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Cara e Caro Amiga (o),

Entramos no mês de Dezembro, um mês que ganha magia 
por ser Natal. Nesta altura do ano, as nossas preocupações 
ficam um pouco de lado, e víramo-nos para a preparação 
de uma consoada com saúde, harmonia e esperança.
Nesta altura, também, renovamos os nossos votos de um 
Ano Novo diferente, para melhor claro.

Esse sentimento, também é transversal à vida da autar-
quia. As luzes de Natal espalhadas nas nossas ruas, o dese-
jo de ver melhorado o nosso território, fazem parte de um 
propósito de valorizar a comunidade.

A busca incessante dessa valorização faz com que diaria-
mente trilhemos um caminho para a valorização através 
das pessoas, do território e da economia local, sempre com 
responsabilidade e convictos de que seguimos um caminho 
onde as pessoas podem ser solidárias, disponham de ferra-
mentas de participação, sejam exigentes na resolução das 
necessidades existentes e que apoiem o nosso comércio.
Estes são votos para esta quadra natalícia.

Votos de um Santo e Feliz Natal e ótimo Novo Ano de 2019.

Pedro Oliveira Brás - Presidente

É Notícia

Voz aos Eleitos 

A Nossa Rua

Instituição
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V edição do orçamento participativo
Conhecidas as propostas vencedoras do oP 2018
O Centro Lúdico de Massamá re-
cebeu, no passado dia 24 de se-
tembro, a sessão de apresentação 
dos projetos vencedores da V Edi-
ção do Orçamento Participativo 
(OP) de 2018.  A União das Fregue-
sias de Massamá e Monte Abraão 
tem promovido este instrumento 
de participação dos cidadãos nos 
processos de governação local, 
disponibilizando para o mesmo a 
verba de 100 000,00 € que pode 
ser aplicada nas áreas da requali-
ficação de espaços públicos (zo-
nas verdes, calçadas e parques 
infantis), desporto, cultura e in-
tervenção social. 
Terminada a votação dos pro-
jetos a concurso dia 17 de se-
tembro, após isto foi somado os 
votos online e presenciais, aos 
quais foram descontados os vo-
tos negativos e os votos nulos, 
resultando num total de 800 vo-
tantes representando 1.600 vo-
tos. De relembrar que a V edição 
do OP trouxe a novidade de cada 
cidadão tem direito a 2 votos, po-
sitivo e negativo, usados obriga-
toriamente em duas propostas 
diferentes, podendo os mesmos 
ser positivo-negativo, negativo-
negativo ou positivo-positivo. 
Os projetos vencedores serão 
agora incorporados no plano de 
atividades e orçamento de 2019 
a aprovar pela autarquia.

projetos vencedores da edição 
de 2017 já em curso
A Associação Humanitária dos 
Bombeiros de Queluz recebeu 
uma ambulância proveniente do 
projeto vencedor da IV edição do 
Orçamento Participativo (OP) da 
União das Freguesias de Massa-
má e Monte Abraão. A entrega da 
nova viatura concretizou-se numa 
cerimónia realizada, no passado 
dia 28 de outubro, no decurso das 
comemorações do 97º aniversá-
rio daquela associação de bom-
beiros da cidade de Queluz.
Marisa Pereira foi a cidadã que 
apresentou a proposta e preten-
deu dotar os bombeiros de mais 
meios para melhoria da respos-
ta operacional às populações de 
Massamá, Monte Abraão e Queluz.
Com este novo veículo será pos-

propostas Vencedoras:
Proposta nº 1 - Criação de Parque Infantil/Zona de Lazer Infantil - Monte Abraão - 255 Pontos
Proposta nº 2 - Os espaços verdes para a população – Massamá - 251 Pontos
Proposta nº 3 - Requalificação de 2 Espaços Públicos – Monte Abraão - 150 Pontos
Proposta nº 4 - O Artesanato vai à Escola - 143 Pontos
Proposta nº 5 - Revitalização Parque dos Eucaliptos – Massamá - 140 Pontos
Proposta nº 6 - Cobertura Envolvente Universidade Sénior - Massamá 130 Pontos
Proposta nº 7 - Construção de escadas – Monte Abraão - 127 Pontos
Proposta nº 8 - Requalificação do interior da Sala dos Arcos - Massamá - 105 Pontos
Proposta nº 9 - Sistema de rega - Hortas solidárias da Quinta das Flores – Massamá - 97 Pontos
Proposta nº 10 - Festival cultural interescolas - 70 Pontos

sível diminuir o rácio de nº de 
habitantes por ambulância atu-
almente existente (15.033 ha-
bitantes/ambulância), podendo 
ter os bombeiros uma resposta 
mais adequada nas situações de 
socorro às populações.
Também o projeto promovido 
pela “NutriFun for kids”, outra 
das propostas vencedoras des-
ta edição do OP, já teve o seu 
início nas escolas do 1º ciclo 
da freguesia abrangendo cer-
ca de 1.318 alunos, respetivas 
famílias e comunidade escolar. 
Este projeto pretende trans-
mitir às crianças a importância 
que uma alimentação saudável 
tem na nossa vida e quais as 
regras fundamentais de uma 
mais vida saudável. Ao longo de 
todo o ano letivo, serão promo-

vidas 8 oficinas de culinária e 1 
workshop destinado às famílias, 
culminando com o evento “Mas-
terchef Interescolas”.
Com a concretização destes 
projetos, contam-se já em 10 as 
propostas mais votadas fruto 
do OP da freguesia de Massa-

má e Monte Abraão, que contou 
até agora com a participação 
de 4.000 cidadãos e um investi-
mento de 342.000,00€ em áreas 
tão diferentes como o Desporto, 
a Intervenção Social e a Requali-
ficação de Espaços Públicos.
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ano letivo da uSmma teve o seu início
Este projeto é uma resposta social, educativa e cultural à população sénior

Seniores 
da freguesia em 
almoço-convívio
Iniciativa inserida no mês do idoso  

Teve início no ano letivo de 2008/2009 o projeto da universidade sénior. Desde então longo tem sido o 
caminho trilhado. Este percurso coletivo teve o privilégio de juntar milhares de pessoas, entre professo-
res, alunos e colaboradores do projeto. A aposta feita pelos autarcas de então foi reconhecida e desde 
aí, ano após ano, tem sido incrementadas melhorias neste projeto que fazem dele uma referência. 
No decurso destes anos de atividade, a Universidade Sénior de Massamá e Monte Abraão (USMMA) viu 
as suas instalações serem aumentadas no ano de 2015, através de uma proposta vencedora da I edição 
do Orçamento Participativo da freguesia e, em 2017, correspondendo aos muitos pedidos então existen-
tes e à necessidade de ter na freguesia uma cobertura global, foi inaugurado um novo espaço de oferta 
formativa, localizado em Monte Abraão. A freguesia passou assim a ter uma melhor oferta deste projeto 
que pretende complementar a resposta social, educativa e cultural à população sénior da União das 
Freguesias de Massamá e Monte Abraão.
Fruto do trabalho e empenho de todos quantos fazem acontecer este projeto, em 2016 a universidade 
sénior ajudou a autarquia a ser reconhecida com o prémio de práticas em responsabilidade social, pela 
Associação Portuguesa de Ética Empresarial e em 2017 como autarquia “Amiga do Idoso”, numa iniciativa 
promovida pela Cidade Social e pela Associação Nacional de Gerontólogos. 
Neste ano letivo encontram-se inscritos 343 alunos, sendo que destes, 86 são homens e 257 são mu-
lheres. As disciplinas lecionadas são 72 e são dinamizadas pela colaboração de 59 professores.

Já teve início a vacinação contra a gripe. O Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) tem 1,4 milhões de doses de vacinas para administrar aos cidadãos. 
Em 2018, a vacinação começou cerca de duas semanas depois do 
que tem sido habitual, para garantir uma melhor e maior proteção 
durante o período da epidemia de gripe, que em Portugal tem início 
habitualmente na segunda quinzena de dezembro, de acordo com a 
informação disponibilizada pela Direção-Geral da Saúde (DGS).
No SNS, a vacina vai continuar a ser gratuita a partir dos 65 anos, 
para residentes ou internados em instituições, para os bombeiros e 
para pessoas com algumas doenças específicas. Nestes casos, a va-
cina não necessita de receita médica e dispensa também pagamento 
de taxa moderadora.
Além das doses adquiridas para o SNS, haverá também vacinas dis-
pensadas nas farmácias através de prescrição médica, com uma 
comparticipação de 37%. As receitas médicas específicas para a va-
cina da gripe passadas desde o dia 1 de julho terão validade até final 
do mês de dezembro.
A gripe é uma doença contagiosa e que geralmente se cura de forma 
espontânea. As complicações, quando surgem, ocorrem sobretudo 
em pessoas com doenças crónicas ou com mais de 65 anos.
A DGS recomenda que as vacinas sejam administradas, de preferên-
cia, até final do presente ano.
Consulte o seu centro de Saúde.

previna-se contra a 
gripe. tome a sua vacina
há 1,4 milhões de doses para 
distribuição gratuita

A autarquia de Massamá e Monte Abraão promoveu um al-
moço-convívio para os seniores da freguesia. Esta iniciativa 
decorreu no passado dia 26 de outubro, no Parque 25 de 
Abril, em Monte Abraão e encontrava-se entre os diversos 
eventos ocorridos por ocasião do Mês do Idoso.
Aos mais de 200 seniores que participaram foi-lhes pro-
porcionado um almoço repleto de boa disposição e con-
vívio, tendo ainda sido animado pela atuação musical do 
Grupo de Ukeleles da Universidade Sénior de Massamá e 
Monte Abraão, do Grupo “Os Alegres” e ainda do Grupo de 
Cavaquinhos da Associação de Reformados, Pensionistas e 
Idosos de Monte Abraão.
Para além do almoço e dos momentos de animação musi-
cal, encontrava-se no recinto uma banca onde foi possível 
aos interessados ter acesso a diversos rastreios médicos.
Este evento destinado a moradores com 55, ou mais, anos 
de idade teve como objetivo, fomentar o espírito de união 
e proporcionar momentos de agradável convívio entre os 
seniores da freguesia.
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Câmara, SmaS e Juntas de Freguesia 
juntos pela limpeza urbana
Para recolha de lixo volumoso ligue 800 210 020. é grátis!
No final do mês de novembro foi assinado um protocolo entre a 
Câmara Municipal de Sintra (CMS), os Serviços Municipalizados 
de Água e Saneamento de Sintra (SMAS) e  todas as juntas de 
freguesia do concelho, que pretende estabelecer uma parceria 
entre estas três entidades para que, em regime de complementa-
ridade, promovam a limpeza pública no domínio da higiene urbana 
e recolha de resíduos.
A atividade a desenvolver pelas juntas de freguesia encontra-se de-
finida na cláusula 2ª do protocolo rubricado e traduz-se na limpeza 
do espaço público circundante dos equipamentos de deposição de 
resíduos, na limpeza de espaço público onde forem efetuados des-
pejos ilícitos de resíduos e ainda no seu transporte para local a defi-
nir pelos SMAS de Sintra.
Para que esta operação seja possível vai ser necessário a aquisição 
de uma carrinha com plataforma elevatória, a contratação de dois 
trabalhadores e ainda a compra de equipamentos auxiliares de lim-
peza.  Para fazer face a estas despesas, a CMS vai atribuir o valor 
anual de 28 mil euros para fazer face aos encargos operacionais, 
acrescidos ainda do valor de 43 mil euros para suportar a aquisição 

Até ao próximo dia 28 de dezembro, estão abertas as votações para a V Edição do Concurso 
Montras de Natal da União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão. 
A votação para a escolha das melhores montras irá decorrer em duas vertentes, a pre-
sencial, com um júri constituído para o efeito e, online, através do número de “Gosto” 
(Sendo apenas considerado o “Gosto” e não outro tipo de reação - “Adoro”, “Riso”, “Sur-
presa”, “Tristeza” e “Ira”) atribuído à fotografia da montra preferida de cada um, existente 
no álbum “V Edição do Concurso de Montras de Natal”, que pode ser visualizado na página 
oficial de Facebook da junta de freguesia.
Para além do “Gosto” na(s) foto(s) preferida(s), a votação só será válida caso, também, faça 
“Gosto” na página de Facebook da União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão. Os 
três estabelecimentos vencedores receberão os seguintes prémios:
1º Classificado: Placa de 1º classificado na V Edição do Concurso de Montras de Natal; Vale 
de compras a utilizar na rede do Cartão Freguês, no valor de 50 euros; entrada dupla para 1 
espetáculo no Teatroesfera e uma aula de dança;
2º Classificado: Placa de 2º classificado na V Edição do Concurso de Montras de Natal; Vale 
de compras a gastar na rede do Cartão Freguês, no valor de 25 euros; Entrada dupla para 1 
espetáculo no Teatroesfera;
3º Classificado: Placa de 3º classificado na V Edição do Concurso de Montras de Natal; 
Vale de Compras a gastar na rede do Cartão Freguês, no valor de 15 euros; Vale para um 
pequeno-almoço duplo numa Pastelaria aderente ao Projeto “Freguês”.
Vote na sua montra preferida e ajude a dinamizar o comércio local.

Vote na sua montra preferida
Apoie o comércio local da nossa freguesia

de uma viatura nova para recolha dos resíduos.
O acordo firmado entre estas entidades tem a duração prevista de 
5 anos e vai representar um investimento municipal na ordem dos 2 
milhões de euros (repartidos pelas 11 freguesias do concelho), que 
vão permitir, que além do SMAS, outra entidade possa fazer a re-
colha de lixos de grandes dimensões, como máquinas de lavar, col-
chões, móveis e outros.
Entre janeiro e julho, deste ano, os SMAS de Sintra recolheram mais 
5 mil toneladas de lixo que no mesmo período de 2017, num total de 
94 mil toneladas.
No entanto todo este esforço apenas terá sucesso caso os cida-
dãos sejam parte ativa na resolução da deposição de lixo volumoso 
no espaço público. Para tal é fundamental que o lixo volumoso não 
seja abandonado na via pública e que através do número 800 210 
020 seja solicitada a sua recolha, que pode ser concretizada sem 
qualquer tipo de encargos para o cidadão particular.  Além disso 
aconselha-se os cidadãos que em caso de se deparem com ações de 
despejos ilegais, contactem a Polícia Municipal através dos telefones 
96 170 50 89 / 21 910 72 10 / 21 910 72 20. 
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A autarquia de Massamá e Monte Abraão celebrou um protocolo de cooperação com o Cen-
tro de Arbitragem da Universidade Autónoma de Lisboa (CAUL). Esta iniciativa visa dotar 
os cidadãos de melhor acesso à justiça, proporcionando-lhes um maior bem-estar, melhor 
qualidade de vida e mais paz social, através de uma alternativa aos tribunais.
Este protocolo, permite que situações como conflitos com um vizinho, com um familiar, com 
a entidade empregadora, como consumidor, em contexto da saúde ou em contexto despor-
tivo, podem ser ajudados a ser resolvidos através de mediadores de conflitos certificados 
pelo Ministério da Justiça. As vantagens desta “justiça de proximidade” passam pelo seu 
baixo custo, pela resposta rápida, pela facilidade e pela elevada satisfação.
A freguesia de Massamá e Monte Abraão é a primeira junta de freguesia do concelho de Sin-
tra a aderir aos serviços do Centro de Arbitragem.
Mais informações contactar: CAUL - Centro de Arbitragem da Universidade Autónoma de Lis-
boa, email centrodearbitragem@autonoma.pt ou telefone 21 317 76 60 ou a União das Freguesias 
de Massamá e Monte Abraão, email gtic@uf-massamamabraao.pt ou telefone 21 013 35 50.

Feira de natal da 
arpim até 23 de 
dezembro
Iniciativa visa angariar 
fundos para a construção 
de equipamento social
A Associação dos Reformados, Pensionistas e 
Idosos de Massamá (ARPIM) está a promover 
uma feira de Natal até ao próximo dia 23 de de-
zembro. Esta iniciativa decorre todos os dias 
entre as 14h30 e as 17h, na sede da associação, 
Praceta dos Reformados, em Massamá.
As receitas provenientes das vendas revertem 
para a construção do centro de dia, com apoio 
domiciliário que esta associação tem projetado 
e para o qual tem promovido diversas iniciati-
vas com vista à angariação de fundos.

autarquia e Centro de 
arbitragem celebram protocolo
Iniciativa facilita acesso à Justiça pela população

O dia 15 de dezembro marcou o início da festa de Natal na freguesia. A manhã de 
sábado foi particularmente calorosa com dezenas de motos a percorrer as ruas 
numa verdadeira arruada motard onde muitos transeuntes pararam para os ver 
passar. Como não há Natal sem música, o Centro Comercial de Massamá “Ja-
pão” e o Shopping Center de Massamá foram os palcos onde atuaram o Grupo 
de Cavaquinhos do Monte e o Atelier de Conjunto da Banda Filarmónica de São 
Bento de Massamá, que encantaram com as sonoridades alusivas à época.
Mas a música tem novos espetáculos agendados para os próximos dia 20 e 21 
de dezembro pelas 18h nas estações ferroviárias da freguesia onde as atuações 
musicais, com o Ensemble da Banda Filarmónica de Nossa Senhora da Fé do 
Monte Abraão (estação de Monte Abraão) e o Grupo de Sopros e Percussão da 
Banda Filarmónica de São Bento de Massamá, (estação de Massamá-Barcarena), 
vão receber os passageiros no seu regresso a casa.
Além disso a autarquia de Massamá e Monte Abraão preparou uma novidade pro-
movendo, pela primeira vez, um Mercado de Natal com especial destaque para o 
artesanato. O Mercado vai acontecer até 20 de dezembro nos parques Salgueiro 
Maia, em Massamá e no 25 de Abril, em Monte Abraão. Ali poderá encontrar alguns 
dos presentes que pretende comprar para oferecer aos seus familiares e amigos.

Festa de natal 
animou freguesia
Arruada motard, música, mercado de Natal
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Desde 2017 que a freguesia de Massamá Monte Abraão passou a dis-
ponibilizar aos seus residentes um Espaço do Cidadão. Este equipa-
mento fundamental de serviços públicos está instalado na loja 45 no 
2º piso do Shopping Center de Massamá, junto à estação ferroviária 
da CP, em plena Avenida 25 de Abril.
Com cinco pontos de atendimento de frente de loja e dois de servi-
ços administrativos de retaguarda, este serviço também disponibiliza o 
serviço de atendimento por marcação prévia, e funciona de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 16h30 (aberto à hora de almoço).
Num só local, o cidadão pode tratar de diversos assuntos da sua vida 
quotidiana de diferentes entidades, encontrando-se estas agrupadas 
em três grandes categorias; atendimento da Câmara Municipal de Sin-
tra; atendimento dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamen-
to de Sintra (SMAS de Sintra) e ainda atendimento da Administração 
Central.  Dentro de cada uma destas grandes categorias são disponi-
bilizados ao utente dezenas de entidades e centenas de serviços úteis 
à sua vida, evitando assim deslocações inúteis para outros pontos do 
concelho ou mesmo para outros concelhos.

Atendimento da Câmara Municipal de Sintra: Ação Social, Ambiente, Animais, Diversos, Cemitérios, Certidões, Contra Ordenações, Habita-
ção, Informação ao Consumidor, Arquivo, Atividades Económicas, Mercados, Polícia Municipal, Trânsito, Gestão do Território e Urbanismo, 
Cultura e Reclamações.
Atendimentos dos Serviços Municipializados de Água e Saneamento de Sintra: Contratação (celebração, alteração e rescisão de contratos), 
Registo (leituras, atendimentos, reclamações), Receção de pedidos (renovações de tarifários bonificados),  Esclarecimento sobre tarifário e 
faturação, Pagamentos dentro e por Multibanco.
Atendimento da Administração Central. Entidades presentes: Direção Geral da Administração da Justiça, Autoridade para as Condições do 
Trabalho, ADSE Direta, ADSE Serviços Atendimento, Direção Geral do Consumidor, Instituto da Segurança Social, Segurança Social Direta, 
Caixa Geral de Aposentações, Instituto da Mobilidade e dos Transportes, Agência Modernização Administrativa, Instituto do Emprego e 
Formação Profissional, Automóvel Clube de Portugal, Autoridade Tributária, Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, Instituto 
da Habitação e da Reabilitação Urbana, Serviços partilhados do Ministério da Saúde, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Inspeção Geral 
das Atividades Culturais, Direção Geral do Ensino Superior.

proximidade aos serviços públicos
Massamá dispõe de Espaço do Cidadão desde 2017

Letras Soltas foi um projeto que permitiu este verão levar livros aos 
parques públicos da freguesia de Massamá e Monte Abraão para sa-
tisfação dos seus utentes.
Este projeto de promoção do livro e da leitura, consistia na troca de 
livros através de uma rede de bibliotecas distribuídas pelos vários 
parques públicos, potenciando a promoção da cultura e dinamizan-
do hábitos de leitura entre a população.  
O modo como o projeto funcionou era muito simples dado que atra-
vés da entrega de livros pelos próprios cidadãos utentes dos par-
ques, permitindo a que estes levassem de volta outro livro ia-se re-
novando todos os dias o tipo de livros disponibilizados em função dos 
interesses de quem os procurava. Para além do objetivo de partilha 
do gosto pela leitura e pelo livro, o projeto foi também potencia-
dor do reforço das relações interpessoais dos utentes dos parques 
dado muitas vezes os seus utentes são residentes no mesmo local.  
O projeto “As Letras Soltas” esteve instalado nos parques urbanos 
da Quinta das Flores, 2 de Abril, Salgueiro Maia, Ramada Curto e 
25 de Abril.
É intenção do Executivo da freguesia manter esta atividade no 
próximo ano.

rede de bibliotecas nos parques públicos 
Projeto inovador na freguesia levou livros aos parques
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Foi com a exibição do filme “Que mal fiz eu a Deus?” de Philippe de 
Chauveron, no Parque Salgueiro Maia em Massamá, entre outras 
atividades realizadas, que a Câmara Municipal de Sintra assinalou o 
Mês do Migrante. 
A autarquia sintrense juntou-se a associações e instituições que tra-
balham com os cidadãos migrantes e durante o mês de setembro, 
promoveu diversas atividades de participação gratuita visando pro-
porcionar momentos de intercâmbio e convívio entre as comunida-
des migrantes em presença e as comunidades de acolhimento.
O dia municipal do Imigrante, assinalado a 17 de setembro, foi instituído 
pela Câmara Municipal de Sintra em 2008, enquanto reconhecimento da 
forte presença e do contributo dos cidadãos migrantes para a vida local.  
Para além da exibição daquele filme aconteceu ainda um debate sobre 
o Plano Municipal para a Integração dos Migrantes de Sintra que con-
tou com a presença do vereador Eduardo Quinta Nova e representan-
tes das entidades parceiras. Atividades musicais, de dança, mostra de 
artesanato e gastronómica, desfile de trajos tradicionais, foram ainda 
mais algumas das atividades que preencheram o programa das cele-
brações realizadas em diferentes freguesias do concelho de Sintra.

Mobilizar os cidadãos para a utilização dos transportes 
coletivos ou de meios mais alternativos como bicicleta 
ou os veículos de mobilidade partilhada, são alguns dos 
propósitos da Semana Europeia da Mobilidade que teve 
em setembro a sua realização. 
No âmbito desta semana celebrou-se o Dia Sem Carros, 
no passado dia 22 de setembro. Esta foi mais uma oca-
sião para as autarquias promoverem atividades e dis-
ponibilizarem ofertas aos cidadãos com o intuito de os 
alertar para estas questões.
A freguesia de Agualva e Mira Sintra ligou-se a Massamá 
e Monte Abraão através de um passeio de bicicleta pela 
ciclovia com 4.500 metros. 
Um pouco por todo o concelho decorreram passeios de 
cicloturismo, de motociclos elétricos e bicicletas elé-
tricas, caminhadas e outras atividades físicas, como as 
realizadas no Parque Salgueiro Maia. 

mês do migrante 
celebrado em massamá
Parque Salgueiro Maia recebe 
exibição de filme

Semana europeia 
da mobilidade
Agualva e Mira Sintra ligada 
a Massamá e Monte Abraão

A celebração da implantação da República Portuguesa, no passado dia 5 de outubro, foi o mote para um 
vasto programa de iniciativas onde não faltaram os momentos mais institucionais, mas também para 
diversas manifestações desportivas e recreativas, bem ainda para inaugurações. 
A localidade de Monte Abraão acolheu a maioria dos eventos do programa de comemorações, que 
decorreu ao longo de todo o dia. 
Depois do tradicional hastear da bandeira em Massamá, as restantes atividades centrarem-se no Bairro 1º 
de Maio, em Monte Abraão. Ali aconteceram significativas manifestações de compromisso para com aque-
la comunidade com reflexo na cerimónia, presidida pelo presidente da câmara municipal de Sintra, Basílio 
Horta, de entrega das chaves de duas lojas solidárias às associações, Associação dos Naturais e Amigos 
de Angola em Portugal e à Casa da Guiné – Associação de Solidariedade Social. Aquele local acolheu tam-
bém a concretização dos contratos para uso dos espaços destinados às hortas solidárias que ali já podem 
nascer, depois do decurso das obras que entretanto prepararam um terreno ali existente para o efeito. No 
entanto o programa ainda não estaria concluído sem a inauguração do requalificado parque recreativo e 
de lazer do Bairro 1º de Maio, que era uma profunda ambição daquela comunidade.
Foi naturalmente um dia de  festa onde não faltaram manifestações musicais, a pintura de novos graffitis, 
atividades culturais e desportivas, bem ainda um almoço-convívio entre moradores e autarcas ali presentes.
Para além dos autarcas da freguesia, marcou presença nestes acontecimentos a maioria do elenco 
autárquico municipal.

é notÍCia

massamá e monte abraão celebram república 
com novos equipamentos
Requalificado parque recreativo e de lazer do Bairro 1º de Maio
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a Freguesia é sua 
participe na assembleia de Freguesia

Cada vez mais, se torna necessária e imprescindível a participação da 
comunidade na resolução daqueles que são os problemas por ela de-
tetados. A responsabilização e a assunção de uma postura de defesa 
e preservação do espaço comunitário são qualidades impreteríveis 
numa comunidade que se quer ativa e participativa! A promoção de 
atitudes voluntariosas e pró-ativas dos cidadãos nasce e alimenta-se 
de uma atitude de proximidade e inclusão e evolui com a existência de 
ferramentas diversas que favorecem cada vez mais o contacto com a 
população e facilitam o acesso à informação.
Na nossa freguesia de Massamá e Monte Abraão, é promovida e val-
orizada a participação pública na gestão daquele que é o nosso ter-
ritório. Entre várias ferramentas disponibilizadas para a promoção do 
envolvimento da comunidade, surgem algumas de elevado destaque 
e abrangência como, por exemplo, o Orçamento Participativo, imple-
mentado em 2014. Neste programa, é permitido a qualquer cidadão 
participar e partilhar aquilo que considera ser relevante e uma mais-
valia para a comunidade. Através deste, todo e qualquer cidadão pode 
opinar, seja apresentando um projecto ou manifestando a sua opinião 
através do seu voto, sendo que, será a opinião dos cidadãos que vai 
determinar qual o projecto vencedor! 
Tendo em consideração o crescente poder comunicativo, acessibili-
dade e alcance das redes sociais, são de destacar também as sessões 
em direto, criadas com o propósito de obter o esclarecimento e infor-
mação do cidadão, promovendo uma proximidade e simplicidade no 

participação de e por uma comunidade
contacto e na exposição de dúvidas por parte da comunidade. Desta 
forma, é possível ao freguês, obter as respostas às suas dúvidas sem 
necessidade de burocracias ou deslocação, facilitando a sua partici-
pação e promovendo uma comunidade informada. Aliás, o Partido 
Socialista tem inúmeros exemplos dessa ligação entre comunidades, 
principalmente, em meios urbanos, onde os eleitos acabam por marcar 
presença assídua nas redes sociais. É real e inegável, a constante pro-
moção e incentivo à participação pública, através dos mais variados 
canais e ferramentas e isso é de extrema relevância! Ter uma socie-
dade esclarecida e informada significa termos uma comunidade ativa 
e participante na vida da mesma.
É o reconhecimento da importância de cada cidadão na sua freguesia 
e a valorização do seu contributo em tudo o que a ela diz respeito! Nin-
guém melhor do que o freguês, aquele que usufrui, seja ele habitante, 
trabalhador, estudante, comerciante ou até mesmo utilizador, para 
detetar qualquer melhoria necessária e é na sua proactividade e real 
preocupação que se encontra o poder de resolução célere. A facilidade 
nesse contacto e acessibilidade para reportar de forma rápida, fácil e 
eficaz, faz de uma ferramenta como «O meu Bairro», um importante 
canal de resolução de necessidades e falhas na freguesia.
Por conseguinte, este papel de valorização do cidadão na cogestão da 
comunidade reforça o sentimento de pertença e de participação efe-
tiva da sociedade civil. Não há dúvida, a Participação da comunidade 
no seu território mais que um direito, é um dever de todos nós!

pS
MARIA DE SouSA

As sessões da assembleia de freguesia de Massamá e Monte Abraão são abertas a todos os cidadãos interessados e reúnem 
de forma descentralizada em diferentes locais da freguesia. 
O edital com a convocatória da sessão é divulgado na página web da União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão e 
partilhadas no Facebook oficial da autarquia.
De acordo com a Lei nº 75/2013 (Regime Jurídico das Autarquias Locais) as assembleias de freguesia reúnem, pelo menos, em quatro 
sessões ordinárias anuais; abril, junho, setembro e novembro ou dezembro; podendo ainda ser convocadas sessões extraordinárias.
 

Acompanhe os trabalhos da sua assembleia de freguesia 
Aceda a www.uf-massamamabraao.pt no separador Órgãos Autárquicos e depois Assembleia e conheça toda a documenta-
ção relacionada com este órgão da sua freguesia, nomeadamente editais, deliberações, documentos em consulta, regimento 
de funcionamento, atas, moções e muita outra informação útil. Participe nas reuniões da assembleia de freguesia. 
Email: assembleia@uf-massamamabraao.pt

Voz aoS eleitoS
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be
JoSé BARRoSo DIAS

Ferrovia - um sector estratégico 
nacional. a Cp num entroncamento.

Cp a descarrilar? é a política de direita!

Cdu
BANCADA DA 
ASSEMBlEIA DE FREguESIA

Os fregueses e freguesas de Massamá e Monte Abraão, conhecem 
bem a importância do transporte ferroviário, e muito especialmente o 
serviço da CP, para a sua qualidade de vida (ou falta dela) no seu dia a 
dia. A ferrovia, a CP, representa um elemento estratégico e estrutural 
para todo o país, mas com um impacto desmesurado na vida quotidia-
na dos cidadãos e cidadãs que habitam ou trabalham nos concelhos 
de Sintra, Amadora, Azambuja e Lisboa (só na região da capital). 
Desde há já bastante tempo que quem utiliza diariamente a linha de 
Sintra se tem confrontado com o agravar de um conjunto de situa-
ções que são causadoras de desconforto, prejuízos e diminuição da sua 
qualidade de vida, nomeadamente, atrasos e supressão de comboios, 
sendo pouca a informação sobre as razões dos mesmos; comboios de 
pequena dimensão, o que resulta em sobrelotação e dificuldades nas 
entradas e saídas das composições; oferta de comboios desadequada 
da procura, sobretudo fora das horas de ponta, no período noturno e ao 
fim de semana; falta de higiene de estações e do material circulante.
Viajar nas condições atuais é um suplício que faz com que as pessoas 
cheguem aos seus destinos num estado de cansaço e stress extre-
mos, colocando ainda em causa a sua segurança e integridade.
Por outro lado, a prestação de um mau serviço por parte da CP, além 
de afetar significativamente a qualidade de vida dos utentes, desin-
centiva o uso deste transporte público, que é o transporte coletivo 
ambientalmente mais responsável, que tem um tipo de energia que 
exige menos importações e que melhor faz à nossa economia, fo-
mentando assim o uso do transporte particular e contribuindo para 
o agravamento de diversos problemas ambientais e urbanidade, fi-
cando a perder as pessoas, o ambiente e o concelho de Sintra.
Como o Bloco de Esquerda tem vindo a afirmar, a superação destas 
dificuldades só se pode dar através de um reforço do investimento 
público nos transportes públicos, nomeadamente na CP que, além 
de ter que responder aos problemas imediatos terá ainda que ser 
suficiente para renovar e modernizar os equipamentos.
O Bloco de Esquerda critica ainda a direita, por esta ter como obje-
tivo a privatização da totalidade ou de parte da ferrovia nacional, e 
pressiona o governo para que se empenhe na resolução dos proble-
mas da CP, de modo a melhorar significativamente o serviço desta 
empresa pública estruturante.

A degradação do serviço da linha Sintra está à vista: comboios a abar-
rotar, atrasos e supressões constantes, ar condicionado avariado e equi-
pamento diverso estragado nas carruagens, falta de limpeza... E mesmo 
com a recente redução de horários, cuja reversão não tem prazo anun-
ciado, continuam as falhas. Porquê este abandono de uma linha rentável 
para a CP?
Antes de mais, faltam trabalhadores na EMEF, que efectua a manutenção 
dos comboios e deixou de ter capacidade para repor as carruagens av-
ariadas. O Governo PS anuncia sucessivamente a contratação de novos 
trabalhadores, mas apenas o fez para o serviço da Fertagus, o comboio 
da ponte concessionado a um grupo privado (encabeçado por um ex-
‐ministro do PSD) cujo lucro pagamos até fartar. Emagrecida anterior-
mente por PSD e CDS, hoje a EMEF tem ainda menos trabalhadores do 
que em 2015.
Segunda razão: faltam comboios. A CP lança concursos para adquirir 
composições e os sucessivos Governos PS, PSD e CDS anulam. Há, por-
tanto, um desinvestimento  continuado  na  CP  que  se  estende  à  infra-
‐estrutura  da  Refer (estações e linha). Já para a Fertagus privada há 
sempre dinheiro público.
Qual o propósito desta política? Degradar o serviço público para apre-
sentar a privatização como a solução: a isto chama-‐se política de direita! 
Não bastou desarticular o serviço ferroviário, extinguir as oficinas da 
Sorefame na Reboleira onde se fabricavam e remodelavam comboios, 
tudo a coberto de directivas da União Europeia (que alemães e franceses 
nunca aplicaram, obviamente). Os capitalistas estão sedentos por mais 
um negócio lucrativo tal como o transporte ferroviário de mercadorias, 
privatizado há 5 anos por acordo entre PS, PSD e CDS, ou tal como os 
empréstimos duvidosos (as famosas swaps) que a CP ainda hoje paga.
A  solução,  defendida  por  nós,  é  investir  na  infra-‐estrutura,  adquirir  
os comboios necessários, incorporar os trabalhadores imprescindíveis à 
operação, reforçar o passe intermodal e aumentar a utilização do trans-
porte público! A política de direita em curso, ora executada por PS ora 
por PSD com CDS a ajudar, apenas aprofundará a degradação da linha 
de Sintra com o intuito de a ceder ao capital monopolista transnacional. 
A única forma de impedir o descarrilamento é a política patriótica e de 
esquerda, apostando nas capacidades de produção do nosso país e as-
segurando o seu justo desenvolvimento, ao serviço das populações.
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Ao aproximar das eleições autárquicas o Governo vai propor a re-
versão de algumas freguesias às anteriores fronteiras de 2013, que 
por imposição da Troika ( Lei n.º 11-A/2013 de 28 de Janeiro) pas-
saram de 20 para 11 no Concelho de Sintra. 
É com enorme satisfação que vejo abrir-se a oportunidade de voltar 
a ver a freguesia onde vivo e trabalho à cerca de quarenta anos e 
dirigida por pessoas que, em princípio, nela habitam e estão mais 
próximas dos problemas que afetam os seus moradores.
Seria muito mau que os Monte Abraaenses desperdiçassem esta 
oportunidade que se lhes depara para serem eles próprios a diri-
girem os seus destinos.
Julgamos oportuna nesta altura lembrar que a fusão da freguesia 
de Monte Abraão foi feita com a oposição generalizada do enorme 
número de habitantes recenseados, não recenseados, imigrantes, 
milhares de jovens que com as suas carências a todos os níveis ne-
cessitavam de maior atenção. Não houve a preocupação de aproxi-
mar a gestão destas da respectiva população. 
Porém, o modo como foi realizada deixou muito a desejar. Foi feita, 
fundamentalmente, em cortes percentuais do número de freguesias 
de cada município, não tendo sido considerado o número de habit-
antes, mas sim a área, daí resultando efeitos nocivos.
Porque falamos pelo Monte Abraão que na nossa perspectiva não 
tem tido as mesmas oportunidades que a de Massamá, onde se tem 
notado as desigualdades nas diversas áreas tais como: limpeza, 
património, cultura, espaços verdes, segurança, trânsito, ilumi-
nação, etc, etc.
As freguesias sempre foram, em Portugal, um ente de proximidade, 
com pequenas despesas financeiras, criada para resolver proble-
mas das comunidades locais e isso implicava que não fossem nem 
demasiado grandes, nem demasiado pequenas.
Assim sendo Monte Abraão preenche todos os itens para voltar a 
ser freguesia tais como na prestação de serviços à população em 
escolas, centro de saúde, serviços públicos, comércio, transportes. 
Eficácia e eficiência de gestão pública, demonstrados nos anteriores 
mandatos, representatividade e vontade política da população como 
tem sido pedida pela população, quanto à questão de população era 
uma das freguesias com maior taxa de densidade do País, além da 
muita história e identidade cultural. 
Há quem defenda, que o nome de Queluz terá origem no Monte da 
Iluminação, hoje denominado de Monte Abraão. 
Concluindo, esperamos o bom senso por parte da decisão do poder 
deliberativo da Assembleia Municipal de Sintra, Câmara Municipal e 
restantes órgãos autárquicos, para que Monte Abraão volte nova-
mente à sua anterior condição administrativa. 
Torna-se necessário mobilizar a população para lutarem pela sua 
antiga freguesia.

monte abraão a freguesia

pSd
João PAIxão

Voz aoS eleitoS

CdS-pp
luíS FERNANDES

Chegou a altura de ser obrigatório a poupança dos recursos naturais!
Muito se pode e deve fazer para poupar energia, aliás agora anda na 
moda em se falar desta matéria. E isto tudo porque o preço do pe-
tróleo disparou e também por causa do esgotamento das fontes de 
energia fóssil: petróleo, gás natural, carvão, etc.
Também poderá ser por causa das metas a alcançar e do grande problema 
das Alterações Climáticas. Talvez seja por todo este conjunto de factores? 
Depois de alguns anos em silêncio, volta-se novamente à discussão 
à opção do nuclear, por pressão de interesses económicos muito 
particulares e rasteiros. Dessa não tenho dúvida, mas o que devia ter 
feito há muitos anos atrás (quando a energia era ao preço da chu-
va), era, antes de mais nada, termos tido informação para tomarmos 
consciência da dimensão do desperdício de energia que se ia fazen-
do e ainda, em alto grau, continuamos a fazer. 
Por Exemplo:
- Sabiam que os aparelhos que são deixados em “standby” nas nossas 
casas, ou seja, que não são completamente desligados, tais como te-
levisores, computadores, carregadores de telemóveis ligados à to-
mada, HI-FI´s, leitores de DVD´s, etc., são responsáveis por cerca de 
10% do consumo residencial de energia eléctrica?... É verdade!... Eu 
também fiquei surpreendido!
Há que não ficarmos parados, se quisermos ser criativos e não se 
ficar na cauda. Para tal, basta ter ambições e um bom pedaço de fan-
tasia. Um simples exemplo do pouco ou muito que se pode fazer nes-
ta questão de poupança: Em Estocolmo, o calor humano produzido 
pelas 250 mil pessoas que passam diariamente pela Estação Central 
de Estocolmo está a ser utilizado para aquecer um edifício construí-
do nas proximidades da Estação. Aproveita-se e lança-se esse calor 
das pessoas através de um mecanismo de ventilação, associado a 
um sistema de transporte de energia térmica pela água aquecida, 
até ao interior do dito edifício... Desta forma, serão poupados nos 
custos de energia para o aquecimento, cerca de 20%.
Claro que temos que começar em nos consciencializar que já lá vai 
o tempo das “vacas gordas” em que se gastava, superfluamente, a 
torto e a direito! 
Há que poupar energia... Ou ainda têm dúvidas???

poupança de energia, 
uma prioridade de todoS
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MARIA DE FáTIMA CAMPoS
CARloS MIguEl SAlDANhA
JoSé BARANDAS SAlgADo

A recolha de resíduos sólidos urbanos continua caótica fazendo da 
nossa freguesia uma lixeira permanente a céu aberto com graves 
implicações a nível da saúde pública. Há mais de um ano que vivemos 
uma situação insustentável com o lixo a acumular-se junto dos con-
tentores e com a proliferação de pragas como baratas e ratos nas 
ruas da freguesia numa situação que é comum a todo o concelho. 
Depois de uma decisão infeliz por parte da câmara ao alterar a em-
presa que fazia a recolha com os resultados que estão à vista urgia 
encontrar soluções que normalizassem o serviço e não pusessem 
em causa a higiene pública. Ao invés assistimos a um constante des-
leixo e desculpas por parte do executivo municipal empurrando o 
problema com a barriga. Era desejável por parte da Junta de 

Voz aoS eleitoS - eSpeCial natal

Chega de lixo e pragas!
Freguesia uma postura de exigência, mas o que temos é uma 
constante passividade e uma voz que mais não é do que um eco 
das desculpas esfarrapadas da câmara.
Vivemos hoje numa freguesia suja, onde o lixo prolifera nas ruas que 
carecem também de varrimento e lavagem, infestada de pragas no-
civas à saúde, com os responsáveis políticos dos executivos a asso-
biarem para o lado e não arranjando as necessárias soluções para 
um problema que se arrasta com consequências graves na qualida-
de de vida dos residentes. 
É hora de dizer chega e não deixar impune quem tem a responsabili-
dade por esta situação.

Quando o objetivo é sempre mais e melhor para os comerciantes 
e fregueses, criam-se ferramentas assertivas que promovam a di-
vulgação e promoção dos vários serviços e produtos existentes na 
freguesia, colmatando desta forma as necessidades dos fregueses 
no que a este assunto diz respeito! Ao mesmo tempo, valorizamos a 
nossa comunidade. 
O Partido Socialista sempre fomentou a necessidade de termos 
ferramentas e iniciativas para a promoção do nosso comércio. Foi 
assim criado em 2014, um cartão que procura potenciar o negó-
cio dos comerciantes da freguesia, da mesma forma que permite 
aos fregueses utilizadores do cartão, descontos e benefícios em 
qualquer uma das lojas aderentes. É um cartão gratuito, que pode 
ser solicitado a qualquer momento na comodidade do seu lar ou do 
seu negócio, bastando para isso aceder ao site http://www.uf-mas-
samamabraao.pt ou se preferir, dirigir-se ás instalações da União de 
Freguesias. É um processo simples, intuitivo e célere. 
O sucesso desta ferramenta tem sido evidente, onde as   50 lojas 
inicialmente aderentes deram hoje lugar a mais de 220. Estes dados, 
por si só, comprovam o reconhecimento por parte dos comerciantes 
e dos cidadãos, da efetiva mais valia que o Cartão Freguês repre-
senta para a nossa comunidade.
O Cartão Freguês é o elo de ligação e o perfeito conetor  entre o 
comerciante e o freguês,  ajudando a motivar o freguês a voltar e 
promovendo o comerciante. Todos saem a ganhar!
 E você? Do que está à espera para pedir o seu? 

Cartão Freguês

pS
MARIA DE SouSA

Cdu
BANCADA DA 
ASSEMBlEIA DE FREguESIA

Fruto da luta dos trabalhadores e da iniciativa do PCP e do PEV, em 
2019 registar-se-ão novos avanços sociais: do alargamento do abono 
de família à redução do custo dos transportes públicos, do aumento 
das pensões à gratuitidade dos manuais escolares, entre outros.
Mantém-se, todavia, a política de direita no centro das opções do 
governo PS. Bastaria referir a falta de investimento em serviços pú-
blicos como a educação ou na renovação da linha de comboio de 
Sintra. Porém, o PS, em acordo com o PSD e CDS, prepara graves al-
terações na legislação laboral, legalizando a precariedade, e a trans-
ferência de responsabilidades para as autarquias (por exemplo, nas 
estradas ou na saúde), sem os fundos necessários.
Para que o país ande para a frente, em 2019 vai ser imprescindível a 
luta dos trabalhadores e das populações em torno dos seus direitos, 
pela melhoria dos serviços públicos e por maior protecção social. 
A CDU deseja as boas festas a todos e que retemperemos forças 
para um 2019 de lutas, para a concretização da justa aspiração a 
uma vida digna!



aConteCe  OUT/NOV/DEZ 2018   13 

Voz aoS eleitoS - eSpeCial natal

Aproximamo-nos de uma época em que todo o contexto da nossa 
sociedade nos empurra para um consumo, tantas vezes despro-
porcionado relativamente tanto ao nosso poder de compra, como 
ao objetivo desse mesmo consumo. Claro que todos gostamos de 
comemorar estas festas e entrar num Novo Ano, à volta de uma 
mesa bem recheada, rodeados de amigos e familiares. Gostamos 
também de dar prendas a muitos deles, especialmente às crianças. 
Pois que assim seja, mas pense duas vezes antes de mergulhar no 
turbilhão das compras. Não se esqueça de que para além de tantas 
vezes ser um desperdício, não será isso que vai aproximar mais os 
seus familiares e amigos. As relações devem ser fomentadas e ci-
mentadas através de atos de amizade e solidariedade e não tanto 
com prendas e prendinhas. Mas nas compras que tiver e quiser fazer, 
por favor tenha em conta as questões Ambientais e as questões do 
Preço Justo. Não podemos continuar a olhar para o lado relativa-
mente ao Ambiente da “nossa casa”, nem à exploração de mão-de-
obra, tantas vezes infantil, por esse mundo fora. E já agora, o que 
comprar, faça-o preferencialmente no Comércio Local.
Boas Festas e Bom Ano Novo de 2019

as Festas e o consumo Cartão Freguês versus proximidade 
ao Comércio tradicional
Nesta época natalícia já existiu uma grande proximidade entre o 
comércio tradicional e os fregueses, que com acesso ao desconto 
personalizado, onde se ouvia vezes sem conta “vamos fazer uma at-
enção, pois é cliente há muitos anos!”, contudo com o surgimento 
das grandes superfícies e o retalho chinês, foi-se perdendo esse 
hábito e essa ligação que fazia com que o Natal fosse muito mais 
intimista e acolhedor.
Hoje cada um de nós é mais um número que conta para a estatística 
das grandes superfícies, que sob o pretexto de preços baixos, nos 
induzem em produtos de duvidosa qualidade e utilidade. A generosi-
dade destas grandes superfícies vê-se aliás aquando das campanhas 
alimentares, onde a benevolência de cada um de nós é acompanhada 
pela hipocrisia dessas áreas comerciais que não se inibem das suas 
margens de lucro, nem o Estado dos seus dividendos tributários.
Por isso deve a Junta de Freguesia de Massamá e Monte Abraão 
disseminar a existência do Cartão Freguês de um modo constante, 
atractivo e “vivo”, para que todos os seus fregueses olhem como in-
teresse e motivo de atractividade o comércio tradicional existente.
Com a fraternidade que deve sobressair desta época, Desejo a 
TODOS um Santo e Feliz Natal.

be
JoSé BARRoSo DIAS

CdS-pp
luíS FERNANDES

Ao aproximar-se de mais uma quadra Natalícia o desejo de todos 
nós é que os fregueses se sintam servidos pelo comércio tradicional 
e em boa hora a Junta de Freguesia lançou o «Cartão Freguês» para 
o dinamizar.
Como em todas as iniciativas não basta lançar, é necessário o poder 
local oferecer outros contributos ao comércio tais como, acompan-
har e ouvir os seus problemas, no que repeita ao estacionamento, a 
segurança, melhorar um ou outro arruamento, pracetas, etc. con-
tribuindo assim  para o seu desenvolvimento. 
Sabemos que não é fácil, pois cada vez há mais concorrência das 
grandes e médias superfícies que presentemente se implantam den-
tro das próprias localidades, prejudicando como é óbvio, os peque-
nos empresários nos diferentes ramos de actividade. 
 A  aposta na formação seja em que área for faz parte do quotidiano 
de qualquer empresário, os tempos mudam e é necessário acom-
panhar a evolução e modernização desta actividade, em fóruns ou 
whorshop´s gratuitos tendo o poder local um papel fundamental.   
Os últimos dados económicos dizem que em cada 7 em 10 portu-
gueses compram nos centros comerciais, tendo o comércio tradi-
cional descido nas vendas.
Neste contexto e considerando a necessidade de dinamizar e divulgar o 
«Cartão Freguês» era importante a criação de feiras de Natal nos merca-
dos ou outros locais, com animação subsequente e de maior duração. 
A Bancada do Partido Social Democrata deseja a todos os habit-
antes desta freguesia um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo 2019.

Cartão FreguêS
É tempo de Natal. É tempo de Ano Novo! E com eles é tempo de 
renovar esperanças e vontades e de lutar por fazer do mundo e, 
porque não, da nossa freguesia, da nossa rua, um local melhor. Por 
isso esta é a altura de olharmos para o ano que agora finda e, com 
espírito construtivo, perceber o que temos que melhorar no ano 
que agora entra.
E é longo e árduo o caminho que temos a percorrer para fazer da 
freguesia de Massamá e Monte Abraão um local aprazível para viver 
e trabalhar. E depende de todos e de cada um formar uma consciên-
cia coletiva e individual mais solidária, mais interventiva e atuante na 
comunidade de forma a melhorar a nossa vida comum.
É com muita esperança que, enquanto vogais independentes, vos 
desejamos um Santo e Feliz Natal e que 2019 seja o ano em que todos 
vós se juntem ativamente a nós no esforço por um concelho e uma 
freguesia muito melhores.
Boas Festas!

pSd
João PAIxão

MARIA DE FáTIMA CAMPoS
CARloS MIguEl SAlDANhA
JoSé BARANDAS SAlgADo
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avenida 1º de maio - massamá
Portugal celebra o Dia do Trabalhador 

a noSSa rua

Foi nos Estados Unidos da Amé-
rica, na cidade de Chicago, que 
no 1º de maio de 1886 saíram à 
rua milhares de trabalhadores 
exigindo melhores condições de 
trabalho e a redução da jornada 
de trabalho para oito horas. Foi 
ali naquele momento, que tinha 
nascido a génese do que viria a 
ser consagrado, praticamente 
em todo o Mundo, como o Dia do 
Trabalhador. Esta manifestação 
foi fortemente reprimida pela 
polícia, que em resultado desta 
repressão e dos confrontos dos 
dias seguintes desencadeou a de-
tenção de manifestantes e a mor-
tes de polícias e manifestantes. 
Passados poucos dias, a 5 de 
maio do mesmo ano, foi organi-
zada nova manifestação, na se-
quência da qual foram presas 11 
pessoas, três das quais conde-
nadas a prisão perpétua e qua-
tro foram mesmo executados. 
A luta dos trabalhadores estava 
longe do fim. Em 1893 foi reco-
nhecida a inocência dos traba-
lhadores anteriormente detidos 
tendo sido descoberto o plano 
desencadeado pela polícia local 
para assim justificar as diversas 
cargas policiais sobre os mani-
festantes naqueles protestos. A 
20 de junho de 1889, a segunda 
Internacional Socialista reunida 

em Paris decidiu convocar anu-
almente uma manifestação com 
o objetivo de lutar pela jornada 
de oito horas de trabalho. A data 
escolhida foi o 1º de maio, como 
homenagem às lutas sindicais de 
Chicago. A 1º de maio de 1891 
uma manifestação no norte de 
França foi dispersada pela polí-
cia, resultando na morte de dez 
manifestantes. Em 23 de abril de 
1919 o senado francês ratificou 
a jornada de oito horas e pro-
clamou feriado o dia 1º de maio 
daquele ano. Em 1920 a então 
União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas adotou o 1º de maio 
como feriado nacional, e hoje 
este exemplo é seguido por mui-
tos outros países.
Em Portugal, a Lei de 23 de mar-
ço de 1891, veio a estabelecer o 
período de trabalho de oito ho-
ras para os manipuladores de 
tabacos (da responsabilidade 
do ministro Tomás Ribeiro), foi 
o primeiro marco histórico que 
importa destacar neste percur-
so. Em 7 de fevereiro de 1911, o 
Governo Provisório (ministro 
António José de Almeida) de-
cretou (novamente) o descanso 
semanal obrigatório ao domin-
go. Em 22 de janeiro de 1915, 
seria promulgada (ministro Ale-
xandre Braga) a lei que fixava as 

jornadas de trabalho diário nos 
escritórios, nos bancos, no co-
mércio e na indústria (sete horas 
nos escritórios e bancos, oito a 
dez nas fábricas e oficinas, dez 
horas para os empregados nas 
lojas). Finalmente, em 7 de maio 
de 1919, o Decreto nº 5516 (do 
ministro Augusto Dias da Silva), 
consagrou a velha aspiração da 
jornada de trabalho de 8 horas (e 
a semana das 48 horas). Porém 
os trabalhadores rurais apenas 
conquistariam este direito com 
as greves de maio de 1962, isto 
é, quase meio século depois.  Em 
28 de maio de 1926, com o início 
da ditadura sidonista, são supri-
midas as liberdades fundamen-
tais e o 1º de Maio é proibido. As 
iniciativas de comemoração são 
alvo de repressões e persegui-
ções, no entanto, no 1º de maio 
de 1962, dezenas de milhares de 
trabalhadores saem à rua, em 
Lisboa, Porto, Setúbal e em mais 
uma dezena de localidades. Os 
assalariadas rurais do Alentejo e 
do Ribatejo, entram também em 
greve e conseguem impor a jor-
nada de 8 horas de trabalho.
No entanto, só com o eclodir da 
Revolução de 25 de abril de 1974, 
foi possível voltar a celebrar o 1º 
de maio. Aliás a primeira vez que 
ocorreu esta celebração no pós 

25 de abril resultou numa mani-
festação de forte participação 
popular que trouxe para a rua, só 
em Lisboa, estima-se que cerca 
de 500.000 trabalhadores, vin-
dos de todo o pais. 
Atualmente esta data continua 
a ser celebrada de norte a sul 
de Portugal sendo uma ocasião 
para trabalhadores e estruturas 
associativas suas representati-
vas fazerem ouvir a sua voz em 
prol da melhorias das condições 
de trabalho e regalias sociais dos 
trabalhadores.
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avenida 1º de maio - massamá
Portugal celebra o Dia do Trabalhador 

A Associação dos Naturais e Amigos de Angola em Portugal (ANAAEP), 
é uma instituição privada de solidariedade social, fundada em 2013.
Esta associação, constituída maioritariamente por naturais e descen-
dentes de naturais de Angola, tem como objetivo fundamental a inter-
venção em todas as áreas de caráter social e humanitário, procurando 
dar apoio às famílias mais desfavorecidas (independentemente das 
suas origens e da natureza das suas carências). Além disso visa promo-
ver a reintegração comunitária, em especial dos imigrantes, por meio 
da realização de um trabalho promotor de uma maior equidade social, 
proteção dos cidadãos na velhice e invalidez e apoio aos refugiados.
Recentemente a Câmara Municipal de Sintra disponibilizou um es-
paço na União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão para que 
a associação possa desenvolver melhor a sua atuação no concelho 
de Sintra. A intervenção de cariz social/humanitário promovido pela 
ANAAEP é maioritariamente desenvolvida, em especial pelo presi-
dente da associação, Sr. Rui Paulo Lima, que no âmbito da parceria 
estabelecida com a autarquia sintrense desencadeia o apoio à comu-
nidade local e imigrantes da Comunidade de Países de Língua Portu-
guesa, de acordo com as diferentes respostas sociais de que dispõem.
A ANAAEP é membro efetivo da Federação das Associações Ango-
lanas em Portugal.

associação dos naturais 
e amigos de angola em portugal
Parceira na promoção da reintegração comunitária

Associação dos Naturais e Amigos de Angola em Portugal - ANAAEP
Bairro 1º de Maio, Monte Abraão - Rua Pedro de Sintra, nº 2, loja es-
querda | 2745-310 Queluz | Telefone: 92 025 30 34 | 
Email: anaaep_ass@hotmail.com

inStituição

Casa da Guiné - Associação de Solidariedade Social
Bairro 1º de Maio, Monte Abraão - Rua Pedro de Sintra, nº 10, loja direita | 2745-310 Queluz | Telefone: 96 155 11 50  
Email: casadaguine@gmail.com

A história do nascimento da Casa da Guiné teve o seu início em 
2002. No entanto depois de uma alteração estatutária viria a tornar-
se uma associação privada de solidariedade social cuja atividade co-
meçou em 2005.
Inicialmente a sua atividade foi centrada na área jurídica, no entanto 
com o evoluir das solicitações a associação acabou por se alargar a 
outras áreas tão relevantes como a cultura, a intervenção social, a 
promoção da saúde, o apoio escolar, entre muitas outras. É porém 
no seu grupo cultural “Nôdjuntamon” que as raízes guineenses mais 
se destacam, através das danças e cantos tradicionais. 
Desde 2015 que a Casa da Guiné tem o foco principal centrado na 
intervenção social, relevando-se esta absolutamente determinan-
te em situações em que os imigrantes chegam doentes a Portugal. 
Para além disso este apoio é extensível aos cidadãos guineenses que 
já residem no país, nomeadamente no apoio no combate à pobreza.
Com o lema “Ajude-nos a ajudar”, a Casa da Guiné tem ao longo de 
todos estes anos conseguido estabelecer diversas parcerias com 
entidades públicas e privadas visando o auxílio à comunidade origi-
nária da Guiné e seus descendentes que escolheram Portugal como 
país para residência.

Casa da guiné
A intervir socialmente desde 2002
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Cartão FreguêS

Adesão gratuita
Descontos imediatos em produtos e serviços

PEÇA JÁ O SEU!

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

o tareCo

Todos os artigos - Desconto 5 % a 10% 
Rua Direita de Massamá, nº 95, loja 4
Massamá
Telf: 21 962 40 95/91 430 94 14

10%
DESCoNTo ATé

FloriSta 
roSa de porCelana

Todos os arranjos a partir de 15€ - 
Desconto 10% 
Shopping Center de Massamá, loja 96, 
piso 1
Telf: 21 430 19 94

10%
DESCoNTo 

animaiS 
& Cãopanhia  
VeterinÁrioS

Todos os serviços exceto ração e tosquias 
- Desconto 10% 
Av. Agostinho Neto, nº 6 – loja A
Monte Abraão
Telf: 21 437 00 80

10%
DESCoNTo

hoSpital 
VeterinÁrio 
maSSamÁ

Serviços médicos e rações - 
Desconto 10% a 15% 
Rua Dr. Francisco Ribeiro Spínola, lote 77, 
loja 1 Massamá
Telf: 21 439 23 39

15%
DESCoNTo ATé

FloriSta 
e artigoS 
de deCoração m.h.

Todos os arranjos florais, plantas, 
artigos  de decoração – Desconto 10% 
Av. Azedo Gneco, loja 24 A Massamá
Telf: 21 439 05 35/96 417 30 13

10%
DESCoNTo

FoFa  
alimentação 
para animaiS ….e algo maiS

Compras superiores a 25€ 
(exceto promoções) - Desconto 5% 
Rua Prof. Virgílio Machado, nº 15 C
Monte Abraão 
Telf: 96 600 71 67

 5%
DESCoNTo

Jardim da 
biCharada, lda

Animais e artigos – Desconto 10% 
Rua Dr. Francisco Ribeiro Spínola, lote 77, 
loja 3 Massamá 
Telf: 21 438 29 58

10%
DESCoNTo

CaSa daS FloreS

Todos os trabalhos a partir de 20€ - 
Desconto 10% 
Largo Padre Américo, nº 11, loja 
Massamá
Telf: 96 417 43 57

10%
DESCoNTo

olimpo em Flor

Ramos, plantas, trabalhos técnicos, 
decoração até 20€. Ramos florais 
superior a 20€ - Desconto 5% a 10% 
Rua Prof. Virgílio Machado, lote 22, 
loja3 Monte Abraão 
Telf: 21 195 69 15

10%
DESCoNTo ATé

Colégio 
aS Quatro 
eStaçõeS

Novas inscrições em JI e apoio ao estudo 
– Desconto 35€ 
Av. Prof. Dr. Reinaldo Santos, nº 5 A
Massamá  
Telf: 21 437 14 45

35€
DESCoNTo

animaiS e FloreS  
pág. _17

apoio eSColar
pág. _17

beleza, CoSmétiCa e 
perFumaria pág. _19

Cultura, lazer e 
entretenimento 
pág. _21

deCoração, CaSa 
e briColage pág. _21

deSporto pág. _22

eletrodoméStiCoS, 
teleComuniCaçõeS 
e inFormÁtiCa pág. _23

liVraria, tabaCaria 
e papelaria pág. _24

moda Feminina, 
maSCulina e 
inFantil pág. _24

ouriVeSariaS, 
JoalhariaS e 
reloJoariaS pág. _26

outroS SerViçoS
pág. _26

reStauração
pág. _28

SaÚde e bem eStar
pág. _28

SupermerCadoS 
e produtoS 
alimentareS pág. _31
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Jardim 
de inFânCia 
“o Farol”

Mensalidade - Desconto 5€
Largo Padre Américo, nº 9,  r/c fte
Massamá 
Telf: 21 437 15 06/91 781 31 14

 5€
DESCoNTo

o planeta 
bebé – CreChe

Inscrição – Desconto 30%
Rua dos Bem Casados, nº 5   
Massamá 
Telf: 21 437 49 36/93 553 35 64

30%
DESCoNTo Colégio 

Quinta 
doS giraSSóiS

Inscrição - Desconto 50% 
Rua Direita de Massamá, nº 176
Massamá
Telf: 21 430 12 34

50%
DESCoNTo

plano e 
apoio eSColar

Inscrição e 1 semana grátis estudo
acompanhado - Desconto 10%
Av. Dr. Fernando Ricardo Ribeiro Leitão, 
nº 8, r/c esq Massamá
Telf: 21 439 76 37/93 141 38 58

10%
DESCoNTo

expliCo-te 
matemÁtiCa

3ª mensalidade 2018/2019 - 
Desconto 40%
Largo Padre Américo, nº 1 r/c dto 
(entrada pela Av. 25 de Abril) Massamá
Telf: 92 685 58 62

40%
DESCoNTo

Centro de 
eStudoS arCo ÍriS

Inscrição - Desconto 50% 
Praceta Fernão Lopes, nº 3, loja 
Massamá
Telf: 21 437 42 00

50%
DESCoNTo

5 exCelente 
apoio eSColar e otl

Inscrição - Desconto 50%
Rua da Milharada, lote C, loja A Massamá
Telf: 21 437 06 19/96 116 10 20

50%
DESCoNTo eSFera 

do Saber 
aCademia de eStudoS

Apoio escolar - Desconto 5% 
Rua Direita de Massamá, nº 129 
(ao lado Café Abelhinha) Massamá
Telf: 21 439 17 39/93 950 23 03

 5%
DESCoNTo

m2Study  
Centro de eStudoS

Inscrição, apoio ao estudo, 
atelier de férias - Desconto de 10% a 50% 
Rua das Camélias, nº 19 B Massamá
Telf: 91 052 01 42

50%
DESCoNTo ATé

a lupinha

Inscrição ano letivo 18/19 – 
Desconto 25% 
Av José Régio, nº 7, loja 3 Massamá 
Telf: 21 437 09 49/96 520 04 17

25%
DESCoNTo inStituto 

de lÍnguaS 
de maSSamÁ

Descontos 5% a 45% 
Rua D. Inês de Castro, nº 11B, loja
Massamá
Telf: 21 430 08 36/96 309 46 73

45%
DESCoNTo ATé

Colégio 
galÁxia branCa

Inscrição - Desconto 10%
Rua  Dom Diniz, nº 2 Monte Abraão
Telf: 21 4 37 62 73/96 868 89 99

10%
DESCoNTo

externato 
oS CoelhinhoS

Mensalidade em novas inscrições - 
Desconto 5€
Rua  Dom Diniz, nº 14 Monte Abraão
Telf: 21 430 43 67/96 853 01 64

 5€
DESCoNTo

Colégio 
o teu Jardim

Inscrição - Desconto 20%
Av. Miradouro, lote B 2 CV Rua I
Monte Abraão
Telf: 21 4 39 01 26

20%
DESCoNTo

o rezingão 
enSino inFantil, lda

Inscrição – Desconto 15%
Rua Sousa Pinto, nº 7
Monte Abraão
Telf: 21 437 30 45/96 306 26 02

15%
DESCoNTo

Cartão FreguêS
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externato 
o pinóQuio

Inscrição e mensalidade para famílias 
sem apoio financeiro – Desconto 10% a 15%
Praceta António Sérgio, nº 10 r/c
Monte Abraão
Telf: 21 437 72 93

15%
DESCoNTo ATé

aCademia 
do Saber

Inscrição, traduções e editing – 
Desconto 10% a 50% 
Praceta 1º de Maio, nº 5 A
Monte Abraão
Telf: 21 437 34 20/91 890 33 99

50%
DESCoNTo ATé Centro 

de eStudoS 
nota mÁxima

1ª mensalidade e oferta da inscrição - 
Desconto de 50%
Av. Humberto Delgado, nº 23
Monte Abraão
Telf: 21 437 24 43/96 983 20 56

50%
DESCoNTo

Cema 
Centro de 
eStudoS de monte abraão

Todos os serviços - Desconto 10% 
Av. Agostinho Neto, ºn 4, loja A
Monte Abraão
Telf: 96 472 95 78/93 057 77 92

10%
DESCoNTo

impérioS 
body art

Alguns trabalhos – Desconto 40%
Av. 1º de Maio, nº 47, loja D   
Massamá
Telf: 21 437 22 02/96 535 44 98/96 571 35 06

40%
DESCoNTo

Cabeleireiro 
SuSana lopeS

Cabeleireiro, estética e produtos – 
Desconto 5% a 10% 
Av. Américo Ferrer Lopes, nº 7, loja B
Massamá
Telf: 21 430 42 17

10%
DESCoNTo ATé

pedruS 
CabeleireiroS

Todos os serviços – Desconto 10% 
Largo D. Afonso Henriques, nº 5
Massamá
Telf: 21 438 10 20/96 356 53 80

10%
DESCoNTo

ViegaS 
Simão 
Cabeleireiro 
unipeSSoal, lda

Cabeleireiro e cosmético – Desconto 10% 
Shopping Center Massamá, loja 48
Massamá
Telf: 21 437 39 25

10%
DESCoNTo

bello Corpo Spa

Todos os serviços - Desconto 10% 
Av. 25 de Abril, lote 207, loja C Massamá
Telf: 21 439 53 05/96 044 66 06

10%
DESCoNTo

CabeleireiroS 
paula glamour

Trabalhos técnicos (madeixas, 
alisamentos, coloração) – Desconto 10%
Av. José Régio, nº 5 B Massamá 
Telf: 21 018 09 61/96 858 86 67

10%
DESCoNTo

éliuS 
Cabeleireiro

Talão final - Desconto 5% 
Praceta Francisco Martins 
(traseiras Shopping Center de Massamá)
Massamá
Telf: 21 439 56 23/96 298 50 37

 5%
DESCoNTo

São FonSeCa 
Cabeleireiro

Trabalhos técnicos, estética, manicure, 
pedicure, outros - Desconto 5% a 15% 
Av. 25 de Abril, nº 9, loja Massamá
Telf: 21 430 34 07/96 308 24 41

15%
DESCoNTo ATé

m. eSCada  
eStétiCa 
terapiaS alternatiVaS

Todos tratamentos laser e rosto - 
Desconto 5% a 10%
Rua Direita de Massamá, nº 129, loja E 4
Massamá
Telf: 21 430 15 50/91 882 01 88

10%
DESCoNTo ATé

elmaya 
Cabeleireiro 
e eStétiCa

Todos os serviços – Desconto 10% 
Largo D. Afonso Henriques, nº 13
Massamá
Telf: 96 478 89 82

10%
DESCoNTo

ForeVer 
and eVer 
CabeleireiroS

Produtos e serviços - Desconto 5% 
Rua Direita de Massamá, nº 128
Massamá
Telf: 21 439 27 21

 5%
DESCoNTo
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eSpaço V
VaneSSa barboza

Produtos e serviços (não acumulável) - 
Desconto 2,5% a 10%
Rua da Milharada, nº 27, loja A Massamá
Telf: 21 437 05 28/96 552 72 45

10%
DESCoNTo ATé

glow 
nailS & beauty

Massagem e extensão de pestanas, unhas 
e verniz de gel - Descontos 5% a 10%
Rua D. Dulce de Aragão, nº 9, loja 2
Massamá Norte
Telf: 96 847 48 81

10%
DESCoNTo ATé

ClÁudia 
Valente 
Cabeleireiro

Dependendo do serviço – 
Desconto 10 a 30% 
Av. da Liberdade, nº33, loja B
Monte Abraão
Telf: 93 944 05 95

30%
DESCoNTo ATé

reFan 
perFumaria 
e CoSmétiCa

Linha de perfumes, cosmética e velas 
aromáticas - Desconto 10% a 50% 
Shopping Center Massamá, loja 23, 
piso 1 Massamá
Telf: 21 134 69 72

50%
DESCoNTo ATé

eQuiValênza 

Produtos Equivalênza e serviços 
de cosmética - Desconto 5%
Rua Dr. Francisco Ribeiro Spínola, 
lote 75, loja 2 Massamá
Telf: 21 430 05 43

 5%
DESCoNTo

r. C. 
Cabeleireiro/
eStétiCa

Trabalhos técnicos - Desconto de 10%
Rua dos Bem Casados, loja 5 Massamá
Telf: 21 439 65 59 

10%
DESCoNTo

ponto belo 
CoSmétiCa

Produtos cabelo, cremes, tratamento 
e acessórios – Desconto 5%
Shopping Center Massamá, loja 78, piso 1 
Massamá
Telf: 21 437 11 26

 5%
DESCoNTo

Cabeleireiro lena

Corte e unhas, sobrancelhas e buço – 
Desconto 5% 
Praceta Francisco Martins, nº 32, loja 11 
(traseiras Shopping Center de Massamá)
Massamá
Telf: 92 404 41 95

 5%
DESCoNTo

inFinity 
beauty 
Studio by Filipa

Talão final – Desconto 10% 
Rua Almada Negreiros, nº 6, loja C
Massamá
Telf: 96 288 95 97

10%
DESCoNTo

FÁtima 
Cabeleireiro

Corte (homem e senhora), 
madeixas e brushing - Desconto 5% 
Av. da Liberdade, lote 148 Monte Abraão
Telf: 21 439 01 09

 5%
DESCoNTo

124 
luxuriouS 
nailS & laSheS

Sobre a tabela em vigor - Desconto 10%
Idosos +75 anos corte de unhas, mãos e 
pés - gratuito
Centro Comercial Japão, Largo Bombeiros 
Voluntários, loja 124, cave Massamá
Telf: 96 699 93 07

10%
DESCoNTo

ydentiK maSSamÁ

Talão final - Desconto de 5%
Praceta Padre Cruz, nº 12 Massamá 
Telf: 21 595 58 42

 5%
DESCoNTo

Va 
Cabeleireiro

Talão final – Desconto 15%
Rua Dr. António Garcia Vasconcelos, lote 
24, loja A Massamá
Telefone: 92 444 11 35/91 268 46 38

15%
DESCoNTo

brazilian 
hair & nailS

Todos os serviços – Desconto 10% 
Av. Capitão António Gomes Rocha, nº 18, 
loja N Monte Abraão
Telf: 21 437 29 20

10%
DESCoNTo

nuanCeS 
mÁgiCaS

Cabeleireiro e limpezas de pele - 
Desconto 5% a 10%
Av. da Liberdade, nº 61 B Monte Abraão
Telf: 21 595 99 07/914 396 186

10%
DESCoNTo ATé
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Sweet Spa

Desconto até 50%
Av. Soldado Joaquim Luís, nº 15
Monte Abraão 
Telf: 21 430 56 99/91 220 67 87

50%
DESCoNTo ATé

pedruS ii 
CabeleireiroS

Todos os serviços - Desconto 10%                                                 
Av. General Humberto Delgado, nº 3, 
loja C Monte Abraão
Telf: 21 437 70 26

10%
DESCoNTo

eSpaço r`izaS

Alguns serviços - Desconto 20%
Av. 25 de Abril, nº 29 A Massamá
Telf: 91 079 34 36

20%
DESCoNTo

Salão 
moutinho 
CabeleireiroS

Cabeleireiro e cosmética - Desconto 10%
Rua Prof. Virgílio Machado, nº 11
Monte Abraão
Telf: 21 437 39 25/96 278 48 64

10%
DESCoNTo

ailine CabeleireiroS

Às 3ªs e 5ªs trabalhos técnicos 
de cabeleireiro (exceto promoções) - 
Desconto 5%
Rua Jaime Cortesão, nº 10 
(antigo lote 101, loja A) Monte Abraão
Telf: 21 437 02 30/92 547 18 26/92 516 95 21

 5%
DESCoNTo

Cabeleireiro 
tereSa pinto

Cabelos e produtos - Desconto 10%
Av. Luís de Camões, nº 17 Monte Abraão
Telf: 21 437 10 43/96 783 98 40

10%
DESCoNTo

dora CabeleireiroS

Produtos e trabalhos técnicos – 
Desconto 10%
Rua Jaime Cortesão, lote 98, loja A
Monte Abraão
Telf: 21 430 13 57/93 618 33 69

10%
DESCoNTo

eStetÍS 
Cabeleireiro

Manicure, cabeleireiro e depilação 
definitiva - Desconto 15% a 30% 
Av. General Humberto Delgado, lote 7, 
loja 4 Monte Abraão
Telf: 21 191 98 72/96 029 67 47

30%
DESCoNTo ATé

barbearia abraão

Todos os serviços - Desconto 5%
Rua Prof. Virgílio Machado, nº 25 A 
Monte Abraão
Telf: 96 426 94 14/96 277 50 29

 5%
DESCoNTo

olin FaShion 
CabeleireiroS

Cabelos e produtos - Desconto 10% 
Rua Prof. Virgílio Machado, nº 19 B
Monte Abraão
Telefone: 21 430 42 52 

10%
DESCoNTo

Cabeleireiro anita

Todos os serviços (exceto promoções 
e produtos) - Desconto 5% 
Rua Pires Antunes, nº 9, loja D
Monte Abraão
Telf: 21 430 45 04

 5%
DESCoNTo

Cabeleireiro bela

Pequenas depilações, pedicure 
e coloração - Desconto 5% a 10
Rua Dr. José Fernandes, nº 4 D
Monte Abraão
Telf: 96 488 21 02/91 477 63 74

10%
DESCoNTo ATé

barberShop 
FederaleS

Barbearia, depilação a laser, 
pestanas e rosto – Desconto 10%
Rua Alda Nogueira, nº 12 Monte Abraão
Telf: 91 661 48 22

10%
DESCoNTo

eSpaço teatroeSFera

Produções Teatroesfera – Desconto 67% 
Rua Cidade Desportiva Monte Abraão
Telf: 21 430 34 04 

67%
DESCoNTo

poStigo interioreS

Compras superiores a 20€ - 
Desconto 10%
Shopping Center de Massamá, 
loja 92, piso 1 Massamá
Telf: 21 439 13 81

10%
DESCoNTo
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atelier 
no antigo Sapateiro

Valor final - Desconto 10% 
Shopping Center de Massamá, loja 27, 
piso 0 Massamá
Telf: 91 242 51 84

10%
DESCoNTo

lÍrio Verde

Decoração, móveis e projetos – 
Desconto 5% a 10%
Rua da Milharada, nº 28, Loja 
Massamá
Telf: 21 430 21 94/96 739 69 14

10%
DESCoNTo ATé

galeriaS barata

Decoração e entregas grátis para 
Lx e arredores – Desconto 5%
Av. 25 de Abril, lote 80 Massamá
Telf: 21 430 10 70/96 274 00 138

 5%
DESCoNTo

l4l iluminação

Iluminação LED – Desconto 10%
Rua Direita de Massamá, nº 97 B, 
loja esq Massamá
Telf. 21 598 31 23/91 678 79 77

10%
DESCoNTo bernardino, 

materiaiS de 
ConStrução e SanitÁrioS

Todos os artigos - Desconto 20% 
Rua da Milharada, nº 15 B Massamá
Telf: 21 825 92 03/93 570 10 40

20%
DESCoNTo

FlorênCio 
auguSto ChagaS, S.a

Algumas máquinas e ferramentas – 
Desconto 40%
Rua da Milharada, nº 13, loja 2 e 3 
Massamá
Telf: 21 437 09 98

40%
DESCoNTo

FioS de alFazema

Coleção Mirabelle e restantes produtos 
(exceto jornais e revistas) - Desconto 5% 
a 10%
Av. 25 de Abril, lote 211, loja esq Massamá
Telf: 21 603 55 66

10%
DESCoNTo

iSto Faz-Se

Todos os produtos (exceto pastas 
e formação) - Desconto 5%
Av. Américo Ferrer Lopes, nº 17 Massamá
Telf: 21 439 67 75

 5%
DESCoNTo

JulideCor

Têxteis e decoração acima de 25€ - 
Desconto 5%
Shopping Center de Massamá, loja 19
Massamá 
Telf: 21 437 13 66

 5%
DESCoNTo

tereSa FriaS

Flores, utilitários, bijuteria, arranjos florais, 
colchas e outros - Desconto 5% a 25%
Av. 25 de Abril, Centro Comercial 
de Massamá (Japão) Massamá
Telf: 96 411 61 86

25%
DESCoNTo ATé

analuarteS

Todos os artigos - Desconto 10% 
Rua Vitorino Nemésio, nº 2, 3º D
Casal Gouveia Massamá
Telf: 96 454 61 12

10%
DESCoNTo maria 

João roCha 
FerragenS e FerramentaS

Todos os artigos - Desconto 10% 
Rua Teresa Henriques de Lencastre, 
nº 6 A Monte Abraão
Telf: 21 437 30 85/96 803 07 61

10%
DESCoNTo

perFeCtlight, lda.

Consoante os produtos – 
Desconto 10% a 25% 
Praceta 1º Maio, nº 6 A Monte Abraão
Telf: 21 438 76 00

25%
DESCoNTo ATé

o monte
arteS deCoratiVaS

Todos os artigos (exceto revistas 
e formação) – Desconto 5%
Rua Prof. Virgílio Machado, nº 19 A 
Monte Abraão
Telf: 21 430 13 14

 5%
DESCoNTo

real Sport Clube

Jóia de inscrição – Desconto 100%
Rua Firmina Celestino Cardoso, nº 10
Massamá
Telf: 21 437 51 26 

100%
DESCoNTo
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eStÚdio 
ÁlVaro anJoS 
exerCÍCio e SaÚde

Consultas de psicologia – Desconto 15% 
Rua Dr. Francisco Ribeiro Spínola, nº7, 
loja 1 Massamá
Telf: 21 134 78 62/96 454 93 19/93 461 60 70

15%
DESCoNTo

Fit & Company – maSSamÁ

Tratamento, mensalidade (sobre o preço 
de tabela), inscrição - Desconto 10% a 50% 
Rua Mário Pinto, nº 33 D Massamá
Telf: 21 437 08 65/96 495 36 37

50%
DESCoNTo ATé

CroSSFit lx-ginÁSio

Mensalidade casal e oferta da taxa 
de inscrição – Desconto 10%
Rua Sebastião e Silva, nº 3-3A e 5, 
pavilhão B Massamá
Telf: 96 635 39 83/91 463 71 64

10%
DESCoNTo

FitneSS hut maSSamÁ

Inscrição One-off - Desconto 30€
Rua das Indústrias, nº3 Massamá
Telf: 91 474 73 37/91 927 80 88

30€
DESCoNTo ginÁSio 

Spartan 
elite Fit Club

Oferta inscrição, 
cardio e musculação - Desconto 5 a 15% 
Av. Dr. Fernando Ricardo Ribeiro Leitão, 
nº 31, loja B e C Massamá
Telf: 21 580 12 37

15%
DESCoNTo ATé

leVe 
FitneSS Club

Inscrição, consultas de nutrição - 
Desconto 50%
Praceta Henrique Pousão, nº 8, 
loja dta Monte Abraão
Telf: 21 191 96 50/91 567 40 69

50%
DESCoNTo

ginÁSio 
grande mundo

Oferta da inscrição, suplementos 
alimentares - Desconto 10% 
Praceta Simões de Almeida Júnior, nº 7, 
cave B Monte Abraão
Telf: 21 4 39 64 10

10%
DESCoNTo

Centro 
ShotoKai de Queluz

Novo associado oferta 3 meses 
quotização. Inscrição e jóia – Desconto 20%
Av. D. António Correia de Sá, nº 13
Monte Abraão
Telf: 21 439 73 22

20%
DESCoNTo

red tide, 
inFormÁtiCa

Material elétrico, ratos, teclados, 
tinteiros e toners - Desconto 5% a 10%
Shopping Center de Massamá, loja 72, 
piso 1 Massamá
Telf: 21 096 71 02

10%
DESCoNTo ATé

prinK maSSamÁ

Produtos Prink - Desconto 4%
Rua da Milharada, nº 52 B Massamá
Telf: 21 403 16 15

 4%
DESCoNTo

Chip & inK

Tinteiros e toners genéricos - 
Desconto 10%
Rua dos Jasmins, nº 16, loja D Massamá
Telf:  21 198 29 39/92 906 41 38

10%
DESCoNTo

iSolutionS.pt

Todos os serviços – Desconto 10%
Rua António Feijó, nº 14 B Massamá
Telf: 93 480 37 54 

10%
DESCoNTo

adão 
eleCtrodoméStiCoS

Eletrodomésticos de livre instalação e de 
encastre, eletrónica de consumo, esquen-
tadores, termoacumuladores, colchões 
e pequenos domésticos - Desconto 5% 
Av. 25 de Abril, nº 96 Massamá
Telf: 21 439 42 45

 5%
DESCoNTo

tV oCidental

Todos os produtos, 
exceto informáticos - Desconto 10%
Av. D. António Correia de Sá, nº 25, 1º 
Monte Abraão
Telf: 21 437 84 53/96 952 13 83

10%
DESCoNTo

CaSa Vigorelli

Todos os artigos (exceto gás, café 
e promoções - Desconto 5%
Av. D. António Correia de Sá, nº 8 A
Monte Abraão
Telf: 21 437 32 23

 5%
DESCoNTo
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pereira leal 
eleCtrodoméStiCoS, lda

Linha branca, linha castanha, pequenos 
eletrodomésticos - Desconto 5% 
Rua Direita de Massamá, nº 4 
(junto estação CP) Monte Abraão
Telf: 21 437 87 69

 5%
DESCoNTo FindJota  

laboratório 
de inFormÁtiCa

Serviços de manutenção – Desconto 10%
Av. da Liberdade, nº 47, loja Monte Abraão
Telf: 96 208 97 53

10%
DESCoNTo

pC repair 

Mão de obra - Desconto 10%
Av. Agostinho Neto, nº 8 A, loja
Monte Abraão
Telf: 96 288 95 13

10%
DESCoNTo

papelaria linda

Material escolar e brinquedos – 
Desconto 10% 
Av. Américo Ferrer Lopes, nº 9, 
loja C Massamá
Telf: 21 437 68 99/92 019 07 16

10%
DESCoNTo

papelaria ana & iSa 

Todos os artigos (exceto livros escolares, 
jornais e revistas, tabaco e jogo) - 
Desconto 10%
Rua dos Jasmins, nº 26 A Massamá
Telf: 21 437 79 39/96 572 19 45

10%
DESCoNTo

papelaria marQueS

Todos os artigos (exceto jornais 
e revistas, tabaco e jogo) - Desconto 10%
Av. Azedo Gneco, nº 24 E Massamá
Telf: 21 407 30 15

10%
DESCoNTo

Fortuna papelaria

Determinados produtos - 
Desconto desde 2%
Rua Dona Isabel de Aragão, nº 56
Massamá Norte
Telf: 21 439 75 56/96 268 91 92

20%
DESCoNTo DESDE liVraria 

e papelaria 
CardoSo & mirandaS, lda

Todos os artigos em stock (exceto valores 
selados, publicações periódicas, 
manuais escolares e jogos sociais) - 
Desconto de 10%
Av. Luís de Camões, nº 10 A Monte Abraão
Telf: 21 437 49 41

10%
DESCoNTo

a eStrela 
papelaria, lda

Artigos de papelaria e escritório. 
Brindes e brinquedos - Desconto 5% a 10%
Av. Joaquim Luís, nº 32 A
Monte Abraão
Telf: 92 599 01 13

10%
DESCoNTo ATé

liVraria 
papelaria 
FoSChini, lda

Material de escritório, material escolar 
e brindes – Desconto 10%
Praceta 1º de Maio, nº 1 A Monte Abraão
Telf: 21 430 71 17

10%
DESCoNTo

papelaria Sabi

Artigos papelaria, escritório, brinquedos, 
artigos escolares e livros não escolares - 
Desconto de 10%
Rua Ruy Gameiro, nº 29 Monte Abraão
Telf: 21 437 84 36/96 308 14 31

10%
DESCoNTo

papelaria 
tabaCaria o monte

Artigos papelaria e brindes 
(exceto revistas, jornais, tabaco e jogo) - 
Desconto de 10%
Rua Prof. Virgílio Machado, nº 17 B 
Monte Abraão
Telf: 21 437 48 95

10%
DESCoNTo

botão de papel

Material escolar (exceto promoções) - 
Desconto 5%
Rua Jaime Cortesão, lote 100, loja B
Monte Abraão
Telf: 21 430 56 13

 5%
DESCoNTo

tribo da peQuenada

Valor final – Desconto 10% 
Shopping Center Massamá, loja 34
Massamá 
Telf: 21 439 17 99

10%
DESCoNTo

boCheCha o alFaiate

Todos os artigos - Desconto 10%
Shopping Center Massamá, loja 38
Massamá
Telf: 21 439 48 49

10%
DESCoNTo
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daniela lingerie

Todos os artigos (exceto meias e collants) – 
Desconto 10% 
Shopping Center de Massamá, loja 27
Massamá 
Telf:  91 289 46 82

10%
DESCoNTo

nani FaShion braSil

Todos os artigos – Desconto 10% 
Shopping Center de Massamá, loja 31, 
piso 0 Massamá
Telf: 96 319 75 20

10%
DESCoNTo

palmo 
CreSCente 
ComérCio de 
VeStuÁrio inFantil, lda

Todos os artigos de vestuário 
e calçado – Desconto 10% 
Shopping Center de Massamá, loja 31, 
piso 0 Massamá 
Telf: 96 963 57 93/96 794 46 33

10%
DESCoNTo

império do bébé

Todos os artigos (exceto promoções 
e épocas de saldos) – Desconto 10% 
Shopping Center de Massamá, loja 8, 
piso 0 Massamá
Telf: 21 437 04 58

10%
DESCoNTo

retroSaria

Compras iguais ou superiores a 5€ - 
Desconto 10% 
Rua Direita de Massamá, nº 129, loja I
Massamá 
Telf: 21 439 35 48 

10%
DESCoNTo

aKtual

Cintos e gravatas - Desconto 5% a 10% 
Av. Américo Ferrer Lopes, nº 9 A
Massamá 
Telf: 21 430 06 68

10%
DESCoNTo ATé

retroSaria portugueSa

Compras superiores a 25€ - Desconto 5%
Praceta Francisco Martins, 10 (antigo lote 
228) Traseiras  Shopping Center Massamá
Massamá 
Telf: 21 191 97 52

 5%
DESCoNTo

tralhaS da lena

Artigos de decoração, moda 
e acessórios – Desconto 10% 
Rua da Milharada, nº 26, loja D Massamá   
Telf: 91 495 67 69

10%
DESCoNTo

naranJa
Feel beautiFul

Todos os artigos (exceto promoções) – 
Desconto 10% 
Rua Direita Massamá, nº 134, loja 
Massamá 
Telf: 21 439 79 49/93 774 40 61

10%
DESCoNTo

boutiQue 
tereSa braga

Todos os artigos (exceto saldos 
e promoções) – Desconto 10% 
Rua dos Bem Casados, lote 6, 
loja A Massamá
Telefone: 21 437 92 41/91 973 05 33

10%
DESCoNTo CriançaS 

Com mimo 
retroSaria xuxa

Artigos de bébé personalizados - 
Desconto 10% 
Rua das Rosas, nº 4, loja 4 AMassamá 
Telf: 21 439 31 49

10%
DESCoNTo

naS nuVenS

Vestuário e decoração 
(exceto promoções) – Desconto 10% 
Rua Direita de Massamá, nº 96, 
loja esq Massamá 
21 439 50 83/96 617 13 27

10%
DESCoNTo

o Cantinho da anita

Todos os artigos (exceto promoções) - 
Desconto 5%
Galeria Comercial Encosta do Sol
Rua Tomás de Anunciação, nº 3 A e 3 B, 
loja 2 Massamá    
Telf: 21 437 13 93/91 709 49 37

 5%
DESCoNTo

eSCapeShoeS

Valor final - Desconto 10%
Rua Natália Correia, nº 10 Massamá
Telf: 21 241 76 47

10%
DESCoNTo

burgueSinha

Valor final - Desconto 10% 
Rua D. Inês de Castro, nº 20 B
Massamá Norte
Telf: 91 827 82 74/91 410 85 01

10%
DESCoNTo
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roupa perFeita

Roupa por medida e arranjos de casacos – 
Desconto 5% 
Rua Prof. Virgílio Machado, nº 22-24, 
loja 5 Monte Abraão
Telf: 96 545 21 76

 5%
DESCoNTo

tentaçõeS

Vestuário e calçado - Desconto 5% 
Rua Jaime Cortesão, lote 98, loja B
Monte Abraão
Telf: 21 439 22 62/96 195 55 12

 5%
DESCoNTo

geomoda

Todos os artigos (exceto promoções 
e épocas de saldos) - Desconto 10%
Rua Prof. Virgílio Machado, nº 21 C 
Monte Abraão
Telf: 96 989 67 11

10%
DESCoNTo

global hJC uniFormeS

Artigos em stock - Desconto 3%
Av. D. António Correia de Sá, nº 3 A
Monte Abraão  
Telf: 21 437 15 42

 3%
DESCoNTo linei

pronto VeStir, 
Sapataria e ConFeção

Valor final  (exceto promoções 
e arranjos de costura) - Desconto 10% 
Av. Agostinho Neto, nº 2, loja Monte Abraão  
Telf: 21 439 07 44

10%
DESCoNTo

Joalharia 
d. pedro iii

Relógios, prata e ouro – 
Desconto 5% a 10%
Shopping Center de Massamá, loja 47, 
piso 1 Massamá
Telf: 21 439 22 27

10%
DESCoNTo ATé

toQue d’ouro 

Relógios, prata e ouro – Desconto 10%
Shopping Center de Massamá, loja 55-56, 
piso 1 Massamá
Telf: 96 712 45 98

10%
DESCoNTo

beSt inComing

Oferta despesas reserva, desconto pacote 
voo+hotel (sem taxas), desconto de 100€ 
na 2ª reserva desde que superior a 1000€ - 
Desconto 5% 
Rua da Milharada, nº 34, Massamá
Telf: 21 430 75 30

 5%
DESCoNTo

a barrela
laVandaria

Valor final (exceto carpetes, tapetes, 
tingimentos e promoções em vigor) - 
Desconto 10%
Rua das Madressilvas, nº 6A Massamá
Telf: 21 437 34 79

10%
DESCoNTo

gViagenS

Todos os serviços (exceto cruzeiros) - 
Desconto 7% 
Centro Comercial Japão
Largo Bombeiros Voluntários, 
loja 113, cave Massamá
Telf: 21 244 63 44/93 414 61 65

 7%
DESCoNTo

Queluztur 
agênCia de ViagenS

Oferta despesas reservas. Excursões 
e transfers - Desconto 1% a 5% 
Rua Direita de Massamá, nº 100 A 
Massamá
Telf: 21 430 08 59/96 860 81 95

 5%
DESCoNTo ATé

5 à SeC
laVandaria

Valor final – Desconto 10% 
Shopping Center de Massamá, 
loja 14 Massamá
Telf: 21 439 06 78/91 723 62 75

10%
DESCoNTo

laVandaria
SelF-SerViCe 
bem me Quer

Lavagens máquinas 10, 12 e 22 kgs 
e secagem - Desconto 5% a 10%
Rua Jaime Cortesão, lote 99, loja A
Monte Abraão
Telf: 91 645 49 09/21 438 03 50

10%
DESCoNTo ATé

laVandariaS patoS

Todos os serviços - Desconto 10%
Av. Luís de Camões, nº 2 Monte Abraão
Telf: 21 437 09 85

10%
DESCoNTo

paSSe bem 

Engomadoria, Lavagem e Arranjos 
de Costura
Com entrega ao balcão ou com recolha 
e entrega - Desconto 5% a 10%
Av. 1º de Maio, nº 5, loja esq. Massamá
Telf: 21 437 18 45/92 527 72 76/96 678 19 60

10%
DESCoNTo ATé
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loJa 
ChineSa Jimmy lu

Todos os artigos - Desconto de 5%
Praceta Simões de Almeida Júnior, nº 11                            
Monte Abraão
Telf: 96 225 51 51

 5%
DESCoNToJoaFilConta

geStão 
e Contabilidade, lda

Serviços de contabilidade 
e IRS – Desconto 10%
Rua Ribeiro Sanches, lote 124, 
loja esq. Monte Abraão
Telf: 21 438 82 83/91 976 53 09

10%
DESCoNTo

panorâmiCa 
geral - pg SeguroS

Consoante os seguros pretendidos - 
Desconto até 40%
Rua Jaime Cortesão, nº 101 B
Monte Abraão
Telf: 21 820 74 20

40%
DESCoNTo ATé

eStÚdioS JÚlio pedro

Todos os artigos fotográficos – 
Desconto 10%
Praceta 1ª de Maio, nº 7 Monte Abraão
Telf: 21 437 85 01

10%
DESCoNTo

J. monteiro & FilhoS, lda

Todos os produtos (registadoras, 
POS, balanças, etc) - Desconto 10%
Praceta Humberto Delgado, nº 1 A, 
loja
Monte Abraão
Telf: 21 437 35 16/96 989 12 12/96 575 56 01

10%
DESCoNTo

360º 
eStétiCa 
automóVel

Lavagem completa, lavagem estofos, 
limpeza e hidratação e polimentos (não 
acumuláveis com promoções em vigor) - 
Desconto 10% a 20%
Rua da Tascoa, nº 16, Armazém 11
Complexo CREL Belavista Massamá   
Telf: 91 618 03 60

20%
DESCoNTo ATé

garage 249
laVagem automóVel

Alguns dos serviços prestados - 
Desconto 20%
Largo Padre Américo nº 1 Massamá
Telf: 92 601 27 22

20%
DESCoNTo

magueiJo adVogadoS

Consultas Jurídicas e outros – 
Desconto 10%
Largo dos Bombeiros Voluntários, 
nº 11, loja 123 Massamá
Telf: 91 464 75 18

10%
DESCoNTo

remax happy

Oferta valor certificado energético 
na venda. Arrendamento desconto 
na comissão – Desconto 5%
Rua D. Joana, nº 5 A Massamá
Telf: 21 136 31 18

 5%
DESCoNTo

Criagente 
atiVidadeS 
deSenVolVimento 
eduCaCional, SoCial 
e Cultural
A acordar consoante o serviço - 
Desconto até 5%
Rua Garcia de Resende, 13A
Monte Abraão
Telf: 93 480 69 90/5/8

 5%
DESCoNTo ATé

CoSturar 
d. Julieta rita

Gastos superiores a 10€ - Desconto 10%
Av. da Liberdade, lote 53 A Monte Abraão
Telf: 96 947 50 38

10%
DESCoNTo

eSphera 360 
SerViçoS de 
limpeza e 
engomadoria no domiCilio 

A acordar consoante o serviço - 
Desconto de 2% a 50%
Praceta João de Deus, lote 214, 
garagem 4 Massamá
Telf: 21 437 18 51

50%
DESCoNTo ATé

FunerÁria 
de maSSamÁ, lda

Funerais, Transladações, Exumações 
e Cremações – Desconto 10%
Rua Miguel Torga, nº 6 Massamá
Telf: 21 439 62 46

10%
DESCoNTo

Cartão FreguêS

eSCola 
de Condução 
inFante de Queluz

Oferta livro código e atestado médico 
Praceta Henrique Pousão, nº5, loja B
Monte Abraão
Telf: 21 438 14 12/96 691 62 69

oFERTA 
DE lIvRo DE 
CóDIgo E 
ouTRoS

eSCola 
Condução 
inFante de SagreS

Oferta de livro de código e pen de testes 
Rua da Milharada, nº 17, loja A Massamá
Telf: 21 437 72 85/96 741 06 37

oFERTA 
DE lIvRo DE 
CóDIgo E 
ouTRoS
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SeguratiVa
SoluçõeS de Segurança

Deteção incêndio, intrusão, 
videovigilância, controlo de acessos 
e outros – Desconto 20%
Avenida Afonso Costa, nº 50, lote A
Monte Abraão
Telf: 21 435 17 56/96 670 25 29

20%
DESCoNTo

o eSCritório do Cidadão 

Conforme os serviços pretendidos - 
Desconto 10% a 30%
Largo 25 de Abril, nº 55 cave - sala 2
Centro Empresarial de Monte Abraão
Monte Abraão 
Telf: 91 647 15 20/96 125 80 60/96 990 39 33

30%
DESCoNTo ATé reStaurante

 JaponêS 
Sendai SuShi

Oferta 1 caixa de hosomakis numa 
compra superior a 10€ 
Rua Tomás da Anunciação, nº 3 A
Galeria Comercial Encosta do Sol, loja 7
Massamá
Telf: 93 596 12 14

palÁCio doS SaboreS

Bolos de aniversário e festivos – 
Desconto 5% a 10%
Av Fernando Ricardo Ribeiro Leitão, 
nº 17, loja A Massamá
Telf: 92 427 60 44

10%
DESCoNTo ATé

boutiQue daS gomaS

Compra 1€ de gomas oferta 
de 2 pastilhas 
Rua das Camélias, nº 2, loja
Massamá
Telf: 96 787 77 47

reStaurante  
o pouSadoiro
SaboreS ibériCoS

Valor final da refeição - Desconto 5%
Rua Mário Pinto, nº 29, loja J Massamá
Telf: 21 437 20 42

 5%
DESCoNTo

pai doS doCeS

Desconto até 10% 
Av. Heróis da Liberdade, nº 13 A
Massamá
Telf: 21 155 13 04

10%
DESCoNTo ATé

reStaurante 
o CaValo braVo

Promoção de café + bolo 1,50€ - 
Desconto
Rua Direita de Massamá, nº 100, 
loja esq Massamá
Telf: 21 437 64 78

probiFanaS

Na escolha do prato do dia, 
oferta do café
Rua D. Joana, nº 9 C Massamá
Telf: 96 658 17 12

arCa daS FeStaS
Todos os serviços ou produtos – 
Desconto 10%
Loja on-line de artigos de festa 
e organização de eventos
Massamá
Telf: 93 838 40 31

10%
DESCoNTo

FeStaS guloSaS
Loja online cake design e organização 
de eventos. Todos os serviços ou produ-
tos acima de 50€ - Desconto 5%
Entrega gratuita em toda a freguesia.  
Massamá
Telf: 91 416 81 30

 5%
DESCoNTo

emCanto da SoFia

Serviço de take way + 10€ -  
Desconto 5%
Rua Manuel Tito de Morais, nº 2 Massamá
Telf: 21 245 04 05

 5%
DESCoNTo

gomaS da martuSia

Compra de 10 gomas, oferta de + 1 
Loja on-line de Gomas
Massamá
Telf: 91 620 73 12

batata doCe 
hamburgueria

Compras superiores a 5€, inclusive 
no takeaway - Desconto de 5% 
Rua da Milharada, n.º 15 Massamá
Telf: 21 437 58 93

 5%
DESCoNTo FemédiCa

Formação 
e emergênCia médiCa

Cursos de formação em emergência 
médica e artigos e/ou serviços online – 
Desconto 5%
Av. Aquilino Ribeiro, nº 8A Massamá 
Telf: 21 197 57 23/91 219 04 31

 5%
DESCoNTo

Cartão FreguêS

oFERTA 1
CAIxA DE 
hoSoMAkIS

2 PASTIlhAS

1 goMA

1 CAFé CAFé
+ Bolo



aConteCe  OUT/NOV/DEZ 2018   29 

l.o.
ConForto e 
Qualidade de Vida, 
geriatria e ortopedia

Deslocações grátis. 
Consoante os artigos - Desconto 10 a 15%
Shopping Center de Massamá, loja 22, 
piso 0 Massamá
Telf: 21 602 94 71/96 030 99 38

15%
DESCoNTo ATé

Felizmente
atiVidadeS de bem eStar

Yoga, taichi, meditação, psicoterapia 
e acupuntura emocional – Desconto 5% 
a 10% 
Av. Azedo Gneco, nº 17 r/c
Telf: 96 465 60 31/93 288 29 56

10%
DESCoNTo ATé

ConSultório 
pSiCologia e pSiCanÁliSe

Consultas – Desconto 10% 
Rotunda Drª. Laura Aires, nº 1 
escritório 6 Massamá
Telf: 96 402 99 17

10%
DESCoNTo

naturaliS
produtoS naturaiS

Produtos naturais e cosmética
Desconto 5%
Rotunda Drª Laura Aires, nº 4, loja A
Telf: 21 439 00 90

 5%
DESCoNTo

ClÍniCa de maSSamÁ, lda

Consultas e tratamentos - 
Desconto 10% a 15%
Av. 25 de Abril, nº 61, 1º frt. Massamá
Telf: 21 437 70 51/96 340 60 00

15%
DESCoNTo ATé roSiClÍniCa

Centro médiCo 
e enFermagem

Consoante as especialidades – 
Desconto 10% a 30%
Av. Dr. Fernando Ricardo Ribeiro Leitão, 
lote 125, loja C Massamá
Telf: 21 438 92 53

30%
DESCoNTo ATé

oK SaÚde, lda

Consoante as especialidades – 
Desconto 5% a 10% 
Rua Dr. Francisco Salgado Zenha, 
lote 74  Loja 3 Massamá
Telf: 21 430 27 15/96 037 91 64 

10%
DESCoNTo ATé ConSultório 

de oSteopatia 
dr. rui roSÁrio

Consultas de Osteopatia - Desconto 25% 
Rua Dr. Francisco Salgado Zenha, lote 74, 
loja 3 Massamá
Telf: 91 829 95 68

25%
DESCoNTo

Centro de 
enFermagem 
e mediCina 
preVentiVa amÍlCar alVeS

Enfermagem - Desconto de 10%
Rua Natália Correia, nº 7A Massamá
Telf: 21 437 74 61/91 757 25 54

10%
DESCoNTo

ClÍniCa FiSioCuba

1ª consulta e tratamentos coluna 
vertebral TRISTON DTS – Desconto 10%
Rua da Milharada, nº 13, loja 1 Massamá
Telf: 96 445 77 63

10%
DESCoNTo

ClÍniCa 
dr. pinheiro Correia

Tratamentos de medicina dentária - 
Desconto 15%
Rua da Milharada, nº 21 Loja B Massamá
Telf: 21 437 25 63/93 726 62 13

15%
DESCoNTo

ClÍniCa médiCa 
dentÁria Jadente

Tratamentos dentários – Desconto 10%
Rua de Goa, nº36, atelier dto. Massamá
Telf: 21 439 56 70/91 968 11 54 
(a partir das 15h)

10%
DESCoNTo

ClÍniCa 
médiCa maSSamÁ norte

Consultas médicas - Desconto 10%
Rua D. Inês Castro, loja 10 A Massamá
Telf: 93 741 49 43/21 439 55 58

10%
DESCoNTo

próteSeS 
dentÁriaS - iSabel SilVa

Consoante os serviços – 
Desconto 10% a 30%
Rua São Francisco Xavier, nº 7, 
cave dta Massamá
Telf: 21 013 61 75/96 768 56 11

30%
DESCoNTo ATé

iamed 
inStituto 
aVançado 
mediCina dentÁria

Consoante os trabalhos – 
Desconto 5% a 30%
Largo D. Afonso Henriques, nº 3, 1º B
Massamá
Telf: 21 439 72 73

30%
DESCoNTo ATé
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ConSultório 
mediCina 
dentÁria dr. JoSé alegria

Consoante os serviços – 
Desconto 10% a 50% 
Av. Heróis da Liberdade, nº 15, loja C
Massamá
Telf: 21 430 39 17/91 089 42 47

50%
DESCoNTo ATé

dental+
ClÍniCa dentÁria

Consultas e tratamentos habituais 
em próteses, ortodontia e implantologia 
Desconto 15% a 20%
Praceta Gustavo Matos Sequeira, 1 B
Massamá
Telf: 21 430 96 00/91 826 18 43

20%
DESCoNTo ATé ClÍniCa 

médiCa dentÁria 
dr. murilo baldin

Consoante os serviços – 
Desconto 10% a 50% 
Praceta 1º de Maio, nº 13, loja esq
Telf: 21 430 17 28/92 560 44 62

50%
DESCoNTo ATé

ClÍniCa 
dentÁria 
de monte abraão

Diversos serviços - Desconto 5% a 15%
Rua Pires Antunes, nº 10 –C
Monte Abraão
Telf: 21 439 39 41/92 708 80 64

15%
DESCoNTo ATé

JCda
ComérCio de ótiCa, lda

Produtos e/ou serviços - Desconto de 10% 
a 30%. Oferta de consulta de optometria 
e de oftalmologia mediante aquisição de 
aro + lentes
Av. Américo Ferrer Lopes, nº 3, loja D
Massamá. Telf: 21 439 62 70

30%
DESCoNTo ATé

optiCÁlia maSSamÁ

Vários produtos - Desconto de 15% 
Oferta de consulta de optometria 
e medição ocular
Av. José Régio, nº 2 A Massamá
Telf: 21 437 06 10/96 862 22 19

15%
DESCoNTo

ótiCa SoareS 
de maSSamÁ

Só aros, ou lentes ou óculos de sol. 
Aros + lentes - Desconto 15% a 20%
Rua Norton de Matos, nº1, loja 1A/1B
Massamá
Telf: 21 437 02 98/21 437 27 57/91 031 05 53

20%
DESCoNTo ATé

noVa 
FÁbriCa 
de óCuloS 
ótiCa real maSSamÁ

Desconto entre 10% e 30% 
consoante os produtos
Rua Direita Massamá, nº 104 – B
Massamá
Telf: 21 195 52 40

30%
DESCoNTo ATé

optitarget, lda

Consoante os produtos - 
Desconto 10% a 20%
Rua Direita Massamá, nº 129, Loja C
Massamá
Telf: 21 439 23 47

20%
DESCoNTo ATé

ótiCaS
ótiCa médiCa

Consoante os produtos - 
Desconto 15% a 30%
Rua Direita de Massamá, nº 122 Massamá
Telf: 21 439 79 48

30%
DESCoNTo ATé

eSpaço atuamente

Diversos serviços (psicoterapia, terapia 
conjugal, reiki, meditação, reflexologia 
e coach profissional e pessoal) - 
Desconto 15% a 50% 
Av. Aquilino Ribeiro, nº 6, 2º fte Massamá
Telf: 91 562 31 35

50%
DESCoNTo ATé

SomoS 
ouVido (domiCÍlioS)

Próteses auditivas - Desconto 20%
Demonstração de produtos gratuita
Rua Vale Formoso de Cima, nº 152, 
1º esq Lisboa
Telf: 91 156 02 02

20%
DESCoNTo

ClÍniCaS 
laura Souto

Consultas de psicologia, avaliação 
e acompanhamento psicológico, 
orientação vocacional - Desconto até 50%
Rua D. Inês Castro, loja 10 A Massamá
Telf: 93 741 49 43/21 439 55 58

50%
DESCoNTo ATé blue lotuS

Centro de 
maSSagem tailandeSa

Massagem de bem-estar e terapêutica por 
Koolthida Thongson. Massagem igual ou 
superior a 50 minutos – Desconto 2% a 10%
Centro Comercial Japão, loja 110, cave
Largo dos Bombeiros Voluntários Massamá
Telf: 96 181 37 72

10%
DESCoNTo ATé Fórmula 

de aFeto
apoio domiCiliÁrio, lda

Consoante os serviços - 
Desconto 5% a 7,5%
Av. da Liberdade, lote 132 B Monte Abraão
Telf: 21 132 00 15/91 489 27 92

7,5%
DESCoNTo ATé

Cartão FreguêS



aConteCe  OUT/NOV/DEZ 2018   31 

aJuda Certa 24

Consoante os serviços - 
Desconto 5% a 7,5%
Centro Empresarial Monte Abraão
Largo 25 de Abril, nº 55 Monte Abraão
Telf: 91 528 22 11/91 60714 39

7,5%
DESCoNTo ATé

Centro dietétiCo

Fitoterapia - Desconto 5%
Av. D. António Correia de Sá, loja 2 B
Monte Abraão
Telf: 21 437 88 72

 5%
DESCoNTo

noturgênCia

Medicina Dentária - Desconto 10%
Av. Joaquim Luís, nº32 A Monte Abraão
Telf: 21 437 23 37

10%
DESCoNTo

ótiCa monte abraão

Consoante os artigos - 
Desconto 10% a 20% 
Av. Luís de Camões, nº 15 B 
Monte Abraão   
Telf: 21 437 64 84

20%
DESCoNTo ATé

altaViSão

Consoante os artigos - 
Desconto 10% a 20% 
Av. Soldado Joaquim Luís, nº 7
Monte Abraão
Telf: 21 437 10 74/91 732 27 31

20%
DESCoNTo ATé

Centro 
pSiCologia CraViCor

Consultas de psicologia e avaliação 
psicológica – Desconto 20%
Av. Joaquim Luís, nº 26 A Monte Abraão
Telf: 21 437 39 50/93 405 61 26

20%
DESCoNTo

Áudio 
médiCa 
reabilitação 
auditiVa (domiCÍlioS)

Próteses auditivas, assistência técnica - 
Desconto 20% a 40%
Consultas ao domicílio gratuitas
Av. Miguel Torga, 29 A Lisboa
Telf: 21 605 97 94/93 812 86 89

40%
DESCoNTo ATé

talho belCarneS

Compras superiores a 20€ - Desconto 5%
Av. Prof. Dr. Egas Moniz, nº 8 Massamá
Telf: 21 438 26 39/96 488 24 41

 5%
DESCoNTo

embaixada do peixe

Produto à escolha do cliente 
(não acumulável com outras promoções)  
Desconto 3%
(Produtos alimentares congelados)
Rua Sebastião e Silva, nº 55-57 Massamá
Telf: 21 242 90 40

 3%
DESCoNTo

banCa FrutaS e legumeS

Frutos secos, frutas e legumes – 
Desconto 5% a 10%
Mercado Municipal de Massamá 
Rua Casal do Olival Massamá
Telf: 96 898 35 47

10%
DESCoNTo ATé

CaSa do peixe
merCado

Em toda a variedade e em compras 
superiores a 80€ - Desconto 3% a 5%
Mercado Municipal de Massamá 
Rua Casal do Olival Massamá
Telf: 96 466 40 81

 5%
DESCoNTo

auguSto 
JoSé SilVa 
Charrito / 
FreSCoS & Cª

Domicilio em compras superiores a 25€ 
(exceto em tabaco) e compras na loja 
superiores a 15€ - Desconto 5%
Rua Ruy Gameiro, nº 49 Loja
Monte Abraão
Telf: 21 437 62 11/93 564 69 17

 5%
DESCoNTo

talho modelo

Carnes e derivados – Desconto 5%
Rua Prof. Virgílio Machado Monte Abraão
Telf: 21 437 38 20/91 473 47 11 

 5%
DESCoNTo

Canteiro natural

Desconto 5%
Shooping Center Massamá, loja 29
Massamá
Telf: 21 439 66 00

 5%
DESCoNTo

mini merCado 
e Frutaria tropiCal

Frutas e legumes – Desconto 5%
Praceta Henrique Pousão, nº 3 A
Monte Abraão
Telf: 96 561 81 84

 5%
DESCoNTo
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