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COMPOSIÇÃO E PELOUROS
QUADRIÉNIO 2021 . 2025

SECRETÁRIO
DAVID JORGE PEREIRA DA SILVA (PS) 
Pelouros: Cultura e Ambiente. 

TESOUREIRO
HÉLDER LEANDRO FERREIRA COUTO (PS) 
Pelouros: Gestão Financeira, Tesouraria, 
Património e Recursos Humanos. 

VOGAL
JOÃO MARIA CANHOTO RUSSO (PS) 
Pelouros: Espaço Público, Higiene Urbana, 
Equipamentos Públicos. 

VOGAL
NUNO MIGUEL MOREIRA GOULÃO SANTOS (PS) 
Pelouros: Mobilidade e Transportes, Obras e Projetos. 

VOGAL
MÓNICA SOFIA MONTEIRO RUSSO (PS) 
Pelouros: Educação, Desporto e Juventude 

VOGAL
MARIA ADELAIDE TAVARES DE SOUSA (PS) 
Pelouros: Economia Local, Voluntariado, 
Tempos Livres e Lazer

O REGRESSO DA NORMALIDADE 
DA NOSSA COMUNIDADE

O verão aproxima-se e com ele surge o reforço das ativida-
des e iniciativas para todos. As festas, os arraiais, os bai-
laricos, os concertos, a praia, as marchas, as pipocas e o 
algodão doce saem à rua.
Depois de dois anos com restrições, este é um regresso 
muito aguardado. Ainda assim, continuam a ser precisos 
cuidados e consciência de que a pandemia persiste.
Teremos os campos de férias, oficinas de verão, feiras de 
artesanato, feira do porta-bagagem, arraial popular, con-
certos e muita animação.
Este é o regresso à normalidade que queremos! Vamos a 
isso.

O Presidente, 
Pedro Oliveira Brás
Pelouros: Gestão Global, Cidadania, Proteção Civil, Segurança, Interven-
ção Social, Associativismo, Feiras e Mercados. 
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CELEBRAÇÕES DIA DA CRIANÇA
O 1 de junho ficou marcado por iniciativas desenvolvidas pela União das Freguesias de 
Massamá e Monte Abraão. Miúdos e graúdos lado a lado numa animação constante no 
parque de estacionamento da EMES, em Monte Abraão.
Insufláveis, corridas de kidskards, modelagem de balões, mascotes e doces animaram o 
dia para as centenas que ali nos visitaram.
Os Bombeiros Voluntários de Queluz também marcaram presença para mostrar aos 
mais novos os equipamentos de socorro disponíveis durante as suas intervenções.
Neste dia, com a colaboração da PSP, dinamizou-se uma ação de sensibilização com os 
nossos “Mini Polícias” fardados a rigor e que teve um convidado especial, a Rádio Ob-
servador.
Ainda este mês, a autarquia vai realizar novamente o projeto mini-presidentes que já 
conta com 5 edições e tem como objetivo a promoção de uma cidadania ativa e partici-
pativa, junto dos mais novos.∟

FEIRA DO PORTA-BAGAGEM
A próxima feira do Porta-Bagagem realiza-se a 19 de junho, no parque de esta-
cionamento da EMES (Recinto da feira semanal do Monte Abraão)!
Se tem roupas, acessórios, livros, brinquedos, discos e outros, inscreva-se e dê 
uma nova utilidade a estes artigos. Até 14 de junho realize a sua inscrição on-
line, mediante o preenchimento do formulário disponível no nosso site ou nos 
balcões de atendimento da União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão.
Ressalvamos que há um limite de 150 lugares. Abasteça o seu carro para regres-
sar a casa com a bagageira vazia e a carteira cheia! ∟

APOIO À UCRÂNIA  
Pedro Oliveira Brás, presidente da União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão, e Ema-
nuel Costa, Adjunto dos Bombeiros Voluntários de Queluz, visitaram uma Associação creden-
ciada pela Embaixada da Ucrânia, em Portugal, para entregarem os bens doados que agora terão 
como destino a Ucrânia.
A União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão agradece a todos a ajuda e o apoio para com 
aqueles que todos os dias procuram sobreviver. ∟
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ARRAIAIS E MARCHAS 
POPULARES 
REGRESSAM 
A tradição dos arraiais e marchas populares regressam em força ao 
Parque Salgueiro Maia, em Massamá.
De 22 a 26 de junho, a União de Freguesias de Massamá e Monte 
Abraão promove e convida todos a participarem em quatro dias de 
festa onde não faltará a sardinha assada e o espírito bairrista com 
música popular.
No sábado, 25 de junho, a Rua Casal do Olival, em Massamá (junto 
ao Mercado de Massamá) vai ser pequena para o desfile da Marcha 
do ATL “Os Pestinhas”, a Marcha do “Barco do Mimo”, a Marcha da 
“ARPIM”, a Marcha do “MTBA” e terminará com a Marcha de Alfama.
Este evento é de entrada livre.
Venha celebrar os Santos Populares! ∟

CAMINHADAS COM STÓRIA 
A Associação RJ Anima e a União de Freguesias de Massamá e Monte Abraão organizam caminhadas que 
dão a conhecer a história da nossa freguesia.
Desde o início deste projeto, os participantes já visitaram e ficaram a conhecer a história da Rua da Tas-
côa, do marco do termo de Lisboa, do Fontenário de Massamá, da Quinta do Porto e dos respiradores dos 
aquedutos de Massamá que servem a antiga fábrica da pólvora.
Inscreva-se em www.uf-massamamabraao.pt. ∟

FESTIVAL 
“AQUI AO LADO” 
O Festival “Aqui ao Lado” está marcado para os próximos dias 15, 16 
e 17 de julho, no Parque Quinta das Flores, em Massamá. Música, 
teatro, dança e workshops, num só espaço.
Já sabe que não existem motivos para faltar a este festival, porque 
é mesmo “Aqui ao Lado”.
Conheça a programação do festival em 
www.uf-massamamabraao.pt. ∟

TERTÚLIA 
DE POESIA 
O grupo Teatroesfera apresenta a próxi-
ma tertúlia de poesia, a 15 de junho, pelas 
15h00, na Estufa da Quinta das Flores, em 
Massamá.
Venham despedir-se da primavera de fan-
tasia na tertúlia de poesia! ∟

III MOSTRA 
DE TEATRO 
SÉNIOR
As luzes acenderam-se e os 
atores entraram em palco! 
Foram 3 dias de casa cheia no 
espaço Teatroesfera, em Monte 
Abraão.
Nesta edição participaram: 
ARPIMA, UNIQUE, ACTIS, 
USMMA e ARPIAC.   ∟
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PREVENÇÃO PARA 
OS MAUS-TRATOS 
INFANTIS EM 
DESTAQUE
Como forma de alertar para os maus-tratos infantis, procurando evitá-los, a União 
das Freguesias de Massamá e Monte Abraão promoveu uma campanha de sensibi-
lização junto dos alunos do 4.º ano das escolas da freguesia e dos jovens do Projeto 
Raízes – E8G. Esta ação ficou marcada pela distribuição de garrafas térmicas ami-
gas do ambiente que incluem uma mensagem de esperança e um apelo para uma 
infância feliz.
Paralelamente, nas instalações da União de Freguesias de Massamá e Monte Abraão 
foram afixadas “Árvores dos Afetos” que exibiram corações com mensagens e com 
os momentos mais felizes vividos pelas crianças.
Uma forma de promover a infância como um momento de vida recheado de felici-
dade e alegria.
Para alertar e sensibilizar a comunidade sobre esta temática, Pedro Oliveira Brás, 
presidente da União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão, recolheu as su-
gestões da presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco de 
Sintra Oriental, Vera Santos Costa, numa conversa online com o intuito de debater 
o papel da comunidade na sinalização de casos e proteção de crianças vítimas de 
maus-tratos.
A reunião contou com a presença dos cidadãos da nossa freguesia. Poderá rever 
esta reunião no nosso Facebook. ∟

25 DE ABRIL, SEMPRE
A União de Freguesias de Massamá e Monte Abraão celebrou o 
25 de abril de 1974 como um marco histórico, cuja Revolução de-
terminou um novo capítulo político e social no nosso país. Este 
tem sido escrito há mais de 17.500 dias, onde a liberdade é a pro-
tagonista.
“Pela Liberdade e Paz”, foi em nome de ambas que se realizou 
o Concerto de Primavera, na Paróquia de São Bento de Massa-
má. Em cadências ritmadas e acertadas, a Banda Filarmónica S. 
Bento de Massamá, Filarmoniartes, iniciou no Salão Paroquial 
as celebrações do 48.º aniversário do 25 de abril de 1974. Este es-
petáculo musical contou com a presença do Executivo da União 
das Freguesias de Massamá e Monte Abraão e de Víctor Hugo Al-
ves, presidente da Assembleia de Freguesia de Massamá e Monte 
Abraão.
Para assinalar o 48.º aniversário da Revolução dos Cravos, na 
segunda-feira, dia 25 de abril, decorreu nas instalações da União 
das Freguesias de Massamá e Monte Abraão a cerimónia do Has-
tear da Bandeira Nacional, uma forma de representar o Estado 
democrático, a independência e a liberdade. Esta sessão solene 
contou com a presença do Executivo da União das Freguesias de 
Massamá e Monte Abraão, do vice-presidente da Câmara Mu-
nicipal de Sintra, Bruno Parreira, de vogais da Assembleia de 
Freguesia, do Comandante do Regimento Antiaéreo de Queluz, 
Coronel Gonçalves de Assis, e do presidente dos Bombeiros de 
Queluz, Hugo Frederico.
As atuações da Banda Nossa Sra. da Fé, no Salão Paroquial da 
Igreja Nossa Sra. da Fé, em Monte Abraão, e da Banda Filarmóni-
ca S. Bento de Massamá, Filarmoniartes, no Salão Paroquial da 
Igreja de S. Bento, em Massamá, encerraram as comemorações. ∟
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VENCEDORES 
CONCURSO DE FOTOGRAFIA

MASSAMÁ E MONTE ABRAÃO

AUTARQUIA DO ANO
A União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão volta a ser reconhe-
cida pelo seu trabalho na 3ª Edição do Prémio da Autarquia do Ano.
Este reconhecimento surge no projeto da mercearia social, na categoria 
Apoio Social, subcategoria Combate à Exclusão Social.
 Os Prémios Autarquia do Ano são promovidos pela Lisbon Awards Group 
e pelo jornal digital ECO com o objetivo de destacar as práticas inovadoras 
e de gestão rigorosa do interesse público de freguesias e municípios. ∟

FEIRA DO ARTESANATO 
As mãos são o instrumento mais precioso quando se aborda a indústria 
artesanal.
Transpõem para o objeto o que a mente já idealizou e ajudam a dar cor ao 
que a criatividade já desejou. Ser artesão é uma arte que merece ser vista e 
reconhecida por todos.
É neste sentido que a União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão 
promove a Feira do Artesanato.
Com o objetivo de dar visibilidade e espaço a trabalhos de autor, negócios 
e produtos locais de Massamá e Monte Abraão, bem como do concelho 
de Sintra, esta feira destina-se a todos que pretendam expor, divulgar e 
vender os seus produtos artesanais.
A Feira do Artesanato realiza-se a 12 de junho, no Parque Quinta das Flo-
res, em Massamá.
Para participar deverá inscrever-se no nosso website. ∟

Terminou a Iª Edição do Concurso de Fotografia promovida pela União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão.
As fotografias estiveram em votação através da rede Facebook, e foram avaliadas pelo júri destacado para o concurso.
Participantes vencedores:
1º lugar – Paulo Nogueira, com a fotografia Letras Soltas – Parque Salgueiro Maia
2º lugar – João Castro, sem título na fotografia
3º lugar - do Carmo, sem título na fotografia
Veja a lista de ordenação do concurso no nosso website.
A União de Freguesias de Massamá e Monte Abraão agradece aos mais de 40 participantes! ∟
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SINTRA INVESTE NAS VIAS RODOVIÁRIAS
 

Entre a Rua José Régio e a Rua das Orquídeas, em Massa-
má, está a decorrer uma intervenção ao nível do reperfi-
lamento do troço da Rua Direita, como forma de melho-
rar as condições de circulação pedonal e automóvel, bem 
como de estacionamento de viaturas.
Os trabalhos, entre outros benefícios, vão permitir a cir-
culação pedonal contínua até ao final daquela artéria e 
espaços para contentores de lixo enterrados, aumentan-
do a zona de estacionamento.
Através desta intervenção, a qualidade de vida dos mo-
radores e comerciantes da freguesia será beneficiada.
A Câmara Municipal de Sintra está a desenvolver tam-
bém trabalhos para beneficiação das ruas, avenidas e es-
tacionamentos de Massamá e Monte Abraão, com desta-
que para a recente requalificação das Pracetas Machado 
Castro, Oliveira Martins e Almada Negreiros.
Estes trabalhos introduziram um novo pavimento em 
arruamentos e parques de estacionamento, a par da nova 
sinalização.
De igual modo, a Av. Capitão Gomes Rocha e a Rua Pêro 
Escobar, em Monte Abraão, estão a ser requalificadas 
com vista à criação de mais de uma centena de novos lu-
gares de estacionamento, sem esquecer novas condições 
para a circulação pedonal.  ∟
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DISCURSO DIRETO

[ACONTECE]  Como surgiu a Associação dos Refor-
mados Pensionistas e Idosos de Massamá?
[JOÃO COSTA] A ARPIM – Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Massamá, IPSS, foi fundada a 
23 de Novembro de 1993, por 17 pessoas residentes em 
Massamá e funciona neste momento como Centro de 
Convívio para os reformados, pensionistas e idosos de 
Massamá e IPSS.

[A] Quando se tornou presidente da ARPIM, e como 
tem sido a sua experiência?
[JC] Tornei-me presidente da Arpim a 15 de Janeiro de 2022. 
A experiência não poderia ser melhor pois temos uma ex-
celente equipa e associados que participam ativamente 
no dia a dia da nossa associação. É um trabalho conjunto 
onde todos são importantes e dão a sua contribuição para 
o desenvolvimento dos projetos e atividades. É com grande 
sentido de responsabilidade e compromisso que assumi e 
assumo esse papel nesta maravilhosa associação.  

[A] Quais têm sido os maiores desafios ao longo da 
sua direção na associação?
[JC] Os maiores desafios têm sido a recuperação do longo 
período em que tivemos recatados em função da pande-
mia, na tentativa de retomar as inúmeras atividades que 
tínhamos e que queremos continuar a ter. Novos desafios 
se colocam todos os dias uma vez que procuramos sem-
pre ir ao encontro das necessidades sociais, recreativas e 
culturais dos nossos associados e sem dúvida supri-las.

ENTREVISTA A JOÃO COSTA

ASSOCIAÇÃO DOS REFORMADOS 
PENSIONISTAS E IDOSOS DE MASSAMÁ

“CONTÁMOS E 
CONTINUAMOS A CONTAR 

COM O APOIO DA UNIÃO 
DE FREGUESIAS DE 

MASSAMÁ E MONTE 
ABRAÃO” 

[A] Considera crucial existirem Associações desta 
natureza, destinadas à população sénior, como 
uma forma de manter a geração maior ativa?
[JC] Sem qualquer sombra de dúvida. São estas asso-
ciações que acompanham as necessidades da popula-
ção sénior com maior aferição das suas necessidades 
coletivas. Somos a ocupação da população sénior nos 
seus tempos de reforma ou inatividade, gerando ati-
vidades e eventos que promovam a interação do gru-
po e a participação de todos. 
 
[A] Que tipo de ações realizaram nesta altura, 
para ajudar a população sénior, nomeadamente 
ao nível do isolamento social e da saúde mental?
[JC] Na altura mais incapacitante da pandemia, es-
tivemos sempre acessíveis aos nossos associados via 
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redes digitais. Uma vez que os nossos associados são 
séniores e eram considerados população de risco, não 
pudemos dinamizar actividades presenciais e tivemos 
inclusive que estar encerrados. Ainda assim, fizemos 
acompanhamento dos associados dentro do possível e 
através das ferramentas disponíveis. 
 
[A] Como vê a relação próxima que a Associação tem 
com a União das Freguesias de Massamá e Monte 
Abraão? Que benefícios traz?
[JC] Vemos com muito orgulho e agradecimento. É im-
preterível uma relação de respeito, empatia e considera-
ção pelos que junto de nós e connosco, trabalham para 
um envelhecimento ativo da população. Na altura em 
que não pudemos dinamizar atividades em função da 
pandemia, foram geradas atividades pela união de fre-
guesias para esta camada da população. Isso foi extre-
mamente útil e usufruído por nós. Da mesma forma em 
que as constantes atividades das associações de refor-
mados possibilitam às juntas de freguesia um período de 
menor necessidade de atividade e redirecionar recursos 
para outras faixas etárias. É nesta união de esforços que 
está o sucesso de uma população sénior ativa, participa-
tiva e voluntariosa. Contámos e continuamos a contar 
com o apoio da União de Freguesias de Massamá e Monte 
Abraão para fazer mais e melhor pelos nossos associa-
dos e população sénior geral.
 
[A] Para quem quisesse tornar-se sócio da Associa-
ção, o que precisaria de realizar? E do que poderá 
usufruir?
[JC] Ser sócio da Arpim é fácil. Basta dirigir-se à nossa 
sede, na praceta dos reformados nº 3 em Massamá (perto 
do centro lúdico). Temos inúmeras atividades e eventos 
direcionados à população sénior tais como workshops de 
saúde e artesanato, bailes mensais e ações de voluntaria-
do. Temos o Grupo Coral (Raízes de Massamá) e o gru-
po de Cante Alentejano (Vozes Maduras), temos a nossa 
marcha popular e todos os dias recebemos os nossos as-
sociados nas nossas instalações onde podem conviver e 
interagir entre eles seja a jogar cartas, dominó ou até a 
petiscar.

[A] Na vossa página social Facebook, encontramos 
na descrição, a frase “O Homem sonha e a obra nas-
ce”. Ao fim destes anos de vida da ARPIM, considera 
que a obra, mais do que nasceu, tem vindo a crescer?
[JC] Claro que sim. É uma aprendizagem constante e 
uma tentativa de acompanhamento da volatilidade das 
necessidades dos que nos rodeiam e aos quais nos diri-
gimos. Tem sido um percurso exigente e com inúmeras 
vicissitudes, mas que em nada nos desmotivaram…pelo 
contrário! Hoje sabemos, mais do que nunca, o caminho 
que queremos seguir. Tivemos um crescimento exponen-
cial de sócios e queremos continuar a ter. Continuamos a 
perseguir o nosso sonho de criar um centro de dia com 
apoio domiciliário pois reconhecemos a importância da 
existência do mesmo na nossa freguesia. Hoje contamos 
com uma excelente dinâmica intergeracional que se uniu 
e apoia a ARPIM. Contamos também com o apoio da 
massa associativa que nos rodeia e que se tem feito pre-
sente nos momentos em que precisamos dessa energia 
fantástica que vem de qualquer acto solidário, generoso 
e desinteressado. Somos gratos a todos os que interagem 
com a nossa associação.

[A] O que deseja para o futuro da Associação?
[JC] Desejo que continue a existir esta dinâmica interge-
racional que nos orgulha e motiva, que continuemos a 
poder contar com o apoio de todos os órgãos, instituições 
e associações que nos rodeiam, que possamos sempre su-
perar as expectativas dos nossos associados e sobretudo 
honrar as nossas motivações, objetivos e compromissos. 
Desejamos que a ARPIM seja referência nas associações 
de reformados, pensionistas e idosos e que toda a comu-
nidade se junte a nós. 
 
[A]  Vamos ter o regresso das marchas populares à 
nossa freguesia, e sabendo que a ARPIM vai parti-
cipar, o que pode desvendar do que vamos ver por 
parte da associação no nosso desfile?
[JC] Vão ver o que acima referi: Uma comunidade uni-
da, uma dinâmica intergeracional, um grupo fantástico 
liderado pelo nosso associado Zeca Santos, uma música 
de alegria contagiante que bem reflete o espírito da nossa 
Associação! Abram alas para a Arpim que ela vem aí com 
a sua marcha popular. ∟
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OS PASSEIOS SÉNIOR 
SÃO UM SUCESSO!
Este projeto surgiu para combater o isolamento social da população sénior.
Através de viagens pelo país, todos os residentes com idade igual ou supe-
rior a 55 anos podem criar e partilhar experiências, convívios e conheci-
mentos sobre a cultura nacional. Uma forma de tornar os tempos livres em 
tempos de qualidade. Objetivos concretizados no Passeio Cultural Sénior, 
que se realizou a Alcobaça.
Os participantes já visitaram o Mosteiro de Alcobaça, o Museu de Vinho, o 
Museu Moinho de Papel, as grutas de Mira Daire, o Santuário de Fátima e 
a Aldeia de Aljustrel contatando diretamente com o património histórico 
português.
Os passeios fazem agora uma pausa e prometem voltar em setembro. ∟

PRAIA SÉNIOR 
VAI REGRESSAR 
O programa Praia Sénior está de regresso de 27 de 
junho a 8 de julho com a finalidade de promover 
o envelhecimento ativo e saudável contribuindo 
para a ocupação de tempos livres, em momentos 
de convívio, lazer e confraternização. Destina-se 
a todos com idade igual ou superior a 55 anos.
As inscrições realizam-se online no nosso web-
site ou presencialmente nas instalações da União
das freguesias de Massamá e Monte Abraão, até 
17 de junho.
Este ano, além do tempo passado na praia, alguns 
dias serão dedicados a visitas a espaços culturais 
e realização de picnics em parques urbanos. ∟

INSCRIÇÕES ABERTAS
CAMPOS 
DE FÉRIAS
A União de Freguesias de Massamá e 
Monte Abraão realiza mais um ano de 
campos de férias para crianças entre os 6 
e os 10 e entre os 11 e os 16 anos.
Relembramos que, como habitualmente, 
a inscrição pode ser realizada por quin-
zena.
Informamos que para aceder ao formu-
lário terá que estar registado no nosso 
website.
Data dos Campos de Férias: 4 de julho a 
12 de agosto.∟

SONDAGEM 
QUERO 
VIVER NUMA 
ECO-FREGUESIA
A União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão 
é candidata ao Galardão Bandeira Verde - Projeto 
Eco-Freguesias XXI 2022/23, promovido pela Asso-
ciação Bandeira Azul da Europa (ABAE).
O projeto Eco-Freguesias XXI “visa incrementar o de-
senvolvimento sustentável à escala local procurando 
envolver os cidadãos em geral e os dirigentes das jun-
tas de freguesias em particular, na construção de uma 
sustentabilidade participada”.
Neste sentido, está a decorrer uma sondagem a to-
dos os cidadãos que residam em Massamá e Monte 
Abraão e tenham mais de 18 anos com o objetivo de 
identificar situações que carecem de intervenção na 
nossa freguesia, reunindo propostas de melhoria de 
higiene e limpeza urbana, bem como da qualidade do 
espaço público e espaços verdes da freguesia.
Participe até 3 de agosto, através do link: https://bit.
ly/sondagem-massamamabraao - “Quero viver numa 
Eco-Freguesia”, poderá encontrar este link no nosso 
site em www.uf-massamamabraao.pt .
A sua opinião 
é muito importante!∟
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REDE FREGUÊS

MONTE ABRAÃO
RUA JAIME 
CORTESÃO
Número de porta 

10, Loja A

AILINE 
CABELEIREIROS
Tel.: 214 370 230  · Telm.: 925 471 826
Email: vady_cruz@hotmail.com
5% em trabalhos técnicos de 
cabeleireiro, às quintas-feiras.

Lote 100, Loja B 

BOTÃO DE PAPEL
Tel.: 214 305 613
5% em material escolar (exceto 
promoções).

Lote 98, Loja A 

DORA CABELEIREIROS
Tel.: 214 301 357 · Telm.: 936 183 369
Email: amandaprocha96@gmail.com
10% em produtos e trabalhos 
técnicos.

Lote 99, Loja A

LAVANDARIA 
SELF-SERVICE 
BEM ME QUER
Tel.: 214 380 350 · Telm.: 916 454 909
Email: bemme.quer@hotmail.com
5% em lavagens nas máquinas de 
10, 12 e 22 kgs; 10% na secagem nas 
máquinas. Descontos válidos durante 
o horário de abertura da loja (09h às 
19h30).

101 B 

PANORÂMICA 
GERAL - PG SEGUROS
Tel.: 218 207 420
Email: seguros@pgseguros.pt
até 40% consoante os seguros 
pretendidos.

Lote 98, Loja B

TENTAÇÕES
Tel.: 214 392 262 · Telm.: 961 955 512
Email: moda.tentacoes.00@gmail.com
5% em vestuário e calçado.

MASSAMÁ
RUA DIREITA DE MASSAMÁ

Shopping Center de Massamá

129
EDEN & GO
Tel.: 214 371 537
Email: kiosque.eden.go@gmail.com
Menu Freguês por 8,50€ 
(sopa, prato, bebida e sobremesa).

97 B Loja Esq
L4L ILUMINAÇÃO
Tel.: 215 983 123 · Telm.: 916 787 977
Email: geral@l4l.pt
10% em iluminação LED.

129, Loja E4 
M. ESCADA, ESTÉTICA 
E TERAPIAS 
ALTERNATIVAS
Tel.: 214 301 550
Email: m.escada.lda@gmail.com 
10% em todos os tratamentos a laser; 5% 
nos tratamentos rosto.

96, Loja Esquerda
NAS NUVENS
Tel.: 214 395 083 · Telm.: 966 171 327
Email: isab.mbarbosa@gmail.com
10% em vestuário e decoração.

87, 89, Loja D 
NOVA FÁBRICA 
DE ÓCULOS
Tel: 211 955 240/210 991 880
Telm.: 914 834 147
Email: massama@novafabricadeoculos.pt
de 10% a 30%, consoante os produtos.

95 Loja 4
O TARECO
Tel.: 219 624 095 · Telm.: 914 309 414
Email: lojatareco@gmail.com
5 % a 10% em todos os artigos.

129, Loja C 
OPTITARGET
Tel.: 214 392 347
Email: optitarget@gmail.com
de 10% a 20%, consoante os produtos.

106, Loja Drt
PASTELARIA REGALIA
Tel.: 214 379 192
Email: pastelaria.regalia@gmail.com
10% na compra de Bolos de Aniversário.

4
PEREIRA LEAL 
ELETRODOMÉSTICOS
Tel.: 214 378 769
Email: pereiraleal@sapo.pt
5% em artigos da linha branca, linha 
castanha e pequenos eletrodomésticos.

122 
PRIMEIRAS ÓPTICAS 
OPTIVISÃO
Tel.: 214 397 948
Email: massama@primeirasopticas.com
de 15% e 30%, consoante os produtos.

100, Loja Esq
RESTAURANTE 
O CAVALO BRAVO
Tel.: 214 376 478 
Bolo + Café por 1,50€
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ambiente e sustentabilidade
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SHOPPING CENTER DE MASSAMÁ
O Espaço do Cidadão de Massamá localiza-se no 
Shopping Center Massamá, loja 45 e dispõe de 
cinco postos de atendimento, disponibilizando 
também o serviço de atendimento por marcação  
prévia através do telefone 21 923 69 35. 
De segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30.

Voz aoS eleitoS

F inalmente foi aprovado o Orçamento do Estado 
para 2022, pondo termo à crise política aberta 
em outubro do ano passado, com o fim da gerin-

gonça, e que assume um claro compromisso com a clas-
se média, centrado nos jovens, amigo do investimento e 
ajustado à nova conjuntura.
Este é um Orçamento que vai permitir aos jovens, à clas-
se média e às famílias com menores rendimentos paga-
rem menos IRS, face à alteração inscrita no documento. 
É um Orçamento que vai criar um aumento extraordi-
nário das pensões dos pensionistas, já a partir de julho e 
com efeitos retroativos a janeiro, reforçando a proteção 
social aos mais vulneráveis.
Medidas como a redução do défice e dívida pública, o au-
mento o investimento público, apoiando rendimento das 
famílias num contexto de inflação mais elevada e bai-
xando a carga fiscal, são importantes contributos para 
muitos dos que vivem e trabalham na nossa freguesia.
Sendo nós uma freguesia com bastantes jovens, enalte-
cemos as medidas introduzidas neste documento e que 

permite aumentar as bolsas de mestrado até ao triplo e 
alargando para 5 anos o benefício fiscal em sede de IRS 
para os jovens que iniciam o seu percurso profissional, 
passando a incluir também os rendimentos do trabalho 
independente.
A transição climática é tema fulcral para as futuras ge-
rações, tendo o PS quer localmente quer a nível nacio-
nal, procurado implementar medidas que estimulem a 
alteração de hábitos tidos pela nossa comunidade. Este 
Orçamento também elenca isso mesmo, promovendo 
a utilização do transporte público, através dos passes 
sociais mais baratos e de um programa de expansão da 
oferta promovido pela Carris Metropolitana, bem como 
o estímulo à mobilidade verde.
Como defensores do Estado Social, apoiar as famílias 
mais vulneráveis é fundamental para garantir uma 
dignidade mínima, e para tal surge inscrito no OE, um 
apoio de 60€ para a aquisição de bens alimentares e de 
10€ para a aquisição de botija de gás, um apoio que já 
abrange os beneficiários da tarifa social de energia e que 

será alargado a beneficiários de outras prestações sociais 
mínimas. Com o aumento de população sénior na nossa 
freguesia, tais iniciativas tornam-se ainda mais impor-
tantes.
Mas este também é um orçamento que valoriza o papel 
das freguesias. É o Orçamento de Estado que mais refor-
ça os meios financeiros das freguesias. Desde logo, com a 
possibilidade de todos os autarcas terem acesso ao regi-
me de meio tempo, ainda que isso não se aplique no nos-
so caso. O aumento do Fundo de Financiamento de Fre-
guesias 2% para 2,5%, assume-se de vital importância 
para o cumprimento da Lei das Finanças Locais. Quere-
mos salientar, o facto de as freguesias poderem ser bene-
ficiárias de fundos europeus, num claro reconhecimento 
de que as freguesias são capazes de desenvolverem os 
seus territórios, tornando-o mais atrativo e competitivo. 
Isto, seguindo o caminho da descentralização já iniciado.
Os nossos munícipes, em particular os nossos fregueses, 
podem esperar do PS, desta bancada, a vontade de traba-
lhar em prol dos cidadãos.  ∟

BANCADA DO PARTIDO SOCIALISTA

OE 2022 FINALMENTE APROVADO
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BANCADA DO CDS-PP

O CDS-PP A PROPÓSITO 
DA GUERRA NA UCRÂNIA

F oi uma invasão ou só uma “operação especial”??Vivemos um período de 
histeria colectiva, em que presenciamos uma guerra.
Guerra? Não, não há guerra.

O sentido crítico de alguns Portugueses, sobre esta guerra, “pedimos desculpa por 
falar em guerra, pois não há guerra”. Na opinião destes iluminados, todos os que 
não pensam como eles estão errados.
Não dá para imaginar, os sacrifícios que os Ucranianos têm de vencer para sobre-
viver a esta “não guerra”.
Putin, regurgita as opiniões sobre o poder internacional que está, na sua opinião, 
a atacar a Rússia assim como os seus habitantes, não esquecer todos os Russos 
que expressam uma opinião diferente da sua e falam da guerra, que não há, são 
imediatamente presos, nunca mais se sabendo do seu paradeiro (salvo muito ra-
ras excepções).
Os que verbalmente o atacam (Putin), assim como à Rússia, só querem destruir 
a Rússia. No entanto um país que ataca ferozmente um outro país soberano, que 
destrói todo o legado histórico, cultural, etc. deste povo, não merece que alguém 
discorde das atrocidades por si (Putin) perpetradas. Qualquer opinião discordan-
te é um ataque a si e ao seu país. Aquilo que ele faz está certo, e é em defesa do 
seu país, perdão quem é que está a atacar a Rússia? Sempre que um país está a 
apoiar a Ucrânia, seja com bens alimentares, medicamentos ou seja com armas, 
não está a ajudar o povo Ucraniano “que não precisa de apoio”, está isso sim a 
atacar a Rússia.
Nós eleitos do CDS-PP, não tínhamos reparado que foi a Ucrânia a atacar a Rússia 
e não o contrário, vemos poucas notícias.
Não conseguimos entender, como é que há alguns Portugueses que apoiam esta 
“operação especial” da Rússia. Será que se Portugal fosse atacado e por um gran-
de azar esses apoiantes da Rússia vissem as suas casas, as dos seus filhos, as dos 
seus pais ou dos seus familiares, todas destruídas, eles continuavam a desculpar 
os atacantes? Provavelmente não, pois aí já lhes doía. Não há pior do que quando 
uma desgraça nos toca directamente.
Entendemos que esta invasão em território Ucraniano, tem de terminar imedia-
tamente, pois não podemos querer para os outros o que não queremos para nós.
Os vogais eleitos do CDS-PP da AFUF de Massamá e Monte Abraão. ∟

BANCADA DO BLOCO DE ESQUERDA (BE) 

UMA COMUNIDADE SOLIDÁRIA 
É UMA COMUNIDADE QUE RESISTE

BANCADA DO PSD

A ANAFRE NA DEFESA 
DO PODER LOCAL

A ANAFRE-Associação Nacional Freguesias realizou recentemente (11 a 13 de março) o 
seu XVIII Congresso, tendo apresentado as linhas gerais de atuação para o Mandato 
de 2022/2025 que passam, por se responder, à questão: Que Freguesias queremos?

Segundo a ANAFRE, o grande desafio autárquico que enfrentamos atualmente é o desafio da 
definição do papel das Freguesias, no âmbito do serviço público e da organização geral do Estado. A 
realidade, da divisão político-administrativa portuguesa, difere de grande parte dos países da União 
Europeia que na maioria não contemplam a existência de órgãos autárquicos eleitos dentro do quad-
ro municipal. Esta possível verificação de duplicação de tarefas pode gerar desperdício de recursos.
É nesse sentido, que a ANAFRE se procura afirmar como líder na reforma que vise uma 
otimização do papel destas autarquias na organização geral do Estado. Tudo isto passa por um 
lado, pela análise da reorganização administrativa das Freguesias (por união ou separação de 
territórios) e por outro lado, pela necessidade de repensar o modelo de investimento do Estado 
nas Freguesias.
A ANAFRE considera que o caminho a seguir passa por as freguesias poderem dispor de ferra-
mentas e de legislação que lhes permita, simultaneamente, caminhar para uma certa autonomia 
financeira e estarem legalmente capacitadas para serem promotoras de investimento.
Pretende-se assim, repensar o atual modelo de financiamento das autarquias que assenta numa 
visão de resposta meramente administrativa. O financiamento que é transferido do Estado Cen-
tral tem por base assegurar os custos de funcionamento administrativo (funcionários dos quad-
ros, custos de manutenção de infraestruturas e funcionamento dos serviços).
Para a ANAFRE os Municípios têm algumas alternativas. Podem criar taxas locais, podem concor-
rer a linhas de investimento, podem alienar património e podem endividar-se em momentos de 
maior necessidade. Para as Freguesias Importa por isso, desenvolver uma reforma desse modelo de 
gestão financeira, compreendendo a necessidade de, não só capacitar as Freguesias, mas também 
de garantir alguma autonomia financeira para que as Freguesias consigam investir no seu terri-
tório.
A primeira conclusão para a ANAFRE para melhorar a capacitação financeira das Freguesias, 
assenta em mais competências próprias para a gestão e recolha de receitas provenientes de taxas 
relacionadas com o espaço público e por outro lado a possibilidade de concorrer a fundos nacio-
nais e europeus.
A Bancada do PSD considera que esta reflexão merece uma maior publicitação junto da popu-
lação e um acompanhamento ∟

V ivemos tempos excecionais. Entre uma guerra na europa e uma pandemia que teima em não desaparecer, vivemos a ameaça de uma nova crise 
económica e social, com uma inflação galopante e a perda real de rendimentos, uma vez que os salários e as pensões continuam agarrados ao 
passado. É nestas alturas que vemos o aumento dos populismos, os ódios contra parte da população, tentando explorar divisões.

Mas não tem de ser assim. Somos vizinhos do mesmo bairro, independentemente da nossa cultura, crença ou cor de pele. Partilhamos recursos da mesma 
comunidade e, se quisermos, podemos entreajudar-nos para juntos sermos mais fortes. Para além de exigirmos ao governo uma atualização condigna de 
salários e pensões de modo a enfrentarmos esta nova crise, deveremos também aumentar a solidariedade de vizinhança para tornarmos a nossa comuni-
dade, o nosso bairro, mais resistente a mais esta crise.  ∟

Voz aoS eleitoS
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Voz aoS eleitoS

BANCADA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA (CDU)

AUMENTAR SALÁRIOS 
E PENSÕES EM RESPOSTA 
À INFLAÇÃO!

A inflação sobe a cada dia - em Abril atingimos, segundo o Banco de Por-
tugal uma taxa de inflação de 7.4%. Quer isto dizer que os trabalhadores 
em Portugal verão ao final do mês pouco ou nenhum dinheiro de sobra. 

Em Portugal 40% dos trabalhadores após o pagamento de despesas ficam com 
menos de 10% do salário ou pensão. Uma situação que se agrava perante uma in-
flação desta magnitude. Diante desta realidade, a solução não passa única e exclu-
sivamente pela redução de impostos, muito menos às grandes empresas. Vejamos 
a recente descida do ISP nos combustíveis que não baixou significativamente os 
preços, aumentando o lucro das grandes gasolineiras e empobrecendo o Estado. 
Em 2021 a Jerónimo Martins teve um aumento de 48,3% de lucros face a 2020, 
obtendo um lucro de 463 milhões, enquanto a Sonae registou um lucro de 268 
milhões, mais 45,6% face a 2020. Nós perdemos poder de compra, eles ganham 
em lucros.
Então o que fazer?
O PCP propõe a criação de um regime de preços máximos, a aplicar a um Cabaz 
Alimentar Essencial, que defina um preço de referência para cada um dos pro-
dutos, com base nos custos reais e numa margem não especulativa, proibindo a 
venda a um preço superior sem justificação atendível. Com esta proposta, o PCP 
dá os meios às autoridades públicas para intervirem sobre as margens e os preços 
praticados na grande distribuição, que têm representado um duro golpe no ren-
dimento disponível de quem vive do seu trabalho.
Acompanha mais propostas neste sentido, como a valorização dos salários e pen-
sões entre outras, no nosso site (www.pcp.pt) e nas redes sociais. A CDU e o PCP 
não se resignam face a esta realidade. É urgente uma política de esquerda conse-
quente e em defesa dos trabalhadores! ∟

BANCADA DO CHEGA 

DESCENTRALIZAÇÃO 
OU REGIONALIZAÇÃO  

C om a Lei 50/2018 foi criada uma transferência de competências do estado 
central para as autarquias locais e que estará completa em 2022. A base 
ideológica da descentralização para as autarquias locais é uma mais valia 

para todos nós fregueses, assim sendo o CHEGA apoia a transferência de algumas 
dessas funções que certamente serão realizadas pela a nossa Junta de Freguesia. A 
forma errática como essas transferências se encontra a ser realizada é que colo-
ca em causa toda a base ideológica. A transferência de fundos, meios humanos e 
materiais do estado central é insuficiente e coloca sobre as autarquias locais uma 
pressão financeira e de recursos. Para colmatar essa pressão verifica-se um au-
mento dos custos e de funcionários públicos, na ordem dos 2%. Deixo ao leitor a 
resposta sobre quem pagará esses aumentos de custos e salários. Quando anali-
samos o leque de transferências, verificamos áreas que notoriamente entram em 
conflito com outras entidades públicas, levando a pensar que este diploma não é 
mais do que um embrião para utilizar a boa ideia de uma descentralização para 
impor aos portugueses uma regionalização que já foi explicitamente negada em 
referendo. Tal como foi previsto pelo CHEGA a regionalização é uma política que 
o governo tenta impor aos portugueses há décadas e que tentará mais uma vez em 
2024 e que servirá apenas para acentuar as diferenças entre as regiões do nosso 
país, criar feudos e criar ainda mais cargos políticos para os sedentos boys. Com 
a regionalização haverá mais custos para o erário público e assim necessidade de 
mais impostos para o pagamento desses custos. ∟

A FREGUESIA É SUA
PARTICIPE NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

As sessões da Assembleia de Freguesia de Massamá e Monte Abraão são abertas a todos os cidadãos interessados e decorrem de modo descentralizado em diferentes 
locais da freguesia.
Os editais com a convocatória das sessões são divulgados na página web da União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão e partilhados no Facebook oficial da 
autarquia e nos locais de estilo distribuídos pela freguesia. De acordo com a Lei n.º 75/2013 (Regime Jurídico das Autarquias Locais) as assembleias de freguesia reúnem, 
pelo menos, em quatro sessões ordinárias anuais (abril, junho, setembro e novembro ou dezembro), podendo ainda ser convocadas sessões extraordinárias. 
Aceda a www.uf-massamamabraao.pt no separador Órgãos Autárquicos e depois Assembleia e conheça toda a documentação relacionada com a Assembleia de Fregue-
sia, nomeadamente editais, deliberações, documentos em consulta, regimento de funcionamento, atas, moções e muita outra informação útil. 
Consulte as moções apresentadas na última sessão no separador Órgãos Autárquicos / Assembleia / Moções /  Mandato 2017-2021 / 2020




