforçar a qualidade de vida dos cida-
dãos e gerar valor para o território. Espaço urbano 
cuidado, limpo e bem mantido é sinónimo de con-
forto e segurança. A pintura de muros surge como 
uma das muitas intervenções necessárias à criação 
de um ambiente urbano de qualidade superior. 
Desta vez a intervenção realizou-se no muro exte-
rior da escola Catela Gomes. Um espaço até há bem 
pouco tempo degradado que conflituava com a 
qualidade que pretendemos para o território. Estas 
pinturas, realizadas por intervenção directa da 
Junta de Freguesia, inserem-se no conjunto vasto 
de pequenas obras que a freguesia carece para que 
tenhamos um território cada vez mais saudável e 
qualificado. Sendo uma obra de aparente escasso 
impacto, certamente propiciou aos vizinhos um 
novo olhar para aquele recanto e uma nova pers-
pectiva de uma zona com capacidade para receber 
passeios e caminhadas.

O investimento numa rede 
de parques infantis moder-
nos, confortáveis e seguros é 
uma prioridade para a Junta 
de Freguesia de Moscavide e 
Portela entendendo que ape-
sar dos constrangimentos orça-
mentais, esta é uma matéria 
absolutamente fundamental. 
Abrangidos por um regime de 
delegação de competências da 
Câmara Municipal de Loures na 
Junta de Freguesia, e apesar de 
já termos feito saber que as ver-
bas destinadas a esta operação 
não são suficientes, o execu-
tivo da Junta de Freguesia de 
Moscavide e Portela entende 
que é prioritário o investimen-
to nestes equipamentos, tendo 
em conta que as margens de 
segurança são neste momen-
to um problema que importa 
resolver com urgência.
Foi neste sentido que iniciámos, 
através de recursos próprios, 
uma campanha de reparação 
das vedações dos parques 
infantis existentes na Freguesia. 
Com estas obras, visa-se impe-
dir que as crianças não tenham 
qualquer obstáculo à saída 
intempestiva, impedindo dessa 
forma a possibilidade de ocor-
rência de acidentes ou inciden-

tes motivados pelo acesso de 
crianças a vias ou estradas uti-
lizadas para tráfego automóvel.
Com a vedação de parques 
infantis, pretendemos também 
que haja uma barreira no aces-
so por parte de animais, bem 
como a existência de conflitos 
de uso ou utilização para outros 
fins que não seja a permanên-
cia de crianças. Conscientes que 
este é um pequeno, mas pri-
meiro passo, para que haja uma 
rede de equipamentos públicos 
dedicados às crianças com con-
dições ótimas de utilização e 
que neste momento decorrem 
negociações com a entidade 
responsável pelo investimento 
em parques infantis – Câmara 
Municipal de Loures – tendo em 
vista o reforço de verbas desti-
nadas à manutenção e melhoria 
destes equipamentos, a Junta 
de Freguesia tudo fará para que 
num curto espaço de tempo, as 
nossas crianças possam contar 
com uma rede de parques que 
lhes permita um contacto com 
o espaço público e as motive às 
brincadeiras. Este é o caminho 
que queremos fazer para devol-
ver a Freguesia às pessoas, o 
espaço público à comunidade e 
o sorriso às crianças.

Os Parques Infantis são equipamentos públicos utilizados por crianças e jovens e que por via desse 
regime de utilização, estão abrangidos por normas regulamentares muito específicas.

reposição de vedações

Um Novo Ambiente Urbano
Pintura de Muros

Parques Infantis com Mais Segurança

obras

obras

obras

Num processo longo e moroso, estão 
agora concluídas as obras de insonoriza-
ção da referida via que contribuirão para 
minorar o ruído resultante da utilização 
intensiva de uma das vias estruturantes 
presentes no território da nossa Freguesia.  
Uma obra a cargo da Infraestruturas de 
Portugal que peca por tardia e que coloca 
alguma justiça ainda que não diminua 
a necessidade de se olhar para a rede 
viária principal de Freguesia numa pers-
petiva diferente em que sejam conside-
rados investimentos que por um lado 
melhorem as condições existentes e por 
outro contribuam para uma cada vez 
maior utilização dos transportes públicos 
enquanto forma essencial de transporte.
O Executivo da Junta de Freguesia não 
se esquece que Moscavide e Portela está 
num interface fundamental de redes de 
infraestruturas rodoviárias, facto que se 
repercute negativamente na qualidade 
do ar e com fortes impactos ambientais 
o que obriga a administração central e 
autárquica a um exercício de compensa-
ção para com os nossos cidadãos que não 
nos inibiremos ou cansaremos de reivin-
dicar. Importa considerar que o Executivo 
da Junta de Freguesia entende o exercício 
das funções como uma obrigação de 
denúncia das circunstâncias lesivas para 
os cidadãos da Freguesia e que nesse 
sentido tudo fará para que os cidadãos 
se sintam validamente representados e 
compensados dos impactos negativos 
que as grandes infraestruturas sempre 
causam na sua vida quotidiana.

Desde há muito pedida pela popu-
lação da área limítrofe ao IC2, a ins-
talação de muros de insonorização 
naquela artéria viária sempre foi 
vista como essencial para a miti-
gação dos impactos negativos da 
passagem dos milhares de viaturas 
que ali passam diariamente.

Insonorização 
do IC2
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Não sendo uma competência direta desta autarquia, 
entendemos que sendo um dos pontos mais perigosos 
na rede viária da Freguesia, pela falta de sinalização, 
esta era uma intervenção prioritária.
Com esta obra, julgamos resolver uma parte do proble-
ma ali existente, porém continuamos à espera que a CM 
de Loures, conjuntamente com a Junta de Freguesia, 
possam olhar para a urbanização do Cristo Rei com uma 
nova perspetiva e que assegure a qualidade das infraes-
truturas urbanas existentes, garantindo dessa forma a 
qualidade de vida dos residentes.
Esta não é a solução definitiva para os problemas exis-
tentes naquelas vias, sendo que se torna necessário um 
projeto mais amplo que permita assegurar um melhor 
tráfego e uma maior segurança, tendo já a Junta de 
Freguesia manifestado a disponibilidade para participar 
na formulação dessa solução, contribuindo proativa-
mente para a melhoria das condições atuais.

Apesar de não ser uma competên-
cia própria da Junta de Freguesia, 
entendeu o Executivo que as con-
dições de segurança das pessoas 
são fundamentais e urgentes, não 
se compaginando com estratégias 
políticas. As pessoas em primeiro 
lugar.
Recorda-se que no anterior man-
dato o Executivo da Câmara 
Municipal de Loures retirou 

essa competência das Juntas de 
Freguesia contribuindo dessa 
forma para uma deterioração da 
qualidade da sinalização aumen-
tando o risco de acidentes, alguns 
deles com consequências graves, 
numa linha de atuação a que nos 
opusemos de forma veemente.
Estas operações de lavagem 
enquadram-se numa estratégia de 
futuro que pretende olhar para 

a sinalização da Freguesia numa 
perspetiva que beneficie a segu-
rança e uma gestão racional dos 
recursos que permita o investi-
mento em novas formas de gestão 
do tráfego na perspetiva de criar 
um espaço seguro para os cida-
dãos repercutindo-se na melhoria 
da mobilidade seja pedonal, seja 
automobilizada ou ligeira.

Depois de anos votadas ao 
esquecimento as instala-
ções da Junta de Freguesia 
de Moscavide e Portela em 
Moscavide apresentavam 
sinais evidentes de abando-
no que traduziam a visão de 
desinteresse do anterior exe-
cutivo.
Entendemos que a dignidade 
dos espaços da autarquia refle-
tem a importância que damos 

aos cidadãos e nesse quadro 
remodelámos por comple-
to as instalações da Junta em 
Moscavide. 
Uma remodelação que per-
mitiu que estas instalações 
voltassem a ter a dignidade 
e condições necessárias para 
a prestação de um serviço de 
qualidade, com eficácia e efi-
ciência e que demonstrassem 
que olharemos para Moscavide 

e Portela com a mesma pers-
petiva, e que este executivo 
entende que estas duas locali-
dades com trajetos e passados 
relevantes, continuarão a ter a 
dimensão e importância que 
merecem e, acima de tudo, o 
respeito que lhes devemos.
Hoje temos novas instalações 
com efetiva capacidade para 
colocar as pessoas em primeiro 
lugar.

A Junta de Freguesia, através de investimento 
próprio, procedeu à colocação de nova sinali-
zação horizontal na rotunda junto à urbaniza-
ção do Cristo Rei.

A segurança rodoviária é uma das prioridades do Executivo da Junta de Freguesia de 
Moscavide e Portela para o mandato 2017/2021. Neste particular o reforço e pintura de 
passadeiras considera-se como essencial não só para garantir a segurança de peões mas 
também para as tornar visíveis aos automobilistas.

Para a prestação de um elevado desempenho em favor dos cidadãos é fundamen-
tal que a Junta de Freguesia possua o conjunto de recursos necessários para o seu 
funcionamento de forma eficaz e eficiente.

Nova Sinalização, 
Mais Segurança

Pintura e Manutenção de Passadeiras 

Remodelação das Instalações da 
Junta de Freguesia em Moscavide

obras obras

obras

antes

Depois
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obras

Esta intervenção da 
maior importância visou 
repor uma situação que 
era apontada por todos 
como das mais graves 
em matéria de seguran-
ça pública na Freguesia e 
que se repercutia negati-
vamente na possibilida-
de de frequência daque-
les espaços públicos por 
parte dos cidadãos.
O esforço para reforçar 
a iluminação pública na 

Freguesia é constante e 
temos serviços internos 
dedicados a acompanhar 
esta situação que enten-
demos ser essencial para 
a valorização do espaço 
público.
O executivo da Junta de 
Freguesia será sempre 
cooperativo para a solu-
ção, mas intransigente 
na defesa dos interesses 
dos cidadãos em ter um 
espaço público moder-

no, confortável e seguro 
que disponibilize todos 
os equipamentos neces-
sários para uma boa qua-
lidade de vida e bem-es-
tar. A JF aguarda a insta-
lação de novas luminá-
rias também no Jardim 
Público de Moscavide, 
estando a desenvolver 
todos os esforços para 
que a mesma se concre-
tize no mais curto espaço 
de tempo.

Foram substituídas, após pressão da Junta de Freguesia junto às 
entidades competentes, novas luminárias em torno do Parque 
Infantil do Jardim Almeida Garrett.

Novas Luminárias, 
Mais Segurança

obras

No quadro do plano de investimentos da Junta de Freguesia na melhoria 
do espaço público, procedemos à obra de manutenção e melhoria do 
parque infantil e campo de jogos situados no Parque Urbano da Portela.

Esta obra que resultou numa 
operação profunda de lim-
peza e pintura dos equipa-
mentos infantis e na coloca-
ção de bancos melhorando 
assim as zonas de estadia 
do Parque, o que se traduz 
numa melhor qualidade de 
oferta de equipamentos. 
A intervenção permitiu 
ainda que fosse coloca-
da uma nova rede de pro-
teção ao campo de jogos, 
optando por uma vedação 
de maior dimensão que 
garantirá um melhor desem-
penho de segurança nos 
diversos espaços do parque. 
Esta intervenção resulta de 
um investimento da Junta 
de Freguesia e insere-se na 
visão em que a melhoria da 
qualidade de vida dos cida-
dãos se garante por cada vez 
melhores equipamentos e 
um cuidado melhorado do 
espaço público.

Conservação do Parque 
Urbano da Portela

obras

Esta obra que se traduziu 
numa cara operação de cos-
mética que não resolveu os 
problemas mais importan-
tes de Moscavide ao nível da 
mobilidade, foi executada sem 
planeamento, fiscalização e 
a falta de qualidade na sua 
execução é hoje patente na 
depreciação de passeios e 
equipamentos instalados.
Porque a Junta de Freguesia 
entende que o seu papel não 
se limita a esperar que as coi-
sas aconteçam para depois 
apontar o dedo aos responsá-
veis, e neste caso os responsá-
veis são claros, temos vindo a 
proceder a intervenções que 
visam repor os passeios num 
correto estado de utilização, 
evitando dessa forma aciden-
tes com os peões.

Sabemos que a responsabili-
dade não é nossa, alertámos e 
temos vindo a alertar a Câmara 
Municipal de Loures para os 
riscos envolvidos, mas não 
cruzaremos os braços nem 
esperaremos que os acidentes 
aconteçam para depois apurar 

responsabilidades.  Esta será 
sempre a nossa postura. Tudo 
fazer para que os moradores 
da Freguesia vejam na Junta 
uma entidade empenhada, 
preocupada e proativa na pro-
cura da solução para os seus 
problemas.

Todos os residentes de Moscavide estão recordados do caos gerado aquando da 
execução da obra de requalificação da Avenida de Moscavide. Uma obra que cus-
tou muito mais do que o orçamentado, demorou muito mais do que o previsto e 
que, apesar disso, manteve alguns dos pontos negros que estavam identificados.

Avenida de Moscavide, Uma 
Obra de Várias Obras

Foi reparado todo o passeio que dá acesso ao Centro de Saúde, 
que se encontrava extremamente degradado por falta de 
manutenção e pela utilização abusiva do mesmo para o esta-
cionamento de viaturas. Estamos também a colocar pilaretes 
em toda essa zona, desta forma o passeio não voltará a ser 
danificado pelo estacionamento de viaturas e a zona pedonal 
será devolvida às pessoas.

Entendemos que o espaço público pode gerar uma 
perceção positiva da Freguesia e garantir dessa 
forma uma identidade coletiva.

Espaço Público, Onde 
Todos Pertencemos

obras



Educação

Educação

Realizou-se no dia 4 de dezembro, nas instalações do Agrupamento de Escolas 
de Portela e Moscavide, na Escola Secundária Arco-Íris (Portela), a celebração 
do Protocolo de Cooperação entre o Agrupamento de Escolas de Portela e 
Moscavide e a Junta de Freguesia de Moscavide e Portela, com a finalidade de 
desenvolvimento dos Desportos Náuticos na Freguesia de Moscavide e Portela.

Para a Freguesia de 
Moscavide e Portela a prá-
tica dos desportos náuticos 
assenta num dos pilares des-
portivos de desenvolvimento, 
que tem como base o Centro 
Náutico da Marina do Parque 
das Nações. O Centro Náutico 
oferece excelentes condições 

para a prática de desportos 
náuticos ao mais alto nível. 
Com estas condições reuni-
das dos desportos aquáticos, 
a estratégia da Freguesia 
passa por potenciar talentos 
desportivos, integrar a inves-
tigação científica ao nível 
da performance desportiva, 

avaliar, controlar e otimizar o 
treino, aprofundar o desen-
volvimento técnico, monitori-
zar resultados como permitir 
a vivência dos desportos náu-
ticos aos alunos das diferen-
tes escolas da Freguesia.

Protocolos de Cooperação 
com Agrupamentos de Escolas 
da Freguesia
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A manutenção das nossas Escolas são uma das maiores prio-
ridades deste Executivo da Junta de Freguesia, é por isso que 
as nossas equipas operacionais procederam às intervenções 
de manutenção e conservação das anomalias identificadas 
nas Escolas da responsabilidade da Junta de Freguesia, apro-
veitando  dias em que não existem aulas, para salvaguardar a 
segurança e o bem-estar das nossas crianças e não condicionar 
o normal funcionamento da Escola.

A Educação é um tema central numa comunidade empenhada no futuro e 
é para nós uma prioridade máxima de atuação.
Apesar da grave situação financeira herdada do passado, não deixaremos 
que as dificuldades se constituam como uma desculpa ou um obstáculo aos 
nossos objetivos que passam por dotar a Freguesia de Moscavide e Portela 
de um parque escolar capaz de oferecer as melhores condições aos seus 
alunos.
É assumindo uma postura de grande responsabilidade e proximidade para 
com os alunos, pais e encarregados de educação, professores e pessoal não 
docente, que nos motivamos a criar respostas aos desafios que temos pela 
frente.

Educação

Mais Escola, Melhor Escola

Educação

A Junta de Freguesia entendeu que as 
interrupções letivas devem ser entendi-
das como normais no quadro dos apoios 
à família em contexto escolar. Neste sen-
tido no passado dia 17 de dezembro, 
entregámos materiais de apoio a traba-
lhos manuais destinados a crianças que 
se mantêm ao cuidado destes estabele-
cimentos, fora do período letivo normal.
Estes materiais visam dotar estes estabe-
lecimentos de condições para o desen-

volvimento de atividades lúdicas que 
estimulem a criatividade e o contacto 
com novas experiências que desenvol-
vam ferramentas complementares nas 
nossas crianças e jovens.
Com estes apoios, a Junta de Freguesia 
crê criar condições para que a Escola seja 
um espaço de referência de qualidade na 
prestação de serviços públicos e promova 
a exigência de uma forma descontraída e 
disponível para a aprendizagem. 

Apoios Materiais à APEE das 
Escolas da Freguesia 
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Educação / creche e Jardim infância

No dia 31 de outubro, na 
Creche e Jardim de Infância 
da Junta de Freguesia de 
Moscavide e Portela, os peque-
nos alunos tiveram a oportuni-
dade de brincar de uma forma 
diferente. Seja o tradicional e 
bem português “Pão por Deus”, 
seja o moderno “Halloween”, a 
escola foi palco de muita ani-
mação e brincadeira em que 
as crianças tiveram a oportu-
nidade de tomar contacto com 

rotinas diferentes do habitual.
Contando com o apoio dos 
sempre inexcedíveis fun-
cionários, foi um dia em que 
esquecemos por momentos a 
alimentação saudável e fomos 
diretos às tão agradáveis doçu-
ras, sem perder de vista as dia-
bruras dos mais pequenos que 
sempre surpreendem e encan-
tam os adultos que, reconhe-
cemos, sempre ficam com uma 
pontinha de inveja nestes dias. 

Travessuras e 
Diabruras

Os “Super-Heróis” estive-
ram na Creche e Jardim 
de infância da Junta de 
Freguesia de Moscavide.
Talvez não fossem os super
-heróis que estamos habi-
tuados a ver nos filmes 
ou nos livros de banda 
desenhada, mas são os 
super-heróis do dia a dia 
e que, através de uma 
peça de teatro, puderam 
testemunhar que para ser 
super-herói pode bastar 
apenas ter imaginação. 

Foi um momento que per-
mitiu às crianças, no pas-
sado dia 6 de novembro, 
ter contacto com uma das 
mais importantes formas 
de expressão artística – o 
Teatro – que contribui deci-
sivamente para o conhe-
cimento e a compreensão 
de conteúdos, isto para 
além de se constituir como 
um momento importante 
para a aquisição de com-
petências e socialização em 
que a expressão dinâmica 

de emoções e sensações 
é estimulada por forma a 
contribuir para um desen-
volvimento equilibrado dos 
nossos jovens.
Esta ação insere-se igual-
mente na visão que a Junta 
de Freguesia tem para 
a educação no sentido 
de propiciar que a escola 
seja um espaço de desen-
volvimento pleno para as 
crianças e jovens da nossa 
Freguesia.

A Junta de Freguesia de Moscavide e Portela associou-se à celebração do Dia 
do Pai em mais uma jornada em que se apostou numa cultura de tradições. A 
proposta passou por dar às crianças a oportunidade de criarem objetos alusivos 
ao dia, enquadrando paralelamente a capacidade criativa e de manuseamento 
de materiais artísticos. O Dia do Pai é um dia de festa que aproxima pais e filhos, 
mas é também uma forma de dar às nossas crianças a possibilidade de diversão, 
criando condições para que para além de especial este dia seja também ines-
quecível.

Teatro em Contexto Educativo 
Os Super Heróis

Educação / creche e Jardim infância

Educação / creche e Jardim infância

Dia do Pai, Um Dia Especial

As comemorações do São Martinho são dos momentos mais tradicionais na 
cultura portuguesa, estando enraizados numa cultura popular que importa 
preservar.
No dia 10 de novembro, a Junta de Freguesia de Moscavide e Portela cele-
brou com todos os “avós” mais um São Martinho, escolhendo para o efeito as 
instalações do Jardim de Infância.
Foi um momento de alegria e celebração, que promoveu a integração sem-
pre visando o combate à solidão, um dos temas que mais nos diz em termos 
de ação pública e de promoção de políticas ativas.
Nesta festa, também se provou o vinho, como manda a boa tradição popular, 
mas acima de tudo sorriu-se e conversou-se muito sempre com a capacidade 
de contar histórias por parte dos nossos Avós que são sempre o aconchego 
de todas as horas.

Arraial de São Martinho
Festa dos Avós

Educação / creche e Jardim infância
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Concorreram 695 projetos, 
foram nomeados 492. A cate-
goria tem como objetivo um 
ensino de qualidade e inova-
dor. Paralelamente o Sr. Prof. 
Paulo Torcato concorreu com 
5 fotografias a um Concurso 
de Fotografia dentro desta ini-
ciativa, tendo sido todas sele-
cionadas. A JFMP apoiou esta 
viagem e esta participação. 
Estas iniciativas são de grande 
valor para a Freguesia, promo-
vendo a prática de um ensi-
no melhor e mais adequado, 
proporcionando às crianças e 
jovens da Freguesia a capaci-
tação para serem competiti-
vos e apostarem fortemente 
nas tecnologias e nas novas 
metodologias de ensino.

No âmbito da qualificação WSIS Prizes 2018 - Concurso Mundial, promovido 
pelas Nações Unidas no âmbito das tecnologias, inovação e metodologias, o 
Projeto "O Robot Ajuda", elaborado no Agrupamento de Escolas de Moscavide e 
Portela, pela alçada do Professor Paulo Torcato, foi premiado nos primeiros 5 da 
categoria 14 E-Science.

Projeto “O Robot Ajuda” 
Agrupamento de Escolas de 
Moscavide e Portela 

Educação

Educação

Um dos objetivos que propuse-
mos aos cidadãos da Freguesia de 
Moscavide e Portela foi de trazer 
para o espaço educativo designa-
damente para a escola, um con-
junto de projetos que permitissem 
às nossas crianças o contacto com 
novas realidades, conferindo-lhes 
novas competências e ferramentas 
para uma formação cívica plena e 
de acordo com as novas realida-
des. Este é o primeiro de vários.
Fundando-se na consciência de 
um futuro sustentável, o projeto 
“Coelhinhos ECCLx” visa permitir 
às crianças um primeiro contacto 
com formas de mobilidade ligeira 
e saudável, despertando o interes-
se para a utilização de formas de 
transporte que garantam a susten-
tabilidade.

Acompanhados por monitores e 
professores, este projeto acompa-
nha também os jovens na geração 
da consciência de um planeta mais 
limpo através de elementos diver-
tidos que despertem a atenção e 
motivem à participação.

Este é um projeto que visa, 
essencialmente:

» Promover a adaptação à 
   bicicleta e ao meio ambiente;
» Promover uma experiência 
   competitiva salutar;
» Promover o incentivo à prática 
   desportiva;
» A consciência de que a prática 
   de ciclismo eleva os níveis de 
   concentração e aprendizagem.

Tendo inicio no passado dia 7 de março de 2018, o Projeto 
Coelhinhos Escola Clube de Ciclismo de Lisboa na Creche 
Jardim de Infância da Junta de Freguesia de Moscavide e 
Portela, projeto esse que se alargou a todas as escolas bási-
cas e salas da pré-escolar do agrupamento de escolas de 
Moscavide e Portela..

Projeto Coelhinho ECCLX - Escolas da Freguesia, Creche e JI

Educação

Em consequência com a estraté-
gia da Junta de Freguesia de apoio 
à família no quadro das políticas 
ativas de educação, a autarquia 
iniciou em novembro último o 
serviço de transporte de crianças 
em contexto CAF – Complemento 
de Apoio à Família.
Este serviço, que assegura o trans-
porte de crianças que preencham 
um conjunto de requisitos, visa 
dar um apoio fundamental às 
famílias da Freguesia, permitindo 
que de uma forma segura e efi-
caz os alunos acedam aos equi-

pamentos escolares sempre com 
garantias de acompanhamento 
por pessoal creditado.
Este serviço que represen-
ta um investimento da Junta 
de Freguesia quer em recursos 
humanos quer em recursos mate-
riais – veículos – insere-se assim 
na política de educação de base 
ao compromisso assumido entre 
autarquia e cidadãos, sendo por 
isso estratégico no estímulo de 
bons resultados académicos, inte-
gração social e combate ao aban-
dono escolar precoce.

Transporte de Crianças CAF
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Formação ministrada pela Terapeuta Diana, 
técnica da MRTerapias, entidade que tem cola-
borado com a equipa da Creche JI em despiste 
de situações de dificuldades de aprendiza-
gem.
Esta formação foi apenas uma abordagem à 
intervenção deste técnico (apenas 1 sessão 
formativa), às mais-valias desta intervenção e 
de que forma a mesma se processa e em que 
contextos ou circunstâncias um aluno poderá 
beneficiar da mesma.
De futuro e de acordo com as necessidades 
profissionais demonstradas pela equipa ire-
mos procurar desenvolver novas ações for-
mativas.

“ESTAMOS SEMPRE A APRENDER PARA 
MELHOR ENSINAR.”

Decorreu no passado dia 1 de março, a 
Formação em Terapia Ocupacional em 
Contexto Escolar, no âmbito da valo-
rização profissional das educadoras 
e da validação de conhecimentos de 
toda a equipa pedagógica da Creche 
JI considerou-se pertinente a forma-
ção em Terapia Ocupacional, não só 
porque temos alunos em contexto 
escolar a beneficiar desta terapia mas 
porque é cada vez mais uma prática 
de intervenção com benefícios com-
provados ao nível escolar.

Formação em Terapia Ocupacional em Contexto Escolar
Educação / creche e Jardim infância

Educação

Quando em 17 de outubro 
último este executivo tomou 
posse na Junta de Freguesia 
de Moscavide e Portela, iden-
tificou como particularmen-
te urgente a necessidade 
de intervenções profundas 
nas escolas Gaspar Correia e 
Secundária da Portela.
Não sendo uma competên-
cia da Junta de Freguesia, 
mas sim do Ministério da 
Educação, esta Junta tem 
vindo a solicitar com insis-
tência reuniões com os 
responsáveis técnicos e 
políticos no Ministério da 
Educação.
É intenção da Junta de 
Freguesia continuar a desen-
volver os contactos necessá-

rios e a pressionar os órgãos 
decisores para que as escolas 
Gaspar Correia e Secundária 
da Portela, sejam incluídas 
no quadro de investimentos 
na melhoria da rede esco-
lar, considerando que estas 
obras – profundas – são 
extremamente urgentes e a 
situação atual inaceitável e 
degradante.
A Educação é um tema 
central numa comunidade 
empenhada no futuro e é 
para nós uma prioridade 
máxima de atuação.
Porque é na escola que 
começamos a construir um 
futuro para as pessoas e as 
pessoas estão em primeiro 
lugar.

No dia 4 de março, os Deputados à Assembleia da República do Partido Socialista, Edite Estrela e Ricardo Leão, realizaram uma visita às escolas 
Gaspar Correia e Secundária da Portela. Esta visita teve como objetivo demonstrar com clareza que estes estabelecimentos de ensino não pos-
suem neste momento as condições necessárias para que ali se desenvolvam atividades letivas, sendo inclusivamente um obstáculo ao sucesso 
escolar dos alunos e ao trabalho de professores e restante corpo não docente. Estas questões vão agora ser levantadas em sede própria, pelos 
Deputados do PS, no sentido de sensibilizar o Governo a intervir com urgência na resolução dos problemas identificados.

Estabelecimentos de Ensino da Freguesia, uma Resposta 
Urgente – Deputados Visitam Escolas da Freguesia
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saúde

saúde

Inserindo-se no programa para um 
envelhecimento ativo e saudável, 
teve lugar no passado dia 31 de 
outubro, no Centro de Dia Social e 
Comunitário da Junta de Freguesia 
de Moscavide e Portela, uma sessão 
de educação para a saúde que focou 
temas como o Acidente Vascular 
Cerebral (AVC) e o Enfarte.
Estas ações visam capacitar a popu-
lação sénior para uma reação face 
a eventos críticos, num registo que 
pretende dotar as pessoas de um 
conjunto de informações importan-
tes quando em presença de sinto-
mas que enunciam a possibilidade 
de um evento deste tipo. 
Da identificação de sintomas à forma 
de atuar perante um AVC ou Enfarte, 
estas ações pretendem desmistificar 
conceitos e trabalhar a reação das 
pessoas face a estes acontecimen-
tos, fatores que podem contribuir 
decisivamente para salvar vidas ou 
impedir a existência de consequên-
cias mais graves no futuro.
Porque salvar vidas pode ser uma 
questão de detalhe e um gesto sim-
ples mas de grande importância, 
estas ações serão certamente uma 
forma de a Junta de Freguesia estar 
com as pessoas indo diretamente 
ao encontro das suas maiores preo-
cupações.

Integrando-se na programa-
ção de ações de promoção 
do bem estar físico e psico-
lógico, decorreu no passa-
do dia 28 de novembro no 
Centro Social e Comunitário 
da Junta de Freguesia, em 
Moscavide, numa organi-
zação que contou com o 
apoio da Farmácia Varela, 
uma sessão de sensibiliza-
ção onde foram dadas algu-
mas dicas para o combate 
ao envelhecimento.
Estas ações visam dar fer-
ramentas e competências 
aos seus frequentadores em 
vários domínios da saúde 
e bem estar físico, contri-
buindo dessa forma para a 
melhoria da qualidade de 
vida e o combate à exclusão.
Estes eventos são regulares, 
devendo os interessados 
manter-se informados junto 
dos meios de comunicação 
da Junta de Freguesia.

Sessões de Prevenção para a Saúde

Sessão de Educação para a Saúde 
Workshop Anti Envelhecimento
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Realizou-se, no dia 27 de fevereiro, no Centro de Dia Social e Comunitário da Junta de Freguesia de Moscavide e 
Portela, a sessão de educação para a saúde, com o tema ESTOJO DE PRIMEIROS SOCORROS com a colaboração 
da Farmácia Varela. 

Sessão de Educação para a Saúde 
Estojo de Primeiros Socorros

Chamada para a Linha de Emergência (importância, dados a fornecer, como agir, como analisar a vítima). 
Realizou-se, no dia 30 de janeiro, a sessão de educação para a saúde, no Centro de Dia Social e Comunitário da 
Junta de Freguesia de Moscavide e Portela, com a colaboração da Unidade de Saúde Familiar USF Tejo. 

Sessão de Educação para a Saúde 
Primeiros Socorros: O Que Fazer?

saúde

Realizou-se, no dia 24 de abril no Centro de Dia 
Social e Comunitário da Junta de Freguesia de 
Moscavide e Portela, a sessão de educação para a 
saúde, com o tema RECEITAS ELETRÓNICAS com 
a colaboração da Farmácia Varela.

Sessão de 
Educação para a 
Saúde 
Receitas 
Eletrónicas
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Caminhada - Monsaraz / Alqueva
Desporto

Realizou-se o dia 15 de 
novembro, no Quartel do 
Regimento de Transportes, 
o Corta Mato Local integra-
do no âmbito das ativida-
des de Desporto Escolar do 
Agrupamento de Escolas S. 
Miguel Arcanjo.
Registando a participação 
de cerca de 1000 alunos do 
3º ao 12º ano, este evento 
que contou com a parceria 
na organização da Junta de 
Freguesia de Moscavide e 
Portela, foi um momento de 
grande impacto e resultou 
em mais um momento de 
promoção do desporto em 
contexto escolar.
A Junta de Freguesia de 
Moscavide e Portela entende 
o desporto como uma ferra-
menta fundamental na pro-
moção da saúde e este corta 
mato, para além das marcas 
e resultados, foi mais um 
momento em que a comuni-
dade foi convidada a envol-
ver-se numa nova forma de 
estar e viver em que a saúde 
é um bem essencial.

Desporto Escolar Realizou Corta-Mato
Desporto

O “kangeiko” é o designado treino de inverno das artes 
marciais, mas também uma forma de levar as artes mar-
ciais para fora do ambiente em que se praticam num 
diálogo entre esta “prática desportiva” e a comunidade 
em que se insere propiciando um contacto com as 
modalidades propostas.
Desta vez e com a colaboração da Junta de Freguesia 
de Moscavide e Portela e a participação dos “dojos” do 
Sensei José Baptista com a promoção da Associação 
de Karate –Do Gju-Ryu Ohshikai de Portugal, os treinos 
tiveram lugar no Pavilhão do Oriente em Moscavide, 
na Escola Catela Gomes, Portela e nos Bombeiros 
Voluntários de Moscavide e Portela.
Destaque-se ainda as aulas de preparação para provas 
de competição nas instalações da Junta de Freguesia 
que motivam e provam a ideia de que a Junta de 
Freguesia apoia o desporto e está no centro da promo-
ção da atividade desportiva.

Kangeiko 
Treino de Inverno, as Artes 
Marciais Saíram à Rua

Desporto

A Junta de Freguesia de Moscavide 
e Portela entende a promoção de 
hábitos de vida saudável como 
uma oportunidade de desenvolver 
também a possibilidade de conhe-
cer e ter contacto com outras reali-
dades e paisagens. É nesta reunião 
de diferentes atividades que surgiu 
o programa de Caminhadas orga-
nizado e desenvolvido pela Junta 
de Freguesia. Um projeto que tem 
objetivos muito concretos que 
associam a saúde, o combate à 
solidão e o turismo ligeiro enquan-

to forma de actividade lúdica.
No passado dia 18 de abril teve 
lugar a 1ª caminhada. Nesta pri-
meira “aventura” o grupo visitou 
Monsaraz e o Alqueva, zona do 
Alentejo de grande beleza natural 
que permitiu agradáveis momen-
tos de convívio com a paisagem 
alentejana como pano de fundo.
Num ambiente descontraído, os 
nossos fregueses puderam des-
frutar de um dia diferente e de 
uma experiência que certamente 
contribuiu para um melhor fim de 

semana. Esta foi apenas a 1ª de 
muitas caminhadas que preten-
demos organizar. Para participar, 
deverão estar atentos aos avisos da 
Junta de Freguesia nos locais habi-
tuais e proceder à atempada inscri-
ção, permitindo dessa forma uma 
melhor organização. Pretendemos 
que este programa de caminhadas 
venha a ser um hábito constante 
e uma forma de despertar as pes-
soas para outras realidades, sem-
pre tendo como pano de fundo o 
convívio e o bem-estar.
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A Canoagem veio até nós

Apesar de interrompido durante o mandato 
anterior, o passeio de cicloturismo nunca dei-
xou de ser um momento em que as pessoas 
associam convívio à prática desportiva.
Retomar esta prova foi assim um passo lógi-
co tendo em conta que queremos criar na 
Freguesia um espaço propício à prática des-
portiva informal e sempre que possível cruzar 
esses eventos com o convívio fomentando 
assim um espírito de comunidade e uma iden-
tidade própria.
Foi assim um privilégio voltar a organizar o 
passeio de cicloturismo de Moscavide que, 
nesta sua 27ª edição retomou uma história de 
sucesso que queremos aprofundar, promover 
e fazer crescer para o futuro.

27.º Passeio 
de Cicloturismo 
de Moscavide

saúde

O Agrupamento de Escolas de 
Moscavide e Portela, através do 
Centro de Formação Desportiva 
em contexto de Desporto Escolar, 
numa parceria com o Ministério da 
Educação e contando com o apoio 
da Junta de Freguesia de Moscavide 
e Portela, promoveu e organizou 
a 1ª Etapa do Circuito Nacional de 
Canoagem na Escola Náutica do 
Parque das Nações nos dias 21 e 22 
de março.
A canoagem, modalidade que tem 
vindo a desenvolver-se no nosso 
país com bons resultados internacio-
nais, é uma óptima forma de desen-

volvimento de competências dos 
nossos jovens e entende-se como 
um estímulo à superação e reconhe-
cimento de objetivos que importa 
integrar no quadro das atividades 
extra curriculares.
Neste contexto importa enaltecer o 
trabalho que tem vindo a ser desen-
volvido pelo Centro de Formação 
Desportiva do Desporto Escolar que, 
através da coordenação do Prof. 
Carlos Lopes, tem permitido o con-
tacto dos nossos jovens com moda-
lidades diferentes estabelecendo 
assim as bases para uma escolha 
informada da modalidade mais 

adequada e desenvolvendo a capa-
cidade para resultados relevantes, 
nomeadamente ao nível do aprovei-
tamento escolar.
A Junta de Freguesia de Moscavide 
e Portela vê no desporto uma forma 
de desenvolvimento e integração 
social, e nesse contexto desenvolve-
rá um conjunto de ações centradas 
na prática desportiva e na promoção 
de hábitos de vida saudável com 
especial atenção nos jovens e gru-
pos de risco. A Junta de Freguesia 
de Moscavide e Portela apoia o des-
porto porque as pessoas estão em 
primeiro lugar.
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Realizou-se nos passados dias 28 
de março, 2 e 5 de abril, o Encontro 
Intergeracional, entre o Centro de 
Dia Social e Comunitário da Junta e 
a Associação de Pais e Encarregados 
de Educação da Escola Básica 1 e 
Jardim de Infância da Portela.
Uma troca de experiências entre 
os seniores e as crianças, sob a 
temática Antigamente Vs Novas 
Tecnologias, abrangendo várias ati-
vidades lúdicas e finalizou com a 
realização de uma aula de desporto 
em conjunto.

A Junta de Freguesia de 
Moscavide e Portela está for-
temente empenhada em criar 
uma equipa com grande capa-
cidade de intervenção e que 
veja na Freguesia, para além 
do seu trabalho, uma comuni-
dade alargada.
Esta motivação extra concreti-
za-se através da realização de 
eventos fora do contexto pro-
fissional habitual e que pro-
movam a identidade e espírito 
de equipa que entendemos 
essencial para um cada vez 
melhor serviço público.

Foi neste objetivo que organi-
zamos no dia 10 de novembro 
um magusto para os trabalha-
dores da Junta de Freguesia. 
Um momento de alegria e 
descontração, que permitiu 
que nos conheçamos ainda 
melhor e momentos diver-
tidos sempre bons para que 
desempenhemos melhor as 
nossas funções e contribuin-
do dessa forma para que a 
Freguesia tenha uma equipa 
mais motivada a prestar o 
melhor serviço às pessoas.

A Junta de Freguesia de Moscavide e Portela 
entende que uma comunidade com identidade é 
uma comunidade solidária. Neste contexto, pro-
jetamos um conjunto de ações que visam a pro-
moção do voluntariado como uma forma de estar 
e viver. Propusemos assim um serviço de reco-

lha de alimentos que serão depois redistribuídos 
pelos mais carenciados da Freguesia em regime 
de voluntariado. Os interessados poderão reco-
lher informações e inscrever-se nas instalações da 
Junta de Freguesia de Moscavide e Portela.
Todos somos poucos para ajudar.

Encontro Intergeracional - Centro Social e EB1/JI Portela

Magusto Convívio 
dos Trabalhadores da 
Junta de Freguesia

Mais Comunidade - Voluntariado



22 FrEguEsia
moscaviDE E PorTEla social

social

social social

A Junta de Freguesia entende o seu 
papel social junto da comunidade 
como um elemento crucial. Estar 
junto dos mais frágeis e carenciados 
e contribuir para que a sua vida seja 
mais fácil através de ações concretas 
é, por isso, mais do que uma ideia 
ou intenção, uma necessidade de 
intervenção.
Foi neste propósito que toda a Junta 
de Freguesia, começando no execu-
tivo e passando pelos trabalhadores, 
esteve envolvida numa ação de soli-
dariedade que decorreu no passado 
dia 25 de novembro.
Da angariação de bens alimentares 
até ao seu condicionamento para 
posterior distribuição, foi uma jor-
nada em que demos as mãos a uma 
causa e nos sentimos parte da solu-
ção para um problema.
Ajudar e ser solidário estará sempre 
no código de conduta desta Junta 
de Freguesia. 
De destacar o espírito solidário 
dos cidadãos e comerciantes da 
Freguesia que num gesto absoluta-
mente decisivo, concretizaram esta 
ação em muitos kilos de ajuda que 
contribuíram para uma quadra nata-
lícia mais recheada daqueles cuja 
vida é mais complicada e difícil.
À Junta, resta-lhe agradecer a gene-
rosidade e expressar o seu agrade-
cimento a todos quantos contribuí-
ram e estiveram, connosco, numa 
ação solidária de grande dimensão 
e relevo.

Numa colaboração entre a Junta 
de Freguesia de Moscavide e 
Portela, Rotary Club da Portela 
e Associação de Jovens de 
Moscavide, procedemos à entre-
ga de 40 cabazes de Natal a famí-
lias carenciadas da Freguesia.
Esta campanha solidária, que se 
realizou no quadro em que a 
autarquia quer contribuir efetiva-
mente para minorar as carências 

materiais dos cidadãos, visa que 
Moscavide e Portela seja um ter-
ritório solidário, preocupado e 
empenhado em encontrar solu-
ções para que ninguém se sinta 
excluído ou deixado à sua sorte.
Reconhecendo que estas ações 
são limitadas, não queremos dei-
xar de dar um sinal claro de que 
as pessoas podem contar con-
nosco para que mesmo nos tem-

pos mais difíceis se sintam parte 
de uma comunidade que os olha 
e acolhe.

Lanche de Natal da CURPIM- Comissão Unitária de 
Reformados, Pensionistas e Idosos de Moscavide, no 
Centro de Dia e Comunitário da Junta de Freguesia de 
Moscavide e Portela. 
Muito obrigado!

Ajudar e Ser Solidário

Entrega de Cabazes de Natal Lanche de Natal 
da CURPIM
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A CURPIM, Comissão Unitária 
dos Reformados e Pensionistas 
de Moscavide é uma associa-
ção essencial à comunidade 
Moscavidense, desenvolven-
do um trabalho meritório aos 
mais diversos níveis sempre 
com a qualidade e rigor que 
nos habituou.

A Junta de Freguesia de 
Moscavide e Portela, associou-
se à celebração do 39º ani-
versário desta associação. Um 
momento de grande festa e 
carinho que demonstrou que 
a CURPIM é de facto uma asso-
ciação especial. 
A Junta de Freguesia mantém 

diversas atividades em par-
ceria com a CURPIM e quer 
desenvolver e aprofundar 
ainda mais esta relação que ao 
longo dos anos tem marcado 
uma forma diferente de estar 
em comunidade.
Parabéns CURPIM e acima de 
tudo, muitos anos de vida!

Aniversário da CURPIMsocial

A Junta de Freguesia deve 
ser capaz de gerar condições 
para uma resposta social que 
garanta a qualidade de vida 
dos seus cidadãos. Nesse pro-
pósito, procedemos à imple-
mentação e revitalização do 
projeto da Lavandaria Social 
& Reformado. Um serviço que 
permite uma resposta eficaz 
aos cidadãos com maiores 
dificuldades e que é reconhe-
cidamente uma mais-valia na 
oferta de respostas de cariz 

social. Um projeto que subli-
nha a visão que temos para 
a Freguesia, para a gestão da 
Junta e que cimenta os laços 
de comunidade envolvida com 
um futuro em comum.
Colocar as pessoas em pri-
meiro lugar é escutar as suas 
necessidades e implementar 
as respostas. Gerir é conciliar 
o interesse público com as 
necessidades de um território 
com valores.

Uma Junta que se coloca ao lado das pessoas mais 
frágeis. Olhar para as necessidades das pessoas e 
encontrar soluções eficazes, com novas respostas e 
novos serviços. 

Lavandaria Social, 
um Serviço 
Fundamental
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Trabalhadores e voluntários equiparam-se e, durante todo o dia estiveram em ampla ação de angariação de bens alimentares.
É extraordinário o espírito solidário dos Moscavidenses e Portelenses e, a perceção sensível que têm das necessidades alheias.
Acreditaram em nós como fiéis depositários da sua boa vontade e entregaram-nos em vários pontos da Freguesia, quilos e quilos de alimentos. “Uma ação de máximo sucesso.”

A Junta de Freguesia de Moscavide e Portela, movimentou-se, em torno da solidariedade e realizou-se no dia 14 de abril, a Recolha Solidária de 
Alimentos nos supermercados aderentes, Meu Super (Moscavide) e Pingo Doce (Cristo Rei) e SuporTel (C. C. Portela), no âmbito da Loja Social - 
Freguesia de Moscavide e Portela.

Recolha Solidária de Alimentos - 14 Abril
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Apesar de ser um serviço que de facto melhora a vida das pessoas, especialmente das mais frágeis, a Oficina do Reformado perdeu no mandato anterior (2013-2017) 
os recursos necessários para efetuar um serviço eficaz, com a consequência de uma descida de serviços realizados anualmente, superior a 80%.
Pretendemos agora revitalizar a Oficina do Reformado, não só através do reforço dos recursos disponíveis para a prestação de um serviço eficiente e de qualidade, mas 
também através do alargamento das reparações disponíveis e da área de intervenção para a localidade da Portela.
O objetivo que volte a existir na Freguesia um serviço que seja um verdadeiro apoio para as pessoas, que de outra forma teriam muitas dificuldades em obter a ajuda 
necessária para pequenas, mas fundamentais, reparações nas habitações.
Este é o tipo de ação pela qual queremos ser reconhecidos.
Uma Junta atenta, capaz de disponibilizar aos seus cidadãos as condições para uma vida digna e de qualidade.
Uma Junta capaz de dar soluções.
Uma Junta que coloque as pessoas em primeiro lugar.

A Oficina do Reformado é um projeto iniciado há mais de duas décadas pela então Junta de Freguesia de Moscavide, tendo à época sido 
pioneiro, vindo a revelar-se um modelo de prestação social replicado por muitas outras Freguesias.

Oficina do Reformado, de Volta! 
social
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Organizado pela CURPIM 
e com o total apoio da Junta 
de Freguesia de Moscavide e 
Portela, realizou-se no passado 
dia 11 de novembro o gran-
de Magusto Sénior. Foi um 
momento de grande e salutar 
convívio entre os nossos senio-
res que associando à castanha, 

tiveram a oportunidade de mais 
um “pezinho de dança” e mais 
momentos de agradável con-
vívio entre todos quantos con-
tinuam a manter um espírito 
animado. Com uma casa cheia 
de alegria e descontração, mais 
uma vez a CURPIM organizou 
um evento de grande qualidade 

para os nossos seniores ao qual 
a Junta de Freguesia teve o pri-
vilégio de se associar numa rela-
ção de confiança que queremos 
manter com todas as coletivida-
des e associações presentes no 
nossos território e que prestam 
um serviço de enorme relevân-
cia social.

O São Martinho é uma das “festas populares” com mais apreciadores na nossa 
Freguesia. A Castanha, rainha desta festa, acompanhada ou não de uma “Água-Pé” 
nova, transforma-se num pitéu para os apreciadores, que mantém nesta tradição uma 
forma de festejar a chegada do inverno.

Magusto Sénior
sénior

Integrando-se no programa “envelhecimento 
ativo e saudável” promovido pela Junta de 
Freguesia de Moscavide e Portela e que se des-
tina a estimular a inclusão e combate à solidão, 
temos proposto aos nossos seniores um con-
junto de atividades lúdicas que incluem tam-
bém espaço para o conhecimento e contacto 
com novas experiências. A visita ao borbole-
tário integrou-se nesse programa e propiciou 
momentos de rara beleza em que os nossos 
maiores tiveram a oportunidade de ver espé-
cies raras e únicas destes insetos tão elegantes. 
A visita ao Borboletário de Lisboa, espaço 
que se integra em outro espaço de referência 
da cidade, o Jardim Botânico, foi sem dúvida 
uma das visitas mais especiais e certamente 
que, caso haja possibilidade, tentaremos repe-
tir permitindo dessa forma que todos tenham 
acesso a um dia que certamente ficará na 
memória. A Junta de Freguesia de Moscavide 
e Portela continuará a promover estas ativida-
des de enriquecimento pessoal e social como 
forma de estímulo a hábitos de vida saudável 
garantindo que as pessoas estão em primeiro 
lugar nas nossas ações.

O Borboletário 
de Lisboa 
recebeu os 
nossos seniores

sénior

No dia 10 de abril, no Centro 
Cultural de Moscavide, o 
Grupo de Teatro Musical de 
Moscavide e Portela levou à 
cena a peça “A cantar é que a 
gente se entende”.
Com a direção de Maria 
Salomé Guerreiro, este espetá-
culo com o apoio da Junta de 
Freguesia, insere-se no progra-
ma que propomos a todas as 
associações da Freguesia para 
que criemos um espaço cul-
tural alargado onde tenham 

enquadramento todas as for-
mas de expressão artística.
Uma comunidade sem cultu-
ra, não existe e entendemos 
que o papel das autarquias 
locais passa por estimular a 
criatividade dos seus cidadãos 
assumindo uma postura de 
parceira ativa que resulte em 
oportunidades de criação e 
mostra dos trabalhos que vão 
sendo realizados.

A Cantar é que a 
Gente Se Entende

sénior



27FrEguEsia
moscaviDE E PorTElasÉnior

sénior

Realizou-se, no dia 20 de março, a visita ao Museu de História 
Natural de Sintra, no âmbito do projeto Envelhecimento 
Ativo e Saudável.

Museu de História Natural de Sintra 
Envelhecimento Ativo e Saudável

Realizou-se no dia 28 de fevereiro a visita ao 
Santuário de Fátima, no âmbito do projeto 
Envelhecimento Ativo e Saudável.

Visita ao 
Santuário de 
Fátima 
Envelhecimento 
Ativo e 
Saudável 

sénior

A revista à portuguesa é uma forma de 
apresentação teatral muito nossa e com 
fortes tradições no público português. Na 
revista fala-se de eventos, personagens e 
momentos bem nossos, sempre com um 
tom cómico que faz com que a “brincar” 
pensemos nos temas do quotidiano.    
A Junta de Freguesia entende que é 
importante propiciar às pessoas as condi-
ções para uma oferta cultural abrangente 

e conseguir que as pessoas, especialmen-
te as que viveram mais, tenham a possibi-
lidade de se divertir.
Foi assim que fomos à Revista. Numa pro-
dução de Hélder Freire Costa, Moscavide 
e Portela foram ver “Portugal em Revista” 
no dia 28 de abril, tratando-se de mais 
um momento de combate à exclusão e 
solidão no programa de envelhecimento 
saudável.

“Portugal em Revista”, 
Nós na Revista à Portuguesa

sénior
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sénior
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Integrando-se no progra-
ma de Envelhecimento 
Ativo e Saudável, os 
seniores da Freguesia 
tiveram a oportunidade 
de realizar um passeio ao 
Museu Agrícola da Atalaia 
no passado dia 29 de 
novembro. 

Este passeio traduziu-se 
em mais uma oportuni-
dade de convívio e numa 
possibilidade de contacto 
com novas experiências e 
vivências tão do agrado 
dos nossos seniores e que 
são fundamentais para a 
integração social e com-

bate à solidão.
Estes passeios são regula-
res e fazem parte da pro-
gramação de atividades 
da Junta de Freguesia, 
devendo os interessados 
manter-se informados 
junto dos meios de comu-
nicação da Junta.

Mais de 100 seniores da nossa Freguesia almoçaram em Almeirim, após a 
visita à Casa dos Patudos - Museu de Alpiarça, no âmbito do programa de 
Envelhecimento Ativo e Saudável da Junta de Freguesia de Moscavide e 
Portela.
“Porque a vida não acaba quando nos reformamos”.

Passeio Sénior ao Museu 
Agrícola da Atalaia

Visita à Casa dos Patudos

sénior

Belém é sem dúvida alguma um dos 
ex-libris de Lisboa. Seja pela arquitetura 
e pelos símbolos da nossa nação, seja 
pelos espaços abertos e proximidade 
com o Rio Tejo, seja ainda pela luz pro-
jetada nas fachadas da Torre de Belém, 
Padrão dos Descobrimentos ou Mosteiro 
dos Jerónimos, Belém tem para os seus 
visitantes um encanto muito especial.
Naturalmente que um dos passeios 
e visitas da Junta de Freguesia do 
Programa “envelhecimento ativo e sau-
dável” teria que ser a Belém, permitindo 
que os nossos seniores desfrutassem da 
paisagem, dos monumentos, da com-
panhia e, claro, dos célebres pastéis de 
Belém que continuam a fazer as delícias 
de portugueses e estrangeiros.
Mais uma ação da Junta de Freguesia 
que tem na promoção da saúde e dos 
hábitos de vida saudável, de que desta-
camos o combate à exclusão e solidão, 
um dos objetivos fundamentais da sua 
ação.
Por as pessoas em primeiro lugar passa 
por desenvolver ferramentas e mecanis-
mos para que todos se sintam estima-
dos e relevantes e garantir que ninguém 
fica para trás. Por isso, venha daí connos-
co nos próximos passeios da Junta de 
Freguesia.

Belém, aqui tão próximo
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Visando o estímulo de hábitos de vida 
saudáveis e combate ao sedentarismo, 
a Junta de Freguesia associou-se aos 
Caminheiros da Portela e propiciou 
um passeio fantástico onde foi possí-
vel desfrutar das paisagens sensacio-
nais do Estuário do Sado, património 
único na Península Ibéria, para além 
do contacto com um moinho de maré 
– Mourica – em que os participantes 
puderam conviver com um engenho 

verdadeiramente interessante.
A Junta de Freguesia será sempre um 
parceiro na realização destas ativida-
des, contribuindo decisivamente para 
que os cidadãos da Freguesia possam 
aceder a experiências diferentes e que 
lhes propiciem momentos de interesse 
em paralelo com a prática de atividade 
física ligeira como prevenção da doen-
ça e manutenção de bons níveis físicos.

Durante os fins de semana de dezem-
bro, a Junta de Freguesia de Moscavide 
e Portela promoveu a realização de um 
conjunto de Mercados de Natal em 
diversos espaços da Freguesia e que 
teve por objetivo uma nova forma de 

olhar a quadra.
Integrando-se no Natal com Vida 2017, 
esta organização resultou num grande 
sucesso e traduziu uma forma diferen-
te e mais abrangente de olhar a quadra 
natalícia no contexto da Freguesia.

Integrando-se no “Natal com Vida”, 
organização da Junta de Freguesia 
de Moscavide e Portela que animou a 
Freguesia durante o mês de dezembro, 
este evento foi uma oportunidade para 
as crianças desfrutarem de bons momen-
tos lúdicos, com grande animação, natu-

rais da quadra natalícia e do imaginário 
infantil. Continuaremos a ver nos jovens 
o elenco fundamental de uma comuni-
dade envolvida com um futuro cada vez 
mais brilhante e confiamos na energia 
das crianças para nos guiarem até ao 
universo encantado do Natal.

Inspirado no filme “O Feiticeiro de Oz” 
de 1939 e com realização de Victor 
Flemming, o espetáculo propôs uma via-
gem efabulada ao mundo da imagina-
ção em que as personagens convivem 
com histórias fantásticas e aventuras 
inesquecíveis.
Este espetáculo que contou com o apoio 
da Junta de Freguesia de Moscavide e 
Portela, foi assim mais um momento 
em que fregueses de todas as idades 

puderam contactar com a cultura nas 
suas mais diversas formas de expressão, 
contribuindo para uma quadra natalícia 
cheia de magia e encanto.
O Clube de Palco é um parceiro da Junta 
de Freguesia que desenvolve uma ati-
vidade ligada às artes de palco e com 
quem esta Junta promoverá muitas 
outras ações relacionadas com a expres-
são dramática para adultos e crianças.

Para a 14ª caminhada dos Moradores da Portela e Moscavide, reali-
zada no passado dia 11 de novembro, escolhemos a Reserva Natural 
do Estuário do Sado e o Moinho de Maré da Mourica.

Realizou-se no passado dia 2 de dezembro, no Jardim Almeida Garrett 
na Portela o espetáculo “A Magia de Natal” que contou com a presença 
do Banana e do Panda.

Inserindo-se nas comemorações da quadra natalícia e na programação 
do Natal Com Vida, o Clube de Palco levou à cena no passado dia … o 
espetáculo, “À procura de OZ”.

Caminhada dos Moradores 
da Portela e Moscavide

Mercado de Natal 

Espetáculo 
“A Magia do Natal”

Espetáculo 
“À Procura de OZ”
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A Junta de Freguesia de Moscavide 
e Portela associou-se à organização 
através de apoios vários, consideran-
do ser este tipo de eventos um sinal 
claro da importância que a cultura 
tem e terá no atual mandato.
O fomento da cultura, especialmen-
te através do apoio a grupos e asso-
ciações fundados na Freguesia, é o 
ponto de partida para uma oferta 
cultural diversificada, que estimula 
a participação dos cidadãos e se 

insere numa visão de inclusão social.
O executivo da Junta de Freguesia 
esteve presente e demonstrou total 
abertura para continuar a cola-
borar com os organizadores para 
eventos futuros, criando condições 
para que Moscavide e Portela seja 
uma Freguesia em que a música 
coral encontre os apoios e o estí-
mulo necessário para o crescimento 
enquanto forma de expressão cultu-
ral de referência.

No dia 7 de dezembro, realizou-se na Igreja de Moscavide um 
concerto de música coral alusivo ao dia de Reis. Num espetácu-
lo organizado pela “CANTICORUM”, Associação de Amadores de 
Música e que contou com a participação dos grupos corais da 
Portela e grupo coral “Stravaganzza”, foi possível assistir à inter-
pretação de peças musicais relativas à quadra e época natalícia, 
num concerto em que os grupos corais presentes demonstra-
ram o virtuosismo musical dos intérpretes. 

Concerto dos Reis
cultura e Eventos

Um espetáculo multimédia que cru-
zou com arte, engenho e muita comé-
dia à mistura, várias formas de comu-
nicação tendo como ponto de partida 
rir e fazer rir.
Um espetáculo diferente que se apoia 
numa grande interação entre artistas 
no palco e espetadores na plateia, 
trazendo para a primeira fila da ani-
mação a capacidade de a partir de 
uma história de vídeo, se estimular a 
imaginação.

Uma organização da Junta de 
Freguesia de Moscavide e Portela que 
tem como objetivo do mandato voltar 
a colocar a cultura no topo da agenda, 
permitindo e enquadrando várias for-
mas de expressão artística, apoiando 
novos grupos e estimulando a criação 
enquanto forma de marca social de 
um território feito de muitas perspeti-
vas, gostos e pessoas, numa comuni-
dade envolvida e criativa.

Partindo de uma ideia original em que os espetadores são con-
vidados a escolher o vídeo dando lugar a um improviso sobre a 
história do mesmo em direto, Hugo Rosa e Improvio Armandi, 
levaram à cena no Centro Cultural de Moscavide o espetáculo 
“Improviral”.

Espetáculo de Comédia 
de Improviso “Improviral”

cultura e Eventos

cultura e Eventos

Com o objetivo de dinamizar o comércio local, a Junta de Freguesia de Moscavide 
e Portela organizou o concurso de montras de Natal 2017, sendo importante 
na visão que queremos implementar para a Freguesia, com uma comunidade e 
comércio envolvidos e comprometidos com o espaço e vivência comuns.

classificação final:

1º lugar - Participante: Montra Nº 6 / Rodrigues & Companhia, Lda 
Avenida de Moscavide 64 A

2º lugar - Participante: Montra Nº 3 / Retrosaria Botónia
Rua Artur Ferreira da Silva Loja 32

3º lugar - Participante: Montra Nº 8  / A Vidreira e Moscavide de Lurdes & Vicente, Lda 
Avenida de Moscavide 33 A

Realizou-se no dia 22 de fevereiro, na Sala Multiusos do Centro 
Cultural de Moscavide, a Cerimónia de Entrega de Prémios do 
Concurso de Montras de Natal 2017, promovido e organizado pela 
Junta de Freguesia de Moscavide e Portela.

Concurso Montras de Natal 
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O Mercado D’Aqui insere-se numa estratégia em que pretendemos aumentar a oferta de eventos dedicados à 
compra e venda de artigos que permitam dinamizar o designado comércio de rua. Esta ação, visa assim trazer 
novos consumidores às ruas da Freguesia, cimentando hábitos de fruição que contribuam para elevar o potencial 
de negócio de todos.
A Junta de Freguesia continuará a trabalhar com os comerciantes e empresários da Freguesia no sentido de ino-
var nos eventos e ações propostas, sempre no objetivo de contribuir para a geração de valor nos negócios locais 
e garanta novos hábitos de compra, não só nos residentes, mas também em não residentes que desta forma nos 
visitem.

A dinamização do comércio local, seja o comércio tradicional seja através de eventos dedicados 
a atividades de trocas comerciais alternativas com mercados específicos, é um dos compromis-
sos do executivo da Junta de Freguesia.

Mercado d´Aqui
cultura e Eventos

O Carnaval é um momento de diver-
timento e folia tão do agrado das 
nossas gentes, porém pode ser tam-
bém um momento em que a comu-
nidade se envolve com especial 
atenção às crianças que, através da 
criação de máscaras e fatos, tomam 
contacto com os trabalhos manuais 
e ganham assim novas competên-
cias de expressão artística.
Esse foi o mote para o desfile deste 
ano que, com o apoio da Junta de 
Freguesia de Moscavide e Portela, 
junto das mais de 900 crianças e 
jovens dos estabelecimentos de 
ensino da Freguesia, o que demons-
tra que temos de facto uma comu-
nidade educativa de grande valor 
e que continuaremos a apoiar com 
grande empenho.
A criatividade, o engenho mas 
acima de tudo a alegria andaram 
assim à solta pelas ruas da Freguesia, 
demonstrando que temos jovens 
artistas de grande potencial que 
devemos estimular e promover.
Este desfile contou também com 
o apoio inexcedível das forças de 
segurança e dos colaboradores da 
Junta de Freguesia, esforço esse 
sem o qual seria impossível organi-
zar este evento.

Desfile de Carnaval 
Carnaval nas Ruas 2018

cultura e Eventos

Os grupos corais e de cantares são uma 
forma de expressão cultural cada vez 
mais presente na nossa Freguesia e que 
a Junta apoia de forma decidida. 

Foi um privilégio acolhermos no passado dia 
23 de março, no Centro Cultural de Moscavide 
o Encontro de Grupos de Cantares – Cantar o 
Alentejo que contou com a presença do Grupo 
Coral da CURPIM, Grupo Coral da Liga dos ami-
gos da Mina de São Domingos, de Sacavém; 
O Grupo Coral Feminino “Estrelas Alentejanas”, 
da Damaia; O Grupo de Cantares Tradicionais 
“Água Doce”, de Odivelas e o Grupo de cante 
Alentejano da Academia Sénior de Sta. Iria de 
Azoia, S. João da Talha e Bobadela.
Foi um dia diferente de partilha de experiências 
e acima de tudo de partilha artística destes 
grandes cantores que mantém vivas as nossas 
tradições.

Encontro 
de Cantares do 
Alentejo

cultura e Eventos
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Festa do Chocolate e Doçaria de Moscavide - 1ª Edição

Pela quantidade de stands e 
banquinhas de venda, pode 
dizer-se que “choveu chocola-
te” na Freguesia de Moscavide 
e Portela entre 9 e 14 de feverei-
ro último. Numa organização da 
Junta de Freguesia de Moscavide 
e Portela, durante uma semana 
os fregueses e visitantes, pude-
ram deliciar-se com iguarias de 
chocolate e outros doces num 

evento que contou com a pre-
sença de dezenas de vendedo-
res e milhares de visitantes. Este 
sucesso fica a dever-se ao gosto 
que temos por esta forma de 
arte que é a doçaria e pela pos-
sibilidade de experimentarmos 
sabores diferentes. Do chocola-
te simples, negro e branco, à 
confeitaria conventual passando 
pela ginjinha, as fontes e casca-

tas de chocolate até a sessões 
explicativas de como se prepa-
ra este nosso tão querido doce, 
foram inúmeras as ofertas (e ten-
tações) que estiveram presentes 
no Jardim Público de Moscavide.
O sucesso, faz-nos pensar em 
mais edições e na possibilidade 
de alargar a oferta, sempre com 
o contributo de animações espe-
ciais que ajudaram a passar o frio 

do Inverno e nos aqueceram o 
espírito e a alma.
A Junta de Freguesia vê nestes 
eventos uma oportunidade de 
convidar as pessoas a sair à rua, 
desfrutar do espaço público e 
converter o território num espa-
ço dinâmico, com oferta de ati-
vidades variadas que construam 
de facto uma freguesia com vida 
e voltada para o futuro.
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Com origens no Minho, o Cavaquinho é um 
instrumento de cordas característico do 
folclore português e que faz as delícias dos 
seus ouvintes. Viajado por todo o mundo, o 
cavaquinho teve alterações e transforma-
ções que estão na base de um conjunto de 
outros instrumentos espalhados pelos “4 
cantos” do mundo.
Desta vez, o cavaquinho veio até à nossa 
Freguesia numa apresentação do grupo de 
cavaquinhos “Os Lírios”.

Num desempenho que evocou temas 
populares e característicos do virtuosismo 
e sonoridade do instrumento, este concerto 
permitiu um momento bem passado em 
que a música e o convívio entre instrumen-
tistas e audiência estiveram na base do 
evento.
Uma organização da Junta de Freguesia de 
Moscavide e Portela, promovendo a cultura 
e colocando as pessoas em primeiro lugar.

Os Cavaquinhos em Concerto 
cultura e Eventos

Os CANTICORUM, Grupo Coral da Portela têm vindo, ao 
longo do seu tempo de vida, a demonstrar uma grande 
capacidade de  promover eventos de grande qualidade. 
Desta vez o espaço escolhido foi a Igreja do Cristo-Rei, 
local de acústica refinada e que permitiu um espetáculo 
fantástico.
Com a presença do Coro do Carmo de Beja e Grupo Coral 
da Portela, este concerto permitiu aos espectadores des-
frutar de momentos de grande beleza, conquistando os 
audiofilos mais exigentes. Este espetáculo contou com 
o apoio da Junta de Freguesia de Moscavide e Portela, 
comprometida com uma nova agenda cultural para a fre-
guesia que, partindo das associações locais, possam pro-
mover o território e criar condições para o intercâmbio e 
partilha com outras associações, diversificando a oferta e 
estimulando a criação artística como forma de geração de 
valor para o território.

CANTICORUM na 
Igreja do Cristo-Rei 

cultura e Eventos
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O Centro Cultural de Moscavide recebeu no passado dia 17 de dezem-
bro o Clube de Palco em mais um concerto que fez as delícias dos 
espetadores pelo repertório apresentado. Subordinado ao tema da 
amizade, o Clube de Palco teve convidados especiais que abrilhanta-
ram a atuação. A presença dos alunos do 4º ano, das turmas A, B e C 
e 3º ano da Escola AB1/JI da Portela, permitiu um colorido especial à 
actuação que nos levou a acreditar que de facto ter um amigo é um 
dom.
A Junta de Freguesia de Moscavide e Portela associou-se a este evento 
no quadro do apoio às atividades culturais e associações da freguesia, 
entendendo a musica como uma forma de expressão artística de 
grande relevância.
Promover a cultura e envolver a comunidade numa programação cul-
tural diversificada que estimule a participação é um princípio de base 
que o Executivo da Junta de Freguesia quer prosseguir na sua linha 
de atuação, sempre tendo por base a produção artística concretizada 
pelos grupos e associações da Freguesia, colocando sempre as pes-
soas em primeiro lugar.

“Um amigo é um dom”, 
em concerto
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