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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
Votação até 30 de setembro.  
A freguesia é sua, participe.
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FEIRA MEDIEVAL  
Regressa às ruas de Monte Abraão 
de 14 a 16 de outubro.Freguesia

Massamá e Monte Abraão

Universidade Sénior 
Vão abrir as inscrições
para o ano letivo 2022/23
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COMPOSIÇÃO E PELOUROS
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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

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS: 
AÇÃO EMERGENTE

Anualmente assistimos a fenómenos cada 
vez mais preocupantes. Nos primeiros 8 
meses do ano, os incêndios já consumiram 
mais de 92 mil hectares, 52% dos quais de 
florestas. Portugal vive uma das piores si-
tuações de seca do último século afetando, 
severamente, a agricultura e a qualidade de 
vida nas nossas vilas e cidades. Em 2020, 
Portugal continental registou uma taxa de 

reciclagem de resíduos urbanos de 16,1%, abaixo das metas definidas.
Estes são alguns dados que merecem reflexão e maior atenção sobre o impacto 
das alterações climáticas. Costumamos dizer que já não se consegue perceber 
a mudança de estação. Que já não sabemos quando começou a primavera ou o 
outono, que não distinguimos o inverno do verão. Hoje temos menos chuva e 
mais calor. Somos, por isso, convocados a participar para uma ação emergente 
e urgente.
Em maio, a Junta de Freguesia de Massamá e Monte Abraão aprovou o plano 
de contingência para combater os efeitos da seca que inclui um conjunto de 
medidas essenciais. Desde logo, reduzimos a periocidade da rega utilizada nos 
espaços ajardinados, reduzimos as lavagens das nossas viaturas, reduzimos a 
utilização de sistemas de aquecimento e refrigeração.
Temos realizado um conjunto de ações de sensibilização com dicas ambien-
tais para que possamos adotar comportamentos ao mesmo tempo que temos 
adotado, quer internamente quer nos nossos eventos, iniciativas de redução do 
consumo de plástico e aumento da reciclagem.
Outro aspeto relevante é o quadro de acesso aos fundos europeus por parte das 
Freguesias que está a ser construído, esperando que possa permitir aprofundar 
políticas de combate às alterações climáticas. São as autarquias que melhor co-
nhecem os seus territórios e gerem de forma mais próxima os recursos naturais 
existentes de forma mais eficaz.
Se nada for feito face às alterações climáticas, teremos uma menor disponibi-
lidade de recursos naturais, o que terá impacto direto na nossa alimentação, 
energia, água, saúde e qualidade de vida.
Conto consigo para uma ação emergente e urgente.

O Presidente, 
Pedro Oliveira Brás
Pelouros: Gestão Global, Cidadania, Proteção Civil, Segurança, Intervenção 
Social, Associativismo, Feiras e Mercados. 
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INSCRIÇÕES ABERTAS 

UNIVERSIDADE 
SÉNIOR 
A Universidade Sénior vai abrir as inscrições para mais um ano le-
tivo. Se tem mais de 55 anos inscreva-se e venha aprender nas áreas 
de tecnologia de informação e comunicação, ciências sociais e hu-
manas, línguas e literatura, música e teatralidades, artes manuais, 
ambiente, ecologia e bem-estar e motricidade. São mais de 60 disci-
plinas lecionadas por professores voluntários da nossa comunidade.
As inscrições vão decorrer 12 a 16 de setembro nas instalações da 
Universidade Sénior de Monte Abraão e nas instalações em Massa-
má, de 12 a 23 de setembro, sempre das 09h00 às 12h30 e das 14h00 
às 17h00.
Também pode inscrever-se online através do site www.uf-massa-
mamabraao.pt no separador Serviços/Universidade Sénior. ∟

11 DE SETEMBRO E 9 DE OUTUBRO

FEIRA DE ARTESANATO  
Da cerâmica aos azulejos e cestaria, uma matéria-prima natural se constrói. 
Esta pode ser usada como decoração ou para uma tarefa do dia-a-dia.
Seja qual for a sua finalidade, representa a criatividade e vontade do artesão e ambas po-
derão ser partilhadas com a comunidade na Feira de Artesanato a decorrer nos dias 11 de 
setembro no Parque da Quinta das Flores, em Massamá, e no dia 9 de outubro, no Parque 
25 de Abril, em Monte Abraão. 
As inscrições para participar no dia 11 de setembro devem ser efetuadas no site da União 
das Freguesias de Massamá e Monte Abraão até 6 de setembro e para o dia 9 de outubro 
até ao dia 4 de outubro. Participe nesta feira da arte e originalidade artesanal. ∟

25 DE SETEMBRO E 23 DE OUTUBRO

FEIRA 
DO PORTA-BAGAGEM 
As próximas feiras do porta-bagagem estão marcadas para os dias 25 de setembro 
e 23 de outubro, no Parque de Estacionamento da EMES (Recinto da Feira semanal, 
em Monte Abraão).
Nesta feira pode vender produtos como roupa, livros e revistas, velharias, eletro-
domésticos, brinquedos, jogos, discos, DVD’S, CD’S, artigos de decoração, calçado, 
bijuteria e tantos outros.  Não acumule. Dê uma nova vida a estes objetos inscreven-
do-se na feira do porta-bagagem. Para a primeira feira, inscreva-se até 20 de se-
tembro em www.uf-massamamabraao.pt ou nos balcões de atendimento da União 
das Freguesias de Massamá e Monte Abraão das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 
16h30. As inscrições para a feira de outubro abrem a 5 de outubro. ∟
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A ACONTECER

14 A 16 DE OUTUBRO 

FEIRA 
MEDIEVAL
Em outubro regressamos à época me-
dieval nas ruas de Monte Abraão. A fei-
ra marcada para 14, 15 e 16 de outubro 
vai realizar-se no Parque 25 de Abril, 
em Monte Abraão.
Este evento permite que todos os visi-
tantes experienciem o ambiente típico 
vivido na época medieval através do 
mercado, animações, representações 
de teatro, jogos e tanto mais.
Durante os três dias será garantida 
uma área de restauração onde pode sa-
borear as diferentes comidas e bebidas 
típicas da época. ∟

CONHECE A HISTÓRIA 
DA NOSSA FREGUESIA?
As caminhadas com Stória surgem de uma parceria entre a União das Freguesias de 
Massamá e Monte Abraão e a RJ Anima – Associação que, através da organização de 
vários passeios por Massamá e Monte Abraão, revelam a história da nossa freguesia.
Junto com o antropólogo e professor Rui Oliveira, os participantes nestas caminhadas 
já ficaram a conhecer mais sobre a história da Rua da Tascôa, do marco do termo de 
Lisboa, do Fontenário de Massamá, da Quinta do Porto e dos respiradores dos aquedu-
tos de Massamá que servem a antiga fábrica da pólvora.
A próxima caminhada está marcada para sábado, 10 de setembro, às 16h00, em Monte 
Abraão, com visita à rota da Água (aquedutos) e nos monumentos pré-históricos. Ve-
nha conhecer a nossa história. Inscrições em www.uf-massamamabraao.pt até dia 9 de 
setembro.  ∟

EM OUTUBRO PARTICIPE 
NO PEDDY-PAPER FREGUÊS 
O Peddy-Paper da rede Freguês conta passar por dois percursos distintos, um pelas 
ruas de Monte Abraão e outro pelas ruas de Massamá, das 09h30 às 13h00.
Os vários desafios das equipas passam pela visita e interação com os lojistas, assim 
como outros objetivos.
Este evento decorrerá nos primeiros dias de outubro. Não perca esta manhã divertida 
pela sua Freguesia e fique a conhecer melhor o comércio de Massamá e Monte Abraão 
habilitando-se a ganhar prémios! Mais informações em www.uf-massamamabraao.pt ∟
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É NOTÍCIA

CONHEÇA AS PROPOSTAS A VOTAÇÃO 
DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO!
Estão a decorrer as votações para a IX edição do Orçamento Participativo (OP).
São 9 propostas com ideias para melhorar a sua Freguesia! 
A votação decorre online no website dedicada ao OP em  www.op-massamamabraao.pt, 
ou nos balcões de atendimento da Junta de Freguesia de Massamá e Monte Abraão, das 
09h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h30, e ainda em vários locais públicos através da urna 
digital.
Lembre-se que o seu voto só será válido se efetuar dois votos positivos em duas propos-
tas ou um voto negativo noutra proposta.
Conheça as propostas a votação:
-  Proposta nº 1 apresenta um projeto para requalificação dos bancos, mesas e substitui-

ção da iluminação por sistemas LED, na Praceta dos Reformados, em Massamá.
-  Proposta nº3 apresenta um projeto para a criação de um parque canino, no Bairro Ca-

sal Gouveia, em Massamá.
-  Proposta nº4 apresenta um projeto para fornecimento e montagem de velas tenciona-

das e coberturas para o espaço exterior da Escola Básica EB1/JI nº 1 de Monte Abraão, 
de forma a possibilitar o abrigo das crianças nos dias de chuva e de sombra para os 
dias de verão.  

-  Proposta nº5 apresenta um projeto para a requalificação das salas de informática das 
três escolas do agrupamento de Escolas Ruy Belo, de Monte Abraão, através da aquisi-
ção de portáteis, tablet, netbboard e armários para portáteis.

-  Proposta nº7 apresenta um projeto para a criação de um parque canino na Quinta das 
Flores, em Massamá.

-  Proposta nº10 apresenta um projeto para ações de formação para pais, professores e 
funcionários das escolas da freguesia no âmbito do autismo.

-  Proposta nº12 apresenta a criação de uma área de descanso, com ginásio ao ar livre, 
nas proximidades da ciclovia que liga Massamá ao Cacém.

-  Proposta nº14 apresenta um projeto para a criação de um circuito de corrida de obstá-
culos para a população no Parque Dr. Ribeiro Teles, em Monte Abraão.

-  Proposta nº15 apresenta um projeto para a criação de um baloiço panorâmico, junto à 
ciclovia na Av. ª 25 de Abril, em Massamá.

A fase de votação decorre até 30 de setembro. Participe, a freguesia também é sua! ∟

PLANO DE CONTINGÊNCIA DA SECA EM VIGOR
Os últimos dias de agosto foram marcados 
por uma onda de calor com temperaturas 
a atingir os 40 graus e um elevado risco de 
incêndio.
De acordo com os dados do Instituto Por-
tuguês do Mar e da Atmosfera, o ministé-
rio da Agricultura alerta que todo o terri-
tório continental se encontra, à data, em 
situação de seca extrema ou severa.
De forma a prevenir os impactos desta si-
tuação na freguesia, a União de Freguesias 
de Massamá e Monte Abraão, elaborou 
um plano de contingência que estará em 
vigor nos próximos meses, com o objetivo 
de reduzir o consumo excessivo de água 
nos espaços verdes.
Assim, será feita a adequação dos sistemas 
de rega (relativamente à intensidade e pe-
ríodos da mesma) aplicando-se, também, 
medidas de funcionamento interno no-
meadamente adequação de equipamentos 
nas instalações da Junta de Freguesia.
Seja também um agente de mudança na 
sua própria casa e nos espaços que utiliza 
e diminua o uso de água.
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SOL, PRAIA, PASSEIOS 
E PIQUENIQUES 
ANIMARAM A PRAIA 
SÉNIOR!
De 27 de junho a 8 de julho decorreu mais uma edição da Praia Sénior. Este programa,  
destinado a seniores com idade igual ou superior a 55 anos, promove o envelheci-
mento ativo e saudável contribuindo para a ocupação de tempos livres, em momen-
tos de convívio, lazer e confraternização. 
Este ano, para além do tempo passado na praia, alguns dias foram dedicados a visitas 
a espaços culturais e a realização de piqueniques em parques urbanos, como no jar-
dim da Fábrica da Pólvora, em Barcarena e no Parque Salgueiro Maia, em Massamá. ∟

OFICINAS 
SÉNIOR 
DE VERÃO 
Os nossos participantes tiveram 
duas semanas repletas de ativi-
dades e animação. Este ano, os 
nossos seniores desfrutaram de 
atividades como o yoga, cami-
nhadas com história, ginástica, 
desenho criativo, jogos e contos 
tradicionais, dança, shorinji kem-
po, canto de músicas tradicionais 
portuguesas e uma atividade de 
sensibilização ambiental promo-
vida pelos SMAS de Sintra com os 
Falcões do Oeste. ∟

MAIS UMA EDIÇÃO 
DE SUCESSO NOS CAMPOS 
DE FÉRIAS
Os Campos de Férias regressaram. Foram três quinzenas cheias de atividades e di-
versão para crianças e jovens.
Atividades dentro e fora da freguesia, idas à praia, visitas a parques urbanos para 
almoçar e atividades de cultura, jogos de balões, jogos de minigolfe, ténis e minité-
nis, saltos em insufláveis. No fim de cada quinzena foi organizada uma festa pelos 
participantes e monitores, onde se reuniram para uma apresentação especial para os 
seus educadores e familiares. ∟

RECOLHA DE MONOS
Muitos são os eletrodomésticos, sofás, móveis, televisões, entre outros, que, 
ao ficarem inoperacionais, são colocados no espaço público, junto aos cai-
xotes do lixo.
Desde o início do ano, os colaboradores da Junta de Freguesia já recolheram 
mais de 229 toneladas, o equivalente a 38 228 elefantes-africanos. 
Se tiver algum mono que esteja inutilizável, pode utilizar a plataforma de 
gestão de ocorrências “O Meu Bairro”, a APP ou através do 210 133 548 para 
agendar a sua a recolha gratuita. Juntos, tornamos a freguesia mais limpa. ∟
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No dia 12 de julho foi celebrado o 25º aniversário da criação das Freguesias de Massamá 
e de Monte Abraão. Desde 1997 que as localidades de Massamá e de Monte Abraão fo-
ram elevadas a Freguesia.
Atualmente somos mais de 48 mil a residir nesta freguesia, e são bastantes aqueles que 
trabalham, estudam ou apenas nos visitam.
Após estes 25 anos, é importante ressalvar e valorizar o trabalho efetuado diariamente 
em prol do nosso território e da nossa comunidade nas mais diversas áreas: associati-

25º ANIVERSÁRIO DA FREGUESIA
vismo, intervenção social, feiras, mercados, cultura, ambiente, espaço público, higiene 
urbana, equipamentos públicos, mobilidade, transportes, educação, desporto, juventu-
de, economia local, voluntariado e tempos livres e de lazer.
Gostaríamos de deixar um agradecimento especial a todos aqueles que foram eleitos de-
mocraticamente desde o início para efetuar a gestão deste território, assim como, para 
todos os colaboradores que por cá passaram e para os que estão diariamente a dar o 
melhor de si. ∟

NOITES DE VERÃO ANIMADAS 
EM MONTE ABRAÃO! 
Foram seis dias de festa com animação constante que alegraram as “Noites no Parque” no Parque 
25 de Abril, em Monte Abraão.
Contámos com a participação de vários convidados como o Duo Oeste, o Trio Maravilha, o concerto 
“Rock para todos” com António Cassapo e a Banda Filarmónica Nª. Sra. da Fé de Monte Abraão, 
uma noite de fados com Mário Lundum, o grupo Tributo Popular e o Duo Luar de Prata. ∟
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DISCURSO DIRETO

[ACONTECE]  Como surgiu a Narrativa Aleatória?
[João Borges] A Narrativa Aleatória surgiu em fevereiro 
de 2019, da vontade e necessidade de formalizar um gru-
po de jovens de Massamá que se juntou com o objetivo 
de criar o Festival Aqui ao Lado em 2018. Desta forma, 
para dar continuidade a este festival e a outras ativida-
des criou-se a Narrativa Aleatória – Associação Cultural.  

[A]  OS SEUS OBJETIVOS AINDA SÃO OS MESMOS 
DESDE O 1º DIA?
[JB] Sim. Os objetivos da nossa associação continuam a 
ser os mesmos. Passam por criar atividades culturais e 
sociais que possam contribuir para o desenvolvimento 
da nossa comunidade, tanto no setor cultural como no 
educativo e no artístico. É importante para nós dar res-
posta às dificuldades de acesso a estes três setores, uma 
vez que o concelho de Sintra é extremamente multicul-
tural e com uma diversidade económica vasta. 

[A]  QUAIS TÊM SIDO OS MAIORES DESAFIOS AO 
LONGO DESTES ANOS?
[JB] O principal desafio para nós é encontrar uma esta-
bilidade estrutural que nos permita desenvolver um tra-
balho mais consistente e seguro. Uma associação como a 
nossa, está sempre dependente do voluntariado, de apoios 
e da disponibilidade de instituições e das pessoas que co-
laboram connosco. O que torna tudo instável e inseguro. 
Os projetos que desenvolvemos e que queremos desen-
volver requerem recursos complexos e acartam respon-
sabilidades na instituição de elevada dimensão, gerir 
tudo isto torna-se por si só um grande desafio. 

ENTREVISTA A JOÃO BORGES 

NARRATIVA ALEATÓRIA
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[A]  DESDE 2020 QUE PORTUGAL, EM CONJUNTO 
COM O RESTO DO MUNDO, VIVE UM PERÍODO 
PANDÉMICO. A PANDEMIA DIFICULTOU O FUN-
CIONAMENTO DA  NARRATIVA ALEATÓRIA? DE 
QUE FORMA?
[JB] As restrições provocadas pela crise sanitária impos-
sibilitaram-nos de realizar as atividades que tínhamos 
planeado para o ano de 2020, nomeadamente, o Festi-
val Aqui ao Lado e um conjunto de ações educativas e 
culturais nas escolas secundárias do concelho de Sintra. 
Os cancelamentos destas atividades tiveram um forte 
impacto na nossa associação, obrigando-nos, inclusiva-
mente, a reduzir o número de elementos da nossa equipa 
e ter um abalo grande na instituição.
Foi um período difícil, mas que pouco a pouco tem vindo 
a ser superado. 
Em 2021, em estado de pandemia, conseguimos criar 
uma estrutura no Festival Aqui ao Lado, inovadora e 
criativa, perante as condições em que nos encontráva-
mos na altura. Desta forma, foi aprovado pela DGS um 
plano de contingência para a organização do festival.

[A]  COMO VÊ A RELAÇÃO PRÓXIMA QUE A ASSO-
CIAÇÃO TEM COM A UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 
MASSAMÁ E MONTE ABRAÃO E COM A CÂMARA 
MUNICIPAL DE SINTRA? QUE BENEFÍCIOS TRAZ?
[JB] A relação que temos com a Câmara Municipal de 
Sintra e a União das Freguesias de Massamá e Monte 
Abraão são boas e muito importantes.
Ao longo destes três anos e meio, têm-se criado relações 
baseadas na confiança, na credibilidade e no respeito, o 
que contribui para o desenvolvimento das nossas ativi-
dades e da relação institucional.
A confiança que nos têm dado e o apoio é fundamental 
para a criação e organização das nossas atividades, sen-
do a principal o Festival Aqui ao Lado.

[A]  CONSIDERA QUE O FESTIVAL AQUI AO LADO 
É O MAIOR PROJETO DA NARRATIVA? O QUE SE 
PODE ENCONTRAR NESTE FESTIVAL?
[JB] O Festival Aqui ao Lado, é sem dúvida o maior even-
to que a Narrativa organiza. É um evento que demora 
meses a preparar e uma equipa a tempo inteiro ao longo 
de um mês a produzir. Os recursos humanos, logísticos, 
serviços e institucionais necessários para este evento são 
enormes.

“A RELAÇÃO 
QUE TEMOS 

COM A CÂMARA 
MUNICIPAL 

DE SINTRA E 
A UNIÃO DAS 
FREGUESIAS 

DE MASSAMÁ 
E MONTE 

ABRAÃO SÃO 
BOAS E MUITO 

IMPORTANTES.” 

O Festival Aqui ao Lado recebe 3500 visitantes por ano, 
mais de 100 artistas e têm uma equipa de 30 elementos.
Este festival está assente em dois pilares fundamentais: 
a difusão cultural; e a integração e a partilha da e com a 
comunidade. Sempre de forma gratuita e com a possibi-
lidade de qualquer pessoa na nossa freguesia consumir.
No festival encontramos uma programação cultural 
bastante diversifica e rica. Temos teatro, desde o teatro 
infantil, teatro fórum, teatro do improviso e outros gé-
neros. Música de vários géneros como jazz, rock, pop, 
eletrónica, fado, grupo de música de câmara, coros e mú-
sica experimental.
Temos cinema, workshops de dança, de oficinas plásti-
cas, teatro, saúde e bem-estar, entre muito mais.
Tentamos oferecer um conteúdo de streetfood diferente 
do comum e uma feira de artesanato onde procuramos 
incluir os artesãos locais. 
Em suma, é um espaço de partilha e difusão cultural e 
artística.

[A]  PARA QUEM QUER TORNAR-SE SÓCIO DA AS-
SOCIAÇÃO, O QUE PRECISA DE FAZER É QUE BE-
NEFÍCIOS PODE TER?
[JB] Quem estiver interessado em tornar-se sócio da 
Narrativa Aleatória pode fazê-lo enviando-nos um 
e-mail para  narrativa.aleatoria@gmail.com  a manifes-
tar tal interesse. 
Futuramente, a associação terá um regulamento que 
prevê dois tipos de sócios, os que não pagam cotas e que 
tem direito a fazer voluntariado nas nossas atividades e 
participar nas mesmas, e os que pagam uma cota mensal 
e podem usufruir nas oficinas e workshops que vamos 
oferecendo ao longo do ano.

[A]  QUE PROJETOS PODEM SER ESPERADOS DA 
NARRATIVA ALEATÓRIA PARA O FUTURO?
[JB] No futuro a Narrativa pretende fazer crescer o Fes-
tival Aqui ao Lado, e criar outras atividades culturais, 
educativas e artísticas.
Sigam-nos nas nossas redes sociais e, em breve, ficarão a 
saber mais pormenores sobre estas atividades.  

[A]  O QUE DESEJA PARA O FUTURO DA ASSOCIAÇÃO?
[JB] Desejamos que no futuro a Associação continue a 
realizar com sucesso os projetos a que se propõe e que 
estes tenham o impacto desejado na comunidade. 
E fundamentalmente que seja possível ter uma estrutura 
e uma segurança maior dentro da instituição, uma vez 
que este é sem dúvida alguma a maior dificuldade que 
encontramos.  ∟
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É NOTÍCIA

INTERVENÇÕES NO ESPAÇO PÚBLICO 

CONHEÇA ALGUNS SERVIÇOS DA JUNTA DE FREGUESIA

OBRAS EM CURSO
Estão a decorrer as obras de re-
cuperação das vias rodoviárias 
no Alto de Monte Abraão, nos se-
guintes arruamentos:
- Av. Do Miradouro
 - Rua José Régio
 - Rua Jacinto Garcia
 - Rua Alda Nogueira
 - Rua Vieira da Silva
Devido ao abatimento do pavi-
mento rodoviário, encontram-se 
a decorrer os trabalhos de requa-
lificação na Rua Direita de Mas-
samá, à saída da rotunda Padre 
Francisco José em direção a Mas-
samá.
As obras na Rua Direita de Mas-
samá continuam. Neste momen-
to já é possível a passagem em 
frente à antiga pastelaria “A Ca-
nhola”, que ganha pela primeira 
vez um passeio pedestre para to-
dos os que por ali circulam. ∟

A União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão, 
tem vários serviços disponíveis para a nossa comunida-
de à distância de um clique ou de um telefonema. Conhe-
ça alguns dos nossos serviços:

ATENDIMENTO SOCIAL 
A União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão dis-
ponibiliza um serviço de Atendimento Social à popula-
ção residente na área geográfica. Este serviço é feito pelo 
Gabinete Técnico de Intervenção Comunitária sendo 
composto por uma equipa técnica multidisciplinar que 
promove atendimentos de índole psicossocial.
Para usufruir do Atendimento Social terá de fazer a mar-
cação prévia através do 210 133 550, ou através de marca-
ção no site em www.uf-massamamabraao.pt no separa-
dor Serviços/Atendimento Social.  

GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP)
O GIP apoia os desempregados na definição ou desen-
volvimento do seu percurso de inserção ou reinserção 
no mercado de trabalho. Está disponível nas instalações 
da União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão, de 
2ª a 6ª feira, mediante marcação através do 210 133 550 
e/ou através de marcação no site em www.uf-massama-
mabraao.pt no separador Serviços/Gabinete de Inserção 
Profissional.  

LOJA SOLIDÁRIA - RECICLARTE
No Bairro 1.º de Maio, em Monte Abraão, encontra a Loja 
Solidária ReciclArte. Esta Loja promove a doação, reu-

tilização e venda (a preços acessíveis) de roupa, têxteis, 
brinquedos, pequenos eletrodomésticos e outros bens, 
cujos valores das vendas revertem para áreas da ação 
social. Todos os cidadãos da freguesia que enfrentem 
uma situação de grande vulnerabilidade, podem adqui-
rir estes bens gratuitamente, mediante solicitação de um 
atendimento social. 
Para doar os seus bens pode fazê-lo na ReciclArte, sendo 
necessária a marcação prévia através do 210 133 550, ou nas 
instalações da União das Freguesias de Massamá e Monte 
Abraão, de 2ª a 6ª feira das 09h00 às 13h00 e das 14h30 às 
16h30. Por cada doação, uma aposta na reciclagem.

BALCÃO VIRTUAL
O Balcão Virtual permite uma maior acessibilidade e 
comodidade na obtenção dos atestados, diminuindo 
as deslocações à Junta de Freguesia e facilitando todo o 
processo.
Pode solicitar atestados de residência, prova de vida, 
multiusos, agregado familiar, união de facto, transporte 
de mercadorias e subsídio de transporte para um curso 
de formação do IEFP, através do site www.uf-massama-
mabraao.pt, no separador Serviços/Atestados/Balcão 
Virtual. 
Para usufruir deste serviço é necessário efetuar um regis-
to no nosso website. Se tiver dúvidas durante o preenchi-
mento contacte-nos de 2ª a 6ª feira, das 09h00 às 13h00 
e das 14h00 às 16h30, através do número 210 133 550. ∟
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REDE FREGUÊS

MONTE ABRAÃO
AV. D. ANTÓNIO 
CORREIA DE SÁ

3

AJUDA CERTA 24
Contactos: 915 282 211 / 916 071 439 
geral@ajudacerta24.pt
Web: www.ajudacerta24.pt
H.: De 2ª a 6ª das 10h às 13h e das 15h às 18h
de 5% a 7,5%, consoante os serviços 
(apoio domiciliário, serviços 
de saúde e de lazer, serviços de 
transporte, compras, farmácia).

8A

CASA VIGORELLI
Contactos: 214 373 223
casavigorelli@gmail.com
Web: www.facebook.com/casavigorelli
H.: De 2ª a Sáb. das 10h às 13h e das 15h as 20h
5% em todos os artigos (exceto gás e 
promoções).

LOJA 2B

CENTRO DIETÉTICO 
DE QUELUZ
Contactos: 214 378 872  
centrodieteticoqueluz@gmail.com
H.: De 2ª a 6ª feira das 9h30 às 19h | Sáb. 
das 9h30 às 13h
5% em fitoterapia.

13

CENTRO SHOTOKAI 
DE QUELUZ
Contactos: 214 397 322
geral@centroshotokai.com
Web: www.centroshotokai.com
H.:  De 2ª a 6ª feira das 9h às 22h30 | Sáb. 
das 9h às 13h
20% no valor da joia; 20% no valor da 
inscrição.

25, 1

TV OCIDENTAL
Contactos: 214 378 453 / 969 521 383 
tvocidental1@gmail.com
Web: https://tvocidental.business.site/
H.: De 2ª a 6ª feira das 10h às 13h e das 
15h às 18h30 | Sáb. das 10h às 13h
10% em todos os produtos, exceto 
produtos informáticos.

MASSAMÁ
RUA DA MILHARADA
38 Loja A 
ARCA DAS FESTAS
Contactos: 938 384 031
geral@arcadasfestas.pt
Web: www.arcadasfestas.pt
H.: 2ª a Sáb. das 10h às 13h e das 14h às 19h | 
Dom. das 10h às 13h
10% em serviços e produtos, exceto 
produtos alimentares.

31 A
BENDITA DOÇARIA
Contactos: 968591399  
benditadocaria.pt@gmail.com
Redes Sociais: www.facebook.com
benditadocaria.pt | www.instagram.com
benditadocaria.pt 
H.: 3ª a Sáb. das 9h às 19h | Dom. e Feriados: 
das 9h às 17h
10% em todos os produtos consumidos 
na loja física (exceto encomendas 
de bolos para festas que terão 5%).

15 B 
BERNARDINO 
Contactos: 218 259 203 / 935 701 040
geral@bernardino.pt
Web: www.bernardino.pt
H.: De 2ª a 6ª feira das 9h30 às 13h 
e das 14h30 ás 19h | Sáb. das 9h às 13h
20% em todos os artigos. 

34 
BEST INCOMING 
Contactos: 214 307 530
geral@bestincoming.pt
Web: www.bestincoming.pt
H.: 2ª a 4ª feira das 10h às 13h e das 15h às 
18h |5ª feira das 10h às 13h | 6ª feira das 10h 
às 13h e das 15h às 18h
5% nos pacotes voo+hotel (sem taxas); 
desconto de 100€ numa 2ª reserva desde 
que superior a 1000€. 
Oferta: despesas de reservas.

21 Loja B 
CLÍNICA DR. PINHEIRO 
CORREIA
Contactos: 214 372 563 / 937 266 213
geral@clinicapinheirocorreia.pt
Web: www.clinicapinheirocorreia.pt
H.: De 2ª a 6ª feira das 9h às 19h | Sáb. das 9h às 13h
15% em tratamentos de medicina dentária.

13 Loja 1
CLÍNICA FISIOCUBA
Contactos: 210446720 / 964 457 763  
clinicafisiocuba@gmail.com
Web: www.fisiocubafisioterapia.pt
H.: De 2ª a 6ª feira das 9h às 12h e das 14h às 
18h
10% na 1ª consulta e tratamentos coluna 
vertebral Triston Dts. 

27, Loja A 
ESPAÇO V – VANESSA 
BARBOZA
Contactos: 214 370 528 / 961655242  
espacovanessabarboza@hotmail.com
Web: www. facebook.com/vanessa.
alvesbarboza.52
H.: De 3ª feira a Sáb. das 9h às 19h 
10% em todos os serviços e 2,5% 
em produtos (cremes, shampoos).

13 Loja 2 e 3 
FLORÊNCIO AUGUSTO 
CHAGAS.
Contactos: 214 370 998
massama@chagas.pt
Web: www.chagas.pt
H.: 2ª a 6ª feira das 8h30 às 12h30 e das 14h 
às 18h
20% em máquinas e ferramentas.

2E, Loja A 
MIMOS & RELAX PETS
Contactos: 961406637 | sintrapet@husse.pt
Web: www.facebook.com/mimosandrelaxpets
H.: 2ª feira a Sáb. das 10h às 13h e das 14h00 
às 19h
10% em serviços; 5% em produtos.

52B 
PRINK MASSAMÁ
Contactos: 214031615 | massama@prink.pt
Web: www.prink.pt/sintra-0485
H.: De 2ª a 6ª feira das 10h às 13h e das 
14h30 às 19h | Sáb. das 10h30 às 13h
4% em todos produtos Prink.
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ambiente e sustentabilidade

Este é o slogan adotado pelos SMAS - Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento de Sintra à opera-
ção “Sintra e os Biorresíduos”.
A ideia é simples: no final de cada refeição, deve colocar os restos de alimentos crus/cozinhados, guardana-
pos de papel e saquetas de chá para dentro do balde castanho e posteriormente para dentro do saco verde e 
colocar o mesmo no contentor de resíduos indiferenciados com dois nós.
Após a recolha, estes sacos são transportados para a Central de Digestão Anaeróbia da Tratolixo, passando 
por um processo que pretende gerar energia elétrica a partir do biogás produzido.
Posteriormente esta energia é exportada para a Rede Elétrica Nacional como “Energia verde”. É igualmente 
produzido um composto orgânico de qualidade para aplicação na agricultura.
Os fregueses que aderirem a esta iniciativa recebem depósitos e sacos para efetuarem a recolha doméstica 
de restos alimentares.
Se ainda não tem o seu kit de biorresíduos, pode solicitar o mesmo através da página dedicada no website 
dos SMAS em https://www.smas-sintra.pt/sintra-biorresiduos .
Faça parte destas iniciativas, por uma freguesia cada vez mais verde e sustentável. ∟
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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

A reforma administrativa realizada em 2013 não 
resultou numa oportunidade ganha. Com o 
propósito de reduzir o peso no Orçamento de 

Estado das freguesias de então, agregaram-se inúmeras 
freguesias no nosso território nacional, sem que houves-
se um olhar sobre as dinâmicas e a as vivências das pes-
soas e das instituições, uma das quais a nossa: Massamá 
e Monte Abraão. Foi apenas assente numa dimensão nu-
mérica e de cumprimento de medidas a régua e esquadro 
que nasce a nova área administrativa.
Ao longo destes anos, o Partido Socialista sempre foi 
coerente sobre este tema. Fomos contra uma reforma 
que impôs a extinção de freguesias sem olhar à realida-
de, assente em aspetos matemáticos e distantes das vi-
vências de cada território. O PS defende uma verdadeira 
reforma administrativa, com respeito pelas realidades 
locais e pela verdadeira cidadania.
É a partir deste princípio, que olhamos para a Lei 39/2021, 
uma lei-quadro procede à reorganização administrativa 
do território das freguesias através da criação, modifi-
cação e extinção de freguesias, como uma oportunidade 
que não podemos perder.
Desde 2013 até então, olhamos para o nosso território e en-
contramos uma dimensão de cerca 5km2, com 48 mil habi-
tantes e um conjunto de sinergias criadas que importa ci-
mentar, respeitando as diferenças e a heterogeneidade dos 

locais. É aqui que reside a riqueza na nossa comunidade. 
Ao longo destes anos os autarcas do PS que tem liderado 
os destinos da nossa comunidade, no que diz respeito às 
linhas orientadoras e aos seus princípios de gestão, teve 
sempre como prioridade o superior interesse das popu-
lações, respeitando as suas especificidades e identidade. 
Mais fez. Alargarmos as respostas que existiam apenas 
de um lado a toda a Freguesia, levando mais valias a toda 
a comunidade, entre outros aspetos.
Por isso, acreditamos que voltar para trás, é persistir no 
erro de não querer contribuir para uma qualidade de 
serviço a prestar às populações, bem como dar respos-
ta a um anseio por parte das populações, que de forma 
expressa, se manifestam sobre a sua vontade, em função 
das vivências que fazem.
Assim, o PS entende que esse caminho passa por dar res-
posta aquelas que são, desde há muito, as ligações que se 
estabelecem com o nosso território, sendo por isso, exi-
gido da nossa parte, enquanto autarcas de freguesia, que 
estejamos atentos à realidade atual que vivemos e aqui-
lo que são os seus sinais. Este é o tempo de aproveitar a 
oportunidade sob pena de hipotecarmos um território 
maia ajustado aos desafios e às dinâmicas que a socieda-
de vai estabelecendo.
Temos o caso da população da Urbanização de Massa-
má Norte e da zona do Serrado da Bica, onde estão ins-

talados os colégios Colibri e a Quinta do Girassol, e que 
recorrem à nossa freguesia, para acesso a bens e servi-
ços. No entanto, quem ali reside para votar ou recorrer a 
outros serviços públicos têm de se deslocar a locais mais 
distantes da sua freguesia.
Estas são as vivências das populações que a Lei 39/2021 
dá-nos a possibilidade de corrigir e de adequar o nosso 
território. 
Por isso, acreditamos que a reforma de que precisamos 
tem expressão na atual Lei, pois permite dimensionar 
um território com a realidade de cada comunidade, ao 
invés, de querer tratar diferente de forma igual.
No fundo, o que o PS pretende ver é uma discussão sobre 
que freguesias queremos. Se uma freguesia que tem es-
cala, que consegue potenciar e otimizar os recursos, que 
cresce do ponto de vista qualitativo em função do proces-
so de descentralização que está em curso, que tem uma ri-
queza humana essencial para a preservação da identidade 
e heterogeneidade dos locais, que produz projetos e ini-
ciativas de valor acrescentado à comunidade, que capacita 
os recursos humanos que prestam serviço às suas popula-
ções, ou , um território sem expressão em termos de gan-
hos de escala e que reduz a sua capacidade de intervenção.
Em suma, a Lei 39/2021 representa uma oportunidade de 
ir ao encontro dos anseios e necessidades das populações, 
a nossa e de quem anseia pertencer a este território. ∟

BANCADA DO PARTIDO SOCIALISTA

QUE FREGUESIAS QUEREMOS?
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BANCADA DO CDS-PP

DESCENTRALIZAR 
SIM, MAS COM 
RESPONSABILIDADE
A Lei n.º 50/2018 de 16 de agosto, que estabeleceu o quadro da transferência de competências 

de diversas áreas a descentralizar da administração direta e indireta do Estado para as autar-
quias locais e para as entidades intermunicipais, concretizando os princípios da subsidiarie-

dade, da descentralização administrativa e da autonomia do poder local, foi aprovada no dia 18 de julho 
de 2018, com os votos favoráveis do PS e PSD e abstenção do CDS.
O CDS sempre foi favorável à descentralização e ao Municipalismo, mas discorda da forma como todo 
o processo foi conduzido, nomeadamente, quanto ao teor dos decretos setoriais sobre as competências 
a transferir, entrada em vigor dos mesmos, serviços a manter ou a eliminar e recursos financeiros.
As áreas onde as autarquias têm competências próprias, são diversas: educação; ação social; saúde; 
proteção civil; cultura; património; habitação; áreas portuário-marítimas e áreas urbanas de desenvol-
vimento turístico e económico não afetas à atividade portuária; praias marítimas, fluviais e lacustres; 
informação cadastral, gestão florestal e áreas protegidas; transportes e vias de comunicação; estruturas 
de atendimento ao cidadão; policiamento de proximidade; proteção e saúde animal; segurança dos ali-
mentos; segurança contra incêndios; estacionamento público; e modalidades afins de jogos de fortuna 
e azar e outras formas de jogo; delegação de competências nos órgãos das freguesias; e justiça.
Algumas destas competências já são desempenhadas pelas autarquias ao abrigo de contratos interad-
ministrativos, assim como de acordos de execução, que caducam no momento em que municípios, fre-
guesias e entidades intermunicipais assumiram, no âmbito desta nova lei, as competências previstas.
No entanto, o processo de descentralização conduzido pelo atual governo, tem-se traduzido numa 
grande trapalhada, com avanços e recuos, prazos sistematicamente prorrogados, indefinições e sem 
ter sido precedido de uma análise e estudos profundos que uma reforma desta natureza não poderia 
deixar de suscitar.
Uma vez que o Governo não apresentou qualquer relatório sobre a transferência e delegações de com-
petências levadas a cabo nestes últimos anos, revelando as principais fragilidades e as principais vir-
tudes, que muitas das competências que pretendem transferir não foram discutidas ou analisadas com 
este ou qualquer outro município e que o processo tem vindo a ser desenvolvido a conta-gotas, não é 
razoável a aceitação destas transferências para o município nestas condições.
Sendo as autarquias locais muito heterogéneas, a transferência das novas competências devem ser ob-
jeto de monitorização permanente e transparente da qualidade e desempenho do serviço público, que 
avalie se os recursos financeiros de cada área de competências são os adequados.
Só com o resultado dos estudos e pareceres justificativos do impacto efetivo destas novas atribuições, 
na qualidade de prestação de serviços públicos aos munícipes, saberemos se estamos perante uma des-
centralização do poder de decisão, ou perante a mera transformação da Câmara Municipal de Sintra em 
serviços de manutenção local ou tarefeiros de direções gerais e de institutos públicos, o tempo o dirá.
Uma coisa é descentralização, outra é, a desresponsabilização sobre funções que cabem ao Estado Cen-
tral e que só este as deve prestar.
Dúvidas não existirão que se as diversas áreas propostas de competências descentralizadas forem 
transferidas na sua globalidade para os municípios, a garantia de qualidade no acesso aos serviços pú-
blicos, a coesão territorial e a garantia da universalidade e da igualdade de oportunidades no acesso 
aos serviços públicos, a eficiência e a eficácia da gestão pública, a garantia da transferência para as 
autarquias locais dos recursos financeiros, humanos e patrimoniais adequados e a estabilidade de fi-
nanciamento no exercício das atribuições cometidas, estarão em risco.
Assim, verifica-se um País a velocidades díspares, potenciando-se o agravamento das assimetrias entre 
autarquias locais e o alheamento do Estado de funções próprias nas quais é determinante a sua ação, 
especialmente sopesando a grandeza necessária para o êxito de intervenções públicas.  ∟

O BLOCO DE ESQUERDA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA (BE) 

UM RECOMEÇO? VAMOS APROVEITÁ-LO.

BANCADA DO PSD

A DESCENTRALIZAÇÃO 
E O ORÇAMENTO 
DO ESTADO, UMA 
ABORDAGEM

O  objetivo desta abordagem é o de dar um contributo para a problemática da Des-
centralização numa altura em que o Governo já impôs prazos e delegou respon-
sabilidades, mas em que as verbas disponibilizadas continuam a ser consideradas 

insuficientes.
A Bancada do PSD considera que a questão da Descentralização de competências do Go-
verno nas Autarquias Locais deve ser um dos objetivos a ser concretizado não só na edu-
cação e na saúde, mas que sejam abordados outros temas tais como ação social, cultura, 
vias rodoviárias, orla costeira, imóveis do Estado, bombeiros, proteção civil, e em que seja 
possível encontrar um consenso entre o Governo e nomeadamente a Associação Nacional 
de Municípios Portugueses.
Dito isto, é no Orçamento de Estado que vamos encontrar relevante informação no art.º 89 
do OE, sobre o Fundo de Financiamento de Descentralização (FFD) e, portanto, as trans-
ferências financeiras ao abrigo da descentralização e delegação de competências no mon-
tante de 843 Milhões de Euros o que poderá ser insuficiente para inclusão de novas Áreas.
É também no OE sobre “Montantes da Participação das Autarquias Locais nos Impostos do 
Estado” onde é feita referência à presente Lei onde constam a desagregação dos montantes 
a atribuir a cada Município ao abrigo da lei das finanças locais.
A participação das freguesias nos impostos está também inscrita no OE 2022 com o mon-
tante global do Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF) de 276 892 717 Euros.
A receita dos Impostos do Estado é, portanto, distribuída pelos Municípios e pela Fregue-
sias. Também os Municípios procedem à transferência de Recursos para as Freguesias.
Em conclusão:
A descentralização não é, não pode ser, uma mera contratualização de serviços de que o 
Estado central se liberta, desresponsabilizando-se de os cumprir, e limitando-se a “pagar” 
por eles, com transferências orçamentais mais ou menos adequadas ao seu cumprimento. 
As autarquias não são prestadoras de serviços do Estado central. Queremos mais. Merece-
mos mais. Somos capazes de mais. A verdade é que, quer se olhe para a descentralização 
pela longa tradição municipalista, quer se olhe para a descentralização pela atual aplicação 
do princípio da subsidiariedade, só uma efetiva transferência de poderes pode ser admitida 
como início de conversa.
Falamos de quê? Na educação, por exemplo, queremos mais autonomia para contratar 
professores, para participar na definição dos currículos escolares, adaptando-os às neces-
sidades territoriais; na saúde queremos participar mais na gestão dos recursos humanos, 
incidindo um foco nas necessidades locais, dando prioridade aos serviços de proximidade, 
às populações que servimos; na ação social queremos mais autonomia e competências para 
envolver e potenciar as redes locais, a sociedade civil, o tecido empresarial, o sector social e 
solidário na ajuda aos mais vulneráveis. ∟

O fim das férias, e o início de um novo ano letivo, é sempre um recomeço. É também uma boa oportunidade para fazer o que ainda falta fazer.
Falta melhorar a limpeza do nosso território, a varrição e a recolha de resíduos. É necessário reduzir o rasto de plástico deixado pela Feira, dina-
mizar a recolha de biorresíduos e fazer um uso racional da água, num esforço conjunto do município, Junta e população. Temos de ser criativos 

e inventar novas formas de apoio ao comércio local. Temos de persistir na exigência ao município da construção urgente da creche prometida, da dispo-
nibilização de habitação a preços controlados, de um plano real de mobilidade e transportes públicos e da melhoria dos cuidados de saúde no concelho. 
Bom recomeço para todos e para todas, e contem com o Bloco de Esquerda. ∟

Voz aoS eleitoS
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BANCADA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA (CDU)

PROPOSTA DA CDU 
DE DESAGREGAÇÃO DAS 
FREGUESIAS DE MASSAMÁ 
E MONTE ABRAÃO
CHUMBADA NA ASSEMBLEIA 
DE FREGUESIA

E m 2013, não obstante os recorrentes alertas da CDU, as populações de Massa-
má e de Monte Abraão viram as suas freguesias extintas com uma união que 
aumentou a distância face aos eleitos locais, dificultou a capacidade de reso-

lução de problemas, facilitou o encerramento de serviços de proximidade (caso dos 
balcões da CGD).
No passado dia 28 de Junho, em Assembleia de Freguesia, a CDU apresentou uma
proposta de desagregação das freguesias assente no artigo 25º da Lei n° 39/2021 que, 
excepcionalmente e apenas até ao final de 2022, permite a reposição das antigas fre-
guesias. Esta lei do PS mereceu a crítica da CDU pois impede, após este prazo, a exis-
tência de freguesias com as áreas das nossas - apesar de cada uma ter mais população 
do que muitos concelhos!
A invocação de argumentos sobre a reorganização dos limites das nossas freguesias 
que não incluam a reposição das freguesias extintas constitui um malabarismo que 
não tem lugar no procedimento excepcional desta lei em que a proposta da CDU se 
baseia e que, embora tardia e limitada, permite minimizar a curto prazo os danos cau-
sados às populações devido à agregação.
Indiferentes à vontade e às necessidades dos cidadãos que prometeram defender, PS e 
BE uniram-se no chumbo desta proposta, com a conivente abstenção do Chega.
A CDU, cumprindo o seu dever com as populações, continuará a lutar pelas suas justas 
reivindicações, pelo direito a verem os seus desejos cumpridos e a uma vivência plena 
e feliz em Monte Abraão e em Massamá. ∟

BANCADA DO CHEGA 

A PATRANHA 
DE PORTUGAL COMO 
UM DOS PAÍSES MAIS 
SEGUROS DO MUNDO

T odos os anos é publicado o Global Peace Index, produzido pelo Ins-
titute for Economics and Peace procurando classificar 163 Estados 
de acordo com seu nível de paz. Ora, governantes e até meios de 

comunicação social desonestos usam e abusam deste índice para venderem 
a ideia de que Portugal é “terceiro país mais seguro do mundo”. Confunde 
propositadamente dois conceitos totalmente distintos: paz e segurança. 
Efetivamente, aceitando a metodologia adotada pelo IEP, Portugal é um dos 
países mais pacíficos do planeta, o que não implica ser também um dos mais 
seguros para o cidadão. O mesmo instituto publica também o Safety Per-
ceptions Index, procurando classificar os Estados de acordo com a perceção 
de segurança. Segundo o índice que procura medir a perceção de segurança, 
Portugal surge muito próximo do fim da tabela. Em que ficamos, paz ou se-
gurança? Importa referir que, segundo o Eurostat, Portugal é o terceiro Es-
tado da União Europeia com mais assaltos. Sim, o “terceiro país mais seguro 
do mundo” é também o terceiro com mais assaltos na UE. O povo continua 
a ser vítima da criminalidade mascarada por interpretações estatísticas, di-
zendo-lhes que a insegurança que sentem diariamente é fruto da imagina-
ção, dado que somos o “terceiro país mais seguro do mundo”. Sem decoro, 
acusam de populistas aqueles que exigem mais meios para as forças de se-
gurança pública, penas mais severas para violadores, pedófilos e assassinos 
e exigem controle de quem entra e sai do país. Dizer-se que Portugal é um 
dos países mais seguros do mundo é mais que uma patranha, é criminoso. ∟

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




