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PROXIMIDADE

PRESIDÊNCIA ABERTA DO

MANDATO AUTARQUICO

Moscavide e Portela têm várias característi-
cas 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. É esta 
a nossa forma de trabalhar e gerir a nossa 
Freguesia. 
Cumprindo com os compromissos eleito-

rais tem vindo a realizar-se mensalmente a 
Presidência Aberta do Mandato Autárquico. 
Já no ano de 2019, a 16 de janeiro realizou-se 
a nona presidência que decorreu na Portela, 
a 8 de fevereiro, a décima, que decorreu em 
Moscavide, a 22 de fevereiro, a décima 
primeira teve em conta os equipamentos 
sociais da freguesia, e já no passado 7 de 
março, durante a décima segunda foram 
analisados os equipamentos desportivos.

Dignificação do Trabalho

Integração de funcionários
Aproveitando as condições permitidas pelo actual governo da República foram 
integrados de forma plena nos quadros da junta os funcionários que reuniam 
condições para o estabelecimento efetivo do vínculo laboral. 

A criação de condições para que os 
trabalhadores da Junta de Freguesia 
desenvolvam o seu trabalho da 
melhor forma passa por gerar 
relações laborais estáveis, permitin-
do dessa forma que o relacionamen-
to entre Junta e funcionários se 
estabeleça num sólido regime de 
confiança.

A aposta da Junta de Freguesia de 
Moscavide e Portela na valorização 
dos recursos humanos é uma 
realidade e continuaremos a apos-
tar nessa estratégia de forma conse-
quente e responsável assegurando 
a sustentabilidade dos serviços para 
o futuro.

Aproveitando as condições dadas 
pelo atual governo da República, 
através do processo especial de 
regularização de vínculos à função 
pública, decidimos adotar todos os 
procedimentos necessários para 
que os funcionários em situação de 
precariedade e que cumprissem os 
requisitos necessários, integrassem 
de forma plena o quadro da Junta 
de Freguesia. Assim, no dia 30 de 
abril, foram assinados os últimos 7 
contratos com estes funcionários, 
cumprindo assim os compro- 

missos com eles estabelecidos. 
Por outro lado, sendo a educação 

uma aposta central do executivo da 
Junta de Freguesia, iniciámos o 
processo de assinatura de contratos 
que permitirá a consolidação da 
mobilidade intercategorias das 
nossas educadoras de infância que 
prestam serviço na Creche e Jardim 
de Infância da Junta de Freguesia.

Mais do que justo, porque visa 
consagrar direitos, esta medida é um 
elemento motivador de funcionários 
e funcionárias que prestam um 
serviço essencial na nossa comuni-
dade.

Acreditamos que as equipas 
estáveis e sólidas são o primeiro 
passo para colocar as pessoas em 
primeiro lugar, e queremos continuar 
a contar com todos para que o reco- 
nhecido serviço de excelência neste 
domínio continue a distinguir a Fre- 
guesia de Moscavide e Portela e seja 
para além de um motivo de orgulho, 
uma demonstração que os serviços 
públicos podem ser de qualidade 
excepcional e acessíveis a todos.

Visita aos Parques Infantis
30 Janeiro 2019

zona norte da portela
27 Março 2019

Um Compromisso com a Mudança!

Rua a Rua | Pessoa a Pessoa
Numa comunidade alar- 

gada, escutar todas as 
sensibilidades é o caminho 
para o sucesso. A cidadania 
participativa da nossa 
Freguesia, é isto, reunir 
com todos, no "local" - seja 
na rua ou nas escadas de 
um prédio. 

No seguimento desta 
política de proximidade, no 
dia 30 de janeiro, o Exmo. 
Sr. Presidente da União de 
Freguesias de Moscavide e 
Portela, acompanhado 
pelo Exmo. Sr. Presidente 
da Assembleia Municipal 
de Loures, e dos Exmos. Srs. 
Deputados Municipais da 
Comissão de Educação, 
Juventude, Cultura e 
Desporto, visitou os 
Parques Infantis existentes 
no espaço público e os 
equipamentos educativos 
da Freguesia de Moscavide 
e Portela

Foram levantadas um 
conjunto de preocupações 
da competência da Câmara 
Municipal de Loures, relati-

vamente ao estado de 
degradação de alguns 
parques infantis, colocan-
do em risco e em perigo, as 
crianças na sua utilização. 

A convite de alguns 
cidadãos residentes na 
Zona Norte da Portela, 
esteve também, no dia 27 
de março, acompanhado 
pelo Exmo. Sr. Secretário 
do Executivo da Junta de 
Freguesia, presente numa 
reunião informal, em que 
se trocaram impressões e 
informações sobre a desig-
nada Unidade de Execução 
da Portela Norte.

Estes residentes tiveram 
conhecimento que este 
projeto foi colocado pela 
Câmara Municipal de 
Loures em consulta públi-
ca, contudo, pretendiam  
esclarecimentos sobre o 
projeto em questão. Nesse 
sentido, respondeu-se com 
a informação disponível às 
questões colocadas pelos 
residentes.

Finalmente, e também a 

convite, neste caso pelas 
administrações dos con- 
domínios das torres 1, 2, 3 e 
4 da Praceta Almirante Reis 
da Portela, esteve no dia 1 
de abril, acompanhado 
pelo Exmo. Sr. Secretário 
do Executivo da Junta de 
Freguesia, presente numa 
reunião informal, em que 
se trocaram impressões e 
informações sobre as 
necessidades existentes 
neste espaço.

A Junta de Freguesia de 
Moscavide e Portela reiter-
ou que estará atenta e 
permanentemente ativa 
sempre que se demonstre 
fundamental introduzir 
correções ou alterações à 
proposta para que a 
mesma possa, de facto, ser 
uma mais valia para a 
freguesia.  

Torres Praceta almirante reis
1 Abril 2019



Um Compromisso com a Mudança!

Protocolos
Reconhecer a intervenção e a participação ativa das diversas 

associações que desenvolvem o seu trabalho na freguesia é 
uma das estratégias defendidas e promovidas pela União de 
Freguesias de Moscavide e Portela. 

Com o intuito de estreitar relações e estabelecer uma forma 
de cooperação mais duradoura e formal com determinadas 
associações e coletividades que desenvolvam a sua atividade 
na circunscrição territorial da freguesia, têm vindo a ser 
elaborados protocolos de colaboração. Trata-se de um passo 
fundamental para a estabilização das relações entre a Junta e 
as coletividades da Freguesia considerando que vem regular 
formas de relação que apesar de existirem, nalguns casos há 
vários anos, não estavam estabelecidas sob o ponto de vista 
formal.

Com estes protocolos as entidades envolvidas estabelecem 
uma relação sólida, regular e para o futuro, permitindo dessa 
forma que estejam devidamente salvaguardados todos os 
aspetos de uma relação que se quer cada vez mais sustentada 
e sustentável entre todos os parceiros.

Pretende-se que as coletividades e associações da Freguesia 
encontrem na Junta um parceiro para o desenvolvimento da 
sua atividade e a garantia de equidade no tratamento, fatores 
decisivos para o aprofundamento do trabalho desenvolvido 
em prol dos cidadãos de Moscavide e Portela.

Com estes protocolos, a Junta de Freguesia consegue 
assegurar mais um conjunto de respostas à população. Este é 
um compromisso com a inovação do papel das autarquias na 
vida dos cidadãos. Observar as carências e trabalhar para dar 
respostas concretas e eficazes, que envolvam e apoiem a 
comunidade.

A cada dia a obra vai crescendo, os compromissos vão-se 
cumprindo e a qualidade da nossa Freguesia melhorando.

Vamos Juntos. Primeiro as Pessoas!

Já neste ano de 2019 a Junta de Freguesia de Moscavide e 
Portela celebrou protocolos:

No dia 4 de janeiro de 2019, com a Associação de Dança 
de Moscavide, para regularizar e formalizar a utilização de 
um espaço dedicado às atividades desta organização.

No dia 4 de janeiro de 2019, com a Associação de Jovens 
de Moscavide, para regularizar e formalizar a utilização de 
um espaço dedicado às atividades desta organização.

No dia 4 de janeiro de 2019, com a Associação Empresari-
al de Comércio e Serviços dos Concelhos de Loures e Odive-
las, para regularizar e formalizar a utilização de um espaço 
localizado no Mercado de Moscavide, dedicado às atividades 
desta organização. 

No dia 7 de janeiro de 2019, conjuntamente com a Asso-
ciação Mão Fraterna um protocolo que visa a implementação 
de aulas de informática para os seniores, workshops diversos 
(nutricionismo, economia, gestão, entre outros temas) no 
âmbito do projeto “ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL” da 
Junta de Freguesia, assim como o preenchimento do IRS à 
população e no âmbito da educação a realização de palestras 
e workshops aos alunos do secundário. 

No dia 7 de janeiro de 2019, com o Clube Desportivo dos 
Olivais e Moscavide, para regularizar e formalizar a utilização 
de um espaço dedicado às atividades desta organização. 

No dia 8 de janeiro de 2019, com a Associação Vénias e 
Aplausos, Associação Cultural de Artes de Palco – Clube do 
Palco, para  regularizar e formalizar a utilização de um espaço 
dedicado às atividades desta organização, assim como na 
implementação de atividades de expressão artística nas Ativi-
dades Extra Curriculares das Escolas Básicas da Freguesia. 

No dia 2 de abril de 2019, com a Ordem dos Cidadãos, um 
protocolo que visa formalizar a utilização de um espaço dedi-
cado às atividades desta organização.
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O CIRCO DE jOGOS
O tempo lúdico deve ter o seu espaço e a sua relevância 

numa comunidade empenhada no futuro, porque ele é 
garantia e reflexo de qualidade de vida, o que é para a Junta 
uma prioridade de atuação. 

O Circo de Jogos visita regularmente o CAF (Complemen-
to de Apoio à Família) da Junta de Freguesia de Moscavide e 
Portela, permitindo aos meninos e meninas do CAF tomar 
contacto com vários jogos de tabuleiro modernos que, para 
além de gerarem muita diversão e animação, desenvolvem 
capacidades cognitivas e competências pessoais e sociais 
indispensáveis  que farão a diferença no seu futuro.

As visitas também se fazem ao Centro de Dia Social e 
Comunitário da Junta de Freguesia de Moscavide e Portela, 
para a realização das mesmas atividades, porque para além 
da vertente lúdica, os jogos são veículo de Sociabilização e 
de Estimulação Sensorial e Cognitiva! E nunca é tarde 
demais para experimentar e confirmar os seus benefícios!

Circo de jogos
CAF - Complemento de Apoio à Família

Circo de jogos
Centro de Dia Social e Comunitário da Junta de Freguesia 
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A Junta de Freguesia de Moscavide 
e Portela tem vindo a  disponibilizar 
às pessoas um conjunto de serviços 
que respondem a problemas muito 
concretos especialmente sentidos 
por segmentos da população com 
maior fragilidade económica, social 
ou física.

De forma totalmente individualiza-
da, gratuita e confidencial, o GIS – 
Gabinete de Intervenção Social 
permitirá o acesso ao Banco de 
Ajudas Técnicas, para pessoas com 
incapacidade e/ou idosos, incluindo 
as suas famílias ou cuidadores.

Ainda no âmbito da promoção da 
saúde e em parceria com o Espaço de 
Saúde e Bem Estar da Junta de Freg-
uesia, teremos disponíveis respostas 
ao nível da Psicologia, Estimulação 
Cognitiva, Enfermagem, entre outras, 
com uma tarifa social ajustada à 
realidade dos utentes.

Também ao nível da ajuda ou apoio 
alimentar, o GIS conjuntamente com 
a Loja Social, terá uma resposta 
adequada a cada uma das situações 
diagnosticadas.

O GIS disponibilizará, ainda ajuda 
vocacionada para a obtenção de

competências sociais que permi- 
tirão uma adequada aptidão na 
procura ativa de trabalho e aumen-
tará o nível  de participação social 
dos nossos utentes, através de 
formações e workshops.

Esta é mais uma das respostas que 
entendemos necessárias e com 
preocupações sociais objetivas.

GIS - Gabinete de IntervençÃO SOCIAL

RECOLHA DE MONOS

A Junta de Freguesia implementou um serviço específico de recolha de 
monos ao domicílio que certamente permitirá uma resposta concreta às 
pessoas que dela careçam e definiu dias específicos para a recolha de monos 
no espaço público.

Gabinete de Apoio ao

Arrendamento
Consciente da necessidade dos cidadãos obterem 

informação de forma clara, real e direta sobre a 
forma como podem defender os seus direitos, quais 
os canais que devem utilizar e quais as instituições 
que os podem ajudar relativamente ao mercado de 
arrendamento, a junta de freguesia criou o Gabinete 
de Apoio ao Arrendamento da autarquia que terá 
como objetivos:

1. Permitir um contacto direto com os cidadãos 
alvo de pressão ou assédio imobiliário em ordem ao 
despejo ou venda do imóvel que ocupam, inventari-
ando as situações e permitindo uma centralização 
de informação atualmente dispersa e sem 
tratamento eficiente;

2. Garantir aos cidadãos uma informação e 
orientação clara e independente sobre os seus 
direitos, formas de os defender e estruturas públicas 
com a responsabilidade de atendimento às diversas 
situações, com o devido encaminhamento para os 
serviços sociais ou jurídicos, especialmente quando 
em causa estejam ações juridicamente passíveis de 
oposição ou moralmente condenáveis;

3. Lançar e promover parcerias estratégicas com os 
diversos atores, na lógica da promoção de propos-
tas tecnicamente viáveis para a consolidação de um 
mercado mais saudável e equilibrado.

Têm acesso a este serviço, todos os cidadãos 
residentes na Freguesia de Moscavide e Portela, 
sejam arrendatários ou senhorios, ou titulares de 
habitações na área da freguesia, em que haja o risco 
de assédio por parte de operadores do mercado.

Um projeto que sublinha 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.

BANCO DE AJUDAS TÉCNICAS

Foi revitalizado o  Banco de Ajudas 
Técnicas, uma resposta social específi-
ca e facilitadora da vida diária da 
pessoa idosa e/ou portadora de 
incapacidade motora, assim como das 
suas famílias, disponível na Junta de 
Freguesia. 

Se precisar de cadeira de rodas, cama 
articulada, andarilhos, canadianas ou 
outros artigos. Contacte!

De modo a conseguirmos ajudar mais 
e melhor, aproveitamos para lançar um 
apelo à comunidade, para doação à 
Junta de Freguesia de Moscavide e 
Portela, de todo o tipo de produtos de 
apoio, cuja utilização tenha deixado de 
ser necessária. Certamente servirá de 
muito a quem deles beneficiar. Faça a 
sua doação! 
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Moscavide e Portela possuem hoje 
uma população a necessitar de mais 
cuidados de saúde, mas também de 
cuidados de saúde diferentes e com-
plementares.

Foi a olhar para essa margem de 
população que desenvolvemos o 
projeto de instalação de um espaço 
de saúde e bem-estar. Um espaço 
com oferta de cuidados de saúde e 
bem-estar diversificado – em com-
plemento ao Serviço Nacional de 
Saúde – que se constituí como um 
verdadeiro apoio aos cidadãos.

Também a lavandaria “Social e 
Reformado” permite colmatar as 
dificuldades da nossa comunidade e 
coloca ao dispor dos utilizadores um 
serviço de lavagem, secagem e engo-
magem. 

Informe-se junto dos serviços da 
Junta de Freguesia.

PEAS

Programa de Envelhecimento Activo Saudável
Olhar para as necessidades das 

pessoas e encontrar soluções eficazes, 
com novas respostas e novos serviços. 
Colocar as pessoas em primeiro lugar é 
escutar as suas necessidades e imple-
mentar as respostas.

O PEAS (Programa de Envelhecimento 
Ativo e Saudável), está consolidado 
como um dos serviços prestados pela 
freguesia à comunidade sénior.

Com o objetivo de promover a inclusão 
social, o convívio, o espaço e o tempo de 
lazer, são várias as atividades que a Junta 
de freguesia tem vindo a desenvolver 
com e para a população sénior da 
freguesia. 

Entre elas podemos destacar das que 
se realizam semanalmente, a ginástica 
sénior, na Casa da Cultura, quartas-feiras 
às 10h; o grupo de cavaquinhos “Os 
Lírios de Moscavide e Portela”, com 
ensaios às terças-feiras entre as 10h e as 
11h sob a alçada do prof. Pedro Santos; 
as Danças 100 Idade. Aos domingos 
entre as 10 e as 11h, na Casa da Cultura 
José Afonso – Moscavide, há aula de 
Tai-Chi. 

Mas para além destas atividades sema-
nais, já neste de ano de 2019 foram 
realizadas no âmbito do programa 
PASSEIOS SÉNIOR, as visitas à Estufa Fria 
de Lisboa, nos dias 29 e 30 de janeiro, 
Mosteiro de Alcobaça, no dia 20 de 
fevereiro, Centro da Ciência e do Café, no 
dia 22 de março com a participação de 
150 seniores; e ainda a visita à Fundação 
e Museu Ferroviário Nacional – Entronca-
mento, no dia 30 de abril.

No passado mês de março decorreu 
ainda, a Atuação do Grupo Teatro Musi-
cal com a peça "Deixem Cantar o 
Coração" no Centro de Dia Social e 
Comunitário, o qual criou um ambiente 
musical muito agradável entre todos os 
presentes.

Atividades Semanais do PEAS: 

Cavaquinhos, Inglês, Costura Criativa e Artesanato, Pintura e Cerâmica, Mind-

fulness, Teatro Musical, Danças 100 Idades, Ginástica: exercícios para a Refor-

ma Ativa, Passeios Sénior e muitos outros. 

PEAS
Teatro Musical “Deixem Cantar o Coração”

PEAS
Ginástica Sénior

PEAS
Cavaquinhos “Lírios Moscavide e Portela”

PEAS
Danças 100 Idade
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Prometido - FEITO

lombas redutoras de velocidade
Avenida das Escolas

Poda de árvores
Espaço Público

colocação de Flores
Espaço Público

LUMINÁRIAS LED
Jardim Almeida Garrett

escoamento de águas Pluviais
Zona Envolvente à Ass. Moradores Portela

Combate  à vegetação infestante
Espaço Público

Sinalização Horizontal
Centro Comercial da Portela

sinalização horizontal - bus
Rua Francisco Marques Beato

requaliFIcação de zona pedonal
Jardim Almeida Garrett
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Uma freguesia dinâmica e em movimento!

Hotel da Portela
Lançada primeira pedra de novo hotel 

na Portela.
A 8 de janeiro foi lançada a primeira 

pedra daquela que será a segunda 
unidade hoteleira do Grupo B&B Hotels 
em Portugal, que irá ocupar as anteri-
ores instalações industriais, localizadas 
na Portela.

A nova unidade hoteleira da cadeia 
francesa B&B Hotels, a primeira de raiz a 

ser construída em Portugal, apre-
senta-se como um Bed and Breakfast de 
três estrelas, com capacidade para 188 
quartos.

Este é um projeto com um valor de 
obra de 7,8 milhões de euros, o que 
representa um investimento global de 
15 milhões de euros. 

O Grupo Casais será a empresa 
responsável pela construção desta 

unidade hoteleira, cujo projeto conta 
com a assinatura do arquiteto Fernando 
Rocha, da URBIS, e uma previsão de 16 
meses para a sua execução.

A B&B Hotels é uma cadeia de hotéis 
que nasceu na Bretanha, em França, em 
1990. Desde então, abriu hotéis na 
Alemanha, Itália, Marrocos, Polónia e 
Portugal, e tem cerca de 500 hotéis em 
toda a Europa.

local  do futuro hotel na portela
8 Janeiro 2019

Uma freguesia dinâmica e em movimento!

Estacionamento Subterrâneo e Mercado
dade, mobilizando a área onde hoje se 

situa o mercado de Moscavide, sendo o 
actual substituído por outro mais moder-
no e funcional.

Este projecto visa mitigar o problema 
do estacionamento, agravado pela inter-
venção na Avenida de Moscavide, mas 
também dar ao Mercado uma nova vida, 
tornando-o um equipamento mo- derno 
e capaz de responder às novas exigên-
cias.

Todavia, enquanto a obra não é concre-
tizada, e no âmbito da estratégia imple- 
mentada para a manutenção e 
conservação do edifício do Mercado, a 
Junta de Freguesia tem vindo a proce- 
der a reparações nesta infraestrutura, 
todas as segundas-feiras, dia em que o 
edifício está encerrado ao público. 

É necessário, no entender da Junta de 
Freguesia, recuperar da ausência 
manutenção dos últimos anos.

A Junta de Freguesia de Moscavide e 
Portela assumiu como prioritário, desde 
a entrada em funções deste executivo, 
encontrar uma solução para reduzir o 
impacto negativo de um dos principais 
problemas na Vila de Moscavide: o esta- 
cionamento.

A falta de estacionamento é um dos 
principais obstáculos à promoção da 
qualidade de vida dos residentes da 
freguesia, repercutindo-se do ponto de 
vista económico, ambiental e social pela 
perda de valor do território em função de 
uma situação caótica.

Foi concretizando uma postura proati-
va e dinâmica que propusemos à Câmara 
Municipal, um projeto em que se criari-
am mais de 300 lugares de estaciona-
mento.

Durante a presidência aberta de 5 e 6 
de abril, realizada em Moscavide pela 
Câmara Municipal de Loures, houve 
confirmação de que foram aceites as 
propostas da Junta de Freguesia para a 
concretização de um novo parque de 
estacionamento com grande capaci 

Mercado Moscavide
Local do Futuro Estacionamento e Mercado

Mercado Moscavide
Obras de Manutenção/Reparação do Mercado
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Prometido - FEITO

requalifIcação de passeio
Rua Salvador Allende - Rua Sacadura Cabral

remoção de quiosque
Estação de Moscavide

abertura de zona de estadia
Jardim Público de Moscavide

plantação de árvores
Espaço Público

remoção de cepos
Espaço Público

lavagem de contentores
Espaço Público

escoamento de águas pluviais
Rua Luís de Camões - Rua dos Escritores

passeio e estacionamento
Rua Prof. António L. P. Sousa Franco

colocação de pilaretes
Jardim do Cristo Rei
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Natal Com Vida!

Pequenos Reis 
Cantores

Realizou-se, no dia 8 de janeiro, na 
Igreja do Cristo Rei da Portela, o espe-
táculo “Pequenos Reis Cantores” no 
âmbito do Dia dos Reis, inserido no 
programa Natal Com Vida da Freguesia 
de Moscavide e Portela.  

Este espetáculo contou com a 
presença das crianças do Jardins de 
Infância da Junta de Freguesia, da 
CREVIDE, Escola Quinta da Alegria e 
Escola EB1/JI da Portela.  

Pequenos Reis Cantores
Igreja do Cristo Rei - 8 janeiro

Entrega de Prémios

Montras de Natal 
Realizou-se no dia 5 de fevereiro, na Sala 

Multiusos do Centro Cultural de Moscavide, 
a Cerimónia de Entrega de Prémios do 
Concurso de Montras de Natal 2018, 
promovido e organizado pela Junta de 
Freguesia de Moscavide e Portela.

1º Lugar - Tricots Brancal;
2º Lugar - Retrosaria Botónia;
3º Lugar - X-Eco Diagnóstico Médico, lda;

Concurso Montras de Natal
Centro Cultural de Moscavide - 5 de fevereiro

Desfile pelas Ruas da Vila

Carnaval 2019
Realizou-se no dia 28 de fevereiro o 

Desfile de Carnaval organizado pela 
Junta de Freguesia de Moscavide e Porte-
la. O tema “Ano Internacional das Línguas 
Indígenas” serviu de mote para o desfile 
deste ano, no qual participaram mais de 
1200 pessoas – crianças dos estabeleci-
mentos de educação da Freguesia e 
seniores dos centros de dia da Freguesia.

Criatividade e festa no Desfile de 
Carnaval de crianças e seniores. O cortejo 
começou com a concentração das esco-
las e centros de dia no Jardim Público de 
Moscavide, ao início da tarde e percorreu 
as ruas de Moscavide. 

Foi mais um grande momento festivo 
da freguesia em que a colaboração das 
forças policiais presentes, dos funcionári-
os da junta e demais entidades partici-
pantes foi decisivo para o sucesso. 

Desf ile de Carnaval
Cortejo Alegórico pelas ruas da vila - 28 fevereiro

Desporto

28º Passeio de Ciclismo Francisco Ajú
Realizou-se no dia 24 de março, o 28.º 

passeio de cicloturismo de Moscavide, 
este este ano foi homenageado a titulo 
póstumo o “Pai” desta histórica prova, o 
eterno Francisco Ajú. 

O evento contou com a participação 
de muitos ciclistas e foi organizado pelo  
Núcleo de Cicloturismo de Moscavide e 
Junta de Freguesia de Moscavide e 
Portela.

28º pASSEIO fRANCISCO aJÚ
Cicloturismo em Moscavide

Espetáculo de Danças de Salão

Magia da Dança
Realizou-se no dia 13 de janeiro, no 

Centro Cultural de Moscavide, o espe-
táculo  “Magia da Dança”, organizado 
pela Associação de Dança de Mosca- 
vide. Um momento de verdadeira 
magia, com um auditório completa-
mente cheio e, que ficou marcado pela 
homenagem a alguém que criou todas 
as condições para que hoje esta Asso-
ciação seja um exemplo de sucesso, o 
anterior Presidente da Junta de Fregue-
sia de Moscavide, Daniel Lima.

Espetáculo Magia da Dança
Centro Cultural de Moscavide - 13 de janeiro
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Dinamização do Espaço Público

Flash Mob
Realizou-se no dia 30 de março 

um Flash Mob na Avenida de 
Moscavide, no âmbito do Progra-
ma de Dinamização do Espaço 
Público 2019 da Freguesia de 
Moscavide e Portela. O evento 
contou com a participação da 
Associação de Dança de Mosca- 
vide, e é mais uma das muitas 
actividades que a Junta de Fregue-
sia tem vindo a organizar para 
trazer animação ao espaço públi-

Flash mob
Av. de Moscavide - 30 de março

Exposição

“Desassossego”
 por Té Salvavado
Entre os dias  8 e 22 março 2019, na Sala 

Multiusos do Centro Cultural de Mosca- 
vide,  esteve exposta ao público a ex- 
posição “Desassossego” de Té Salvado, 
uma artista da Freguesia de Moscavide e 
Portela, residente na Portela. 

Mais um bom evento a marcar a agenda 
cultural.

“Desassossego” - Té Salvado
Centro Cultural de Moscavide - 8 a 22 março

Desporto - Ciclismo

21ª Milha Urbana
 A 21ª Milha Urbana de Moscavide 

aconteceu no dia 28 de abril de 2019 no 
âmbito da 35ª Corrida das Coletivi-
dades do Concelho de Loures.

Uma iniciativa organizada pelo 
Núcleo de Cicloturismo de Moscavide 
com a colaboração da Junta de Fregue-
sia de Moscavide e Portela com vista à 
promoção da actividade desportiva.

21ª Milha Urbana de Moscavide
28 Abril 2019

Comemorações

Dia Mundia da Dança
Organizadas pela Associação de Dança de 

Moscavide e em colaboração com a Junta 
de Freguesia de Moscavide e Portela, as 
celebrações do Dia Mundial da Dança ocor-
reram  no dia 27 de abril no Pavilhão 
Oriente de Moscavide. Neste dia dedicado à 
dança, foram muitas as actividades a decor-
rer com entrada livre. Para além da aula de 
de Zumba e de Danças de Salão, houve 
também lugar a espetáculos e um concurso 
de danças interescolas.

Comemorações dia mundial da dança
Pavilhão Oriente Moscavide - 27 Abril 2019
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v jornadas  da educação
Palácio Marqueses da Praia e Monforte

V Jornadas da Educação 2019

Aprendizagem, diferenciação e Inclusão 
A Junta de Freguesia de Moscavide e 

Portela, a Associação Luiz Pereira Motta e 
o Instituto Superior de Ciências Educati-
vas realizaram no passado dia 29 de 
março, no Palácio Marqueses da Praia e 
Monforte, em Loures, as V Jornadas da 
Educação, com o tema Aprendizagem, 
Diferenciação e Inclusão.

Para informar e refletir estiveram 
presentes especialistas, professores e 
técnicos, mas também os pais/encarrega-
dos de educação que, pelo seu testemu- 
nho e experiência pessoal, enriqueceram 
as jornadas. 

Em causa o recente Decreto Lei nº 
54/2018 que vem revogar o regime que 
até aqui vigo- rava pelo DL 3/2008. A 
nova legislação afasta-se da conceção de 
que é necessário categorizar para inter-
vir. Partindo de uma filosofia de inclusão, 
abrange todos os alunos e não apenas os 
que apresentam “Necessidades Educati-
vas Especiais” de caráter permanente, 
logo não se reduz às questões da 
Educação Especial. A ênfase neste aspeto 
foi transmitida pela Secretária de Estado 
Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, 
que presidiu à abertura dos trabalhos e 
fez questão de marcar a sua presença no 
evento, juntamente com os presidentes 
de cada uma das entidades organizado-
ras, a saber: Ricardo Lima (Junta de Fre-

guesia de Moscavide e Portela); Luís 
Picado (Instituto Superior de Ciências 
Educativas) e José Maria Lourenço (Asso-
ciação Luiz Pereira Motta). Em repre-
sentação da Câmara Municipal de Loures 
esteve o vereador da Educação, Gonçalo 
Caroço.

Em concordância com os princípios 
aqui defendidos, o coffee-break foi servi-
do pela escola Maria Keil que, desde 
sempre, tem privilegiado nos seus 
programas a educação inclusiva. O 
almoço decorreu nas instalações da 
ALPM, e, já durante a tarde, a palestra de 
encerramento ficou a cargo de Sónia 
Paixão (vice-presidente do IPDJ).

Como balanço final ficou patente que a 
escola deve reconhecer a mais-valia da 
diversidade dos seus alunos, encontran-
do formas de lidar com essa diferença e 
adequando os processos de ensino às 
características e necessidades de cada 
um.

Para o ano ficou a promessa de uma 
nova temática nas VI Jornadas da 
Educação, com o apoio  da Junta de Fre- 
guesia de Moscavide.

Caminhadas 2019

Caminhadas em
Évora, Mafra e Setúbal

No âmbito do programa Caminhadas 2019, a 
Junta de Freguesia de Moscavide e Portela tem 
vindo a realizar várias caminhadas em dife- 
rentes pontos do nosso país. 

Desde o início do ano, os participantes deslo-
caram-se a Évora, concretamente ao Aqueduto 
Água de Prata. A visita às Cascatas de Anço em 
Mafra, realizou-se em março, e já no mês de 
abril a iniciativa decorreu na Serra da Arrábida 
em Setúbal.

aqueduto água de Prata- évora
23 Fevereiro 2019

Serra da Arrábida - Setúbal
27 Abril 2019

Cascatas de Anços - mafra
23 Março 2019
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sessão distrital  
parlamento dos jovens

O programa Parlamento dos Jovens, aprovado 
pela Resolução n.º 42/2006, de 2 de junho, é uma 
iniciativa da Assembleia da República, dirigida aos 
jovens dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do 
ensino secundário, de escolas do ensino público, 
privado e cooperativo do Continente, das Regiões 
Autónomas e dos círculos da Europa e de Fora da 
Europa.

A Sessão Distrital de Lisboa do ensino secundário 
do Programa Parlamento dos Jovens decorreu no 
Centro Cultural de Moscavide, nos dias 26 e 27 de 
fevereiro. Esta foi subordinada ao tema a “aqueci-
mento global” e estiveram envolvidos nesta iniciati-
va cerca de 250 participantes, de várias escolas do 
distrito de Lisboa, sendo que alguns dos alunos 
eram os deputados, outros jornalistas e vários 
professores, assim como incluiu ainda represen- 
tantes da Direção-Geral dos Estabelecimentos 
Escolares (DGEstE) e da Assembleia da República.

Os trabalhos decorreram de uma forma aberta e 
com capacidade para abordar um tema que, 
dizendo respeito a todas as gerações, terá uma 
implicação direta nas vidas destes jovens. O aqueci-
mento global, enquanto parte de um fenómeno 
mais vasto a que podemos dar o nome de 
Alterações Climáticas, é um tema que entrou defini-
tivamente nas nossas agendas, seja enquanto 
cidadãos individuais, seja enquanto membros de 
comunidades mais vastas, que podem ser os nossos 
grupos de amigos, as nossas escolas, as nossas 
famílias ou o nosso bairro, a Freguesia ou o país.

Parlamento dos jovens
Sessão Distrital - Círculo Eleitoral de Lisboa

Educação

Projecto Erasmus + KA229 
Dawn of Schooll with Education 

Decorreu entre os dias 11 e 15 de Março, e visava um intercâmbio internac-
ional de estudantes e professores, com os países Suécia, Finlândia, Letónia, 
Eslovénia, Turquia, Portugal, na Escola Secundária da Portela. Entendendo 
como estruturante e fundamental a aposta na educação, a Junta de Fregue-
sia de Moscavide e Portela apoiou e colaborou com a iniciativa.  

projeto Erasmus + ka229
Escola Secundária da Portela

CANTICORUM

Concerto de Aniversário e Jantar 
No passado dia 27 de Março, festejou-se o 4.º Aniversário da Canticorum, 

num Concerto com o Grupo Coral da Portela e Escola de Música Fort´Aplau-
so, que teve lugar no Palácio da Independência, e um jantar realizado na 
Casa do Alentejo, com a presença do Sr. Vogal Tiago Batista.

A organização do evento esteve a cargo da associação aniversariante, mas 
contou, como sempre, com o apoio da Junta de Freguesia.

concerto de aniversário e jantar - Canticorum
Palácio da Independência - 27 Março 2019
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No mandato passado não se 
celebrou o 25 de Abril na nossa Fre- 
guesia, Moscavide e Portela. Este ano 
tivemos pelo segundo ano consecuti-
vo as comemorações do 25 de Abril. 
Muito obrigado a todos que parti- 
ciparam nestas comemorações, mais 
uma vez o Centro Cultural de Moscav-
ide ficou completamente cheio, 
começa a ser o normal neste manda-
to autárquico, é a prova que a Fregue-
sia voltou a estar viva e com muita 
dinâmica. 

Lembramos parte da intervenção 
do Exmo. Sr. Presidente da Junta de 
Freguesia de Moscavide e Portela, 
Ricardo Lima, no âmbito das comem-
orações do 25 de Abril:

"Anualmente somos chamados a 
celebrar o 25 de Abril e através desta 
celebração convocar as memórias 
daquele que foi o momento que nos 
devolveu a Liberdade de pensar, agir 
ou dizer. É de direitos que falamos 
quando relembramos Abril. É de 
conquistas que falamos quando 
escrevemos sobre Abril. É a Liberdade 
que temos que devemos festejar em 
Abril. Quarenta e cinco celebrações 
acabam por nos atirar para uma 
normalidade que filtra o brilho da 
conquista e esconde o que éramos 
em 24. Esse é o maior perigo de 
incluirmos as celebrações da 
revolução dos cravos numa agenda 

obrigatória que o tempo vai diluindo de signifi-
cado.

Uma parte substancial da nossa população não 
tem uma memória do 25 de Abril ou, tendo, 
acaba por ser uma ténue recordação que não traz 
para o aqui e agora, a sensação do que era a 
mordaça do então regime totalitário. 

E por isso importa responder: Sim, 
valeu a pena!

É nossa obrigação enquanto autar-
cas olhar para Abril e trazê-lo para o 
hoje. Modernizar Abril não é ter 
menos estado e mais economia, é ter 
melhor estado e melhor economia. A 
Modernidade é fazer melhor, num 
processo contínuo em que a Democ-
racia representativa e a Liberdade de 
escolha situam os direitos dos 
cidadãos ao mesmo nível que os seus 
deveres e obrigações.

Sim. Não devemos ter medo de 
quando se celebra Abril, colocar no 
mesmo parágrafo direitos e deveres, 
porque se continuamos a lutar pelos 
nossos direitos, temos o dever de os 
continuar a defender sendo mais 
justos, mais capazes, mais 
responsáveis para com a nossa identi-
dade, a nossa comunidade e o nosso 
espaço de cidadania que é a Demo- 
cracia.

Assim, 45 anos depois do 25 de 
Abril de 1974 continuamos a querer 
viver os dias que estão por vir e 
lembrar que no dia 24 não 
poderíamos dizer o que pensávamos, 
não poderíamos pensar o que 
gostaríamos de pensar e acima de 
tudo não podíamos fazer aquilo que 
temos a obrigação de realizar: a 
Liberdade!

Viva Moscavide e Portela
Viva o 25 de Abril. 

Viva Portugal"

Aniversário 45 anos 

Comemorações
25 de Abril 1974

8 Março 2019 

Comemorações do Dia
Internacional da Mulher

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

A celebração do Dia Internacional da Mulher não é uma 
efeméride comum, que nos lembra ou desperta para um 
facto. 

A Mulher não é um "facto", é um mundo. Por isso, a 
comemoração do Dia Internacional da Mulher deve ser 
um acordar para uma realidade que em toda a parte nos 
deve tornar atentos, determinados e em alerta: a Mulher 
que nos afaga o peito como mãe, que nos enriquece 
como profissional, que nos estimula como companheira, 
que nos conduz como líder na sociedade continua hoje a 
correr os riscos que a fez lutar por direitos no passado. 
Dia 08 de Março, celebra a mulher lutadora mas deve-nos 
lembrar de que a batalha pelos seus direitos continua por 
vencer.

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 conjunto, 
pela igualdade que queremos alcançar e contra as várias 
formas de discriminação. Foi assim que celebrámos e 
honrámos o dia 8 de Março.

Dia internacional da mulher
8 Março 2019
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91º Aniversário da Freguesia de Moscavide
As freguesias são a base de um sistema 

democrático que se apoia nas ambições 
dos cidadãos para evoluir. Uma freguesia 
é, por isso, e pelo papel que desem-
penha na vida das pessoas, o elemento 
essencial de um modelo de organização 
do estado.

Reconhecer a sua importância passa 
por conferir relevância a uma entidade 
que escuta as pessoas, intervém direta-
mente nos problemas quotidianos das 
pessoas e, grande parte das vezes, é a 
primeira porta em que se bate quando 
existem dificuldades.

Mais do que a dimensão, importa assim 
considerar o serviço e o papel que as 
freguesias representam na vida das 
pessoas.

A agregação das freguesias de Mosca- 
vide e Portela, não quebrou e não 
quebrará esse laço forte que se estabe-
lece entre eleitos, funcionários e colabo-
radores e todos quantos dizemos bom 
dia e conhecemos pelo nome.

A freguesia de Moscavide fez 91 anos, a 
idade suficiente para olhar em volta e 
perceber que em quase um século 
assistiu a muitas transformações. Viu 
partir e chegar muitas pessoas. Viu 
crescer e evoluir milhares de cidadãos. 
Viu acontecer história e foi testemunha 
na primeira pessoa da transformação de 
um país.

Não é uma reforma administrativa que 
lhe retirará memória. A memória colecti-
va é um património que nenhum diplo-
ma legal conseguirá apagar.

Moscavide, Freguesia onde gente boa 
lutou pela democracia e fez com que a 
democracia se estabilizasse, crescesse e 
aprofundasse, continua em cada 
momento em que pronunciamos o seu 
nome.

 Esta freguesia que alguns tentaram 
apagar celebra, este ano, 91 anos da 
mesma forma que no próximo ano 
celebrará 92 anos e continuará a perdurar 
na memória de todos quantos fizeram dela 
um pedaço de história comum. A Freguesia 
de Moscavide continuará na memória 
presente de todos quantos sabem que 
enquanto se disser o seu nome e se 
entender o seu exemplo, continuará a 
existir Moscavide. 

Assim, parabéns à freguesia de Mosca-
vide nesta data querida e que continue 
por muitos e bons anos no lugar que 
merece: no centro das nossas vidas!

Vamos Juntos. 
Primeiro as Pessoas! 

Decorreu entre os dias 14 e 17 de 
fevereiro a 2.ª Edição da Feira do Choco-
late e Doçaria de Moscavide. 

Para celebrar a ocasião a Junta de Fre- 
guesia distribuiu, no primeiro dia balões 
a todos os visitantes. 

Mas a festa fez-se também com ani- 
mações, estátua de chocolate e atuações 
musicais, no dia 15 com Orduett e no dia 
16 com Fernando ShowMan.

Nesta edição o número de visitantes 
aumentou significativamente relativa-
mente ao ano anterior. Foram dias de 
grande afluência, que comprovam o 
sucesso do evento.

A cidade não é um espaço de desco- 
nhecidos, é onde se juntam as pessoas 
num espírito que deve ser de comuni-
dade. E onde melhor, senão no espaço 
público!

14 a 17 Fevereiro 2019

Feira do chocolate  

2ª Edição da Feira do Chocolate e da doçaria de moscavide
14 a 17 Fevereiro
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  Reflectir sobre a actualidade.

 Transportes Públicos
A Mobilidade nas Cidades e nas Áreas Metropolitanas é hoje 

um tema fundamental na agenda política, e deve ser encarado 
pelos poderes públicos como prioritário e estratégico. Essa 
estratégia deve contemplar sempre a capacidade de criar 
condições para que os cidadãos vejam nos transportes 
coletivos verdadeira alternativa à utilização de viatura 
particular.

O Metropolitano, como meio de transporte pesado, ocupa 
um lugar central na definição das políticas de mobilidade e de 
transporte dos grandes centros urbanos, sendo hoje reconhe-
cido como um fator decisivo na geração de valor para os 
territórios. 

Assim, face à notícia divulgada ainda em 2018 que revela a 
intenção do governo e da Administração do Metro de Lisboa 
em concluir a designada linha circular de Lisboa, antes do 
alargamento da rede a norte, manifestamos o nosso total 
desacordo. Reagimos com pesar e repúdio à decisão tomada 
pelo governo central em preterir a extensão da rede de metro 
à Portela e a Loures, avançando primeiro com o investimento 
na linha central da capital.

Já no passado mês de abril outra notícia surgiu relativa-
mente à política de transportes: neste caso, relacionada com o 
alargamento da rede de elétricos articulados.

Apesar de animadora, porque indica o desígnio de que a 
rede de elétricos articulados (ou metro de superfície) chegue 
ao Parque das Nações, sendo, igualmente ambição que 
chegue, ao concelho de Loures, nomeadamente à Portela e a 
Sacavém, esta notícia deve ser encarada com alguma cautela, 
uma vez que manifesta apenas um conjunto de intenções que 
estão longe de responder ao que temos reivindicado e que 
entendemos como fundamental e estratégico para alcançar 
os objetivos de melhoria de qualidade de vida que preten- 
demos.

Até que as instâncias centrais possam responder efetivamente 
às nossas reivindicações nesta matéria, nós por cá, ao nível local, 
vamos continuando a trabalhar e a batalhar sempre na 
prossecução dos nossos objetivos de responder às necessidades 
reais e práticas do dia a dia da nossa população. Assim, tem sido 
nosso intento criar condições para que as pessoas possam utilizar 
o transporte público como meio principal de deslocação, e para 
isso é preciso implementar uma rede de transportes eficaz e 
eficiente. 

Fomos insistindo desde o início sobre a necessidade de 
alterações no serviço Rodinhas, persistimos e finalmente, por 
decisão de 27 de março, a Câmara de Loures reconheceu a 
validade das nossas exigências e deliberou não só a alteração dos 
atuais trajetos, como também o reforço dos meios disponíveis.

Assim, desde o mês de abril, o Rodinhas que faz o seu trajeto 
entre a Portela e Moscavide, passou a incluir no seu percurso o 
Centro de Saúde sem a necessidade de transbordo ou aquisição 
de qualquer bilhete extra.

Por outro lado, o reforço de meios foi garantido, e houve 
também a integração de mais um mini-bus no período da manhã, 
podendo assim responder à utilização por parte de jovens no seu 
percurso para as escolas da Freguesia.

Esta é uma decisão que muito nos apraz e que entendemos 
constituir uma vitória para toda a população de Moscavide e 
Portela, porém este é um caminho que ainda não está concluído. 
Mas vamos continuar sempre na procura de melhores serviços de 
transporte uma vez que sabemos da sua relevância estratégica 
como captador de investimento global e de qualidade, e como 
garante de serviços de qualidade que melhoram de facto a quali-
dade de vida da nossa comunidade.

Vamos Juntos!

Primeiro as Pessoas!

entrevista à
“Portugal em Destaque”

A “Portugal em Destaque” é uma revista de edição mensal dedicada à 
realidade do tecido empresarial português. Sem qualquer dependên-
cia de natureza ideológica ou económica, a revista define as suas 
prioridades informativas com base em critérios de relevância e 
utilidade de informação e afirma-se regida pelo rigor, isenção, honesti-
dade e idoneidade.

Na sua edição nº 35 de fevereiro de 2019 publicou um artigo 
resultante de uma entrevista ao Presidente da Junta de Freguesia de 
Moscavide e Portela, Ricardo Lima.

Começando por salientar que a União de Freguesias de Moscavide e 
Portela é composta por duas freguesias que sendo dispares, se 
complementam, acrescenta que a sua localização privilegiada e as suas 
dinâmicas de comunidade próprias são uma mais-valia e podem 
usar-se estrategicamente para tornar a freguesia novamente relevante, 
não só ao nível do município de Loures, mas também e sobretudo na 
área metropolitana de Lisboa. 

Foi o intento de trazer um novo futuro à União de Freguesias que 
norteou e deu o mote à campanha de Ricardo Lima e da sua equipa, 
sendo que um estudo recente referido na “Portugal em Destaque” 
indica que entre 67 freguesias abrangidas pelo estudo, Moscavide e 
Portela ocupam já o 5º lugar entre as melhores para se viver. E isto 
resulta também do trabalho realizado ao longo deste primeiro ano de 
mandato: um trabalho focado na promoção da freguesia, na melhoria 
da qualidade de vida da sua população, e na procura do envolvimento 
com a comunidade. 

Estabelecendo um corte com o passado, Ricardo Lima chegou 
determinado a acabar com a inércia a que a freguesia estava votada 
determinando como linhas orientadoras da sua ação os verbos agir, 
fazer construir e trabalhar. Nas palavras do próprio citadas na 
publicação, era altura de “assumir que tínhamos que fazer sem descul-
pas”, mesmo considerando a situação financeira complexa que encon-
trou aquando da tomada de posse. Não esquecendo o seu executivo e 
todos os colaboradores da junta, quis salientar a intervenção ativa e 
preponderante destes, realçando que só com o seu esforço e 
dedicação tem sido possível atingir melhores índices de produtividade 
levando naturalmente ao cumprimento de muitos dos compromissos 
eleitorais. A reorganização e modernização dos serviços administra-
tivos e operacionais veio “credibilizar os órgãos autárquicos e promo- 
ver o envolvimento das pessoas”.

O objetivo é aproximar as pessoas do centro de decisão, pois só assim 
as estamos a colocar verdadeiramente em primeiro lugar. Pretende-se 
criar o enquadramento e a estrutura necessários para que as pessoas 
se envolvam e se comprometam com a sua comunidade. Os valores 
sociais são fundamentais neste sentido, e a autarquia tem vindo a 
implementar vários projetos com esse propósito.

As questões sociais são, por isso, centrais mas não são as únicas a 
motivar a ação do executivo. É preciso promover a freguesia, as suas 
pessoas, os seus espaços. A realização de novos eventos e a restru-
turação de outros têm contribuído para consolidar a freguesia como 
centro de cultura e de educação.

O balanço é, portanto, muito positivo mas a maior gratificação tem 
sido a confirmação de que as pessoas aumentaram o seu gosto de ser, 
viver e pertencer à freguesia de Moscavide e Portela.
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