
REQUALIFICAÇÃO DE 
ESPAÇOS PÚBLICOS
Parques infantis
Zonas verdes
Calçadas

A FREGUESIA É SUA,
PARTICIPE!
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SOCIAL

ATÉ 
100.000 € 
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CIDADÃO E/OU 

ASSOCIAÇÃO

TODO O 
TERRITÓRIO 

DA FREGUESIA

+ 18 
ANOS

Em Discurso DirEto
Adelino Ramos é presidente da direção do Real 
Sport Clube desde 2015. Em jeito de balanço revê no 
ACONTECE o percurso já percorrido na liderança do 
clube de Massamá e Monte Abraão.
Pág. _8 e 9

EsPaço Do ciDaDão 
No âmbito da visita de autarcas à freguesia ficou 
estabelecido o compromisso de abrir um Espaço do 
Cidadão em Massamá e uma nova área de lazer, com 
espaço infantil e intergeracional em Monte Abraão.
Pág. _3

acoNtEcE
massamÁ E moNtE aBraão Em NotÍcias  ANO 3 GRATUITO  JANEIRO 2017  N.º 6

iii EDição 
Do orçamENto 
ParticiPativo. 
maior 
ParticiPação 
DE sEmPrE Dos 
ciDaDãos 
Pág. _7



acoNtEcE  JANEIRO 2017  2 

Maior Participação, Melhor Comunidade.
O envolvimento dos cidadãos nas suas comunidades reves-
te-se da maior relevância nas sociedades modernas. A mo-
bilização das pessoas fomenta a vida comunitária, melhora 
a prática de cidadania e aproxima eleitos e eleitores num 
processo de reflexão sobre o espaço onde coabitamos.
Esta proximidade deve constituir um verdadeiro utensí-
lio para aprofundar a democracia, reforçar a confiança 
dos cidadãos nas instituições e melhorar a visão sobre 
a política, numa altura que cada vez mais a comunidade 
exige compromisso.
Ao longo do nosso mandato temos implementado instru-
mentos que, de uma forma responsável e criteriosa, tem 
contribuído para uma freguesia mais esclarecida, mais 
participativa, reforçando o papel ativo das pessoas, do co-
mércio local e das organizações. O objetivo desta concre-
tização é claro: estabelecer uma visão para lá da nossa rua 
de forma a criar uma consciência cívica coletiva.
Tem sido um desafio imenso envolver e mobilizar as pesso-
as para a realização de projetos e iniciativas, atrair com-
petências, despertar talentos, gerar e discutir ideias, pro-
mover a criatividade e o compromisso das pessoas com o 
local onde vivem.
Hoje, o rosto maior dessa participação é o Orçamento 
Participativo, que vai na sua III edição. Ao longo destas 
edições foram apresentadas 64 propostas e votaram 
2440 cidadãos. 
Tal envolvimento permitiu alargar a resposta da Uni-
versidade Sénior, dotar a comunidade escolar com um 
projeto desportivo e ambiental, requalificar espaços 
desportivos e desenvolver iniciativas de promoção de 
intervenção comunitária.
Começam a multiplicar-se os exemplos de mais participa-
ção, melhor comunidade.

Pedro Oliveira Brás - Presidente

É Notícia

Discurso Direto

É Notícia

Instituição

A Nossa Rua

Voz aos Eleitos
PS
SCMA
CDU
PSD
CDS
BE
Independente

Contactos: União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão
Massamá | Morada: Rua Dr. Francisco Ribeiro de Spínola, s/n, Massamá, 2745-872 Queluz  
Telefone: 21 013 35 50  Fax: 21 438 91 70   Email: geral@uf-massamamabraao.pt 

Monte Abraão | Morada: Avenida da Liberdade, nº 29 e 31, Monte Abraão, 2745-300 Queluz 
Telefone: 21 013 35 50  Fax: 21 437 36 60   Email: geral@uf-massamamabraao.pt

Horário: 2ª a 6ª feira das 9h às 17h 
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ÍNDicE

Pelouros: Ação Social/ Relações Institucionais/ Proteção Civil/ Gestão 
Participada/ Comunicação e Informação/ Recursos Humanos/ Saúde/
Voluntariado/ Terceira Idade/ Mobilidade e Espaço Público
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)

Vogal eleito com mandato suspenso      

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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É NotÍcia

No passado dia 14 de dezem-
bro decorreu mais uma jorna-
da de trabalho na freguesia de 
Massamá e Monte Abraão que 
contou com a participação do 
presidente da Câmara Munici-
pal de Sintra, Basílio Horta, e 
outros membros do executivo 
municipal, bem como do presi-
dente da União das Freguesias 
de Massamá e Monte Abraão, 
Pedro Oliveira Brás e dos seus 
colegas membros do executi-
vo de freguesia. Além daque-
les autarcas, acompanharam 
todos os seus passos, diversos 
técnicos municipais de áreas 
tão diversificadas como a na-
tureza dos problemas identi-
ficados e solucionados nesta 
presidência aberta.
Entre as prioridades identifica-
das e calendarizadas, encontra-
se o compromisso assumido 
pelos autarcas de dotar a fre-
guesia de um Espaço do Cidadão 
a instalar no Shopping Center de 
Massamá no primeiro trimestre 
de 2017. Mas para além daque-
le novo equipamento facilitador 
da relação dos cidadãos com a 
administração também foram 
identificados um conjunto de in-
tervenções em espaço público. 
Em destaque surge a edificação 
de um novo parque de lazer em 
Monte Abraão, na Rua Rama-
da Curto, e que vai mudar ra-
dicalmente a imagem daquela 
zona, contando para isso com 
a construção de um parque de 
lazer com parque infantil, de 
aparelhos de ginástica, cam-
pos de jogos para crianças, um 
espaço de estadia para senio-
res, áreas verdes e ainda de um 
parque automóvel.  
Porém as intervenções em espa-
ço público a realizar não se con-
finam a esta intervenção no alto 
de Monte Abraão, existindo ainda 
um vasto conjunto de obras pro-
gramadas ou já em curso com o 
propósito de melhorar a qualida-
de urbana da freguesia. Entre es-
tas obras, conta-se a da Praceta 
Cesário Verde no que refere ao 
estacionamento com o objeti-

Espaço do cidadão chega 
à freguesia de massamá e monte abraão
Nova área de lazer com parque infantil, vai nascer em Monte abraão

vo de melhorar as condições de 
segurança rodoviária e mobili-
dade pedonal; a construção de 
uma rotunda no entroncamento 
existente entre Avenida Aquili-
no Ribeiro com a Avenida Azedo 
Gneco em Massamá. Para além 
destas, foi ainda apresentado o 
estudo para reperfilamento da 
Rua José Magro, em que a inter-
venção prevista vai aumentar o 
número de lugares de estaciona-
mento, e da Rua Garcia Vascon-
celos e da Rua Gama Pinto, que 
terão ambas o mesmo objetivo 
de intervenção. Em Massamá a 
Rua das Camélias em Massamá 
vai também ser objeto de repavi-
mentação da faixa de rodagem. 
Nesta freguesia encontra-se 
ainda prevista uma intervenção 
em Monte Abraão fruto do pro-
jeto Eixo Verde-Azul, recente-
mente apresentado pela autar-
quia de Sintra, junto à Avenida 
General Humberto Delgado e 
Rua Alfredo Keil, onde está pre-
vista a requalificação da área 

envolvente da ribeira, com a 
criação de uma zona pedonal e 
uma outra zona de vivência para 
usufruto em segurança e com 
conforto daquela zona. 
Como vem sendo hábito nestas 
iniciativas, a jornada de trabalho 
terminou com uma reunião na 
escola básica 2/3 Ruy Belo, onde 
marcaram presença os repre-
sentantes do movimento asso-
ciativo da freguesia. Conforme 
sublinhou o presidente da Câ-
mara Municipal de Sintra, Basílio 
Horta “é muito positivo ver pro-
jetos associados à promoção da 
leitura nas nossas escolas. Con-
sidero a escola uma porta de en-
trada para as várias dimensões 
que formam a pessoa e o cidadão 
e a leitura”, após ter tido conhe-
cimento do projeto apresentado 
pela escola da responsabilidade 
de biblioteca e que pretende in-
centivar e estimular à leitura de 
toda a comunidade escolar.

“Entre as 
prioridades 
identificadas e 
calendarizadas, 
encontra-se 
o compromisso 
assumido 
pelos autarcas 
de dotar 
a freguesia 
de um Espaço 
do Cidadão 
a instalar 
no Shopping 
Center 
de Massamá 
no primeiro 
trimestre 
de 2017.“    
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É NotÍcia

Ciente da responsabilidade que a autarquia 
de Massamá e Monte Abraão tem no quoti-
diano dos residentes nesta freguesia, o exe-
cutivo deliberou este Natal, uma vez mais, 
proceder à distribuição de cabazes de Natal 
a famílias comprovadamente em situação de 
carência económica e que são diariamente 
acompanhadas pelos serviços da autarquia. 
Os cabazes distribuídos em número de 210 
exemplares era compostos por diversos pro-
dutos tipicamente associados à quadra nata-
lícia e indispensáveis para a existência de uma 
verdadeira noite de consoada em família.
Porém à vontade e determinação da autar-
quia associaram-se igualmente outras en-
tidades que reforçaram ainda mais o valor 
destas entregas, reforçando o número de 
cabazes a entregar, como seja o caso da As-
sociação Coração Delta que no âmbito do 
projeto “Tempo para Dar” contribui com 4 
cabazes, ou ainda da clínica Dr. Pinheiro Cor-
reia de Massamá que à semelhança do ano 
anterior voltou a associar-se e disponibilizou 
um cabaz. Para além destas colaborações 
recebidas, destaca-se ainda a participação 
da empresa Almeida & Menezes (franquia do 
Minipreço de Massamá), a qual ainda contri-
buiu com um saco de pão em cada um dos 
cabazes, bem como com a contribuição dos 
seus funcionários e amigos que viabilizaram 
esta participação. Uma vez mais o espírito de 

Espírito de solidariedade marca tempo de Natal
autarquia, empresa e cidadãos juntam esforços

cooperação entre diferentes entidades volta 
a ser uma marca desta iniciativa.
Além da distribuição de cabazes de Natal 
e em semelhança ao ano anterior a autar-
quia realizou uma campanha de recolha de 
brinquedos que foram também entregues a 
todas as crianças que integram os agrega-
dos familiares beneficiários de cabaz. Uma 
vez mais, diversas entidades da freguesia e 
da cidade, deram um inestimável contributo 
para que a esta iniciativa tenha sido repleta 

de sucesso merecendo destaque particular a 
intervenção do Grupo Motard Foge com Elas 
de Monte Abraão, do Regimento de Artilharia 
Antiaérea nº 1 de Queluz, dos Painkillers, da 
Airsft Team e ainda da Associação de Pais da 
Escola Egas Moniz.
Os órgãos políticos da freguesia saúdam e 
agradecem o forte empenho cívico revela-
do por todos na concretização destas ações 
que pretendem minora as dificuldades de al-
gumas famílias que acompanhamos.

O popular e muito conhecido Mestre José Augusto foi alvo de uma justa homenagem em que 
se associaram a União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão, a Câmara Municipal de 
Sintra e o Centro Shotokai de Queluz. 
Este cidadão exemplar tem agora o seu nome gravado numa placa que dá nome a uma ro-
tunda de Monte Abraão, em reconhecimento pelo trabalho desenvolvido ao longo de muitos 
anos na formação de atletas, tendo-se tornando numa figura ímpar de relevo no desporto 
do concelho e nacional na modalidade de Karaté.
No ano em que se celebra o 40º aniversário do Centro Shotokai de Queluz, clube de que o 
Mestre José Augusto foi fundador, dezenas de pessoas assistiram com emoção ao descer-
rar da placa, que decorreu no passado dia 23 de outubro, em Monte Abraão.  
Mais do que uma justa homenagem ao cidadão e ao atleta, que promoveu o desporto e em 
particular o Karaté, não só na cidade de Queluz, mas também a nível nacional, pretendeu-se 
com esta iniciativa enaltecer e assinalar a  personalidade estimada e considerada por toda a 
comunidade que é o Mestre José Augusto. 
Após o descerrar da placa os ali presentes (onde se encontravam muitos autarcas, repre-
sentantes das forças de segurança e de diversas instituições da freguesia, alunos e ex-alu-
nos do Mestre) foram convidados a dirigirem-se às instalações do Skotokai e ai assistirem 
a diversas demonstrações desportivas de classes de ginástica do clube, seguindo-se os 
tradicionais discursos evocativos da ocasião por representantes de todas as entidades ali 
presentes, nomeadamente do vice-presidente do Shotokai, Octávio Ramos em representa-
ção da sua presidente, do presidente da União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão, 
Pedro Brás e do vice-presidente da Câmara Municipal de Sintra, Rui Pereira.  

mestre José augusto homenageado
Iniciativa inserida no 40º aniversário do Shotokai
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-  Protocolo de colaboração com 
Universidades e Agrupamentos de Escolas
-  Protocolo de cooperação com o Centro de 
Educação para o Cidadão Deficiente (CECD)

-  Programa Rede Social
   Comissão Local de Ação Social de Sintra 
   Comissão Social de Freguesia de Massamá e 
Monte Abraão
-  Cuidados Continuados Integrados de Queluz
-  Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 
   de Sintra Oriental
-  Rede de Intervenção na Violência em Sintra

- Terapia da Fala
- Centro de Apoio a Imigrantes (Olho Vivo)
- Aconselhamento Financeiro (Teixeira & 
Gonçalves)

Intervenção Comunitária

-  Dinamização de atividades diversas 
de cariz social e cultural para a 
população residente nas Freguesias 
de Massamá e Monte Abraão.

Eventos Culturais

Programa de Estágios

Grupos de Trabalho

Protocolos de Colaboração

Respostas para a comunidade

Freguesia
Massamá e Monte Abraão

-  Atendimento Psicossocial
-  Plano de Intervenção Primária
-  Apoio Alimentar
 - Mercearia Solidária
 - Olá Bebé (leite artificial para latentes)
 - Banco Alimentar Contra a Fome
-  Campanhas de Solidariedade Social
  - Tampas que são Rampas (Câmara Municipal de Sintra)
 - Papel por alimentos (Banco Alimentar Contra a Fome)   
  - Campanha de recolha de livros e manuais escolares 
      (Parceria com o Grupo de Voluntários GPS)
-  Projeto Raízes - Programa Escolhas 6ª Geração
-  Campos de Férias para Crianças e Jovens
-  Praia Sénior
-  Trabalho a Favor da Comunidade (DGRSP)
-  Gabinete de Inserção Profissional (IEFP Sintra)
-  Saber (+): Sessões Informativas para a Comunidade
-  Banco de Horas - Voluntariado
 - Geração Amiga - Voluntariado Intergeracional
-  Banco de Ajudas Técnicas 
-  Farmácia Solidária
-  Programa de Apoio na Aquisição de Medicamentos
-  Apoio na Integração em Equipamentos para a Infância
-  Apoio na Aquisição de Material Ótico
-  Universidade Sénior de Massamá e Monte Abraão
-  Viatura da Acção Social
-  Aulas de Yoga
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É NotÍcia

O fim de semana de 17 e 18 de dezembro acolheu a tradicional Festa 
de Natal, que muito animou as ruas e o comércio local da freguesia 
de Massamá e Monte Abraão.
Durante aqueles dois dias foram muitos os espetáculos musicais 
proporcionados por grupos provenientes de diferentes associa-
ções da freguesia, em vários locais. Para além destes, também hou-
ve animação na rua tendo este programa contado com a atuação 
do grupo Party Bass Band, que muito animou o comércio local.
Os motoclubes da freguesia que também se associaram à iniciativa, 
desfilaram pelas ruas numa verdadeira arruada motard, repleta de 
elementos vestidos com a indumentária de Pai Natal,  evocando os 
sons de Natal com as buzinas das suas motos. 

Deram-se por concluídas as obras de requalificação do piso 
do parque infantil do Parque 25 de Abril, em Monte Abraão. 
A intervenção realizada consistiu na substituição de todo o 
piso de borracha existente no local, devido ao seu elevado 
estado de degradação, que assim colocava em risco a se-
gurança das crianças.
Esta obra, que teve um custo de 8.213,40 € acrescidos de 
IVA, insere-se no plano de melhoramento e requalifica-
ção do espaço público da freguesia de Massamá e Monte 
Abraão, nomeadamente dos seus parques infantis.
De entre outras esta competência foi atribuída pela Câ-
mara Municipal de Sintra à União das Freguesias de Mas-
samá e Monte Abraão, através do protocolo de delegação 
de competências para a “gestão, conservação e reparação 
dos parques infantis”, celebrado em janeiro de 2014.

Parque infantil do 
Parque 25 de abril 
com novo piso
Melhor espaço público

música, cor e alegria 
marcam festa de Natal
Comércio local recebeu iniciativa

O Serviço Nacional de Saúde lançou uma campanha de âmbito na-
cional para alertar toda a população do modo mais conveniente de 
fazer face à gripe.
A Direção-Geral de Saúde está a divulgar um conjunto de conselhos 
úteis, conforme se revela na imagem do cartaz que ilustra esta notí-
cia, para combater a gripe, nomeadamente recomendando à popula-
ção que se vacine, particularmente aos grupos mais sensíveis.
Para além das medidas de alerta e de recomendação de procedi-
mentos mais indicados para prevenir o eventual surto de gripe, foi 
também acionado um dispositivo que pretende dar resposta pronta 
junto das populações, encontrando-se a unidade de saúde existen-
te em Monte Abraão a disponibilizar um horário para atendimento 
complementar entre as 20h e as 24h durante os dias úteis, das 9h às 
14h aos sábados e das 10h às 18h aos domingos. Em caso de dúvida 
ligue para a Linha Saúde 24 – 808 24 24 24.

Unidade de Saúde em Monte Abraão
Horário para Atendimento Complementar - Gripe
Todos os dias úteis – Das 20h às 24h; 
Sábados – Das 9h às 14h; Domingos – Das 10h às 18h

Protega-se da gripe!
atendimento complementar 
disponível em Monte abraão GRIPE

Informação  2017 
Tem sintomas de gripe?

Febre, tosse, dores musculares, falta de ar, entre outros

Se tiver febre, pode tomar paracetamol.    
(Não dê ácido acetilsalicílico às crianças).

Em caso de persistência dos sintomas de gripe, 
ligue para a Linha Saúde 24 (telefone n.º 808 24 24 24 )

Poderá consultar o seu médico assistente 
no seu horário habitual de consulta.  

Caso não seja possível,  pode fazê-lo nos Locais de Atendimento Complementar.

PROTEJA-SE!
Siga as recomendações da Direcão-Geral de Saúde | www.dgs.pt
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É NotÍcia

iii Edição do orçamento Participativo
Maior participação de sempre dos cidadãos

A ciclovia que vai ligar Agualva e Massamá está inserida no plano da autarquia 
sintrense para a criação de um conjunto de ciclovias no município correspon-
dentes a 39 Km.
Esta ciclovia urbana terá uma extensão de 4,5 km e vai ligar diversos pontos 
chave das duas freguesias, nomeadamente as estações ferroviárias de Agualva-
Cacém e Massamá-Barcarena, passando pela Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, 
Avenida 25 de Abril, Parque Salgueiro Maia,  centro de saúde de Massamá e o 
complexo desportivo do Real Sport Clube. 
Com um investimento de 800 mil euros, e tendo como exemplo a recém-constru-
ída ciclovia que liga a Portela de Sintra a Mem Martins, “este troço faz parte de um 
plano para criação de ciclovias no concelho, de ligação entre diversos equipamen-
tos estruturantes, zonas de comércio e serviços, que vão melhorar a qualidade de 
vida dos munícipes, incentivam a prática de exercício físico e diminuem a polui-
ção”, afirmou Basílio Horta, aquando da apresentação do projeto desta ciclovia.
A criação da rede de ciclovias de Sintra tem ainda por objetivos a beneficiação de 
eixos viários principais, melhorando a mobilidade suave e pedonal, aumentando a 
segurança e conforto através da requalificação global do espaço público envol-
vente, a promoção de estratégias de baixo teor de carbono, incluindo o fomento 
da mobilidade urbana sustentável no sentido de deslocações casa-trabalho ou 
casa-escola, ainda que em complemento do transporte coletivo, em especial do 
comboio, a pé ou de bicicleta.
Note-se que este projeto está incluído na candidatura ao Programa Estratégico 
de Desenvolvimento Urbano, no âmbito do programa Portugal 2020, que financia 
estas intervenções em 50% dos custos finais, no valor de 6 milhões de euros.

ciclovia vai ligar 
massamá a agualva
Investimento de 800 mil euros

Finalizou a III edição do Orçamento Participativo (OP). Para votação o júri escrutinou cinco projetos, tendo 
estes obtido 1136 votos validamente expressos. Os projetos a votação ficaram assim ordenados: 384 votos 
– Proposta E “De braço dado com mais saber melhor viver”; 324 votos – Proposta A “Parque canino”; 255 
votos – Proposta B “Parque de treino funcional – Street workout”; 105 votos – Proposta D “Requalificação 
da sala dos arcos”; 51 votos – Proposta C “Informática intergerações”; 17 votos - Nulos/brancos.
O OP teve o seu início em 2014 e pretende dar continuidade a um novo modelo de governação implementado 
e estimulado pela autarquia de Massamá e Monte Abraão, com o intuito de assegurar a participação de todos e 
para todos, através de um instrumento de democracia participativa que proporcione a construção de uma co-
munidade mais ativa, responsável e com um espírito coletivo. Nas edições do OP já realizadas foi possível alar-
gar as instalações da Universidade Sénior, implementar o projeto Desporto+, requalificar espaços públicos para 
a prática do basquetebol, promover o crescimento do projeto ambiental Charcolândia existente na escola EB 
2,3 D. Pedro IV, bem como valorizar a urbanização da cidade desportiva com a construção de um miradouro.
Este espaço de participação cívica representa uma oportunidade para a comunidade propor, influenciar e 
decidir sobre o que, para si, deve ser valorizado e colocado à disposição de todos.
Saiba tudo sobre o OP em  http://www.op-massamamabraao.pt/

Teve a sua conclusão durante o passado mês 
de outubro a intervenção protagonizada no po-
lidesportivo existente na Praceta António Sér-
gio em Monte Abraão. 
Este polidesportivo encontra-se rodeado por 
habitações e de zonas de estacionamento au-
tomóvel e é muito frequentado por crianças 
e jovens que ali promovem as suas atividades 
físicas de modo informal, nomeadamente com 
jogos de futebol e de basquetebol.
A intervenção agora realizada teve como obje-
tivo não só melhorar as condições de prática 
desportiva, com a substituição das redes das 
balizas e dos cestos, mas também, para garan-
tir mais segurança no caso de que alguma bola 
pudesse sair do recinto, garantida agora com 
a colocação de uma rede de nylon no topo da 
estrutura do polidesportivo. 
Esta intervenção insere-se no plano de melho-
ramento e requalificação do espaço público, 
tendo tido um custo de 8.350,00€, acrescidos 
de IVA à taxa legal em vigor.

Polidesportivo 
melhorado
Espaço de Monte abraão 
disponível para uso
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“Foi um passo histórico aquele que demos no 
sentido de resolver um diferendo de há anos” 
adelino Ramos, presidente da direção do Real Sport Clube

Discurso DirEto

Adelino Ramos, foi eleito presidente da di-
reção do Real Sport Clube em 2015, tem 58 
anos é casado e jornalista de profissão com 
uma larga experiência. Em jeito de balanço 
do percurso percorrido à frente da direção 
do clube de Massamá e Monte Abrãao, Ade-
lino Ramos falou ao ACONTECE, do caminho 
percorrido e do futuro.

Percorrido mais de 2/3 do atual mandato 
como presidente da direção do Real Sport 
Clube, que balanço faz deste período?
Um balanço claramente positivo. Quando 
decidimos apresentar a nossa candidatura 
aos órgãos sociais do clube, tínhamos como 
objetivos prioritários reforçar a ligação do 
Real com os sócios, promover uma maior 
proximidade com a comunidade em que 
está inserido e desenvolver, em termos de 
missão e valores, a responsabilidade social 
do clube, para além naturalmente de levar 
o nome do clube o mais longe possível nas 
competições desportivas.
Para alcançarmos estes objetivos, por um 
lado, temos promovido atividades que vão 
de encontro aos interesses dos sócios bem 
como parcerias com empresas que resultam 
em benefícios para os nossos associados. Por 
outro lado, temos disponibilizado os recursos 
do clube para entidades que nos procuram 
e temos desenvolvido também protocolos 
com instituições de modo a proporcionar aos 
utentes a prática desportiva e o exercício fí-
sico de forma orientada e regular.
No campo desportivo, os objetivos que tra-
çamos no início do mandato têm sido cum-
pridos não apenas na área da formação, mas 
também na representação e competição.
O Real Sport Clube é há muito uma refe-
rência nacional e internacional no futebol 
de formação e neste período conseguimos 
aumentar o número de atletas, bem como 
nas restantes modalidades gímnicas, onde 
reforçamos a vertente da representação do 
clube em eventos nacionais e internacionais. 
Na competição, as nossas equipas de futebol 
têm conseguido excelentes resultados nos 
diversos campeonatos, nomeadamente os 
Seniores, Juniores, Juvenis e Iniciados que 
participam em provas nacionais. Mas os nos-
sos atletas também se destacam em modali-
dades como o Bilhar ou o Tiro com Arco, onde 
temos campeões aquém e além fronteiras.
No domínio da gestão e infraestruturas, os 
objetivos do equilíbrio financeiro e da mo-
dernização da organização administrativa, 
têm sido prosseguidos nomeadamente atra-
vés da aplicação transparente das contas, 

da melhoria dos procedimentos administra-
tivos e contabilísticos bem como da otimiza-
ção dos recursos e das atividades.
Por outro lado, temos procurado dotar o Real 
de melhores condições, procedendo a obras 
de conservação e recuperação em várias ins-
talações desportivas e sociais do clube.
Em suma, e independentemente de algumas 
surpresas negativas e problemas com que não 
contávamos, penso que o caminho que temos 
trilhado vai na direção certa e que muito já fi-
zemos pelo crescimento sustentável do clube.
O que pode o Real oferecer à população de 
Massamá e Monte Abraão?
Para além da diversificada oferta de atividades 
desportivas e afins, o Real tem mantido uma re-
lação aberta com as populações das freguesias.
Quando alguém nos procura a solicitar o nosso 
apoio para alguma iniciativa mais lúdica, cultu-
ral e social, nós estamos disponíveis para, sem-
pre que possível, dar uma resposta positiva ao 
nível das instalações ou de outros recursos. E 
a prova disso mesmo pode ser dada por várias 
instituições de Massamá e Monte Abraão que 
nos contactam e com quem temos desenvol-

vido um relacionamento profícuo em prol dos 
cidadãos mais ou menos jovens. 
Que projetos tem para o futuro do clube?
Bom, a nossa intenção é naturalmente cum-
prir até ao final do mandato o programa que 
apresentamos aos sócios do Real e que foi 
amplamente sufragado nas eleições. Te-
mos a plena consciência, sempre a tivemos 
desde o início, de que o programa de ação 
é ambicioso para termos um Real com mais 
e melhor futuro! Mas também temos os pés 
bem assentes na terra e sabemos que não se 
pode dar um passo maior que a perna, sob 
pena de estarmos a deitar por terra tudo o 
que conseguimos fazer até aqui.
Sendo um clube eclético, com cerca de 
750 atletas no futebol e aproximadamen-
te 1000 nas restantes 25 modalidades, o 
nosso projeto para o futuro é certamente 
melhorar as condições para a prática des-
portiva. Nós formamos campeões, e para 
isso devemos ter as condições adequadas 
nos vários campos. Há infraestruturas 
desportivas e de apoio que necessitam de 
melhorias e, por outro lado, temos o so-
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Discurso DirEto

nho do pavilhão no complexo desportivo. 
Mas o Real Sport Clube não vive apenas de 
desporto. Gostaria de desenvolver mais pro-
jetos de cariz cultural e social, de modo a 
corresponder ao interesse de muitos asso-
ciados e famílias que não praticam qualquer 
atividade desportiva. Gostaria ainda que o 
Real pudesse alargar a sua responsabilidade 
social através de projetos como o Dançar 
para Ajudar ou o Karaté Adaptado.
Como tem sido a relação do clube com os 
diferentes poderes autárquicos?
Penso que tem sido uma relação positiva. 
Respeitando o espaço e as competências de 
cada um, temos procurado promover e de-
senvolver um relacionamento institucional 
quer a nível da Câmara Municipal quer a nível 
das Juntas de Freguesia que tenha sempre 
em vista potenciar recursos, concretizar 
ideias ou propostas de atividades.
Estamos plenamente conscientes de que 
o clube necessita do apoio dos diferentes 
poderes autárquicos para a criação ou 
melhoria de infraestruturas bem como 
para a realização de certos projetos se-

jam eles de índole desportiva ou lúdica.
Do nosso lado, tem havido a maior abertura 
para disponibilizarmos os nossos recursos, 
designadamente os espaços ou correspon-
dermos às diversas solicitações com vista à 
participação das nossas classes nos even-
tos promovidos quer pela Câmara quer pela 
Junta de Massamá e Monte Abraão.
Para isto acontecer, tem sido fundamental o 
sentimento mútuo de confiança que se es-
tabeleceu entre as partes e que se traduziu 
já, em certos casos, na assinatura de contra-
tos-programa para o apoio ao associativis-
mo ou para o desenvolvimento desportivo, 
bem como protocolos para apoio específico 
a eventos promovidos pelo Real.
Após tantos anos de inutilização a pista exis-
tente do campo de jogos do Real voltou a ser 
utilizada pela JOMA. Como tem decorrido essa 
relação entre as duas instituições desportivas?
Foi sem dúvida um passo histórico aquele 
que nós demos no sentido de resolver um 
diferendo de há muitos anos. Esta é uma re-
lação de compromisso tripartido, ou seja, o 
Real compromete-se a ceder a pista de atle-

“Sendo um 
clube eclético, 
com cerca de 
750 atletas 
no futebol e 
aproximadamente 
1000 nas 
restantes 
25 modalidades, 
o nosso projeto 
para o futuro 
é certamente 
melhorar 
as condições 
para a prática 
desportiva.”

tismo, a JOMA compromete-se a cumprir as 
condições de utilização e a Câmara Muni-
cipal compromete-se a apoiar a Juventude 
Operária de Monte Abraão para esta cumprir 
as condições financeiras previstas no acor-
do com o Real Sport Clube.
Até ao momento nenhum dos compromissos 
foi quebrado pelo que a relação entre os dois 
clubes tem sido normal e, pelo nosso lado, 
tudo faremos para que este entendimento 
prossiga em nome do desenvolvimento de 
uma modalidade com tradição. Tal como no 
futebol, a aposta na formação pode dar fru-
tos, ou seja, campeões no atletismo.
Aproveito a oportunidade para reafirmar 
a importante intervenção neste processo 
quer do vice-presidente da Câmara Munici-
pal Rui Pereira quer do presidente da União 
de Freguesias de Massamá e Monte Abraão 
Pedro Oliveira Brás. Embora a última palavra 
fosse sempre a que corresponderia à vonta-
de da Direção do Real, a mediação dos dois 
autarcas foi muito positiva para o desenrolar 
do processo que culminou no entendimento 
entre os dois clubes.
A recente caminhada da equipa principal de 
futebol do Real na Taça de Portugal mobili-
zou a cidade de Queluz e o concelho de Sin-
tra. Como sentiram, os jogadores e os diri-
gente do clube esse apoio?
Foi extraordinário e muito importante o apoio 
transmitido pela população, mesmo da parte 
de muitos cidadãos que normalmente não 
ligam ao futebol. Todos nós, desde os joga-
dores e técnicos à estrutura do futebol sé-
nior do Real e aos dirigentes, sentimos como 
nunca esse apoio na mobilização que se ge-
rou à volta deste jogo. Também nesta pers-
petiva, foi histórico e gostaria que este apoio, 
esta mobilização se repetisse. Por exemplo, 
na luta pela subida da nossa equipa à II Liga!
Pretende apresentar-se de novo aos asso-
ciados do Real para um novo mandato?
É prematuro assumir qualquer intenção nes-
se ou em qualquer outro sentido. Neste mo-
mento, a minha única preocupação é conti-
nuar a servir o Real e a fazer o melhor que 
sei e posso para cumprir o nosso programa. 
Em tempo oportuno chegará o momento de 
fazer a devida avaliação e tomar a decisão.
Que desejos perspetiva para 2017?
Em termos desportivos que seja um ano de 
sucessos para o Real Sport Clube em todas 
as modalidades e em todos os escalões. 
Que o Real consiga realizar o sonho do pa-
vilhão e que os sócios, a população em ge-
ral, se mobilizem e vivam cada vez mais este 
nosso grande clube!
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O primeiro fim de semana de outubro, acolheu a Feira Medieval, que decorreu no 
Parque 25 de Abril, em Monte Abraão. Durante três dias a feira atraiu à freguesia 
de Massamá e Monte Abraão milhares de pessoas que não quiseram perder este 
evento que, à semelhança do ano anterior, foi um sucesso.
Num ambiente efervescente e repleto de animação, cor e alegria, personagens 
trajadas a rigor, ao som de música da época, recriaram momentos históricos 
como a célebre queimada galega, o julgamento da bruxa, a execução dos mou-
ros, o ritual templário e as danças do ventre que atraíram todos os que se deslo-
caram aquele conhecido parque de Monte Abraão para desfrutar do evento.
O recinto da área envolvente do Parque 25 de Abril e da Igreja estiveram 
sempre repletos de visitantes, assim como a área das tavernas destinada aos 
comeres e beberes.
Nas inúmeras bancadas ali existentes abundava o artesanato, bijuteria, pe-
dras, incensos, chás e ervas tradicionais, enchidos e os tradicionais licores e 
bolos regionais. 

É NotÍcia

Feira medieval atraiu 
milhares de pessoas à rua
Três dias de festa animaram a freguesia

Os cidadãos de Massamá e Monte Abraão fo-
ram convidados a responder a um questioná-
rio que pretendeu avaliar o nível de satisfa-
ção destes para com os serviços prestados 
pela autarquia.  
Com a confidencialidade das respostas assegu-
rada, os cidadãos puderam até 18 de dezembro 
responder ao questionário, bastando para isso 
somente de uns breves minutos.
A divulgação da iniciativa foi assegurada pelos 
meios de comunicação da autarquia, tendo sido 
disponibilizado o preenchimento do questio-
nário via online, mas também presencialmen-
te nas instalações da autarquia em Massamá, 
Monte Abraão, na Universidade Sénior e ainda 
em diversos eventos.
Com esta ação a autarquia pretendeu conhecer a 
opinião dos cidadãos acerca dos serviços presta-
dos, com o objetivo de alcançar uma mobilização 
da organização com vista a uma melhoria contí-
nua da prestação desses serviços.
Este projeto tem como principal objetivo ava-
liar e melhorar o desempenho organizacional 
da autarquia, tendo como referência os princí-
pios de excelência e qualidade na relação com 
os cidadãos.
Em breve daremos aqui no ACONTECE novidades 
sobre as principais conclusões da avaliação reali-
zada pelos cidadãos.

a sua 
opinião conta
Cidadãos avaliam 
serviços da autarquiaTendo tido o seu início no mês abril, a Feira do Porta-Bagagem decorreu ao longo 

de todo o ano no recinto da feira semanal de Monte Abraão e culminou com uma 
feira Especial de Natal realizada a 18 de dezembro.
A Feira do Porta-Bagagem é um mercado de artigos em segunda mão e recicla-
dos, na qual a venda dos artigos é feita na bagageira do carro.
Para além dos momentos de convívio que esta atividade propicia entre os ven-
dedores e os visitantes, esta é ainda uma boa oportunidade para escoar os arti-
gos que estão a mais na garagem, numa arrecadação ou em casa (roupas, aces-
sórios, livros, mobiliário, brinquedos, discos, artigos de decoração, artesanato 
não perecível ou peças recicladas). No final fecha-se a mala e regressa-se a casa 
com menos “tarecos” e com a carteira mais recheada. Esta feira fomenta a troca 
ou aquisição de artigos em 2ª mão, a um preço acessível.
Esta é mais uma das iniciativas de promoção e dinamização do espaço público 
que a União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão leva a cabo que, para 
além de promover o ponto de encontro entre público e vendedores de todas as 
idades, num agradável convívio, cria boas oportunidades para encontrar artigos 
interessantes a um preço acessível. 

Natal marca última Feira 
do Porta-Bagagem do ano
a feira do Porta-Bagagem teve início em abril 
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iNstituição

O Grupo Motard “Foge com Elas” de Monte Abraão, nasceu em 1 de 
novembro 2007, pela mão do seu sócio Marco Costa.  Com cerca 
de 70 associados o grupo tem como padrinho o “Grupo Motard os 
Correias” da Portela da Azóia.
O “Foge com Elas” pauta-se pela atitude responsável para com a so-
ciedade de que fazem parte integrante. É muito frequente ver mem-
bros do “Foge com Elas”, tanto no “bailarico” de Verão no meio da 
população, ou noutros eventos de grupos motards. No ADN deste 
grupo motard encontra-se o trabalho de cariz social realizado de 
e para a comunidade. É comum ver os seus membros em diversas 
ações de voluntariado, limpando uma quinta que alberga um lar de 
idosos, a pintar uma escola, ou a ajudar na recolha de alimentos, 
roupa, brinquedos e bens essenciais que posteriormente são distri-
buídos a variadíssimas instituições. 
Para além destas participações também é comum ver elemen-
tos deste grupo auxiliando as forças de segurança na organi-
zação de eventos e passeios de motos e bicicletas, e de provas 
desportivas e culturais.

A associação Moto Clube SB23 Massamá foi constituída a 20 de 
março de 2002, por um grupo de amigos com um gosto espe-
cial comum, as motas. Esta associação sem fins lucrativos, foi 
criada com o objetivo de proporcionar aos seus sócios, simpati-
zantes e a toda a comunidade onde está inserida, momentos de 
lazer e convívio.
Em 20 de março de 2003 realizaram a sua primeira concentra-
ção para celebrar o primeiro aniversário desta associação.
Já em 2004, conforme os estatutos desta associação obriga-
vam, foram realizadas eleições para eleger a direção, as quais 
elegeram novos dirigentes, com novas ambições, mas sempre 
com os mesmos princípios. Deste processo eleitoral surge um 
novo nome: Moto Clube Massamá.
Contando com cerca de uma centena de sócios e muitos 
amigos, outro grande objetivo do clube é aumentar o número 
de associados.

grupo motard “Foge com Elas” 
a rodar desde 2007
voluntariado no aDN do grupo

moto clube massamá
a Paixão pelas motos

Grupo Motard Foge Com elas
Rua Tristão da Cunha, 16 R/C – A | 2745-338 Monte Abraão  Telefone: 964 652 738 | 962 955 917
Email: geral@fogecomelas.pt | relacoespublicas@fogecomelas.pt  

MotoClube Massamá
Praçeta dos Reformados, Nº 3A – 3B, Loja Esquerda | 2745 Massamá   Telefone: 96 429 44 50
Email: massama.motoclube@gmail.com
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avenida 25 de abril – massamá
Em 1976 realizaram-se as primeiras eleições autárquicas livres

a Nossa rua

Não existe em Portugal, freguesia, 
cidade, concelho ou distrito que 
não tenha uma rua, avenida ou 
praça com o nome de 25 de abril. 
O dia 25 de abril de 1974, está 
registado na história de Portu-
gal como o dia em que termi-
nou o regime fascista que aqui 
existia desde 1926, assente num 
regime de partido único, numa 
polícia política e na ausência de 
respeito pelos mais elementa-
res direitos, liberdades e garan-
tias dos cidadãos.  
25 de abril é sinónimo de dia Li-
berdade.
Na sequência do golpe militar 
de 28 de maio de 1926, foi  im-
plantado  em Portugal um regi-
me ditatorial, de cunho fascista, 
cujo governo era presidido por 
António de Oliveira Salazar. As-
sim nascia o Estado Novo. Este 
regime, controlado pelo partido 
único denominado de União Na-
cional e que vigorou até 1968, 
data em que aos 79 anos Salazar, 
é dado como incapaz por motivo 
de lesões cerebrais, na sequência 
de uma queda. Foi então subs-
tituído por Marcelo Caetano, 
no período denominado de Pri-
mavera Marcelista, mas que no 

geral continuaria com a mesma 
política repressiva, controlado-
ra, fazendo tábua rasa dos mais 
elementares direitos individuais 
e coletivos, como seja a liberda-
de de imprensa ou do direito de 
manifestação. Todo este regime 
terminaria na madrugada de 25 
de abril de 1974.
Os militares, fartos de lutas in-
glórias nas colónias ultramari-
nas onde despertavam cada vez 
com mais intensidade e cons-
ciência os movimentos civis e 
militares de luta pela autode-
terminação, foram promovendo 
diversas reuniões clandestinas, 
que viriam a dar origem ao Movi-
mento das Forças Armadas. Mais 
tarde este movimento seria au-
tor de um documento intitulado 
“Os Militares, as Forças Armadas 
e a Nação”, o qual é posto a cir-
cular e na última destas reuniões 
a 5 de março de 1974 é decidido 
o derrube do Governo. 
Foi ao som de “E depois do 
Adeus” que naquele dia foi dado 
primeiro sinal de que havia algo  
a acontecer. Logo após, ouvia-se 
igualmente na rádio o “Grândola 
Vila Morena” de José Afonso, e 
assim se assinalava o início das 

operações militares em diversos 
pontos do país.
O povo expectante, ainda sem 
saber bem o que estava a acon-
tecer, associou-se aos militares 
e praticamente sem um disparo, 
a Revolução que trazia a Liberda-
de, ficou para sempre associada 
aos cravos, flores essas ofereci-
das aos militares que de pron-
to os colocaram nos canos das 
suas espingardas.
Entre muitas das conquistas 
obtidas com a Revolução de 25 
de abril, encontra-se o estabe-
lecimento do Poder Local De-
mocrático. Desde 1976, data em 
que se disputaram as primeiras 
eleições autárquicas livres e 
democráticas, que  os cidadãos 
podem, eleger e ser eleitos, para 
os diferentes órgãos políticos 
da sua freguesia (assembleia de 
freguesia) e do seu concelho 
(executivo e assembleia munici-
pal). Esta questão que hoje nos 
aparece vulgar apenas tem pou-
co mais de 40 anos. Até então, 
o que são hoje representes dos 
eleitores livremente escolhidos 
pelos cidadãos, eram funcioná-
rios designados pelo Governo, 
que apenas cumpriam as ordens 

emanadas da administração 
central do Estado.
As primeiras eleições autárqui-
cas portuguesas foram realiza-
das a 12 de dezembro de 1976, 
tendo nessa ocasião sido eleitos 
304 presidentes de câmara mu-
nicipais, 5135 deputados munici-
pais e, cerca, de 26 mil membros 
para as assembleias de fregue-
sia. Os resultados destas elei-
ções deram a vitória ao Partido 
Socialista, que conseguiu, cerca 
de 33% dos votos, apesar de, ter 
empatado com o Partido Popu-
lar Democrático em número de 
presidentes de câmara: 115. De 
realçar, também, a abstenção, 
que rondou os 35%, valor subs-
tancialmente mais elevado do 
que obtido nas anteriores elei-
ções legislativas de 1976, em que 
a abstenção foi de, aproximada-
mente, 16%.

Bibliografia: Evaristo, S. (10 de 
novembro de 2009) Av. 25 de 
Abril. Obtido em dezembro de 
2016, de http://freguesiademas-
sama.blogspot.pt/2009/11/146-
av-25-de-abril.html
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Em Assembleia de Freguesia de Massamá e Monte Abraão votámos 
contra um orçamento cujas opções defendem apenas os interesses de 
alguns, aumentam as assimetrias e, ao contrário do apregoado, estão 
distantes dos fregueses e das suas necessidades. E, ao fim de 3 anos, 
com votos contra da CDU e abstenção do PSD e do BE, o Orçamento 
foi chumbado e mostrado um cartão vermelho a quem não considera 
os reais interesses da população de Massamá e Monte Abraão.Depois 
de ajustes diretos escandalosos nos primeiros anos continuamos com 
a contemplação em orçamento de verbas adjudicadas a empresas e 
serviços que urge clarificar. Falta transparência, falta critério e estra-
tégia de aplicação do dinheiro dos nossos impostos, que resolvam os 
problemas que a freguesia tem. E votamos contra porque as dotações 
revelam a continuação de uma política demagógica e eleitoralista. 
- Não vemos, ao fim de 4 anos, a UF a pugnar por uma obra social que 
urge fazer. Continuamos sem equipamentos qualificados de oferta 
para idosos, carenciados e crianças;
- Vemos serem feitas obras apressadas que nada acrescentam de melho-
ria e, no seu final, revelam problemas graves resultantes de má execução;
- Continuamos a ver verbas elevadas para suportar a rega de es-
paços verdes (temos das taxas de água mais altas do Distrito) e a 
perceber que as verbas gastas não correspondem a qualidade do 
serviço, nomeadamente, na manutenção, varrição e limpeza; 
- Há problemas nos equipamentos desportivos onde não há um 
acompanhamento e conhecimento da realidade do trabalho e das 
condições de cada um. Sabiam que há pouco houve uma interven-
ção no Comp. Mun. Juan Carlos Cifuentes (piscina e pavilhão) e que 
continua a chover dentro do pavilhão? E que a junta nada fez para 
resolver o problema nem apresenta soluções para resolver em 2017 
um problema que prejudica centenas de utentes e já causou, pelo 
menos, um incidente grave?
- Há no Orçamento verbas na ordem dos 150 mil € na área da infor-
mática. Segundo o Presidente para resolver problemas de funcio-
namento. Depois de 3 anos no ativo só agora temos problemas de 
funcionamento ou as eleições trazem novas necessidades?
- Sabiam que estão consignados 33 mil € para aluguer de autocarro 
porque os da UF chegaram, por lei, ao limite de anos e não podem 
transportar crianças, por exemplo? E que fez o executivo? Nada! 
Com tanto dinheiro nos cofres municipais a CMS deveria dotar as 
freguesias de respostas apoiando o movimento associativo e as es-
colas. Mas não. Paguem os utentes!
- Aumenta a verba para locação de edifícios em quase 5 mil €, a pu-
blicação “Acontece”, tão irregular até hoje, vê a verba atribuída au-
mentar em mais de 5 mil €… 
Podíamos continuar mas este continua a ser um orçamento dema-
gógico e pouco direcionado às necessidades prementes da popu-
lação e com incidência em propaganda eleitoralista como se pode 
ver no último parágrafo. Um orçamento que prevê 150 mil €, mais de 
metade da verba para Intervenção comunitária, cultural e desporti-
va, para gastos em informática num ano, fala por si e contradiz a dita 
politica virada para as pessoas. Não precisamos de demagogia nem 
de política virtual, feita nas redes sociais pelo Presidente. Precisa-
mos de proximidade e real conhecimento das necessidades das pes-
soas e de uma política transparente, de estratégia bem definida de 
investimento nas diversas áreas das duas localidades da Freguesia. 
Feliz Ano Novo e que em 2017 a história seja diferente!

Chegamos ao fim de mais um ano e iniciamos 2017 com reforça-
do sentido de compromisso. O balanço que fazemos de 3 anos de 
mandato é bastante positivo pois além de termos vindo a cumprir as 
48 medidas que o Partido Socialista apresentou aos cidadãos, ainda 
conseguimos ir mais além noutro tipo de situações que fomos en-
contrando e ultrapassando. 
Ao longo deste período o Partido Socialista tem tido uma postura de 
grande envolvimento que se traduz numa postura de proximidade e 
conhecimento das dificuldades da freguesia. 
A atividade desenvolvida pelos membros do Partido Socialista nos 
órgãos autárquicos da freguesia de Massamá e Monte Abraão tem 
sido bastante intensa e participada e os resultados estão à vista de 
quem quer vê-los. 
Com o Partido Socialista a freguesia ganhou maior participação e 
envolvimento da comunidade através da implementação de ferra-
mentas de democracia direta, como o Orçamento Participativo, que 
tem evoluído na criação de uma consciência cívica e de uma reflexão 
conjunta sobre a comunidade onde estamos inseridos. Mas não só! A 
descentralização das reuniões de executivo, as sessões públicas de 
apresentação e recolha de contributos sobre projetos de interven-
ção no espaço público ou até mesmo a promoção da cidadania junto 
das crianças da nossa freguesia. Tudo isto uma marca socialista!
O dinamismo criado através do Freguês tem sido uma marca socia-
lista junto do nosso comércio local que tem correspondido com um 
maior número de aderentes, além da maior participação nas inicia-
tivas promovidas para o reforço de uma economia local que sirva 
todos os que por aqui circulam.
Por outro lado, a promoção de novas iniciativas recreativas e cul-
turais tem trazido mais pessoas para o espaço público reforçando 
os laços de convívio e interação entre todos, além de dinamizarmos 
eventos que têm tido um reconhecimento por parte de quem nos vi-
sita, desmitificando a ideia de uma freguesia dormitório e sem vida.
Valorizar as pessoas através das intervenções no espaço público. 
Este tem sido um dos pilares da nossa governação. Neste momento 
estão ainda por fazer algumas intervenções no espaço público mas 
o caminho que tem sido percorrido é um indicador da importância 
que tem merecido. Basta, para tal, relembrar aquilo que era a zona do 
chafariz ou até mesmo o tempo demasiado que a urbanização da ci-
dade desportiva esperou por um parque infantil e uma zona de lazer.
O Partido Socialista na sua matriz tem como pilar fundamental a so-
lidariedade e a tolerância, através da construção de uma sociedade 
mais justa e solidária. Nesse sentido, a procura incessante de novas 
respostas sociais, como a Loja Solidária, e o alargamento e consoli-
dação de programas de combate ao isolamento e promoção do en-
velhecimento ativo, através do reforço da presença da Universidade 
Senior junto da comunidade mais sénior, é uma condição de que o 
PS não abdica e que tem incutido nas opções governativas que tem 
assumido nesta autarquia.
Hoje, estamos convictos de que nestes 3 anos o Partido Socialista 
tem contribuído para que Massamá e Monte Abraão seja reconheci-
da como uma freguesia dinâmica, acolhedora, solidária, participada 
e envolvente. Amanhã queremos que assim continue!
Por fim, o Partido Socialista deseja que o ano de 2017 seja cheio de su-
cesso pessoal e profissional para todos os fregueses e suas famílias!

Em 2017, a História tem que ser diferentevalores e princípios de compromisso, 
uma marca socialista! 

Ps
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voz aos ELEitos

cDu
BaNCaDa Da aSSEMBlEIa DE fREGuESIa

Há mais de 20 anos que os utentes do SNS no concelho de Sintra 
lutam, juntamente com os profissionais de saúde, pela construção 
de um Hospital Público que responda às necessidades da população 
do concelho. São mais de 20 anos de promessas de sucessivos gov-
ernos, mas são acima de tudo, 20 anos de luta constante.
O descontentamento da população tem vindo a crescer, motiva-
do pela incapacidade de resposta ao aumento populacional e pelo 
encerramento de SAPs e Centros de Saúde. Ao longo dos anos a 
população do concelho de Sintra, numa luta dirigida pela CDU, foi 
dando corpo aos mais diversos tipos de protestos, vigílias à porta 
das unidades de saúde, concentrações, manifestações, bem como a 
recolha, pela CDU, de mais de dez mil assinaturas entregues ao Min-
istério da Saúde na anterior legislatura, exigindo a construção de um 
Hospital Público em Sintra. Os comunistas e muitos dos seus apoi-
antes, na sua intervenção na comissão de utentes, junto dos trabal-
hadores do Hospital Fernando da Fonseca, nas instituições locais e 
nacionais, têm encabeçado esta luta procurando alargá-la a todos 
aqueles que defendem o SNS.
Recentemente, no Concelho, tivemos nova promessa: A construção 
de um pólo hospitalar em Sintra. Para um Concelho com 400 mil 

Em 29 de junho de 2017 faz vinte anos que foi criada a cidade de 
Queluz (Lei nº88/97) passando a ser designada pelo seu patri-
mónio histórico especialmente pelo seu palácio nacional e pela 
evolução para uma urbe cujas raízes se situam no 4º e 3º milénio 
A.C. até aos nossos  dias.
Cidade com uma população de cerca de 80.000 habitantes 
sendo a 11ª mais populosa do país e a 4ª da área metropoli-
tana de Lisboa.   Apesar disto, nada aconteceu para se criar 
uma centralidade citadina constituída agora pelas freguesias 
de Queluz-Belas e Massamá-Monte Abraão. Estas deviam dar 
o seu melhor contributo para que se refletisse como transfor-
mar Queluz-Cidade num polo de desenvolvimento económico, 
social, cultural com uma dinâmica própria e com o engajamen-
to das freguesias mormente a de Massamá-Monte Abraão para 
que os seus habitantes sentissem que estavam a vivenciar numa 
cidade em desenvolvimento e não num dormitório periférico da 
capital Lisboa.
Cabe às forças políticas das freguesias mas, especialmente, às 
Juntas assumirem de vez a coordenação e o sentido real de que 
trabalhando em conjunto e cooperando podem dar um sentido 
diferente e capaz de responder às pessoas para um verdadeiro 
desenvolvimento urbano do século XXI.

Por um hospital público em sintra

Queluz cidade uma centralidade necessária

habitantes, propõe-se um pólo na dependência do Hospital Amado-
ra-Sintra que não dará resposta às necessidades das especialidades 
existentes, que contará com apenas 50/60 camas e que não prevê 
internamento, quando aquilo que o Concelho de Sintra precisa é 
de um Hospital Público com 350 camas, como a população não se 
cansa de exigir.  
Para a CDU, a participação popular é parte integrante do projecto 
de democracia avançada que defendemos, com os trabalhadores e o 
povo. Assim, continuaremos lado a lado a lutar e a defender o SNS. 
Este é um desígnio e uma luta!
O papel da CDU nesta luta é fundamental, porque a luta das pop-
ulações, articulada com a luta dos trabalhadores dos serviços, já 
demonstrou que é possível alcançar objectivos e fazer cumprir a 
Constituição de Abril. 
Contem com a CDU!

A bancada do PSD de Massamá Monte Abraão, evocando o seu 
estatuto de oposição, já alertou para esta necessidade e vai re-
gistar com séria atenção os sinais de que os eleitos à frente das 
freguesias estão preparados para melhor servir a comunidade e 
não só para responder a problemas do quotidiano.
É preciso ir mais além e ter a ambição de que os vinte anos da 
criação de Queluz-Cidade correspondam a atos concretos que 
marquem uma cidade e não a meras palavras circunstânciais.

PsD
CaRloS ChaGaS



acoNtEcE  JANEIRO 2017   15 

voz aos ELEitos

BE
MaSSaMá 
E MoNTE aBRaão

iNDEPENDENtE
Mª DEolINDa Da PIEDaDE

Entramos no novo Ano de 2017 e dois sentimentos estão presentes 
nos eleitos do CDS – Partido Popular na Freguesia de Massamá e 
Monte Abraão, por um lado a satisfação de tudo ter feito no decurso 
do ano anterior para contribuir para a melhoria da qualidade de vida 
dos nossos Fregueses com o trabalho desenvolvido quer no execu-
tivo quer na Assembleia de Freguesia e por outro lado a firme von-
tade de cada vez mais contribuir com o nosso empenho e espirito 
de serviço para este ano conseguir lograr ainda mais em realizações 
programadas e em tudo o que nos possa permitir ir de encontro ás 
carências e necessidades daqueles que nesta freguesia vivem e que 
em nós confiaram e nos deram o seu voto.
Não tendo sido tarefa fácil, a nossa participação em sede de ex-
ecutivo da Junta com os Pelouros de Parques infantis, Recintos 
Polidesportivos, Atividades de desporto, Iluminação, Segurança e 
Trânsito transformou-se num desafio aliciante e que com todo o 
trabalho desenvolvido creio ser hoje evidente a obra feita pois te-
mos finalmente a requalificação de equipamentos, novos pisos de 
segurança e a conformidade dos nossos parques infantis, o apoio e o 
desenvolvimento de atividades desportivas em colaboração com os 
nossos clubes e coletividades, a requalificação de polidesportivos, 
a melhoria da iluminação pública em inúmeras zonas da Freguesia 
em articulação com a Câmara Municipal e EDP, a preocupação com 
a Segurança com ações determinadas e em coordenação com as 
forças locais de Segurança PSP e o Trânsito onde, creio, todos hoje 
podemos constatar melhorias ao nível das requalificações de vias, 
bem como, a renovação da sinalização viária horizontal e vertical 
para conforto e segurança de todos os que circulam na Freguesia 
sejam condutores ou peões.
De verdade muito foi feito, mas muito mais queremos ainda fazer 
neste último ano do mandato para o qual fomos eleitos por vós, com 
determinação e espirito de serviço!
Contem Connosco e FELIZ ANO de 2017 para todos os Fregueses de 
Massamá e Monte Abraão!! 

Nesta 1ª edição do Jornal Acontece do ano de 2017, trazemos um 
tema com relevância e interesse também para muitas famílias da 
nossa freguesia: A Tarifa Social de Electricidade e Gás. 
Por iniciativa do Bloco de Esquerda, foi aprovada na Assembleia 
da República legislação que, desde 1 de Julho de 2016, prevê no-
vas condições de acesso à Tarifa Social e que poderá beneficiar 
cerca de um milhão de consumidores de electricidade e gás em 
todo o País, por forma a garantir às famílias o acesso ao serviço 
essencial de fornecimento de energia eléctrica e gás, tendo em 
conta a sua situação de carência socioeconómica, cujo processo 
de atribuição passou a ser automático sem necessidade do con-
sumidor fazer prova dos rendimentos que aufere.
Têm direito à atribuição automática desta tarifa quem aufira um 
rendimento anual inferior a 5.808 € para uma família com um só 
elemento; 8.712 € para uma família com dois elementos (um casal); 
11.616 € para uma família com três elementos (casal com um filho) 
e 14.520 € para uma família com quatro elementos, bem como os 
“beneficiários do Complemento Solidário para Idosos, Rendimen-
to Social de Inserção, subsídio social de desemprego, abono de 
família ou pensões sociais de invalidez e velhice”.
Com esta medida, o número de beneficiários já aumentou dos an-
teriores 140 mil para 640 mil mas ainda se encontra longe do nú-
mero previsto: um milhão.
 Temos consciência de que são cada vez mais as famílias que sen-
tem dificuldades em pagar a factura de electricidade e gás, sendo 
um serviço essencial à sobrevivência de todos, pelo que, desta 
forma, alertamos aos agregados familiares de Massamá e Monte 
Abraão que reúnam as condições acima descritas e que ainda não 
estão a beneficiar da Tarifa Social, que verifiquem a sua situação 
junto do comercializador.
Aproveitamos a ocasião para desejar a todos os fregueses de 
Massamá e Monte Abraão um excelente 2017!

http://www.bloco.org/  
https://pt-pt.facebook.com be.sintra        
besintra@yahoo.com

No começo de um Novo Ano veio-me à ideia de escrever algo, sobre 
a Saúde.
O Homem com os seus excessos mais ou menos descontrolados, 
pelo abuso do açúcar, pelo abuso do álcool, pelo consumo exagera-
do de carnes, sofreu por se negar ao cumprimento das regras bási-
cas da vida.

tarifa social de Electricidade e gás

ano novo saúde nova

Em todas as épocas, diabetes, tuberculose, doenças de estomago, 
do fígado, abuso de drogas, chamaram a atenção de pensadores 
sábios, cuja doutrina é ainda, essencialmente a base do naturismo 
moderno
As origens da doença têm sido sempre: a má alimentação, falta de ex-
ercício físico, a má mastigação, a falta de contato com a natureza etc.
O mantimento do corpo exige: alimentos saudáveis, água, ar puro , 
sol q.b., e exercício físico, mas, compensado pelo justo repouso.
O corpo humano é um edifício de materiais diversos e uma máquina 
complexa de múltiplas exigências
Em muitos casos a saúde depende de nós.
Neste Novo Ano vamos ser mais exigentes connosco.
Para todos os leitores do Acontece, desejo um ano cheio de Saúde.

cDs/PP
JoRGE P. GoMES
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Adesão gratuita
Descontos imediatos em produtos e serviços

PEÇA JÁ O SEU!

Grande variedade de lojas/serviços 
Consulta fácil da lista de lojas aderentes


