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ACTIVIDADES 
DE VERÃO PARA 
TODAS AS IDADES 
A Junta de Freguesia volta a 
ocupar o Verão. Caminhadas, 
aventuras, idas à praia e activi-
dades de tempos-livres, reuni-
ram pequenos e graúdos de 
Moscavide e Portela, em ambi-
ente de festa e diversão duran-
te as férias grandes.  

As obras nas nossas ruas Tudo sobre Vacinação 
A Unidade de Saúde Fami-
liar (USF) informa sobre a 
importância da vacinação, 
quais os benefícios, risco 
e todas as vacinas que se 
encontram previstas no 
Programa Nacional de 
Vacinação (PNV). Imple-
mentado, desde 1965, o 
PNV, destina-se a todas 
as pessoas presentes em 
Portugal e é gratuito.
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• Portela (Sede)

   Tel. 219 446 417

• Moscavide
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Serviço público exige atenção 
permanente às pequenas obras

Tempo de Verão. Tempo 
de lazer para muitos dos 

nossos compatriotas, em gozo 
de merecidas férias. Mas não 
é tempo para interromper a 
acção da Junta de Freguesia de 
Moscavide e Portela. Pelo con-
trário, estes meses suscitam 
novos desafios e exigem novas 
respostas para corresponder às 
aspirações dos residentes. Sem 
escolher idades. Porque todos 
merecem a nossa dedicação e 
o nosso carinho.

Foi assim com as crianças e 
adolescentes – entre os 6 e 

os 12 anos – que levámos à 
praia, em Oeiras. Ali puderam 
passar alegres e descontraídas 
manhãs estivais, realizando-se 
os almoços no Centro de Dia 
Social e Comunitário da Junta 
de Freguesia, com a supervisão 
atenta das nossas funcionárias 
disponibilizadas para o efeito.

Foi assim com cerca de 80 
idosos que usufruíram igual-
mente de agradáveis manhãs 
de praia, também em Oeiras, 
coroadas com divertidos al-
moços de grupo sempre na 
companhia de funcionárias da 
Junta. Serviço público também 
é isto.

Verão rima com animação. E 
todas as iniciativas com su-
cesso merecem ser repetidas. 
Foi o caso do Portela Street 
Festival, que ofereceu não só 
comida de rua, mas muita e 
boa música durante quatro 
dias aos residentes da Fregue-
sia de Moscavide e Portela, 
além de muitos visitantes que 
contribuíram para o êxito des-
ta segunda edição, que teve 
como palco o Jardim Almeida 
Garrett. Tudo culminou a 10 
de Julho, ali mesmo, com a 

Editorial

Maria Manuela 
Simões Dias

transmissão em directo da final 
do Campeonato da Europa de 
futebol. Centenas de pessoas 
vibraram, aplaudiram e vito-
riaram a selecção nacional que 
conquistou uma Taça há tanto 
tempo sonhada e em boa hora 
transportada para Portugal.

Fica desde já a promessa que 
no próximo ano, mesmo sem 
Europeu, o festival vai repe-
tir-se. Com novas atracções 
musicais e a qualidade gastro-
nómica de sempre. Porque no 
Verão sabe muito bem comer 
ao ar livre.

Mas ninguém pense que estas 
actividades nos fazem descu-
rar outra missão imprescin-
dível. A da manutenção das 
ruas e equipamentos públicos, 
que requerem atenção per-
manente. Este Verão tem sido 
também tempo para obras 
de vária ordem. Na reposição 
de calçadas, na colocação de 
pilaretes e pintura dos já exis-
tentes, na limpeza de floreiras, 
na limpeza de sumidouros, no 
rebaixamento de passeios, na 
aplicação de massa asfáltica 
em várias artérias da Portela, 
na implantação de bancos em 
locais públicos. 

As reparações também pros-
seguiram em bom ritmo. Na 
Casa da Cultura José Afonso, 

na creche-jardim de infância 
da Junta de Freguesia e nas 
próprias instalações da Junta. 

Convictos como estamos de 
que a gestão de bens públicos 
deve ser feita sempre em diálo-
go e colaboração com a popu-
lação que deles usufrui, pros-
seguimos a iniciativa “Arranje 
a minha rua… arranje o meu 
bairro”. Qualquer residente na 
Portela e em Moscavide pode 
contribuir com sugestões. 

Na linha das que já acontece-
ram e ficam ilustradas nesta 
edição. Incluindo a requalifi-
cação do jardim na Rua 1.º de 
Maio, junto ao Atlético Clube 
de Moscavide e a colocação 
de bancos de jardim na Prace-
ta das Naus, na Portela. Sem 
esquecer o novo banco junto 
ao terminal do Rodinhas, em 
Moscavide. 

Símbolos vivos do espírito de 
missão que nos anima.

É assim, da soma de muitas 
obras de pequena dimensão, 
que vive o quotidiano autárqui-
co. Porque os nossos fregueses 
assim merecem e exigem.

estes meses 
suscitam novos 
desafios e exigem 
novas respostas 
para corresponder 
às aspirações dos 
residentes

Presidente da Junta de Freguesia 
de Moscavide e Portela
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Elsa Tavares 
66 anos

Moradora há 41 anos

O que mais gosto na minha 
freguesia são os espaços verdes. 
Estão muito bem cuidados e 
preservados.

A MINhA 
FREGUESIA 

“Turismo para Todos” 
em Vila Nova de Cerveira

José Tavares 
60 anos

Morador há 41 anos

O que aprecio mais na freguesia 
é a limpeza, melhorou muito em 
Moscavide. É uma freguesia para 
fazer umas boas caminhadas e 
com comércio local vivo. 

Amélia Quintas 
85 anos

Moradora há 33 anos 

É uma freguesia com uma ex-
celente localização, com boas 
acessibilidades. A Junta de Fre-
guesia tem muitas actividades 
das quais participo e me permite 
estar mais activa. 

A Junta de Freguesia, voltando 
a estabelecer parceria com o 
Inatel, promoveu, entre 12 e 
17 de Junho, no âmbito do 
programa “Turismo para To-

dos”, uma viagem à região de 
Vila Nova de Cerveira, no Alto 
Minho.

Viana do Castelo, Vigo, Va-

Junta de Freguesia promove 
workshop de fotografia
Decorreu com grande suces-
so em Junho e em Julho, na 
sede da Junta de Freguesia, o 
workshop de iniciação à edição 
de fotografia.

No final do curso, os partici-
pantes ficaram munidos das 
ferramentas necessárias ao pro-
cessamento das suas fotografias, 
desde o momento de exportação 
das imagens para o computador 
até ao envio para impressão, 
passando pelo seu adequado 
arquivamento, correcção e ma-
nipulação das imagens.

Custódia Salgueiro
70 anos

Moradora há 22 anos 

Gosto do centro de dia de Mos-
cavide tem muitas actividades 
e o convívio é muito saudável. 
A freguesia está mais limpa e o 
comércio local tem tudo o que 
necessitamos.  

lença, Ponte de Lima, Arcos 
de Valdevez e o Aquamuseu 
do Rio Minho foram outros 
locais visitados pelos parti-
cipantes.

O balanço da viagem e desta 
parceria foi muito positivo, 
pelo que outras viagens serão 
agendadas. Fique atento à 
nossa divulgação!
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Um dia Sonhei Ser, 
Encerra ano lectivo 2015/2016
Decorreu no dia 24 de Junho, 
com o tema “Um dia Sonhei 
Ser…”, a festa de encerramen-
to do ano lectivo 2015/2016 
da Creche Jardim de Infância 
da Freguesia de Moscavide e 
Portela, com a participação de 
todos os alunos e equipa edu-
cativa da escola e na presença 
de centenas de pais e familiares 
dos alunos que estiveram a 
assistir a este grande momento 
escolar.

A festa iniciou-se pelas 14h30 
com a apresentação das ac-
tividades extra-curriculares e 
curriculares, designadamente, 
dança, música, folkzitas e gi-
nástica.

Após um intervalo, com aber-
tura do churrasco anual, foi 

possível assistir ao grandioso 
desfile escolar – “Um dia sonhei 
ser” – onde cada sala vestiu as 
fardas e uniformes de muitas 
profissões, sempre com um 
toque de brincadeira e ao som 
de música infantil. 

Sob o olhar atento dos pais, 
irmãos e familiares, o desfile 
decorreu entre risos, alguns 
choros mas sobretudo com 
muito empenho de todos.

O desfile culminou com a ceri-
mónia de entrega dos diplomas 
aos alunos finalistas pela Presi-
dente da Junta de Freguesia, 
Dr.ª Manuela Dias.

No final decorreram o arraial e 
o buffet de confraternização e 
partilha entre todos.

ADEUS AOS FINALISTAS 
– UMA “ESCOLINhA”  PARA SEMPRE

A cerimónia da entrega das 
pastas aos finalistas e a can-
ção da despedida cantada 
por todos é sempre um mo-
mento muito emotivo vivido 
por todos.

O momento solene do pisar 
as capas da equipa académica 
da sala pelos alunos finalistas, 
ao som d’ A Canção do Mar, 
de Dulce Pontes, é uma ceri-
mónia de homenagem e de 
felicitações aos alunos que 
nos deixam e que vão iniciar 
um novo ciclo escolar.

O grito académico entoado 
por todos e a entrega indi-
vidual dos diplomas pela 
Presidente da nossa Junta de 
Freguesia, marca um ritual de 
crescimento e de passagem 
destes alunos, que vão iniciar 
uma nova fase académica 
nas suas vidas, que se quer 
cheia de sucesso e de novas 
aprendizagens.

Vive-se nesta ocasião um 
misto de satisfação, alegria e 
já de saudade, pois a maioria 
destes alunos ingressou na 
creche com 12 meses. Foi 
aqui que deram os primeiros 
passos, que passaram do pal-
rar às primeiras palavras, que 
fizeram os primeiros amigos 

e nos foram deslumbrando 
com as suas pequenas-grandes 
conquistas diárias.

A todos os nossos alunos finalis-
tas, aos seus pais e familiares, a 

equipa deseja votos de muitas 
felicidades e que nos recor-
dem sempre com carinho e 
alegria. Com a certeza de que 
esta será para sempre a “sua 
escolinha”.

COMEMORAçÃO DO DIA 
DO AGRUPAMENTO

A Junta de Freguesia associou-
-se às comemorações do Dia 
do Agrupamento de Escolas de 
Portela e Moscavide e organi-
zou a 1 de Junho, Dia da Crian-
ça, uma mostra das actividades 
de enriquecimento curricular 
de 4.º ano das Escolas EB1/JI 
da Portela, EB1/JI Quinta da 
Alegria e EB1 Dr. Catela Gomes.

Antecedendo a actuação das 
várias escolas, nas áreas da Mú-

sica, do Desporto e do Inglês, 
os alunos foram brindados 
com um animado espectácu-
lo musical do Sr. Banana. No 
final, todos os presentes pu-
deram assistir a uma largada 
de pombos pela Colectividade 
Esperança.

Uma tarde muito divertida e 
com muita alegria que encheu 
de cor o Jardim Almeida Gar-
rett, na Portela. 
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Entrega de prémios do III Concurso 
de Fotografia da Escola Secundária 
da Portela 

As instalações da sede da Junta 
de Freguesia acolheram no 
dia 5 de Julho a cerimónia de 
entrega de prémios do III Con-
curso de Fotografia da Escola 
Secundária da Portela, organi-
zado pela Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
desta escola em colaboração 

Junta de Freguesia promove 
visita à Lisboa Story Centre

No dia 28 de Junho realizou-
-se um passeio à exposição 
interactiva Lisboa Story Centre, 
situada no Terreiro do Paço. 
Uma excelente oportunidade 

com a Junta de Freguesia de 
Moscavide e Portela.

Nesta edição, alusiva ao tema 
“Cantos, Encantos e Recantos 
da Arco-Íris…”, estiveram a con-
curso cerca de 150 fotografias, 
tendo saído vencedoras as de 
Francisco Alves, Gonçalo Vizi-
nha e Beatriz Seixas.

Os três premiados receberam 
cheques FNAC, oferta da Junta 
de Freguesia. 

Os prémios foram entregues 
pela Presidente da Junta de 
Freguesia, Dr.ª Manuela Dias, 
pela presidente APEE da Escola 
Secundária da Portela, Dr.ª Fili-
pa Moura, e pela Directora da 
Escola Secundária da Portela, 
Dr.ª Marina Simão.

O Centro Cultural de Moscavide recebeu no dia 30 de Junho 
a peça Clínica Dr. Maravilhas, uma comédia encenada pelo 
Grupo de Teatro Amador da Universidade Sénior de Vila 
Franca de Xira.

Foi uma tarde agradável e cheia de boa disposição.

para conhecer a história da 
capital portuguesa, desde a 
época dos Descobrimentos à 
Lisboa contemporânea, que 
muito agradou a todos os 

participantes deste passeio 
cultural.
Fique atento à nossa progra-
mação e não perca o próximo 
passeio. Saia de casa!

Clínica Dr. 
Maravilhas no 
Centro Cultural 
de Moscavide
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       Portela Street Food Festival: 

O Jardim Almeida Garrett, na Portela, recebeu a segunda edição do Portela Street Food 
Festival entre 7 e 10 de Julho. Além de comida de rua, o festival contou com música variada, 
programas para os mais novos e muita animação. Tudo num ambiente ao estilo vintage.

Inteiramente dedicada à temá-
tica vintage, a segunda edição 
do Portela Street Food Festival 
contou com 19 food trucks que 
deliciaram largas centenas de 
pessoas durante os quatro dias 
de festival, realizado no Jardim 
Almeida Garrett. Foi num am-
biente intimista e muito familiar 
que todos os visitantes, miúdos 
e graúdos, tiveram oportuni-
dade de saborear as típicas 
iguarias de comida de rua.

O festival ficou marcado pela 
brilhante actuação da banda 
Lucky Duckies, que a 9 de Julho 
levou ao rubro centenas de pes-
soas, interpretando temas dos 
anos 20 aos anos 60. Também 
nesse sábado, o evento contou 
com um convidado muito espe-
cial: José Manuel Concha, um 
ícone do rock’n’roll português 
da década de 60, que abrilhan-
tou a noite com a interpretação 
de dois temas bem conhecidos 
do público.

Marco António, vocalista dos 
Lucky Duckies, expressou o 

seu agradecimento ao convite 
endereçado pela Junta de Fre-
guesia, na pessoa da Senhora 
Presidente, Dra. Manuela Dias, 
para actuar numa festa que, se-
gundo o mesmo, soube reunir 
gerações num ambiente vinta-
ge e recordar os anos dourados 
da nossa música.

Os Lucky Duckies, que contam 
já com uma agenda bastante 
preenchida até ao final do ano 
nos principais palcos portu-
gueses, marcaram para sempre 
a noite de todos aqueles que 
dançaram ao som do twist, do 
rock’n’roll e do blues, aquecen-
do ainda mais a noite de Verão 
na Portela.

O Portela Street Food Festival 
contou ainda com a presen-
ça do DJ Master G e dos The 
Jukeboxers, que a 7 de Julho 
levaram os fãs ao rubro com os 
principais temas dos anos 50, 
60 e 70. Na sexta-feira, dia 8, foi 
a vez dos solistas do Externato 
de Champagnat e dos Café 
Creme subirem ao palco.

Para a grande despedida desta 
edição de 2016, o festival con-
tou com a actuação de Pedro 
Maldito, que fez as honras para 
o começo da grande final do 
Campeonato da Europa de 
futebol. O dia 10 ficou marcado 
pela transmissão do desafio 
mais importante do Euro 2016 
que levou centenas de pessoas 
ao Jardim Almeida Garrett a 
assistir, a vibrar, a sofrer e so-
bretudo a festejar a vitória de 
Portugal.

Um mundo de emoções 
bem no centro do Portela 
Street Food Festival.   
Durante os quatro dias do 
festival houve também quem 
fizesse as delícias dos mais 
pequenos. 

O cantor Ricardo Reis Pinto 
trouxe consigo muita animação 
para as crianças e o autocarro 
PlayBus criou um conjunto de 
actividades para a miudagem, 
permitindo aos pais uma tran-

quila degustação de todos 
os food truck presentes na 
iniciativa. 

O Street Food da Portela, que 
foi notícia nos principais órgãos 
de comunicação social e reco-
mendado pelos principais sites 
e blogues destina-
dos a esta temática, 
deu assim a conhe-
cer a nossa fregue-
sia, levando além-
-fronteiras todo o 
esforço e trabalho 
desenvolvido.

Deste modo, des-
pedimo-nos com 
a promessa de 
trazer a terceira 
edição do Portela 
Street Food Fes-
tival, no próximo 
ano, ao Jardim 
Almeida Garrett. 

Queremos que 
este evento seja 
cada vez mais 
uma referência 

da nossa freguesia, dentro e 
fora de portas, colocando no 
centro da sua acção os resi-
dentes na nossa freguesia e os 
momentos criados a pensar no 
seu bem-estar. 

Segunda edição 
deliciou miúdos e graúdos
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Entrevista a Marco António 
Vocalista dos Lucky Duckies 
1. Marco, os Lucky Duckies esti-
veram a actuar no passado dia 9 
no Portela Street Food Festival. 
Para os Lucky Duckies, como ava-
lia esta passagem pela Portela?

a. Correspondeu às vossas ex-
pectativas?

M. Foi espetacular! Foi melhor 
do que aquilo que esperáva-
mos! 

2. Qual o feedback que tiveram 
do concerto, atendendo que o 
mesmo teve uma marca vintage?

M. O feed-back foi muito bom! 
houve coerência na progra-
mação dos espectáculos de 
forma a se enquadrarem ou 
pelo menos não chocarem com 
a temática proposta: o Vintage! 
Os próprios comerciantes de 
street food têm uns carros, 
roulottes, atrelados, moto-
-triciclos muito bem decorados 
com um aspecto retro!

3. Este concerto contou com 
um convidado especial, José 
Manuel Concha. Que importân-
cia teve o Concha na identidade 
dos temas tocados?

M. O José Manuel Concha, 
com o seu duo Os CONChAS, 
foi nos Anos 60 o pioneiro do 
Rock’n’Roll em Portugal, tra-
zendo até à nossa juventude 
de então belas adaptações 
para português dos clássi-
cos americanos e ingleses 
da moda. Eis algumas das 
canções que conheceram 
versão lusa através deles: 
“Oh Carol”; “Dreamin’ “ (“So-
nhos”), “Poetry In Motion” 
(“Poesia em Movimento”), 
“Mona Lisa”, etc. No Youtube 
conseguem visualizar uma 
série delas! Convidamo-lo de 
vez em quando para alguns 
espectáculos pois é sempre 
uma mais valia, e atendendo 
à sua respeitosa idade de 77 
anos ainda canta muito bem! 
Foi um verdadeiro “teen idol” 
em Portugal!

4. O público, composto por 
todas as faixas etárias, corres-
pondeu em grande ao con-
certo. Podemos dizer que os 
Lucky Duckies são para todas 
as idades?

M. Sem dúvida! Todas as ge-
rações apreciam o nosso 
trabalho! Estavam lá famílias 
inteiras desde os bisavós aos 
bisnetos, e todos a mostra-
rem o quanto se divertiam! É 
uma sensação muito boa para 
qualquer artista ter o público 
360º nas suas mãos!

5. O Portela Street Food Festi-
val é um sitio a voltar?

M. Claro que sim! É o mesmo 
que perguntar a um cego 
se quer ver! Trabalhinho é 
sempre bem-vindo! E quando 
vem de uma autarquia que 
sabe organizar e motivar 
as pessoas a virem aos seus 
eventos, o artista sente-se 
gratificado! Estava à pinha, 
e as pessoas na sessão de 
autógrafos e fotográfica final 
só perguntavam: “quando cá 
voltam?” Estas mensagem 
do povo não devem ser ig-
noradas! 

6. E para o futuro. O que está em 
agenda para os Lucky Duckies?   

M. Depois da Portela já actuá-
mos no Salão Preto e Prata do 
Casino Estoril, nas Festas do 
Pinhal em Abóboda, na “For-
taleza de Sesimbra”, vamos 
para a “II Gala da Cidade de 
Castelo Branco”, para os “Do-
ces Conventuais” de Lagoa, “, 
para a Alpiagra em Alpiarça, 
para os FRUTOS na Caldas, 
“Agrival” em Penafiel, etc.

Em breve gravaremos outro 
disco a pensar mais na música 
na Língua de Camões, para 
dar outro alento à nossa Tour 
dos 30 de carreira. 

 

A Junta de Freguesia de Moscavide e Portela, agradece a todos os 19 food trucks que 
estiveram presentes, bem como, a todos os artistas musicais que abrilhantaram de 
forma excepcional os fins de tarde e noites, e principalmente a todos os trabalhadores 
e colaboradores da Junta de Freguesia. Até para o ano na III Edição.
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Projecto Verão em Movimento 2016
Diversão e aprendizagem longe da sala de aula mas com os amigos da escola.

Após um ano lectivo intenso 
feito de aprendizagens, brinca-
deiras e muitas actividades em 
sala de aula e num ambiente es-
colar, realizou-se pela primeira 
vez na Creche Jardim de Infân-
cia da Freguesia de Moscavide e 
Portela o projecto de férias des-
portivas. Desenvolveu-se fora 
do ambiente escolar, mas com 
os amigos da escola, momentos 
de partilha, de aprendizagem e 
de muita brincadeira.
Este Projecto – Verão em Mo-
vimento 2016 – realizou-se 
durante uma semana no Lis-

boa Camping & Bungalows 
(Monsanto), com 41 alunos, 
e procurou desenvolver ac-
tividades lúdicas, de lazer e 
desportivas – actividades/brin-
cadeiras aquáticas em piscina, 
caminhadas, jogos tradicionais, 
brincadeiras no parque infantil 
–, bem como outros conteúdos 
em contexto informal de apren-
dizagem, como a responsabili-
zação, a cidadania entre pares, 
a capacidade de autonomia e o 
companheirismo. As refeições 
foram realizadas no restaurante 
e as merendas ao ar livre.

Pelo terceiro ano consecutivo, 
a Junta de Freguesia levou os 
seniores à beira-mar. Cerca de 
80 pessoas usufruíram de ma-
nhãs de praia em Oeiras, em 
ambiente de descontracção e 
salutar convívio, devidamente 
acompanhadas por funcioná-
rias da Junta de Freguesia.

O final de cada semana de praia 
foi assinalado com piqueniques 
na zona do Jamor. Sem dúvida 
um projecto que contribuiu 
para alegrar o Verão dos nossos 
seniores!

“Praia para Avós” 
– o convívio não escolhe idades

Junta de Freguesia 
propõe férias com 
aventura aos mais novos

A Junta de Freguesia organizou 
uma nova edição do projecto 
“Mergulha numas férias de Ve-
rão cheias de aventura” dirigido 
a crianças e jovens entre os 6 e 
os 12 anos, que integra manhãs 
de praia em Oeiras e muitas 
actividades durante a tarde, em 
diferentes locais da freguesia.

Como nas edições anteriores, o 
almoço realizou-se no Centro 
de Dia Social e Comunitário da 
Junta de Freguesia, facto que 
permitiu criarem-se momentos 
de partilha e de lazer entre os 
participantes no projecto e os 
utentes daquele equipamento.

Acedendo ao desafio da APEE 
da Escola EB1/JI da Quinta da 
Alegria, a Junta de Freguesia 
voltou a proporcionar activi-
dades aos alunos deste equi-
pamento educativo durante 
o período de férias de Verão.

A tarde de 28 de Junho foi 
passada com o Grupo de Te-
atro Musical da Portela, com 
os próprios alunos a vestirem 
a pele de algumas persona-
gens de histórias infantis e a 
interagirem com os restantes 
elementos do Grupo de Teatro. 

No dia 12 de Julho promo-
vemos a aproximação destes 
alunos a outro equipamento 
escolar da freguesia, propor-

cionando-lhes uma tarde de 
brincadeira e actividade física 
na Fundação da Obra de N.ª Sr.ª 
da Purificação.

Porque a Educação é uma 

prioridade para este Execu-
tivo, continuamos abertos a 
novos desafios e receptivos a 
todos os projectos de âmbito 
educativo!

Junta promove actividades 
para as crianças da freguesia

Caminhada 
“Passadiços do Paiva”

Realizou-se no dia 18 de Junho 
a Caminhada “Passadiços do 
Paiva”, em Arouca, organizada 
pelos Caminheiros da Portela 
/ Clube da Natureza em cola-
boração com a Junta de Fre-
guesia. Esta iniciativa contou 
com mais de 100 participantes.

Chegados ao local, os partici-
pantes foram conduzidos numa 
visita ao Centro de Investigação 
e Interpretação Geológica de 
Canelas e à sua singular co-
lecção de fósseis formados há 
cerca de 465 milhões de anos. 
Seguiu-se um piquenique que 

proporcionou momentos de 
confraternização e convívio 
entre todos antes do início do 
percurso pedestre.

Envolta numa belíssima paisa-
gem, a caminhada desenvol-
veu-se numa área conhecida 
como a Garganta do Paiva, 
sobre um conjunto de passadi-
ços em madeira com cerca de 
8.600m de comprimento, entre 
a ponte de Espiunca e a praia 
fluvial do Areinho. Um dia em cheio e do agrado de todos!
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Os utentes do Centro de Dia 
Social e Comunitário foram 
convidados pela Servilusa 
para participarem no dia 4 de 
Junho, no Arraial dos Nave-
gantes, no Parque das Nações.

Foi uma tarde de convívio que 
agradou a todos os presentes.

Agradecemos à Servilusa a 
oportunidade e esperamos 
poder dar continuidade a esta 
iniciativa em anos futuros. 

Utentes do Centro de Dia 
participam no Arraial dos Navegantes

Almoço de convívio 
no final do ano lectivo 
das aulas de cavaquinho

No dia 21 de Junho fechou-se 
mais um ano lectivo das aulas 
de cavaquinho do Centro de 
Dia Social e Comunitário da 
Junta de Freguesia de Moscavi-
de e Portela. Para assinalar esta 
data, foi organizado um almo-
ço-convívio no qual estiveram 
presentes alunos, professores, 
coordenação do Centro de 

Dia e a Presidente da Junta de 
Freguesia, Dr.ª Manuela Dias.

O almoço foi animado pela 
música dos “Lírios de Moscavi-
de e Portela” que compuseram 
propositadamente uma música 
para este evento. 

As aulas regressam em Setembro!

Aula Movimento Pela Vida

Nas Aulas Movimento pela 
Vida, que decorrem no Centro 
de Dia Social e Comunitário, 
os utentes aprendem a co-
nhecer o seu corpo, através de 
actividades físicas adaptadas, 
num ambiente de muita ale-
gria e boa disposição.
Independentemente da idade 
e das limitações físicas, é pos-
sível melhorar os níveis de au-

“Ardinas” e “varinas” na festa 
do fim do ano lectivo do CAF
No dia 25 de Junho, o Cen-
tro Cultural de Moscavide foi 
pequeno para receber pais e 
familiares dos alunos do Com-
plemento de Apoio à Família 
(CAF) da Freguesia de Moscavi-
de e Portela que aí realizaram a 
festa de encerramento do ano 
lectivo 2015/2016.

O tema era animado – Santos 
Populares – e a festa prometia. 
Ao longo da tarde pudemos 
assistir ao desfile das marchas 
populares, a pequenos (gran-
des) momentos de filmes de 
outros tempos. Não faltaram 
o ardina nem a varina com os 
seus pregões, bem como as 
lavadeiras. Todos deliciaram 
pequenos e graúdos com os 
seus trajes daquela época.

Mas no CAF o passado não está 
dissociado do presente. Tive-
mos assim em palco ex-alunos 
que voltaram nesta tarde de 
festa para nos mostrar como 
aprenderam a crescer e cresce-
ram a aprender. Presentearam-
-nos com grandes momentos 
de bailado ao toque de piano e 
flauta, sempre sob a supervisão 
do professor Daniel, que muito 
contribuiu para o sucesso desta 
festa.

A estes momentos quiseram 
também associar-se dois pais 
de alunos que fizeram questão 
de dar o seu contributo: ele 
na área da poesia, ela numa 
demonstração de ballet.

Mas o momento alto – e muito 
emocionante, como não podia 

tonomia e a capacidade para 
realização das tarefas diárias, 
proporcionando um bem-
-estar na vida; factos com-
provados por todos aqueles 
que participam nestas aulas 
orientadas pela professora 
Eva Cipriano. 
Porque nunca é tarde de-
mais... E porque todos mere-
cemos sentir-nos bem!

deixar de ser – aconteceu com a 
entrada dos finalistas em palco, 
trajados a preceito. A entrega 
dos diplomas foi feita pela Pre-
sidente da Junta de Freguesia, 
Dr.ª Manuela Dias, que desejou 
a todos um futuro cheio de su-
cessos académicos e pessoais.

Esse é também o desejo da 
equipa educativa do CAF. Aos 
que partem, os nossos agra-
decimentos pelo tempo que 
estiveram connosco. Aos que 
ficam, prometemos continuar 
a trabalhar para que se sintam 
felizes no CAF. 

RECOLHA E DISTRIBUIÇÃO
DE ALIMENTOS

S e precisa,  recorra à
Junta de Freguesia. . . AJUDE-NOS A

AJUDAR
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A USF TEJO informa
A importância da Vacinação

As vacinas são seguras e 
quando administradas 
tanto em crianças como 
em adultos fortalecem o 
organismo contra infec-
ções e garantem, em mui-
tos casos, a erradicação de 
doenças. 

Em Portugal, desde 1965, 
está implementado com 
sucesso o Programa Na-
cional de Vacinação (PNV) 
que é universal e gratuito. 
Os enfermeiros dos cen-
tros de saúde são o ga-
rante do cumprimento do 
PNV na primeira linha da 
administração de vacinas.

O que são vacinas? 
Para que servem?

Cada vacina deriva de um agen-
te infeccioso particular e ao ser 
administrada imuniza/protege 
a pessoa vacinada contra esse 
agente. 

Deste modo, os objectivos da 
vacinação são imunizar o indiví-
duo contra doenças infecciosas 
e suas complicações, proteger 
a comunidade da propagação 
da doença, reduzir o número 
de indivíduos susceptíveis e 
erradicar a doença.

As vacinas são seguras?

As vacinas são seguras! Como 
outras medicações, as vacinas 
podem ter efeitos adversos 
minor, como dor, inchaço ou 
vermelhidão no local de ino-
culação ou febre baixa; desa-
parecem em poucos dias e são 
facilmente tratáveis, aplicando 
gelo no local de inoculação. 
Reacções adversas graves são 
muito raras. 

Quais são os benefícios e 
riscos das vacinas?

Sem as vacinas as crianças 
ficam em risco de contrair 
doenças graves, podendo 
ficar incapacitadas ou mesmo 
morrer por doenças como o 
sarampo ou a tosse convulsa. 
Os benefícios na prevenção 

Dependendo da vacina, podem 
ser necessárias várias doses 
para atingir a imunidade sufi-
ciente para prevenir a doença 
ou para “reactivar” a imunida-
de que diminui ao longo do 
tempo.

O que é o Programa 
Nacional de Vacinação 
(PNV)?

Desde 1965, no âmbito do Pro-
grama Nacional de Vacinação 
(PNV), foram administradas 
milhões de vacinas a crianças 
e adultos. 

Doenças como a poliomielite, 
difteria, sarampo ou tétano 
neonatal estão controladas 
e a varíola foi mesmo elimi-
nada. 

Deste modo, as vacinas con-
tribuíram em Portugal para 
uma redução significativa da 
mortalidade infantil. 

O PNV destina-se a todas as 
pessoas presentes em Portugal 
e é gratuito. 

Existem outras vacinas 
fora do PNV?

Existem outras vacinas que 
também são recomendadas, 
contudo não são gratuitas e 
não fazem parte do PNV.

A vacinação protege o in-
divíduo ao longo da vida e 
durante os períodos em que 
crianças, adultos e idosos estão 
mais susceptíveis a contrair 
doenças. 

Vacinar é muito importante 
para a sua saúde e dos seus fi-
lhos e lembre-se que as vacinas 
salvam vidas! 

Se tiver dúvidas 
consulte o seu médico!

Dra. Inês Vinga
Dra. Luísa Costa

Rua Adão Manuel Ramos Barata 
/ 1885-100 Moscavide

USF Tejo: 219 449 190

Unidade de Cuidados de Saúde 
Personalizados de Moscavide: 
219 449 210

CATUS: 219 449 210

de doenças através da vaci-
nação são muito superiores 
aos possíveis riscos de efeitos 
adversos para a grande maioria 
das crianças. 

Será que bebés estão 
preparados para tantas 
vacinas?

O calendário de vacinação 

foi desenhado para proteger 
bebés e crianças desde muito 
cedo, antes de serem expostos 
a doenças potencialmente 
fatais. 
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Arranje a Minha Rua…
 Arranje o Meu Bairro

Sede da Junta de Freguesia
 Av. da República (Ex-Escola Vasco da Gama) - Portela
 Telefone: 219 446 417 / 911 594 362
 Site: www.jf-moscavideportela.pt
 Email: secretaria.geral@jf-moscavideportela.pt

Delegação da Junta de Freguesia
 Rua Maria António Maria Pais N.º 6 R/C
 Telefone: 219 458 670

As obras nas nossas ruas

• Reposição de calçada em pas-
seios públicos da freguesia;

• Reparação e limpeza de 
sumidouros;

• Reparação e pintura de 
pilaretes;

• Colocação de pilaretes em 
diversos locais da freguesia;

• Limpeza e reparação de 
floreiras em vários locais da 
freguesia;

• Reparações e manutenções 
diversas nas instalações da 
sede da Junta de Freguesia, 
na Portela;

• Reparações e manutenções 
diversas na Creche Jardim 
de Infância da Junta de 
Freguesia;

• Obras e manutenções no 
Centro Cultural;

• Reparações e manutenções 
diversas na Casa da Cultura 
José Afonso;

• Rebaixamento de passeios;

• Aplicação de herbicida na 
Vila de Moscavide;

• Marcação de proibição de 
estacionamento junto à 
Escola EB1 Dr. Catela Gomes;

• Reparação do separador 
central na Avenida da 
Peregrinação, na Vila de 
Moscavide;

Manutenção de edifícios, espaços públicos e equipamento urbano

Colocação de alcatrão na Portela Manutenção das zonas verdes na Portela

Reparação do separador central 
na Av. da Peregrinação, em Moscavide Rega de floreiras Portela

• Substituição de floreiras 
na Rua Maria do Rosário 
Patacão, na Vila de 
Moscavide;

• Rampeamento na Rua 
Artur Ferreira da Silva com 
a Rua do Armistício, na 
Vila de Moscavide – As 
acessibilidades estão sempre 
a ser melhoradas;

• Colocação de massa 
asfáltica em várias artérias 
da Portela;

• Pintura de pilaretes e 
floreiras no Bairro Municipal 
da Vitória, na Portela;

• Aplicação de herbicida no 
Bairro Municipal da Vitória, 
na Portela;

• Colocação de papeleira no 
Bairro Municipal da Vitória, 
na Portela;

• Colocação de banco em 
pátio na Avenida das 
Escolas, na Portela;

• Manutenção da limpeza 
urbana na Portela;

• Manutenção das zonas 
verdes na Portela;

• Rega de floreiras na Portela;

• Colocação de banco de 
jardim no parque infantil da 
Urbanização dos Jardins do 
Cristo Rei.

Aplicação de herbicida na Vila de Moscavide
Marcação de proibição de estacionamento em frente 
à Escola EB1 Dr. Catela Gomes, em Moscavide

Projecto “Arranje a Minha Rua… Arranje o Meu Bairro” 

Obras nos passeios 
públicos e áreas 
públicas por sugestão 
dos nossos habitan-
tes. 

Colabore com a Junta 
de Freguesia e seja 
mais um participante 
neste projecto. Faça 
sugestões de melho-
rias na nossa fregue-
sia.

Nós trabalhamos 
para as pessoas! 

• Banco colocado na Rua 1.º de Maio, no local de paragem do Rodinhas, em Moscavide 

• Requalificação do jardim na Rua 1.º de Maio, junto ao Atlético Clube de Moscavide 

• Colocação de bancos de jardim na Praceta das Naus, na Portela 

Bancos Paraceta das NausZona verde junto ao Atlético Clube
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Informações e Inscrições
Sede da Junta de Freguesia
Av. da República (Ex-Escola Vasco da Gama) - Portela
Telefone: 219 446 417 / 911 594 362
Site: www.jf-moscavideportela.pt
Email: secretaria.geral@jf-moscavideportela.pt

Centro de Dia Social e Comunitário
Rua Maria do Rosário Patacão, N.º 18 - Moscavide
Telefone: 219 456 693  / 911 594 313
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Informações e Inscrições
Sede da Junta de Freguesia
Av. da República (Ex-Escola Vasco da Gama) - Portela
Telefone: 219 446 417 / 911 594 362
Site: www.jf-moscavideportela.pt
Email: secretaria.geral@jf-moscavideportela.pt

Centro de Dia Social e Comunitário
Rua Maria do Rosário Patacão, N.º 18 - Moscavide
Telefone: 219 456 693  / 911 594 313

AULAS DE CONCERTINA

Casa da Cultura “José Afonso”
4ª  Feiras das 10h15 às 12h00

VENHA EXPERIMENTAR !

s

BAILE SÉNIOR
1º e 3º Domingo

de cada mês

CENTRO DE DIA SOCIAL E COMUNITÁRIO DA
JUNTA DE FREGUESIA DE MOSCAVIDE E PORTELA

15h00 - 18h00

ROTUNDA NUNO

RODRIGUES DOS SANTOS

Organiza

SAIA DE CASA!

Bijutaria, Artesanato

Urbano e muito mais ... 1º e 3º Sábado
de cada mês

PORTELA 
•	 Mensalmente	 ao	 primeiro	 e	 terceiro	

sábados: Feira “Coisas e… Loisas” – 10h00 
às 14h00 (Rotunda Nuno Rodrigues dos 
Santos, junto às piscinas)

SEDE DA JUNTA 
DE FREGUESIA
•	 Primeiras	2.ª	e	3.ª	feiras	do	mês:	Workshop	

“Pintura em Porcelana” – ao longo do dia 
•	 2.ª,	 4.ª	e	6.ª	 feira:	Oficina	de	Restauro	e	

Reciclagem de Mobílias e Peças Antigas 
– 10h00 às 17h00 

•	 3.ª	 e	 5.ª	 feira:	 Ensaios	Grupo	de	Teatro	
Musical da Portela – 15h00 às 18h00 

•	 3.ª	e	5.ª	feira:	Reforma	Activa	–	09h15	às	
10h00 / 10h00 às 10h45 

•	 Sábados:	Sábados	em	Movimento	–	10h00

CENTRO CULTURAL 
DE MOSCAVIDE
•	 Mensalmente	à	primeira	4.ª	feira:	Sessões	

de Cinema Português – 15h00 

Dia 10 de Setembro, a partir das 
16h00, o Sunset Moscavide regres-
sa à Avenida de Moscavide com o 
objetivo de revitalizar, dinamizar e 
apoiar o comércio tradicional. A 3ª 
edição desta iniciativa contará com 
muita animação de rua, rastreios e 
promoções nas lojas aderentes.

É já em Setembro que Moscavide re-
cebe a 3ª edição do Sunset Moscavide. 
Após o sucesso da segunda edição, o 
evento regressa em força no dia 10 de 
Setembro, a partir das 16h00, e prome-
te dinamizar todo o comércio local e 

Sunset Moscavide 
regressa à avenida 

Portela em Festa 
já tem data marcada

AGENDA / SAIA DE CASA

tradicional da Vila de Moscavide. 

Este evento, já apelidado por muitos 
como um centro comercial a céu 
aberto, é uma iniciativa da Junta de 
Freguesia de Moscavide em parceria 
com a Câmara Municipal de Loures, que 
convida todas as pessoas a participar 
em inúmeras actividades de lazer, como 
happy hours, concertos e muito mais. 

Acompanhe todas as novidades do 
Sunset Moscavide na página de Face-
book da Junta de Freguesia de Mosca-
vide e Portela.

O evento Portela em Festa regressa 
nos dias 7, 8 e 9 de Outubro para mais 
uma edição. 

Nos próximos dias 7, 8 e 9 de Outubro, 
a sede da Junta de Freguesia de Mosca-
vide e Portela volta a receber mais uma 
edição do Portela em Festa.

Esta iniciativa, reunirá, num só espaço, 
vários motivos que o vão fazer querer 
sair de casa, como: tasquinhas, áreas de 
lazer, animação musical (com música 
ambiente e música ao vivo), ateliers 
infantis, atelier sénior e um cocktail bar.
Não perca mais uma edição do Portela 
em Festa e junte-se a nós dia 7 de Ou-
tubro, a partir das 19h00.

Interrupção das actividades em Agosto

As actividades estão de regresso em Setembro: informe-se 
e inscreva-se nas nossas actividades!

Aulas de Inglês – Iniciação e Conversação

Aula de Informática para Todos

•	 5.ª	e	6.ª	feira:	Aulas	Clube	do	Palco	–	18h00	
às 19h00

•	 Gabinete	de	Apoio	à	Juventude:	2.ª	a	6.ª	
feira, 15h00 às 19h00; sábado: 10h00 às 
13h00

CASA DA CULTURA 
JOSÉ AFONSO
•	 2.ª	a	sábado:	Aulas	Associação	de	Dança	

de Moscavide – vários horários
•	 2.ª	 e	4.ª	 feira:	Aulas	Grupo	de	Ginástica	

“Terceiras Primaveras” – 09h00 às 10h00
•	 4.ª	 feira:	Aulas	de	Concertina	–	10h15	às	

12h00

CENTRO DE DIA SOCIAL E 
COMUNITáRIO DA JUNTA DE 
FREGUESIA
•	 Mensalmente	 ao	 primeiro	 e	 terceiro	

domingos: Baile Sénior – 15h00 às 18h00
•	 3.ª	feira:	Aulas	de	Cavaquinho	–	10h00	às	

11h00
•	 Sábados:	Mexa-se	 a	Dançar	 –	10h00	às	

11h30


