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PARLAMENTO EUROPEU

ELEIÇÕES
EUROPEIAS

MOSCAVIDE E PORTELA
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Infraestruturas

Prometido - FEITO
Fique a par de todas as ações de 
melhoramento, intervenções e  
obras nas infraestruturas e equi- 
pamentos do espaço público, 
realizadas pela Junta de Freguesia 
de Moscavide e Portela durante o 
último mês de maio.

Pág. 7

Equipamentos

Jardim Público 
de Moscavide
Câmara Municipal de Loures 
aprovou as obras propostas 
pela Junta de Freguesia para 
requalificar o Jardim Público 
de Moscavide. Pág. 5

Comemorações

Dia da Mãe e Dia
da Família 
O mês de maio foi um mês de 
celebração dos afetos. A 
Junta de Freguesia promo- 
veu o convívio entre familias 
e instituições da freguesia. Pág. 7

Segurança - EB1/JI Quinta da Alegria

Simulacro de 
Incêndio
Visando articular comunidade 
escolar, Bombeiros Voluntá- 
rios e Proteção Civil foram 
testados procedimentos de 
segurança e evaquação. 

Regularização de vínculos contratuais 
Pág. 2

feira medieval da portela e feira dos sabores de moscavide Pág. 4



PROXIMIDADE

Dignificação do Trabalho

Regularização de Precários
Sexta e última fase de regularização de vículos contratuais com trabalhadores da Junta de Freguesia de Moscavide e Portela. Foram assinados 
os últimos contratos com os trabalhadores da Junta de Freguesia que reúniam condições de integração plena nos quadros da Junta.

Associar esta última fase das assina- 
turas dos últimos contratos no âm- 
bito da regularização extraordinária 
dos precários ao Dia do Trabalhador é 
uma feliz coincidência, contudo, é 
uma justa homenagem aos nossos 
trabalhadores e demonstrativa da 
importância que esta medida tem 
para o executivo da Junta de Fregue-
sia de Moscavide e Portela. 

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 para que o 
relacionamento entre Junta e funcio- 

nários se estabeleça num sólido re- 
gime de confiança.

O recurso a prestação de serviços 
através de recibo verde é um modelo 
de contratação que não garante os 
direitos dos trabalhadores e, a 
precariedade não reflete a necessidade 
de um quadro de eficácia e eficiência 
na administração pública.

Aproveitando as condições dadas 
pelo atual governo da República, 
através do processo especial de regu-
larização de vínculos à função pública, 
decidimos adotar todos os procedi-
mentos necessários para que os 
funcionários em situação de precarie-

dade e que cumprissem os requisitos 
necessários, integrassem de forma 
plena o quadro da Junta de Freguesia.

No dia 30 de abril, tivemos o privilé-
gio de assinar os últimos 7 contratos 
com estes funcionários, cumprindo 
assim os compromissos que com eles 
estabelecemos. Desejamos as maiores 
felicidades nesta nova etapa da sua 
vida e que o seu sucesso profissional 
seja também o sucesso desta Junta de 
Freguesia.

Acreditamos que as equipas estáveis 
e sólidas são o primeiro passo para que 
continuemos a pôr as pessoas em 
primeiro lugar.

Regularização de Vínculos contratuais
30 Abril 2019

Associação Caminheiros da Portela - Clube da Natureza

Assinatura de Protocolo 

Protocolo com Associação Caminheiros da Portela
13 Maio 2019

A Junta de Freguesia celebrou no dia 13 de maio de 2019, 
com a Associação de Caminheiros da Portela - Clube da 
Natureza, um protocolo que visa formalizar a utilização de 
um espaço dedicado às atividades desta organização.  
Este é um passo fundamental para a estabilização das 
relações entre autarquia e as coletividades da Freguesia.

Um Compromisso com a Mudança!

Presidencia Aberta

Presidência aberta do mandato autárquico
Urbanização Jardins do Cristo - Rei 

Realizou-se no dia 17 de maio a 13ª Presidência Aberta 
do Mandato Autárquico, desta vez na Urbanização dos 
Jardins do Cristo Rei. 

 É importante identificar as caraterísticas e necessidades 
próprias de cada local da freguesia, e por isso, a próxima 
irá acontecer na Portela.
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PEAS

Danças 100 Idade
No âmbito do PEAS - Programa de Envelhecimento Ativo e 

Saudável, a atividade “Danças 100 Idade” acontece semanal-
mente no ginásio da Junta de Freguesia nas instalações da 
Portela, quartas-feiras às 14h00, e também em Moscavide, 
quartas-feiras às 14h15 na Casa da Cultura. 

A dança para além de promover a saúde física, potenciar a 
manutenção do equilíbrio e coordenação motora, estimula 
também diversas competências cognitivas como a memória 
e a concentração.

É mais um serviço da Junta que procura olhar para as 
necessidades das pessoas e encontrar soluções com respos-
tas e serviços inovadores.

Programa de Envelhecimento ativo e saudável
Danças 100 Idade

PEAS

Passeio Sénior a 
Monchique

Realizou-se entre 17 e 19 de Maio, mais 
um Passeio Sénior. Desta vez rumou-se ao 
sul do país, e visitou-se Monchique, Aljezur, 
Lagos, Tavira, Vila Real de Santo António, 
Ayamonte, Monte Gordo, no âmbito do 
programa de Envelhecimento Ativo e 
Saudável da Junta de Freguesia.

O convívio e o lazer são uma excelente 
forma de combater a solidão e manter-
mo-nos ativos.

PEAS - Passeio sénior ao algarve
17 a 19 Maio 2019

RESULTADOS DE MOSCAVIDE E PORTELA  

ELEIÇÕES EUROPEIAS 2019

As eleições para o Parlamento Europeu - única institui- 
ção da UE eleita por sufrágio direto - foram realizadas 
no dia 26 de maio e tiveram como fim a escolha dos 21 
deputados portugueses com assento na Europa. 
Os cidadãos avaliaram os candidatos e os programas e 

fizeram as escolhas que influenciarão não só, o futuro 
do continente, mas também, o seu papel no mundo, 
enquanto europeus, durante os próximos anos. 
Em Moscavide e Portela, as eleições decorreram de 

forma tranquila e sem grandes demoras para quem quis 
exercer o seu direito ao sufrágio. 
Pela primeira vez existiram três secções de voto: as 

duas habituais de Moscavide e da Portela, e este ano 
também na Urbanização dos Jardins do Cristo-Rei, de 
forma a garantir maior rapidez, acessibilidade e como-
didade a todos os eleitores.
Importa ainda destacar uma abstenção inferior à 

média do país (recorde-se que a nível nacional foi regis-
tada uma percentagem de votantes de 31,01%, e na 
Freguesia esse valor atingiu os 48,19%), contudo reco- 
nhece-se que é preciso continuar a trabalhar no sentido 
de motivar e incentivar a participação em cidadania de 
toda a comunidade. Queremos os nossos cidadãos com 
voz ativa e conscientes que podem participar nas 
decisões que afetam o seu quotidiano.

www.europeias2019.mai.gov.pt
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Momentos que ficam na memória

2ª Feira Medieval da Portela
Decorreu entre 16 e 19 de Maio, no Jardim Almeida Garrett 

uma das maiores Feiras Medievais de Portugal e a maior Feira 
Medieval da Área Metropolitana de Lisboa 

Com mercadores, tavernas, danças medievais e orientais, 
recriações históricas, combates a cavalo, espetáculos de fogo 
e muitos outros motivos de interesse, o balanço da segunda 
edição da Feira Medieval da Portela é fácil de fazer, a partici-
pação foi extraordinária, 4 dias completamente cheios de 
pessoas, uma adesão que ultrapassou as nossas melhores 
expectativas. É hoje um evento referência.

2ª Edição da Feira Medieval da Portela
16 a 19 Maio 2019

Eventos que marcam a freguesia

Feira dos Sabores 
de Moscavide

Foi entre os dias 24 e 26 de Maio, 
mais uma edição da Feira dos 
Sabores, no Jardim Público de Mosca-
vide.

A abertura do palco ficou a cargo 
do Toy, e o espaço foi pequeno para 
tão grandiosa afluência da nossa 
população. No segundo dia houve 
concerto dos GM Tributo aos Xutos e 
Pontapés, e foi mais um dia em que as 
pessoas vieram em grande número,  
vincando o sucesso do evento. Final-
mente, no dia 26 atuou o Mico da 
Câmara Pereira. Um espetáculo à voz 
e guitarra com muito boa disposição 
que animou todos os presentes.

Mas estes foram apenas os cabeças 
de cartaz. Com entrada livre, a 
animação começou desde cedo, 
ainda durante as tardes com espe-
táculos de canto, danças de salão, e a 
presença de vários grupos de artistas 
que trouxeram o seu melhor para 
animar quem esteve presente.

Muitas e diversificadas gastronomi-
as para se deliciar, produtos regio- 
nais, doçaria, música, divertimentos e 
muita animação num evento que é já 
uma referência no concelho e na Área 
Metropolitana de Lisboa. 

Queremos uma freguesia dinâmica,  
procuramos novos modelos de de- 
senvolvimento local.

Feira dos Sabores de Moscavide 2019
24, 25 e 26 Maio 2019
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Uma Freguesia dinâmica e em movimento!

Sabado em Ação
Realizou-se no dia 4 de maio, no Jardim 

Almeida Garrett - Portela, a terceira 
atividade do projeto "Sábado em Ação" 
em parceria com a Dance Floor. Este proje-
to tem como objetivo a dinamização da 
atividade física e pretende-se que chegue 
a todos os parques e jardins da freguesia.

Sabado em Ação
4 Maio 2019

Grande caminhada

Rota do Zêzere
Realizou-se no dia 11 de maio, sábado, a 

caminhada a Dornes – Grande Rota do 
Zêzere, no âmbito do programa das 
caminhadas 2019 organizadas pela Junta 
de Freguesia de Moscavide e Portela. 

Caminhada - Rota do Zêzere / Dornes
11 Maio 2019

Comemorações

Dia da Mãe
No âmbito das comemorações do Dia da Mãe, a Creche e Jardim de 

Infância da Junta de Freguesia, realizou no dia 6 de maio várias 
atividades de dança desportiva onde que contou com a presença das 
mães das nossas crianças. Um dia para festejar em família, e para 
promover o convívio salutar.

comemorações do Dia da Mãe
6 Maio 2019

Celebrar em família e em comunidade

Dia da Família
A EB1/JI da Portela em parceria com a APEE, com o apoio da Junta de 

Freguesia e da Comunidade Escolar, organizou no dia 15 de maio, um 
convívio entre pais, filhos, professores e funcionários da escola. Foi um 
momento de partilha e ligação entre todos, através de muitos jogos em 
equipa (Famílias). Celebrou-se a família e criaram-se memórias que 
perdurarão na lembrança de todos.

comemorações do Dia da Família
15 Maio 2019
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Um Compromisso com a Mudança!

Prometido - FEITO

requaliFicação de iluminação
Espaço Público

lavagem exterior de contentores
Espaço Público

RequaliFicação de Equipamento
Equipamento Urbano - Espaço Público

REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIO
Rua Salvador Allende - Rua Sacadura Cabral

Rega de Plantas 
Vasos e Canteiros do Espaço Público

Limpeza de vegetação 
Terrenos Baldios - Espaço Público

colocação de Flores
Espaço Público

Combate à Vegetação Infestante
Passeios - Espaço Público

Colocação de Pilaretes
Jardins do Cristo - Rei
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A decorrer

Execução de Via Pedonal 

Execução de via pedonal
Zona Defronte do Quartel dos B.V. de Moscavide e Portela

Foram iniciados os trabalhos de execução da via pe- 
donal defronte do Quartel de Bombeiros de Moscavide 
e Portela. A intervenção concretiza uma aspiração 
antiga e suprime uma lacuna pois apesar de centenas 
de pessoas a usarem como espaço de circulação, não 
estavam criadas as condições para que o fizessem de 
forma segura e confortável.

REQUALIFICAÇÃO TOTAL 

JARDIM PÚBLICO DE MOSCAVIVE
Desde a entrada em funções deste executivo e assumin-

do o compromisso que fizemos na campanha eleitoral 
que temos vindo a desenvolver todos os esforços no 
sentido de dotar a freguesia de um conjunto de equipa-
mentos modernos, seguros e que permitam às pessoas 
ter espaços de recreio e lazer de referência, dos quais 
destacamos o Jardim Público de Moscavide.
O Jardim Público faz parte do património desta fregue-

sia e da memória coletiva de todos quantos vivem em 
Moscavide. Apesar das intervenções que a Junta de Fre- 
guesia realizou desde que este executivo entrou em 
funções e que se destinavam a limitar a degradação a 
que o espaço estava votado, sempre manifestámos a 
necessidade de uma intervenção profunda e de uma 
requalificação total que permitisse garantir a qualidade e 
segurança do equipamento.
A Câmara Municipal de Loures deu-nos razão e aceitou 

as nossas propostas para a concretização da reformu-
lação do Jardim Público. Conseguimos que fosse reco- 
nhecida não só a urgência como a justiça de uma inter-
venção que pode devolver o Jardim às pessoas e assim 
voltar a ser o espaço central de convívio entre todos, que 
pretendemos.
A obra projetada vai de encontro às sugestões e propos-

tas da Junta de Freguesia que pretende fazer daquele 
espaço um modelo que proponha várias formas de 
utilização num diálogo constante entre o espaço 
público, a atividade física, a tertúlia e convívio sem 
perder de vista o espaço para os mais novos.
Manteremos a atenção para que sejam cumpridos os 

compromissos da Câmara Municipal de Loures para 
com todos os residentes na freguesia e estaremos 
sempre disponíveis para fazer parte das soluções e 
garantir o elemento de força para que a Freguesia de 
Moscavide e Portela seja cada vez mais reconhecida 
como um território com oferta diversificada e de qual-
idade, que convide as pessoas a estar e desfrutar do 
espaço público.
Queremos ser uma freguesia de referência no plano 

regional e metropolitano e só alcançaremos esse 
objetivo se tivermos espaços públicos de qualidade. 

NOTA: A imagem apresentada é apenas ilustrativa, 
representa a proposta base da Junta de Freguesia, 
que será trabalhada com a Câmara Municipal. Por isso, 
pode não ser o projeto final a executar. 

Escola EB1/JI Quinta da Alegria

Simulacro de Incêndio

Simulacro de Incêndio - EB1/JI Quinta da Alegria
2 Maio 2019

Realizou-se, no dia 2 de maio, um simulacro de incên-
dio na Escola EB1/JI Quinta da Alegria em Moscavide, 
visando treinar a articulação entre a comunidade esco-
lar, os Bombeiros Voluntários de Moscavide e Portela e 
o Serviço Municipal de Proteção Civil de Loures, testan-
do as medidas de segurança e evacuação do espaço. 
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NOTA DE PESAR 

www.jf-moscavideportela.pt
geral@jf-moscavideportela.pt /jfmoscavideportela freguesiamoscavideportela


