
Feira Solidária 
daS inStituiçõeS 
apadrinhada 
por JoSé FigueiraS
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todoS queremoS um bairro melhor 
É este o mote da iniciativa promovida pela Comunidade 
EDP e a revista Visão, com o Alto Patrocínio da Presidência 
da República. Dois jovens da freguesia, Daniela Almeida 
e Pedro Reynaud, apresentaram a sua ideia a concurso 
com a qual pretendem recuperar mobiliário que já não é 
usado para lhe dar uma vida nova.
pág. _8 e 9

a noSSa rua
Nesta edição falamos da rua Ruy Belo. Um dos maiores 
vultos da língua portuguesa da segunda metade do séc. XX, 
que residiu em Monte Abraão. Nunca é demais relembrar 
este escritor, autor de uma vasta obra publicada que 
nasceu no concelho de Rio Maior em 1933 e viria a falecer 
em Monte Abraão em 1978.
pág. _12
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Cara (o) Amiga (o),
Informar, comunicar e divulgar tornou-se uma prática 
regular de uma nova atividade que ganha agora uma 
nova importância, dado que hoje um cidadão informa-
do tem maior consciência e conhecimento do meio onde 
está inserido e opta por participar e partilhar com maior 
sentido construtivo.
Nesse sentido, chega até nós o primeiro jornal da União 
das Freguesias de Massamá e Monte Abraão. O “Aconte-
ce” resulta de uma ideia de criação uma freguesia capaz 
de movimentar a comunidade em torno do que nela se 
passa, através da informação. Queremos que esta publi-
cação periódica trimestral promova a proximidade en-
tre eleitos e população, mas essencialmente, queremos 
que exista interação entre as pessoas que em conjunto 
constroem a nossa comunidade, a nossa terra.
Assente num projeto de envolvimento das pessoas dan-
do espaço para que todos possam contribuir e estarem 
informados, o “Acontece” pretende ser o retrato da co-
munidade e reflexo das vivências de cada um.
Ao longo deste mandato assumimos, como pilar im-
portante de trabalho, a valorização do movimento 
associativo e a preservação do espaço público, con-
solidando um olhar participativo, partilhado e trans-
parente onde existe um objetivo comum entre todos 
os atores da comunidade. 
Hoje, iniciamos, uma nova forma de comunicar e divul-
gar aquilo que Acontece em Massamá e Monte Abraão.    

Pedro Oliveira Brás
Presidente

A Acontecer

É Notícia
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Pelouros: Ação Social/ Relações Institucionais/ Proteção Civil/ Gestão 
Participada/ Comunicação e Informação/ Recursos Humanos/ Saúde
Horário de Atendimento: 3ª feira, entre as 17h30 e as 19h00 e 5ª feira, 
entre as 17h30 e as 18h30 (alternado entre Massamá e Monte Abraão)

Pelouros: Educação/ Cultura/ Feiras e Mercados/ Serviços/ Associativismo/ 
Autocarro  Horário de Atendimento: 3ª feira, entre as 17h30 e as 19h00 
(alternado entre Massamá e Monte Abraão)

Pelouros: Gestão Financeira/ Espaços Verdes/ Ambiente e Higiene Urbana/ 
Toponímia/ Obras  Horário de Atendimento: 5ª feira, entre as 17h30 
e as 18h30 (alternado entre Massamá e Monte Abraão)

Pelouros: Comércio Local/ Património/ Recenseamento 
Horário de Atendimento: 4ª feira, entre as 18h30 e as 19h30 
(alternado entre Massamá e Monte Abraão) 

Pelouros: Juventude Horário de Atendimento: 5ª feira, entre as 17h30 
e as 18h30 (alternado entre Massamá e Monte Abraão)

Pelouros: Voluntariado/ Terceira Idade/ Mobilidade e Espaço Público 
Horário de Atendimento: 4ª feira, entre as 18h30 e as 19h30 
(alternado entre Massamá e Monte Abraão)         

Pelouros: Parques Infantis/ Recintos Desportivos/ Atividades Desportivas/ 
Iluminação/ Segurança/ Trânsito/ Efemérides Horário de Atendimento: 
2ª feira, entre as 14h00 e as 16h00 (alternado entre Massamá e Monte Abraão)     

editorial

PRESIDENTE
PEDRo olIvEIRa BRáS (PS)

SeCretário
João aNTóNIo CoRREIa vINha (PS)

teSoureiro
João MaRIa CaNhoTo RuSSo (PS)

vogal
MaNuEl aGoSTINho louRENço MaRquES (PS)

vogal
MóNICa SofIa MoNTEIRo RuSSo (PS)

vogal
aRMINDo DoS SaNToS BaTISTa (PSD)

vogal
CaTaRINa MENDES SoaRES (CDS/PP)

Freguesia
Massamá e Monte Abraão
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A magia dos Santos Populares vai invadir de alegria, cor e boa 
disposição a freguesia de Massamá e Monte Abraão, nos próxi-
mos dias 26, 27 e 28 de junho.
O mês de junho é tradicionalmente o mês dos Santos Populares 
e como tal também em Massamá as marchas vão sair à rua. O 
desfile das marchas populares contará com a participação das 
marchas da Associação de Reformados Pensionistas e Idosos de 
Massamá, da Associação Cultural, Social e Recreativa de Cabriz e 
da Sociedade Recreativa, Desportiva e Familiar de São João das 
Lampas, em representação do concelho de Sintra. Mas para além 
destas marchas também terá uma participação especial a marcha 
de Marvila, do concelho de Lisboa, que apresentará a sua marcha 
adulta e infantil no que se espera seja um grande espetáculo com 
muita música, tascas e artesanato. 

Programa
Dia 26 de junho - av. 25 de abril - Massamá
18h - Arraial Popular.
22h - Desfile das Marchas Populares da Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Massamá, Associação Cultural e Recreativa 
de Cabriz, São João das Lampas, e ainda de Marvila (Adulta e Infantil).
Dia 27 e 28 de junho - Parque Salgueiro Maia
10h às 24h - Arraial Popular com muita animação musical, comes 
e bebes. Entrada livre.

a aConteCer

A cidade de Helsínquia na Finlân-
dia, vai acolher os atletas parti-
cipantes na 15ª Gymnaestrada 
Mundial, que se realiza de 12 a 18 
de julho.
A Gymnaestrada Mundial é o maior 
evento internacional não compe-
titivo, que permite a participação 
de todos os ginastas, de ambos os 
sexos, de todas as idades e dife-
rentes culturas. “Make the earth 
move” é o tema da Gymnaestrada 
2015 e pretende deixar presente 
nos participantes a ideia de que 
cada um pode deixar marcas no 
planeta com o seu movimento, 
com a sua ação. 
Nesta festa da ginástica e em re-
presentação de Portugal vão estar 
integrados atletas do Real Sport 
Clube e do Clube Desportivo da 
escola secundária Miguel Torga.

A União das Freguesias de Massamá e Mon-
te Abraão promove, uma vez mais este ano, 
campos de férias para as crianças da fregue-
sia, entre os dias 30 de junho e 7 de agosto. 
O projeto “Campos de Férias”, procura ofe-
recer às crianças e jovens um espaço aberto 
à descoberta individual e conquista da natu-
reza, aliando divertimento e aprendizagem 
com base em diversas áreas de expressão e 
desenvolvimento infantil.
A autarquia organizou diversas atividades, tais 
como;  idas à praia, oficinas e jogos pedagógi-
cos, atividades desportivas, dinâmicas de gru-
pos, jogos tradicionais, visitas a museus, caças 
a tesouros, festas, cinema, bowling e outras 
surpresas para aqueles meses de férias.
As inscrições para esta atividade são rea-
lizadas por quinzena, sendo que as inscri-
ções para a 1ª quinzena terminam no dia 19 
de junho, para a 2ª quinzena terminam no 
dia 3 de julho e para a 3ª terminam no dia 
17 de julho.  
Para mais informações e inscrições poderá 
consultar o website da autarquia em www.
uf-massamamabraao.pt

Campos de Férias 
para crianças dos 6 aos 14
inscrições abertas

15ª gymnaestrada 
mundial na Finlândia
Representação portuguesa 
com atletas da freguesia 

marchas populares 
animam freguesia
Três dias de festa na rua
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a aConteCer

Não deixando de parte a comunidade mais 
sénior, a União das Freguesias de Massamá 
e Monte Abraão realiza o projeto Praia Sé-
nior que tem o seu início agendado no pró-
ximo dia 15 de junho, terminando a 26 do 
mesmo mês.
O projeto de carácter lúdico e social pre-
tende promover, através da ida à praia, o 
combate ao isolamento da população sénior, 
através do convívio e de manhãs na praia 
com atividades lúdicas para os idosos da 
nossa freguesia.  
Mais informações no website da autarquia 
em www.uf-massamamabraao.pt ou através 
dos telefones: 21 439 23 31 / 21 437 36 35.

praia Sénior 
inicia a 15 de junho

A Feira de Artesanato, Velharias e Antiguidades de Massamá e 
Monte Abraão (FAVA) continua a ser uma atividade promovida pela 
autarquia local que se assume como um meio de dinamização so-
ciocultural que passa pela realização de feiras de artigos usados, 
antiguidades e objetos similares. 
A FAVA permite promover um local de encontro entre os fregueses 
desta freguesia que ali podem encontrar produtos de baixo custo 
num ambiente de convívio. 
A iniciativa que se realiza desde 12 de abril, terá o seu términos a 
20 de setembro. As seis edições da FAVA previstas para este ano 
acontecem entre as 15h e as 20h, podendo participar como comer-

Feira de artesanato 
velharias e antiguidades 
Próximas edições a 14 e 28 de junho 
e a 20 de setembro

A empresa de transportes Vimeca passou a 
disponibilizar duas carreiras da sua frota com 
passagem obrigatória pelo Centro de Saúde de 
Monte Abraão, desde o final do ano passado. 
As carreiras 130 e 131 passam a circular na-
quele local, na sequência do encerramento 
do antigo Centro de Saúde de Belas. A origem 
e destino daquelas carreiras é a estação da 
CP de Queluz/Massamá, de modo a assegurar 
o transporte de todos os passageiros a este 
centro de saúde. Cada uma destas carreiras 
efetua, diariamente, quatro circulações a este 
estabelecimento de saúde público.

Centro de Saúde 
de monte abraão 
com melhor acesso

Um pouco por todo o mundo acontecem feiras deste género 
em que os cidadãos se juntam num determinado local e promo-
vem a venda e troca dos seus próprios bens. 
Em Massamá e Monte Abraão também existe este apelo e por 
isso a autarquia local está a promover a sua Feira do Porta-Ba-
gagens no próximo dia 7 de junho das 10h às 17h, a realizar no 
parque de estacionamento da EMES em Monte Abraão (recinto 
da feira semanal de Monte Abraão). Participe.
Tem em casa artigos que já não usa? Velharias com interesse? 
Peças de artesanato? Se respondeu afirmativamente a algumas 
destas três questões dê o passo seguinte, e venha vender as 
suas peças nesta feira.
Mais informações através do telefone: 21 430 13 13 ou via email: 
martar@uf-massamamabraao.pt

Feira do 
porta-bagagens 
Dia 7 de junho. Participe

ciante ou participante. Para mais informações e inscrições visite o 
website: www.uf-massamamabraao.pt 

Calendário das próximas feiras:
Dia 14 de junho no Parque Salgueiro Maia;
Dia 28 de junho no Parque 25 de abril; 
Dia 20 de setembro no Parque Salgueiro Maia.  
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é notÍCia

Foi com um sol radioso e uma temperatura 
já a lembrar o verão, que o Parque Salgueiro 
Maia em Massamá acolheu mais uma edição 
da Feira Solidária das Instituições da União 
das Freguesias de Massamá e Monte Abraão. 
A iniciativa, que pretende ser uma montra do 
trabalho das instituições da freguesia, cum-
priu uma vez mais esse objetivo, revelando 
a vitalidade do meio associativo existente 
nestas localidades e  as diferentes respostas 
sociais disponíveis para a comunidade.
A iniciativa organizada pela junta de fre-
guesia local contou com a participação e 
presença de mais de 30 entidades, incluin-
do-se entre estas associações desportivas, 
culturais, de proteção e socorro, cívicas e 
ambientais, de emigrantes, recreativas, de 
solidariedade e lúdicas. 
Ao longo do dia centenas de pessoas por ali 
passaram para a visitar inteirando-se in loco 
das atividades promovidas pelas entidades 
ali presentes bem como para desfrutar das 
diversas atuações musicais e desportivas 
com as quais o dia foi pontuado. A manhã foi 
essencialmente dedicada ao desporto, onde 
a aula de Zumba do Real Sport Clube obrigou 
os adeptos daquela modalidade a suar a ca-
misola para que conseguissem acompanhar 
a coreografia utilizada. Foi por esta ocasião 
que José Figueiras, popular figura do nosso 
panorama televisivo e com  raízes familiares 
em Monte Abraão, haveria de se juntar ao 
evento. Com roupa adequada e com eviden-
tes sinais de boa disposição, José Figueiras, 
alinhou logo ali em participar na demonstra-
ção daquela modalidade desportiva. Foi um 
momento muito divertido e cheio de ritmo. 
Já antes, numa toada um pouco mais calma, 
tinham ecoado os sons de hip hop numa aula 
aberta promovida também pela mesma as-
sociação desportiva. Com a atuação do gru-
po de capoeira Muzenza, que aliou música e 

Feira Solidária das instituições 
foi montra do trabalho das associações
José figueiras apadrinhou a 5ª edição da fSI

movimento, haveria de se finalizar as apre-
sentações desportivas e o programa da ma-
nhã. Porém enquanto uns visitantes assis-
tiam a estas atuações desportivas, os mais 
novos ganhavam coragem e arriscavam a fa-
zer uma escalada na estrutura disponibiliza-
da pelo Exército Português, que ali esteve ao 
longo de todo o dia proporcionando ativida-
des mais radicais para os mais novos. Outros 
porém ainda podiam escolher os insufláveis 
ali existentes para dar azo à sua imaginação 
e alegria reservando os adultos aquele tem-
po para visitar as bancas existentes de cada 
uma das organizações presentes.
Durante a tarde a música foi a rainha, com 
diversas atuações de grupos corais da 
freguesia (ARPIMA, USMMA e Sementi-
nhas) terminando com a atuação da ban-
da filarmónica da Nossa Senhora da Fé de 
Monte Abraão.
José Figueiras acompanhado do presi-
dente da junta de freguesia Pedro Brás, 
percorreu durante a tarde, um a um, to-

dos os espaços da feira, para conhecer 
em detalhe as entidades ali presentes, 
bem como as atividades que desenvolvem. 
Neste percurso muitas foram as pesso-
as que os abordaram para uma troca de 
palavras sobre assuntos do quotidiano, 
para pousarem para uma fotografia ou 
simplesmente para recolher um autógra-
fo do apresentador. Quem ali também se 
deslocou foi o vereador Eduardo Quinta 
Nova, responsável pelo pelouro da ação 
social da Câmara Municipal de Sintra que 
visitou pausadamente a feira e se inteirou 
deste modo da riqueza associativa desta 
freguesia. Ao longo do dia muitos foram 
os autarcas da freguesia de Massamá e 
Monte Abraão que ali se deslocaram para 
visitar o certame. 

Veja fotos desta atividade em www.facebook.
com/uf.massamamabraao
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As reuniões públicas do executivo de freguesia 
realizam-se na última terça-feira de todos os 
meses em local a determinar e a anunciar no  
website:  www.uf-massamamabraao.pt

reunião de Junta
participe!

é notÍCia

A União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão associou-se à Comissão 
de Proteção de Crianças e Jovens - Sintra Oriental para assinalar as comemo-
rações do mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância. Neste âmbito foram 
realizadas diversas atividades que procuraram envolver e alertar toda a comuni-
dade para a urgência em proteger e garantir os Direitos das Crianças, previstos 
na Convenção Sobre os Direitos da Criança adotada pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas em 20 de novembro de 1989 e ratificada por Portugal em 21 de 
setembro de 1990.
A autarquia promoveu diversas atividades para celebrar este mês, que tiveram 
como objetivo alertar a população para este flagelo social, de forma a mobilizar o 
maior úmero de pessoas no combate aos maus-tratos infantis.
As atividades programadas começaram com a inauguração de uma exposição 
fotográfica, intitulada “Aceita-me”, realizada pelas crianças que integram o Pro-
jeto Raízes, da autarquia, e que deram cor aos direitos de todas as crianças, de 
modo a garantir que a saúde, educação, igualdade e proteção estarão um dia ao 
alcance de todos. A inauguração da exposição contou com a presença de muitos 
representantes de associações locais da freguesia, bem como de Sandra Felicia-
no, presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens - Sintra Oriental.
De modo a eternizar esta data tão significativa para toda a comunidade a autar-
quia realizou dois graffitis, em Massamá e em Monte Abraão, da autoria do artista  
“SalDoce – NoArtLimit”, que pretendem alertar toda a população para a constru-
ção de um mundo de direitos e mais justo.
A componente formativa assumiu também particular destaque no programa de 
atividades realizadas, nomeadamente através de uma sessão informativa para 
crianças sobre a prevenção dos maus-tratos e direitos infantis conduzida pelo 
Instituto de Apoio à Criança. Em jeito de encerramento a autarquia contou com 
a colaboração de Cristina Fonseca, presidente da Associação Quero-te Muito, 
numa dinâmica de grupo relacionada com o poder da influência na modelagem 
comportamental e crescimento saudável de todas as crianças.
A todos os moradores e amigos da Freguesia de Massamá e Monte Abraão deixa-
mos uma mensagem:
“Dê voz às nossas crianças, denuncie possíveis sinais de mau trato! Dê amor, ca-
rinho, atenção e segurança às nossas crianças de hoje e adultos de amanhã, não 
esquecendo nunca que um dia mais tarde serão o espelho dos nossos atos, das 
nossas atitudes, dos valores e ensinamentos que fomos transmitindo ao longo 
das diferentes fases de crescimento”.
Veja fotos desta atividade em www.facebook.com/uf.massamamabraao

massamá e monte abraão 
aderiu ao mês da prevenção 
dos maus-tratos infantis
Com exposição de fotografia, 
ações informativas e grafittis

A União das Freguesias de Massamá e Mon-
te Abraão e de Queluz Belas promoveram em 
conjunto iniciativas no âmbito das comemo-
rações do 41º aniversário do 25 de abril. 
Pelo segundo ano consecutivo as comemo-
rações decorreram na noite de 24 de abril, 
no Parque Felício Loureiro, em Queluz, no 
qual participaram diversos agrupamentos 
musicais e grupos culturais, onde para além 
da música também se ouviu poesia. O espe-
táculo dessa noite de festa encerrou com a 
atuação da popular artista portuguesa Ruth 
Marlene e com o tradicional fogo de artifício 
que iluminou o céu.
No dia 25 de abril, realizaram-se as cerimó-
nias mais formais, com o hastear da bandei-
ra em Massamá e em Monte Abraão, junto às 
respetivas instalações da junta de freguesia, 
seguidas da atuação da Banda Filarmónica do 
Monte Abraão, no Parque 25 de abril e da atu-
ação da Banda Filarmónica, Filarmoniartes, 
na Estufa de Massamá.

25 de abril
41º aniversário
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é notÍCia

O Cartão Freguês é uma iniciativa dinamizada pela União 
das Freguesias de Massamá e Monte Abraão, que permite 
obter descontos imediatos nos mais diversos estabeleci-
mentos comerciais e/ou de prestação de serviços aderen-
tes. As lojas aderentes estão devidamente identificadas 
com um autocolante que ficará visível nas suas montras.
Os consumidores, recenseados na freguesia podem soli-
citar, gratuitamente, um exemplar do cartão cliente, indi-
vidualizado, nos serviços da junta de freguesia em Massa-
má ou em Monte Abraão.
Os consumidores ao realizarem compras ou aquisição de 
serviços num estabelecimento aderente, devem mostrar 
o seu cartão, beneficiando de imediato do desconto atri-
buído ou de outros benefícios estipulados.
Com esta iniciativa a junta de freguesia pretende incenti-
var a dinâmica do comércio local da freguesia, permitindo 
à população descontos ou outras vantagens, envolvendo 
para isso os empresários locais na comunidade onde es-
tão inseridos. Centrado numa política de proximidade, a 
autarquia pretende dar sinais de ânimo e estímulo a todos 
aqueles que escolheram a nossa freguesia para desenvol-
ver o seu negócio.
Consulte as lojas aderentes no website: www.uf-massa-
mamabraao.pt no menú serviços/cartão freguês. Já tem 
o seu Cartão Freguês?

Já tem o seu 
Cartão Freguês?
Peça o seu. É grátis e dá descontos 

O Orçamento Participativo (OP) 
é um processo de participação 
de todos os cidadãos na toma-
da de decisão sobre os investi-
mentos públicos da União das 
Freguesias de Massamá e Monte 
Abraão. Com este processo a au-
tarquia pretende contribuir para 
o exercício de uma participação 
informada, ativa e responsável 
dos cidadãos nos processos de 
governação local, garantindo a 
sua participação e a das organi-

2ª edição do orçamento participativo
até dia 4 de setembro é possível apresentar propostas

zações da sociedade civil na de-
cisão sobre a afetação de recur-
sos às políticas públicas.
Para a edição deste ano do OP 
encontra-se destinado a verba 
até 100.000,00€, devendo as 
propostas a apresentar incidir 
na requalificação de espaços 
públicos, desporto, cultura e in-
tervenção social e devem cingir-
se ao território da freguesia.
Até dia 4 de setembro vão decor-
rer as assembleias participativas 

e é possível aos cidadãos indivi-
duais e às associações apresen-
tarem propostas de intervenção 
no âmbito do OP. 
Para saber mais informações 
sobre o OP consulte o websi-
te: www.op-massamabraao.pt 
e saiba que até dia 4 de setem-
bro pode apresentar uma ideia 
para contribuir para melhorar a 
Freguesia de Massamá e Monte 
Abraão. Lembre-se: A Freguesia 
é sua, Participe!

As ruas de Monte Abraão receberam no dia 19 de abril estas duas po-
pulares iniciativas  desportivas. Na prova principal estiveram envol-
vidos mais de 400 atletas provenientes de diversos clubes da zona 
de Lisboa, no que se traduziu num aumento do número de atletas 
inscritos neste grande prémio. Após a realização da prova princi-
pal, deu-se início à 9ª Caminhada Monte Abraão em Movimento que 
juntou cerca de 180 participantes, que redundou numa festa muito 
animada onde era possível ver famílias inteiras a participar.
Apesar de a “equipa da casa” não ter conseguido alcançar a per-
formance do ano passado, a JOMA obteve um lugar no pódio por 
equipas, classificando-se em 3º lugar com 241 pontos atrás da Casa 
do Benfica de Algueirão Mem-Martins (2º - 251 pontos) e do Sporting 
Clube da Reboleira e Damaia (1º - 453 pontos) que liderou a classi-
ficação. Estas iniciativas, organizadas pela JOMA, contaram com o 
apoio da União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão.

34º grande prémio do Joma
9ª Caminhada monte abraão 
em movimento

Cara Amiga e Amigo,

Na promoção de um 
modelo mais transparente, 
dinâmico, inclusivo e 
envolvente, assegurando a 
participação de todos para 

todos, a União das Freguesias de Massamá e Monte 
Abraão promoveu e dinamizou, pela primeira vez em 
2014, a I Edição do Orçamento Participativo.

Desta forma, demos início a um novo ciclo de 
envolvimento da comunidade, mais transparente 
e dinâmico, assegurando a abertura dos cidadãos 
na gestão autárquica. A resposta a este desa�o foi 
satisfatória.

A adesão dos cidadãos na I Edição do Orçamento 
Participativo resultou na apresentação de 27 propostas, 
tendo sido colocadas a votação cerca de 8 propostas. 
Apesar de um número reduzido de propostas que 
cumpriam os critérios de elegibilidade, este exercício 
de cidadania deve-nos deixar orgulhosos, pelo 
envolvimento e dinamização da comunidade. 

A aquisição de uma estrutura modular para a 
Universidade Sénior, já concretizada, a dinamização de 
um projeto de promoção de desporto nas escolas do 1º 
ciclo, foram as propostas que obtiveram um número de 
339 votos, no total de 422 votos. 

Na convição de que a aposta na aproximação e 
envolvimento dos cidadãos através das suas propostas, 
sugestões, projetos e ideias são motivos da maior 
relevância, que nos devem manter no rumo de partilha 
das responsabilidades na vida da nossa comunidade. 
Nesse sentido, decidimos lançar a II Edição do 
Orçamento Participativo que contribui para melhorar 
a qualidade de vida.

Se tem uma ideia, se quer contribuir para a vida da 
nossa freguesia, não deixe que outros o façam por si. 
A Freguesia é sua, Participe!

Pedro Oliveira Brás

Mensagem do Presidente

Email: orcamentoparticipativo@uf-massamamabraao.pt 

 Site: http://op-massamamabraao.pt/

 Facebook: “OP da Freguesia de Massamá e Monte Abraão”

União das Freguesias de
 Massamá e Monte Abraão

Sede: R. Dr. Francisco Ribeiro de Spínola, s/n Massamá · 
2745-872 Queluz ·
Tel.: 21 439 23 31 / 21 438 91 71 · Fax:21 438 91 70 
E-mail: geral@uf-massamamabraao.pt
 
 Pólo: Av. da Liberdade, nº 29 e nº 31 . Monte Abraão · 
2745-300 Queluz ·
Tel: 21 437 36 35 / 21 439 08 39 Fax: 21 437 36 60 
E-mail: geral@uf-massamamabraao.pt

www.uf-massamamabraao.pt

II Edição 
Massamá e Monte Abraão 
A Freguesia é sua, Participe!
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todos queremos um bairro melhor
foi o mote para o projeto da dupla Pedro Reynaud e Daniela almeida

diSCurSo direto

A empresa portuguesa de fornecimento de 
energia elétrica EDP tem desenvolvido um 
projeto global que apelidou de Comunidade 
EDP e que visa promover diversos projetos 
junto dos cidadãos por forma a que aqueles 
possam olhar para as suas cidades de forma 
diferente, no sentido de tornar aqueles locais 
ainda mais vivos e participados. Fruto daque-
le objetivo a empresa tem vindo a promover 
diversas iniciativas para alcançar tal preten-
são. Entre as iniciativas atualmente em curso 
encontrava-se o projeto “Todos Queremos 
Um Bairro Melhor” que pretende procurar 
ideias que melhorem a vida de cada comu-
nidade. Esta iniciativa é promovida pela Co-
munidade EDP e pela revista Visão, e teve o 
Alto Patrocínio da Presidência da República, 
e quer criar uma oportunidade para melhorar 
ou para desenvolver algo que esteja em falta 
no bairro de cada um, pretendendo contribuir 
assim para uma vida melhor na vizinhança. 
No final de mês de abril a organização distri-
buiu 35€ mil (cinco prémios de 5€ mil e cinco 
prémios de 2€ mil) pelos 10 projetos vencedo-
res para dar forma a essas propostas.
Entre as muitas ideias em disputa, encontra-
va-se a concurso uma proposta de dois jo-
vens residentes na Freguesia de Massamá e 
Monte Abraão que arregaçaram as mangas e 
conceberam um projeto que submeteram ao 
concurso. Fomos conhecê-los, saber o que 
pensam do sítio onde vivem, e que propos-
tas têm para melhorar a vida do seu bairro. 
Apesar de não ter sido um dos projetos ven-
cedores, não desistem e pretendem desen-
volver outro tipo de projetos com o objetivo 
de ajudar as pessoas.

Como conheceram o projeto da EDP?
PR - Foi a Daniela que viu a notícia. Conhece-
mos o projeto através da leitura de uma no-
tícia de jornal. Depois disso pesquisamos na 
internet mais pormenores sobre os termos 
do projeto e o modo como podíamos apre-
sentar a nossa proposta.
Como surgiu a vossa ideia?
DA - Enquanto ando a pé pela freguesia cons-
tatei que existiam muitos móveis abandona-
dos juntos aos caixotes do lixo. Foi ai que sur-
giu a ideia de reutilizar aqueles móveis e de os 
voltar a colocar de novo a uso pois existem 
muitas pessoas que não podem comprar mó-
veis novos. Deste modo estávamos também 
a ajudar a comunidade local. Apenas juntei o 
que observava dando-lhe um fim mais útil.
PR - Foi a Daniela que teve a ideia inicial. Ali-

ás é ela que tem mais o bichinho do empre-
endedorismo e de empresas sociais. Nessa 
ocasião a Daniela estava a fazer um trabalho 
sobre empresas sociais. Depois ela partilhou 
comigo a sua ideia e começámos em conjun-
to a desenvolvê-la.
De que trata o vosso projeto?
DA - O nosso projeto pretende aproveitar 
mobílias que as pessoas já não utilizam e que 
geralmente abandonam na via pública que 
depois são recolhidas e destruídas. Porém 
nós entendemos que aqueles podiam ser re-
cuperados, restaurados e depois ser vendi-
dos a baixo custo à comunidade. 
Numa primeira fase pretendíamos adquirir 
uma espaço para oficina em Massamá onde 
seriam efetuadas a recuperação dos móveis 
recolhidos. A recolha dos móveis seria  re-
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DaNIEla alMEIDa
22 anos, residente 
em Massamá, 
técnica auxiliar 
de fisioterapia, 
está no 3º ano 
de licenciatura 
em Educação Social.

PEDRo REyNauD
26 anos, residente 
em Massamá, trabalha 
na vaSP. Possui curso 
técnico-profissional 
de informática 
de instalação 
e manutenção 
de sistemas 
informáticos. 
artista musical 
e espírito livre.

alizada por voluntários ou/e colaboradores, 
e restaurada pelos mesmos, assim como 
os membros do projeto. A restauração irá 
implicar o uso de outros materiais como 
tintas, madeira, tecidos, esponjas, vernizes, 
colas, lixas, pincéis, porcas, pregos, marte-
los, ceras. Estes recursos seriam compar-
ticipados por empresas interessadas neste 
projeto social ou mesmo pela intervenção 
da empresa EDP.
Esta mobília seria restaurada para poder ser 
vendida a baixos custos à comunidade, numa 
feira que poderia acontecer no Parque Sal-
gueiro Maia. Para melhor dar a conhecer esta 
iniciativa da reabilitação e venda dos móveis 
recuperados pretendíamos conceber um we-
bsite para venda dos mesmos de forma a dar 
a conhecer melhor o projeto.

Que benefício tem o vosso projeto?
DA - Entre muitos benefícios indiretos temos 
vários diretos, entre eles o reaproveitamen-
to de bens existentes na comunidade; dispor 
de uma resposta low-cost para dar uma nova 
vida aos bens da comunidade e por fim mas 
não menos importante a criação de postos 
de trabalho e a ocupação de cidadãos em re-
gime de voluntariado.
Qual era a vossa expectativa quando apre-
sentaram o projeto?
DA - A nossa vontade era ganhar. Mas o que 
queria mesmo era expor a minha. Porém gos-
tava que a organização nos tivessem dado 
um feedback sobre a valia do projeto. No en-
tanto percebo que o não conseguissem fazer, 
tendo em conta que receberam mais de tre-
zentas ideias para análise. 

PR - A intenção era ganhar!
Pensam desenvolver outras iniciativas?
DA - Sim. Gostaria de o fazer até porque este 
tipo de atividade tem muito que ver com a 
minha formação.
PR - Sim penso, até porque esta é uma forma 
de poder ajudar os outros.
Recomendavam Massamá a alguém para vi-
ver? O que falta em Massamá?
DA - O facto de haver aqui muitos jovens é 
importante. No entanto devia existir mais ati-
vidades para os mais novos. 
PR - Sim recomendava. Aqui em Massamá 
temos tudo; parques de lazer, centro de 
saúde, escolas.
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é notÍCia

Foi no último dia do mês de fevereiro que a União das Freguesias de 
Massamá e Monte Abraão, prestou homenagem ao escritor e poeta 
Ruy Belo. Tendo residido na localidade de Monte Abraão entre 1970 e 
1978, foi essa vivência agora registada através do descerrar de uma 
placa no prédio no qual residiu, alusiva a esse facto.
A cerimónia teve a presença do vice-presidente da Câmara Munici-
pal de Sintra Dr. Rui Pereira, do presidente da União das Freguesias 
de Massamá e Monte Abraão, Dr. Pedro Oliveira Brás, bem como de 
outros autarcas do Município e da Freguesia, além de familiares de Ruy 
Belo, nomeadamente a sua mulher Dr.ª Teresa Belo, seus filhos Catari-
na, Duarte e Diogo, e seus netos e ainda de muitos amigos do poeta.
Após aquele momento a homenagem prosseguiu na biblioteca da 
escola EB 2,3 Ruy Belo, com António Carlos Cortez (poeta, profes-
sor de literatura portuguesa e crítico literário) e Nuno Costa Santos 
(escritor e realizador do filme “Ruy Belo, era uma vez” de 2014), a 
abordarem a obra de Ruy Belo.
A homenagem haveria de terminar com a leitura de poemas do po-
eta, declamados por representantes de associações da freguesia, 
entidades e grupos de cidadãos da cidade de Queluz.

Para celebrar o Mês da Juventude a autarquia de Massamá e Monte 
Abraão promoveu durante todo o mês de março diversas atividades a 
pensar nos mais novos.
As atividades começaram com a realização de uma Feira do Empre-
go e das Profissões destinada aos jovens estudantes das escolas 
secundárias da freguesia, onde foi disponibilizada informação sobre 
ofertas formativas.
A música teve também o seu dia reservado e o Parque Salgueiro Maia 
em Massamá, acolheu um concerto com bandas de garagem em que 
a música e a animação foram uma constante. 
A necessidade de promoção de hábitos de vida saudável e de prá-
tica desportiva também teve acolhimento com a realização de um 
torneio de futsal solidário, que pretendeu sensibilizar os mais novos 
para a necessidade de ajudar quem mais precisa. Aos participantes 
no torneio foi solicitado a entrega de um bem alimentar para reforço 
da Mercearia Solidária da freguesia.
As diferentes formas de atividade artística estiveram presentes com 
a realização de um workshop de graffitis dinamizado pelo graffiter 
“SalDoce _ No ArtLimit”.
Um desfile de motas, que teve a participação do Moto Clube de Mas-
samá e do Clube Motard Foge com Elas de Monte Abraão, percorreu 
as ruas da freguesia e a fechar  as atividades do Mês da Juventude foi 
proporcionado um espetáculo de freestyle de motas. No mesmo lo-
cal os presentes puderam ainda visitar uma exposição de motas, que 
contou com a participação dos clubes de motard’s do concelho. 
Veja fotos desta atividade em www.facebook.com/uf.massamamabraao

No início do mês de maio foi realizada uma campanha de recolha de 
alimentos para reforçar a  Mercearia Solidária. A iniciativa decor-
reu nas lojas da freguesia nos supermercados Pingo Doce, Con-
tinente Bom Dia e Minipreço, que desde a primeira hora têm sido 
parceiros do projeto.
Foram muitos os voluntários, provenientes de associações da fre-
guesia, tais como: Motoclube de Massamá, Grupo de Motards Foge 
Com Elas, Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de 
Massamá, Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de 
Monte Abraão, Centro de Convívio da Igreja de N. Sra. da Fé de 
Monte Abraão, Banda Filarmónica de N. Sra. da Fé de Monte Abraão 
e voluntários do Banco de Horas, que auxiliaram na recolha. Gene-
rosa foi foi também a adesão dos moradores à recolha efetuada. A 
junta agradece as dádivas recolhidas que vão satisfazer a capacida-
de de resposta a situações de emergência da nossa população.

homenagem a ruy belo
um dos maiores poetas portugueses da 2ª metade do século XX

mês da Juventude
atividades para todos

recolha de alimentos 
foi um sucesso
Moradores participaram ativamente
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inStituiçÃo

A Associação de Reformados, Idosos e Pen-
sionistas de Massamá (ARPIM) existe desde 
1993, contando atualmente com cerca de 
600 associados. Nas suas instalações, que 
funcionam como centro de convívio, desen-
volvem ali muitas das suas atividades, entre 
elas; teatro, jogos diversos, bailes, bordados, 
formação em TIC, ginástica e ainda muitos 
passeios. A existência do seu grupo coral 
“Raízes de Massamá”, tem somado atuações 
regulares de norte a sul do país. 
Cientes da falta de equipamentos para a 
população sénior na localidade, a ARPIM 
pretende edificar um centro de dia, comple-
mentado com a valência de apoio domicili-
ário, num terreno que dispõem, cedido pelo 
Município de Sintra. A obra, dividida por três 
pisos, está orçada em 1,8 milhões de euros e 
possui autorização municipal para ser inicia-
da. De momento a associação encontra-se a 

arpim luta por Centro de dia
De momento angariam dinheiro para a construção 

Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Massamá: Praceta dos Reformados, nº 3, Loja Dtª., Massamá
Telefone: 21 439 68 81 / 92 755 10 64 | arpim2011@gmail.com  

O grupo Teatroesfera é uma estrutura ar-
tística sediada na freguesia na localidade de 
Monte Abraão, que se constituiu em março 
de 1995. É formada por atores profissionais 
com experiência em várias companhias na-
cionais que firmaram uma relação artística 
no trabalho em comum no Teatro da Veredas 
(premiado pela associação de críticos como 
grupo revelação). Dispõe de um espaço pró-
prio, junto às instalações do Real Sport Clu-
be, que foi edificado em 2001 com o apoio da 
Câmara Municipal de Sintra.
Desde sempre que um dos princípios estrutu-
rantes do grupo Teatroesfera tem sido a re-
lação que aquela estrutura tem estabelecido 
com a comunidade da Cidade de Queluz.  
Durante a sua existência, cativou o público 
com espetáculos como “FINCA-TE”- Festival 
Internacional de Café-Teatro da Cidade de 
Queluz e com “Num Abril e fechar d’Olhos”, 
coprodução com a ACERT, integrado nas co-
memorações dos trinta anos do 25 de abril da 
Câmara Municipal de Sintra e na programa-
ção “Festas das Cidades do Euro 2004”.
A sua linha artística tem sido reflexo da acu-
mulação de vários anos de pesquisa, integran-
do vários encenadores, criando uma diversida-

teatroesfera desde 1995 a formar públicos
oferta de diversidade de programação e estímulos culturais 

Teatroesfera: Rua Cidade Desportiva Monte Abraão | Telefone: 21 430 34 04 | falacomigo@teatroesfera.com | www.teatroesfera.com
www.facebook.com/teatroesfera.teatro | GPS: Latitude 38.75290787378885 Longitude -9.268053397536278  

de de programação e 
estímulos culturais.
Nas peças do Teatro-
esfera, o trabalho de 
ator é reconhecido 
como génese da cria-
ção, complementada 
por imagens de qua-
lidade e rigor numa 
visão cenográfica de 
particular mobilidade, 
capacidade de trans-
formação e envolvên-
cia. A companhia teatral centra a sua criação 
artística no trabalho do ator, fundamentação 
para a programação dos espetáculos e escolha 
de várias linhas dramaturgias que sublimam a 
criatividade dos intérpretes. 
O resultado são espetáculos de um rigoroso 
trabalho de ator, com uma grande dose de 
suspense, diversas vertentes do humor mes-
mo naqueles com temas incómodos, sempre 
intricados por valores e direitos de igualdade 
e de respeito pelo ser humano com um tom 
de surrealismo ou non-sense poético do uni-
verso suburbano.
Consciente da importância da mediação cul-

tural e do ensino artístico, reorganizou ati-
vidades como espaços de debate, ateliers e 
espetáculos para crianças no Projeto “IUP! 
-  Aqui fabricam-se Sonhos”. Para as crianças 
entre os 8 e os 16 anos decorrem aulas de 
teatro, aos sábados de manhã e segundas à 
tarde, orientadas por Mafalda Santos (Guio-
nista e atriz, leciona expressão dramática e 
corporal em várias escolas).
O grupo Teatroesfera é apoiado regularmen-
te pela Governo de Portugal – Secretaria de 
Estado da Cultura-Direção Geral das Artes, 
Câmara Municipal de Sintra e a União das 
Freguesias de Massamá e Monte Abraão.

dinamizar iniciativas para angariar o dinheiro 
necessário para a sua construção. O edifício 
a construir terá a capacidade para acolher 
200 pessoas. Atualmente a ARPIM dispõe 
de 110 mil euros para o equipamento pre-
tendendo iniciar as obras logo que obtenha 
a quantia de 500 mil euros, contando para 
isso com o envolvimento das autarquias de 
Sintra e de Massamá e Monte Abraão e ainda 
de empresas e cidadãos da freguesia.
Além de centro de dia, o projeto contempla 
uma 2ª fase com a existência de uma creche/
jardim-de-infância e um lar para idosos. 
Por 2,5€ de jóia e 1,5€ por mês de quota, pode-
rá ser associado desta associação, benefician-
do das suas atividades e dando também o seu 
contributo para a edificação de tão importan-
te equipamento social para a freguesia.
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ruy belo - monte abraão
Ruy de Moura Belo - um dos maiores poetas portugueses 
da 2ª metade do século XX

a noSSa rua

Nasceu em São João da Ribeira, 
no concelho de Rio Maior em 27 
de fevereiro de 1933.
Aos 18 anos entrou para a Uni-
versidade de Coimbra como 
aluno do curso de Direito e tor-
nou-se membro da Opus Dei. 
Concluiu o curso em Lisboa, em 
1956, ano em que partiu para 
Roma, doutorando-se em Dire-
ito Canónico pela Universidade 
São Tomás de Aquino (Angeli-
cum), dois anos depois, com uma 
tese intitulada “Ficção Literária e 
Censura Eclesiástica”.
Regressado a Portugal trabalhou 
no campo editorial e em 1961 en-
trou na Faculdade de Letras de 
Lisboa, recebendo uma bolsa da 
Fundação Calouste Gulbenkian 
para investigação. 
Exerceu, ainda que brevemente, 
um cargo de diretor-adjunto no 

PovoaMENTo
No teu amor por mim 
há uma rua que começa 
Nem árvores nem casas 
existiam 
antes que tu tivesses 
palavras 
e todo eu fosse um 
coração para elas 
Invento-te e o céu 
azula-se sobre esta 
triste condição de ter 
de receber 
dos choupos onde 
cantam 
os impossíveis pássaros 
a nova primavera 
Tocam sinos 
e levantam voo 
todos os cuidados 
ó meu amor nem 
minha mãe 
tinha assim um regaço 
como este dia tem 
E eu chego e sento-me 
ao lado 
da primavera
Ruy Belo, in “Aquele 
Grande Rio Eufrates”

então Ministério da Educação 
Nacional, mas o seu relaciona-
mento com opositores ao regime 
da época, a participação na greve 
académica de 1962 e a sua candi-
datura a deputado, em 1969, pelas 
listas da Comissão Eleitoral de 
Unidade Democrática, levaram 
a que as suas atividades fossem 
vigiadas e condicionadas.
Abandonou a Opus Dei e foi lei-
tor de Português em Madrid 
entre 1971 e 1977.  Regressado, 
a Portugal, foi-lhe recusada 
a possibilidade de lecionar na 
Faculdade de Letras de Lisboa, 
dando aulas na Escola Técnica 
do Cacém, no ensino noturno. 
Em 1991 foi condecorado, a tí-
tulo póstumo, com o grau de 
Grande Oficial da Ordem Militar 
de Sant’iago da Espada.

Obra publicada: Aquele Grande 
Rio Eufrates (1961), O Problema 
da Habitação (1962), Coletâneas 
de ensaios Poesia Nova (1961), 
Na Senda da Poesia (1969), 
Boca Bilingue (1966), Homem 
de Palavra(s) (1969), País Pos-
sível (1973), Transporte no Tem-
po (1973),  A Margem da Alegria 
(1974), Toda a Terra (1976) e 
Despeço-me da Terra da Alegria 
(1977). A sua obra, organizada em 
três volumes sob o título Obra 
Poética de Ruy Belo, em 1981, 
foi, entretanto, alvo de revisi-
tação crítica, sendo considerada 
uma das obras cimeiras, apesar 
da brevidade da vida do poeta, 
da poesia portuguesa contem-
porânea. Em 2001 Todos os Poe-
mas é publicado postumamente.
Ruy Belo é considerado um dos 
maiores poetas portugueses da 

2ª metade do século XX, tendo 
as suas obras sido reeditadas di-
versas vezes.
Faleceu em Queluz, (Monte Abraão) 
no dia 8 de agosto de 1978.
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Este é um espaço de reflexão de grande importância para todas as 
forças políticas e que deve ser saudado, pois nem todas as autar-
quias têm esta postura de dar voz aos representantes da sociedade. 
Queremos que seja, também, mais uma ferramenta de envolvimento 
de todos por uma freguesia que proporcione mais qualidade de vida. 
A participação dos cidadãos na vida da sua comunidade é essencial 
para que se promova um olhar sobre os desafios e as oportunidades 
existentes em torno de uma sociedade cada mais isolada e exigente 
consigo própria. 
Daí ser importante envolver com dinâmica pessoas, associações, 
grupos, empresários, jovens, idosos, famílias em torno de uma ideia 
de Todos por Massamá e Monte Abraão, Todos por Sintra. Aliás, esse 
foi o nosso lema quando em setembro de 2013 nos apresentámos a 
sufrágio, tendo, nessa altura, a população, depositado a confiança no 
Partido Socialista para lidar os destinos da União das Freguesias de 
Massamá e Monte Abraão e do Município de Sintra. 
Desde então, e coligados com outras forças políticas, temos imple-
mentado uma nova governação local junto das pessoas e da comuni-
dade. A realização de reuniões públicas descentralizadas nas associa-
ções, a manutenção dos serviços públicos abertos à população, quer 
em Massamá quer em Monte Abraão, o lançamento do Orçamento 
Participativo para que a comunidade apresente as suas ideias e prio-
ridades na freguesia, são elementos diferenciadores que resultam de 
uma ideia clara que governar é partilhar.
O desafio com que nos deparamos é árduo e muito exigente, fruto 
de uma agregação das freguesias, que em nada beneficia as popu-
lações, além de retirar os meios humanos, técnicos e financeiros 
às autarquias.
Perante esse cenário, o que tem vindo a ser feito é demonstrativo 
da importância de envolver todos num projeto que dê vida à fregue-
sia e que permita a utilização do espaço público por quem por aqui 
circula. Ao longo deste tempo, a dinâmica criada na freguesia com a 
realização de inúmeras atividades de âmbito cultural, social, despor-
tivo e recreativo, com a participação das associações, a realização do 
mês da juventude, o programa de apoio ao comércio local – Freguês, 
o reforço na intervenção comunitária com o alargamento de proje-
tos de índole social e cultural a toda a freguesia, em paralelo com 
a aposta crescente no espaço público e requalificação de espaços 
verdes, como a estufa da Quinta das Flores, e a procura sistemática 
de governar com todos é elucidativo de que só assim se conseguiria 
superar esta agregação.
Este é um desafio constante que decorre durante um mandato e na 
altura certa seremos avaliados e sufragados, até lá devemos estar 
concentrados em lutar para melhorar as condições de vida das pes-
soas que aqui moram, trabalham, estudam e passeiam, porque esse é 
o nosso lema: Todos por Massamá e Monte Abraão, Todos por Sintra.

Partido Socialista
Assembleia de Freguesia de Massamá e Monte Abraão
Email: psqueluz@gmail.com

envolver com dinâmica.

Esta semana ficou marcada, para o Movimento Sintrenses com Marco 
Almeida, pelo início da inquirição sobre o processo resultante da de-
núncia feita aquando das eleições autárquicas à Comissão Nacional 
de Eleições. Quase um ano e meio depois averigua-se aquilo que, para 
nós, foi uma certeza com atos de propaganda enganosa do Partido 
Socialista: mensagens via sms em dia de eleições a apelar ao voto e 
suspeitas sobre a contagem de votos na mesa n.º 1 de Massamá onde 
estavam, curiosamente, dois elementos do atual executivo.
Esta conduta em campanha e no ato eleitoral, que resultou na queixa 
apresentada e que tanto condenamos, deixava antever o que aí vinha 
e que, um ano e meio depois, constatamos ser a postura de um exe-
cutivo que pauta a sua atuação por um desrespeito, que já vincámos, 
no órgão, Assembleia de Freguesia, assente numa maioria tripartida 
liderada pelo Partido Socialista, que decreta muito e pouco esclare-
ce. Veja-se o exemplo das chamadas “Presidências Abertas” que de 
nada têm na pluralidade e revelam uma forma de estar seletiva, pou-
co salutar e nada plural.
Saudamos a iniciativa e a oportunidade de podermos dirigir algumas 
palavras aos fregueses e munícipes. Mas diz o povo que “uma andori-
nha não faz a primavera” e não será um texto que apagará um ano e 
meio de falta de espírito democrático, na tentativa de calar e omitir 
as vozes dissonantes. 
Mas mais grave é a falta de uma estratégia clara e potenciadora de 
melhorias na União de Freguesias e uma política parcial, com prio-
ridades estranhas na atribuição de verbas e na celebração de con-
tratos por ajustes diretos de mais de meio milhão de euros sem se 
vislumbrar uma melhoria significativa nos serviços contratualizados. 
Tudo isto foi denunciado por nós em sede de Assembleia de Freguesia 
e alertámos para as eventuais desconformidades nos procedimentos 
administrativos. Sem resultado, até à presente data. 
Temos assistido a um desempenho político assente na demagogia 
tornada uma incumbência do executivo, num exercício de propagan-
da, como se de um grande feito se tratasse. No entanto, constata-
mos que nada mais é do que o cumprir de uma função imperativa, na 
maior parte dos casos, de forma reativa e não proactiva e de proximi-
dade junto da população, como seria exigível.
Não será, neste pequeno texto, limitado a um número pré definido 
de caracteres, que poderemos expor a nossa estratégia, os nossos 
projetos e o caminho que propomos para Massamá e Monte Abraão. 
Continuamos atentos e empenhados em, dentro do exercício das 
nossas funções, conhecer, informar e trabalhar com o intuito de 
contribuir para uma melhor União de Freguesias e, consequente-
mente, para um melhor município. Com todos e para todos, com o 
enfoque nas pessoas.
Queremos Fazer por Massamá e Monte Abraão! Queremos Fazer 
por Sintra!
Informar, conhecer e participar de forma livre, plural e independente, 
sem atilhos ou condicionantes partidários tem sido uma das diretri-
zes que nos orienta desde o início. Pode acompanhar as nossas ini-
ciativas, propostas, opiniões e toda a nossa atividade no sitio: http://
scmamassamamonteabraao.wordpress.com, na página do facebook: 
https://www.facebook.com/SCMA.Massama.MonteAbraao ou atra-
vés do email: sintrensescommarcoalmeida@gmail.com .

a história podia, 
e deveria, ser diferente!



aConteCe   JUNHO 2015   14 

voz aoS eleitoS

Cdu
BaNCaDa Da aSSEMBlEIa DE fREGuESIa

be
MaSSaMá E MoNTE aBRaão

Nas eleições autárquicas de Setembro 2013 a CDU tornou-se a 3ª 
força mais votada na União das Freguesias de Massamá e Monte 
Abraão. Um crescimento em votos que, em nossa opinião, reconhece 
que nunca viramos a cara à luta em prol de quem trabalha e vive nas 
nossas freguesias. 
A nossa preocupação com a qualidade de vida desta cidade - tanta 
vez esquecida pela Câmara de Sintra... - levou-nos a considerar o 
convite de voltar a integrar o executivo da freguesia, desta feita com 
presidência PS. Contudo, julgamos que não nos foram oferecidas as 
condições para exercer um mandato característico dos eleitos da 
CDU: com trabalho, honestidade e competência.
Assim, optámos por permanecer na oposição, estando representados 
com 4 eleitos na Assembleia de Freguesia, órgão que fiscaliza e aprova 
o trabalho do executivo. Como sempre, atuamos com independência, 
empenhados na melhoria das condições de vida nas freguesias!
Contacte com a CDU!
Como o resto do país, a nossa Freguesia está a sentir o desempre-
go, as dificuldades das pequenas e médias empresas, os cortes nos 
rendimentos, a degradação dos cuidados de saúde e do ensino pú-
blico. No âmbito da gestão autárquica, são sentidas as carências nos 
espaços e equipamentos públicos, a degradação das vias rodoviárias 

A questão do parqueamento automóvel nos grandes aglomerados 
populacionais, tem constituído um grave problema que nenhuma 
força política, em exercício de funções, tem conseguido resolver.
A construção civil cresceu desordenadamente, ao longo de mais de quatro 
décadas, em particular a partir dos anos 60, com o “êxodo” das populações 
rurais que procuraram as grandes cidades na busca de melhor vida.
Essa deslocalização originou crescimento desordenado e muito foi 
o oportunismo desenfreado por parte de alguns construtores civis, 
que criaram lucros fáceis, enriquecimento em alguns casos, a que 
não foi alheia a conivência de autarcas pouco rigorosos, que tam-
bém retiraram proveito dessa situação.
E claro está que, se alguns ganharam, outros ficaram a perder: e 
quem perdeu foram os que se viram na contingência/necessidade 
de alugar ou comprar as suas habitações nos locais onde se fizeram 
estas novas construções, sem infra-estruturas de apoio, quer no que 
diz respeito a jardins, parques de lazer ou parqueamento automóvel.
Mesmo admitindo que as insuficientes infra-estruturas associadas 
à fase inicial fossem resultado da falta de experiência dos interveni-
entes, a persistência do erro, ao longo de décadas, é reveladora – pelo 
menos - de má-fé, incapacidade e oportunismo de quem apenas pen-
sa no lucro e não tem em conta as pessoas.

lutar em prol da população. a Cdu na Freguesia.

acesso ao parqueamento automóvel na estação de monte abraão.

e dos transportes públicos e as falhas da limpeza urbana.
É para levantar estes e outros problemas que encontrarão a CDU na 
rua, a contactar com as pessoas da nossa freguesia. Mas também 
para alertar que os nossos males têm como origem políticas de di-
reita e que podem contar com a CDU para as derrotar!
Defender os direitos dos trabalhadores.
O atual executivo da Junta de Freguesia, de presidência PS e apoiado 
pelo PSD e CDS, decidiu desmembrar o serviço de manutenção de 
espaços verdes que existia na Freguesia de Massamá. A opção do PS 
é concessionar o serviço a privados, pagando por tal cerca de 25% do 
orçamento anual da Junta. 
Como consequência, os trabalhadores deste serviço não viram reno-
vados os seus contratos de trabalho. A Junta lançou-os no desem-
prego e diminuiu a sua capacidade operacional. A CDU, a força que 
defende os trabalhadores, não pode estar de acordo com esta políti-
ca, tendo votado, em Assembleia de Freguesia, contra os orçamen-
tos e planos de atividades que lhe dão corpo! No fim de contas, está 
em causa a destruição de emprego e a criação de emprego precário, 
dado que a União das Freguesias neste momento tem já menos tra-
balhadores do que a anterior Freguesia de Massamá sozinha...

Tudo isto parece irracional, como irracional parece o caso prático que 
passamos a registar, e que faz parte do nosso dia-a-dia, em particular 
dos utilizadores da estação de comboios de Monte Abraão, que têm 
necessidade de espaço para parquear as suas viaturas, nas quais se 
deslocam das suas casas até próximo da estação, e que – chegados ali 
– têm duas opções de parqueamento: ou estacionam maioritariamente 
na zona da Avenida António Correia de Sá, onde – por enquanto - não 
é pago, ou então no parque da própria CP, frente à Escola Secundária 
Miguel Torga, que é pago, e, por ser pago, está quase sempre vazio.
É caso para perguntar se não seria mais correcto e acertado se, à 
compra do passe social ou do bilhete de comboio, estivesse asso-
ciado o direito a deixar a viatura no parque vazio, em vez de os utili-
zadores da referida estação serem obrigados a deixar as viaturas na 
zona da Correia de Sá, que deveria/poderia ser utilizada para par-
queamento de apoio ao comércio local, o qual também fica prejudi-
cado com esta situação?
Além disso, se fosse considerado o apoio ao parqueamento do 
espaço da CP, temos a certeza de que mais pessoas utilizariam o 
comboio, deixando ali as suas viaturas, o que resultaria – entre out-
ras vantagens - num menor tráfego no IC19 e, consequentemente, 
numa menor poluição.
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Mª DEolINDa Da PIEDaDE

Entidade marcante da história do desporto na nossa Freguesia, o 
Real Sport Clube, Entidade de Utilidade Publica desde 1986 e criado 
em 1995 pela fusão do Clube Desportivo e Recreativo de Massamá e 
Grupo Desportivo de Queluz, teve sempre ao longo da sua história 
um papel preponderante na formação desportiva dos jovens e da 
população em geral da nossa Freguesia.
Não poderíamos pois deixar de registar com agrado e particular re-
conhecimento a sua revitalização, em que após um período menos 
bom, mas em que o empenho e dedicação da nossa “Gente” e de 
que foi exemplo o Sr. Ex- Presidente Orlando Gomes que com a sua 
capacidade e determinação cumpriu o seu mandato e permitiu a ne-
cessária estabilidade para o recente acto eleitoral em que os asso-
ciados numa inequívoca manifestação de participação elegeram a 
nova Direcção, que felicitamos, e ao seu Presidente, o sócio 422, Sr. 
Adelino Ramos.
Que os objectivos programáticos sejam alcançados, que a ligação á 
comunidade e a consolidação da dimensão social do clube seja in-
crementada na relação com as famílias, as instituições e as entida-
des dos diversos sectores.  
Deseja-se pois que novos ventos corram agora pelo Real com a 
capacidade destes novos elementos da Direcção, para que a sua 
longa história se engrandeça e para que os mais de 700 partici-
pantes das actividades gímnicas, os mais de 420 jovens do futebol 
de formação e todos aqueles que independentemente da idade e 
pratica desportiva ali encontrem sempre as necessárias condições 
para a sua actividade.
Obrigado Real Sport Clube! A Freguesia precisa de ti!   

Na atual freguesia de Massamá-Monte Abraão não é de desprezar o 
contexto histórico do património do Monte Abraão. Competirá a todos  
os cidadãos aqui residentes referenciá-los e depois dar-lhes a visibili-
dade pública que incentive o seu melhor conhecimento e apreciação.
Para tanto destacamos, entre outros, a Anta do Monte Abraão, que 
já foi a melhor conservada da região de Sintra, constituída por uma 
camara com cerca de 4 metros de envergadura com 6 esteios e o 
chapéu e um corredor com 2x8 metros e situada junto ao cume do 
monte Abraão próximo do marco geodésico e junto de uma pedreira 
abandonada e coberta com vegetação Hoje o seu estado de aban-
dono é confrangedor e sem acessos a não ser um “ caminho de ca-
bras”. O seu espólio encontra-se no Museu dos serviços Geológicos 
de Portugal de que fazem parte placas de xisto, cilindros de calcário, 
pontas de setas, etc., alguma cerâmica e ossadas humanas. A sua 
datação leva-nos a 4.600 a 4.100 A.C. o que releva o testemunho do 
povoamento deste lugar antes da romanização da península ibérica.
Impõe- se, pois, que os serviços de administração da freguesia im-
plantem a sinalética da Anta a partir dos acessos ou seja do IC19 e 
da Amadora, Belas ou Cacém bem como no local, além de mandarem 
fazer conteúdos fotográficos de todo o espólio e resumo histórico 
da Anta para descreverem o monumento funerário e  ser feita a re-
cuperação arqueológica com arranjo da envolvente, eventualmente 
com um ajardinamento e caminho de acesso pedonal.
O turismo local agradece e a comunidade também e a história do 
lugar fica mais perene e devidamente sinalizada e reconhecida.

O termo cidadania, de origem latina define desde os finais do século 
XVIII, o vínculo que liga os indivíduos a um Estado, e se corporiza 
num dado estatuto jurídico-político, que lhes confere não só direitos 
mas também deveres.
O termo civismo, refere-se às atitudes e comportamentos que no 
dia-a-dia as pessoas manifestam na defesa de certos valores e nas 
práticas fundamentais para uma vida coletiva de modo a melhorar o 
bem-estar de todos os seus membros.
Entre os deveres de qualquer cidadão, aquele que possui uma dada 
cidadania, existe o dever de participar na vida da sua comunidade 
contribuindo de todas as formas ao seu alcance para a manter e 

parabéns real Sport Clube. o património histórico 
do monte abraão.

Cidadania e Civismo

melhorar. Este é dever e ao mesmo tempo um direito, sendo o dever 
o explicado anteriormente e o direito de participar nas tomadas de 
todas as decisões que afetam a comunidade onde está inserido.
Um comportamento cívico é encarado como o respeito por um 
conjunto de práticas de convivência, e, e deveriam ser consensos 
coletivos, mais não visam do que integrar os indivíduos numa vida 
social e evitar a conflitualidade nas suas relações. A exigência de 
certas normas seria, por outro lado, uma forma excelente para a 
aquisição de bons hábitos cívicos, tais como: deitar o lixo dentro dos 
contentores e não ao lado, apanhar os dejetos dos animais, ajudar 
a preservar os espaços verdes; não deitar papeis pela janela do seu 
automóvel; o simples facto de passar nas passadeiras já está a com-
eter um ato cívico; ou simplesmente dizer “bom-dia”, “por favor”, e 
“obrigada”. 
Os direitos fundamentais, como a liberdade e a igualdade, devem 
ser garantidos aos cidadãos pela sociedade onde estão inseridos, 
pedindo em retorno a participação ativa dos mesmos. Constrói-se 
assim uma sociedade democrática, onde os conceitos de “cidadania” 
e “civismo” são fundamentais.
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Massamá e Monte Abraão
Freguesia

Calendário
Assembleias Participativas

De 15 de abril a 4 de setembro 2015

Apresentação de Propostas
 De 15 de abril a 4 de setembro 2015

Análise das propostas pelos serviços e transformação em projetos 
 De 7 de setembro a 2 de outubro de 2015

A�xação da lista provisória de projetos
 De 5 a 9 de outubro 2015

Período de reclamação
 De 12 a 16 de outubro 2015

Decisão sobre as reclamações
De 19 a 23 de outubro 2015

Divulgação dos projetos para votação 
De 26 a 30 de outubro 2015

Votação
2 Urnas �xas (serviços da UFMMA)

De 30 de outubro a 27 de novembro 2015

Apresentação pública de proposta (s) vencedora (s)
De 1 a 14 de dezembro 2015

Divulgação do relatório de avaliação
 Até 22 de janeiro de 2016


