
Em Discurso DirEto
Pedro Brás foi reeleito nas últimas eleições autárquicas 
do passado dia 1 de outubro. Na primeira entrevista do
mandato apresenta o caminho para o futuro.
Pág. _8 e 9

HóquEi DE massamá soma E sEguE
A equipa feminina do Stuart Hóquei Clube de Massamá 
apurou-se para os 1/4 de final da Liga Europeia de hóquei 
em patins. Dia 20 de janeiro jogam em França com o CS 
Noisy Le Grand.
Pág. _10
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Ano Novo, mandato renovado, mas o mesmo caminho.

Olá,
Estamos a chegar ao fim de mais um ano e a preparar a 
entrada em 2018. O ano de 2017 é marcado por um novo 
ciclo para a União das Freguesias de Massamá e Monte 
Abraão, com a reeleição de um projeto assente na dina-
mização e valorização da comunidade, dando seguimento 
ao caminho percorrido.
Acreditamos, de forma convicta, que os territórios só 
se transformam nas mais diferentes dimensões, com o 
envolvimento dos cidadãos nas decisões da sua própria 
comunidade, no compromisso assumido de partilha de 
opiniões, assegurando desta forma a mudança profunda 
sobre o saber-estar.
Ano Novo, mandato renovado, mas o mesmo caminho. É  
tempo de reforçar a valorização da comunidade assente 
nas pessoas, na economia local e no território.
Para tal,  temos de construir uma comunidade melhor. Mais 
participativa. Mais envolvente. Mais socialmente respon-
sável. Mais próxima e facilitadora. Mais humanizada. Mais 
empreendedora. Mais inovadora. Mais inclusiva.
Temos um programa a cumprir com o objetivo claro de va-
lorizar a comunidade. Tal só é possível se todos vós se jun-
tarem na ambição de construir uma melhor comunidade.
Um abraço! 

Pedro Oliveira Brás - Presidente

A acontecer

É Notícia

Discurso Direto

É Notícia

Instituição

A Nossa Rua

Voz aos Eleitos

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

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

Horário: 2ª a 6ª feira das 9h às 17h 
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Pelouros: Gestão global/ Cidadania/ Proteção civil/ Segurança/ Atividades 
económicas/ Intervenção social/ Associativismo
Horário de Atendimento: Carece de marcação prévia

Pelouros: Cultura/ Eventos/ Universidade Sénior  
Horário de Atendimento: Carece de marcação prévia

Pelouros: Financeira/ Tesouraria/ Património  
Horário de Atendimento: Carece de marcação prévia

Pelouros: Espaço Público/ Higiene Urbana
Horário de Atendimento: Carece de marcação prévia 

Pelouros: Educação / Juventude
Horário de Atendimento: Carece de marcação prévia

Pelouros: Desporto
Horário de Atendimento: Carece de marcação prévia

Pelouros: Mobilidade
Horário de Atendimento: Carece de marcação prévia     

EDitoriaL

PRESIDENTE
PEDRo olIvEIRA BRáS (PS)

sEcrEtário
João ANTóNIo CoRREIA vINhA (PS)

tEsourEiro
hélDER lEANDRo FERREIRA CouTo (PS)

vogaL
João MARIA CANhoTo RuSSo (PS)

vogaL
MóNICA SoFIA MoNTEIRo RuSSo (PS)

vogaL
CARloS MIguEl vIEIRA SouSA RoDRIguES (PS)

vogaL
NuNo MIguEl MoREIRA goulão SANToS  (PS)

Freguesia
Massamá e Monte Abraão



acoNtEcE  DEZEMBRO 2017   3 

a acoNtEcEr

Foi no âmbito da 2ª presidência 
aberta à freguesia de Massamá 
e Monte Abraão, realizada em 
dezembro de 2015, que o execu-
tivo da junta de freguesia deu a 
conhecer ao presidente da Câ-
mara Municipal de Sintra (CMS) 
Basílio Horta o espaço existente 
na Rua Ramada Curto que pre-
tendia ver melhorado. O terre-
no de propriedade municipal 
encontra-se localizado numa 
zona completamente rodeada 
por edificações, fazendo muitos 
anos que se mantinha ao aban-
dono, sem qualquer tipo de uso 
público qualificado.
Ali “no terreno” o presidente da 
junta de freguesia de Massamá e 
Monte Abraão, Pedro Brás, apre-
sentou o problema e recomen-
dou uma proposta-solução para 
o local que mereceu de pronto a 
clara adesão do executivo muni-
cipal que ali se encontrava, para 
além do presidente de câmara.
Desde então foi necessário 
conjugar várias forças para que 
aquela zona da freguesia visse 
melhorado um importante local 
que se encontrava degradado. 
Posteriormente passou-se à fase 
de conceção do projeto para o 
local atendendo à população 
residente, ao tipo de terreno ali 
existente e ainda aos propósitos 
de utilização do futuro parque. 
Depois destas reflexões nasceu 
um projeto que combina diferen-
tes ofertas para diferentes públi-
cos e um arranjo paisagístico que 
altera por completo o que antes 
era um espaço abandonado.
Sensivelmente um ano após a 
presidência aberta foi possível 
em novembro de 2016 apresen-
tar aos moradores, numa reu-
nião realizada na escola EB 1 nº2 
de Monte Abraão, o resultado do 
trabalho dos técnicos da autar-
quia de Sintra de conceção do 
projeto para o futuro parque de 
lazer da Ramada Curto. Em de-
zembro desse mesmo ano o pre-
sidente da câmara regressaria ao 
local para reafirmar a pretensão 
em mudar a face daquele sítio e 
anunciar a remissão do projeto 
para concurso de obra.

ramada curto com espaço público melhorado
Parque de lazer com mais 6 mil metros quadrados e 272 mil euros 
de investimento nasce em Monte Abraão

Concretizado o concurso públi-
co para a construção do parque, 
a obra teve o seu início no pas-
sado mês de novembro, tendo a 
sua duração estimada de qua-
tro meses. Ao longo desta in-
tervenção vão ali ser investidos 
272.181,26€ acrescidos de IVA à 
taxa legal em vigor, o que pos-
sibilitará renovar por completo 
toda aquela área.
Esta relevante intervenção, que 
no seu raio de influência (500 
metros) serve cerca de 5 mil 
pessoas, pretende qualificar o 
espaço público integrando-o na 
malha urbana, permitindo a me-
lhoria das condições de aces-
sibilidade pedonal e viária. Da 
intervenção a realizar resultará 
um local aprazível para usufruto 
de toda a população local, orga-
nizando-se em três espaços dis-
tintos, mas conectados entre si.
O futuro parque terá espaços 
verdes de enquadramento e 
proteção com maciços arbus-
tivos e árvores, criando-se uma 
zona verde contínua de recreio 
e lazer numa área rodeada por 
prédios. Além disso está previs-

to a constituição de um “plate-
aux” central com equipamentos, 
composta por uma praceta para 
idosos e adultos (com área de 
estadia e aparelhos de ginásti-
ca), parque infantil e campo de 
jogos para crianças.
A obra inclui ainda a constru-
ção de percursos e acessos, 
contemplando percursos in-
ternos e passeios periféricos. 
Nos espaços envolventes serão 
executados parqueamentos au-
tomóveis, beneficiando gran-
demente não só os moradores, 
mas também todos aqueles uti-
lizadores que eventualmente se 
deslocam de mais longe para 
usufruir deste parque. Por fim 
os trabalhos contratados irão 
contemplar igualmente a insta-
lação de colunas de iluminação 
e implementação de sinalização 
vertical e horizontal.
Para Basílio Horta “esta obra sig-
nifica dar às famílias um espaço 
de lazer com zonas verdes e es-
paços organizados de estacio-
namento. As pessoas vão poder 
usufruir deste local que é uma 
mais-valia para a comunidade e 

“Ali “no 
“terreno” 
o presidente 
da junta 
de freguesia 
de Massamá e 
Monte Abraão, 
Pedro Brás, 
apresentou 
o problema 
e recomendou 
uma proposta-
solução.“  

um investimento na qualidade de 
vida dos nossos munícipes”, afir-
mou na sessão de consignação 
desta obra realizada .
A conceção do espaço pretende 
compatibilizar funções sociais, 
ambientais e ecológicas, cultu-
rais e arquitetónicas. 
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Ps vence as 
eleições autárquicas 
Pedro Brás vê confiança renovada 
para novo mandato

É NotÍcia

A lista do Partido Socialista foi a que obteve mais votos e mais man-
datos nas últimas eleições autárquicas decorridas no passado dia 1 
de outubro.  Como resultado da participação dos eleitores naque-
le ato eleitoral obteve-se uma taxa de votação situada nos 40,18%, 
onde votaram um total de 16982 eleitores na freguesia de Massamá 
e Monte Abraão. A taxa de abstenção alcançou os 59,82%. 
Do apuramento realizado foram conhecidos os seguintes resultados 
e a respetiva distribuição de mandatos na assembleia de freguesia: 
Partido Socialista - 45,17%, correspondentes a 7671 votos e a 11 man-
datos; Juntos pelos Sintrenses (PSD-PPD, CDS-PP e PPM) - 27,99%, 
correspondentes a 4754 votos e a 6 mandatos (3 pelo CDS-PP, 2 pelo 
PSD-PPD e 1 pelo PPM); Coligação Democrática Unitária (PCP - PEV) 
- 12,25%, correspondentes a 2080 votos e a 2 mandatos e o Bloco de 
Esquerda - 9,03%, correspondentes a 1533 votos e a 2 mandatos.
Mais informações em https://www.eleicoes.mai.gov.pt/autarquicas2017/

A pensar naqueles que mais precisam a autarquia de Mas-
samá e Monte Abraão promoveu no mês passado mais uma 
recolha de alimentos. Fruto da participação de muitas pes-
soas bem como da colaboração de empresas foi possível 
recolher alimentos para reforçar a “Mercearia Solidária”. A 
mercearia é um dos projetos no âmbito da resposta social 
da autarquia e apoia, ao longo de todo o ano, centenas de 
famílias que se encontram em carência económica. Uma 
vez mais dizemos obrigado a todos os que participaram 
e aos estabelecimentos Continente bom dia, Minipreço e 
Pingo Doce pela disponibilidade que revelaram.
Na época natalícia não há criança que não deseje um novo 
brinquedo. Durante o mês de dezembro a junta promove 
uma recolha de brinquedos. Faça a sua participação entre-
gando um brinquedo novo ou usado (em bom estado) para o 
podermos encaminhar para uma criança da nossa fregue-
sia. De 2ª a 6ª, entre as 9h e as 17h entregue nas instalações 
da autarquia o seu contributo. Lembre-se que ao contribuir 
com um brinquedo está a espalhar sorrisos pelas crianças 
e jovens da freguesia de Massamá e Monte Abraão, que se 
encontram integrados em agregados familiares com ca-
rências socioeconómicas. Este Natal ajude-nos a espalhar 
sorrisos, contribua.

ajude-nos a ajudar
Participe nas iniciativas de recolha 
de alimentos e de brinquedos

A União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão promove, em parceria com a Associação de Re-
formados, Pensionistas e Idosos de Massamá e a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos 
de Monte Abraão, um programa de vigilância em contexto escolar. 
Este programa, inovador e pioneiro entre as juntas de freguesias do concelho de Sintra, tem como 
propósito atuar preventivamente na segurança das crianças que frequentam as escolas do 1º ciclo, 
nomeadamente nos períodos de entrada e saída dos alunos. Além disso pretende-se ainda que o pro-
grama exerça um papel regulador junto da comunidade, garantindo um ambiente escolar mais seguro 
e uma circulação do trânsito junto às escolas, de acordo com as normas e diretrizes rodoviárias.
Os candidatos a vigilantes devem ter idade superior a 50 anos e encontrar-se em situação de de-
semprego de longa duração ou na condição de reformado/pensionista.  Aos candidatos pede-se que 
sejam responsáveis, disponíveis e motivados, solidários e comunicativos. Aos vigilantes será pago o 
valor de 3,50 euros por hora de trabalho efetivo realizado, bem como, ministrada uma ação de sensi-
bilização que será assegurada pela Polícia de Segurança Pública – 88.ª Esquadra de Massamá e pelos 
Bombeiros Voluntários de Queluz.
Para inscrições ou informações adicionais contacte o Gabinete Técnico de Intervenção Comunitária da União 
das Freguesias de Massamá através do telefone 21 013 35 50 ou do email: gtic@uf-massamamabraao.pt

mais segurança junto a escolas
Programa de vigilância em escolas do 1º ciclo
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mais segurança junto a escolas
Programa de vigilância em escolas do 1º ciclo
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vote na sua 
montra preferida
Até 28 de dezembro participe

É NotÍcia

A urbanização do Alto de Tercena, viu requalificada uma importante 
área de espaço público com a instalação nesse local de um parque 
aventura e de um parque canino. Esta ação insere-se na estratégia 
de qualificação do espaço público da freguesia.
O investimento realizado nesta obra pela junta de freguesia ronda 
os 35 mil euros e visou dotar aquela zona de um parque infantil com 
dois aparelhos, quatro equipamentos de manutenção física e ainda  
três aparelhos para canídeos. 
Aquando da entrega do novo espaço aos seus principais utilizadores, 
o autarca de Massamá e Monte Abraão lembrou que “a intervenção 
era há muito tempo aguardada pela população, muitas vezes esque-
cida ao longo do tempo”. Pedro Brás sublinhou que “a partir de agora, 
os habitantes têm à sua disposição um local agradável de lazer e de 
atividade física junto às suas residências”.

Apostada em continuar promover a dinamização do co-
mércio tradicional da freguesia a União das Freguesias de 
Massamá e Monte Abraão está realizar a quarta edição do 
Concurso de Montras de Natal.
Nesta edição encontram-se a concurso 34 lojas e tal como 
no ano transato, a votação para a escolha das melhores 
montras de Natal acontece através da avaliação presencial 
realizada por um júri constituído para o efeito, assim como, 
pelo número de “gostos” atribuídos à fotografia da montra 
preferida de cada um, no álbum “IV Edição do Concurso de 
Montras de Natal” e na página de Facebook da autarquia em 
www.facebook.com/uf.massamamabraao/
Até ao próximo dia 28 de dezembro estão todos convidados 
a participar votando na montra que mais gosta. Aos estabe-
lecimentos vencedores vão ser atribuídos vales de compras 
a utilizar em lojas da rede do Cartão Freguês, bem como en-
tradas duplas para diversos espetáculos no espaço da Tea-
troesfera e ainda uma placa comemorativa da efeméride. 
Participe ajudando-nos a escolher a montra mais bonita e 
lembre-se de neste Natal fazer as suas compras nas lojas 
de Massamá e Monte Abraão com o nosso Cartão Freguês!

alto de tercena 
ganha parque
Equipamento junto da população

A União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão foi reconhecida como “Amiga do Idoso”, numa ini-
ciativa promovida pela Cidade Social e pela Associação Nacional de Gerontólogos.
Esta distinção reflete a importância e mais-valia do trabalho promovido pela autarquia junto da popula-
ção sénior, em especial, no desenvolvimento e concretização de programas e atividades que promovam 
o envelhecimento ativo. Este tem sido, e vai continuar a ser, o objetivo do trabalho da autarquia.
Entre os projetos concretizados destaque para a “Geração Amiga”, a Universidade Sénior (projetos re-
conhecidos em 2016 com o prémio de práticas em responsabilidade social pela Associação Portuguesa 
de Ética Empresarial), a Praia Sénior e o almoço convívio anual para seniores, entre outras. Ao apoiar 
os idosos, a autarquia pretende combater o seu isolamento, criando, também espaços de encontro na 
comunidade que fomentem um espírito saudável de convivência e de solidariedade humana e social.
Cidade Social
É uma plataforma on-line que disponibiliza informação e boas práticas para aumentar o valor da interven-
ção dos portugueses nas áreas do desporto, juventude e educação. Organizam soluções de intervenção e 
formam gestores municipais e os seus colaboradores na áreas do desporto, juventude e educação.
Associação Nacional de Gerontólogos
Fundada em 2007, surgiu para representar o gerontólogo. É a entidade que defende os gerontólogos, em 
prol da dignificação da sua atividade profissional, o que se refletirá no aumento da qualidade de vida e 
dos serviços prestados à população portuguesa, à medida que envelhece.

massamá e monte abraão 
reconhecida como “amiga do idoso”
Promoção de iniciativas para seniores é para continuar
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É NotÍcia

smas recolhe lixo na freguesia
Desde 1 de dezembro que se iniciaram os trabalhos

A freguesia de Massamá e Monte Abraão é uma das entidades mediadores que inte-
gram a candidatura promovida pela Câmara Municipal de Sintra ao Programa Opera-
cional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas no âmbito do Fundo Europeu de Auxilio 
às Pessoas Mais Carenciadas.
Este programa é uma ferramenta de combate à pobreza e à exclusão social em 
Portugal e foi desenhado numa lógica de intervenção mediante apoio alimentar e 
outros bens de consumo básico, assim como, no desenvolvimento de medidas de 
acompanhamento que capacitem as pessoas mais carenciadas, promovendo assim 
a sua inclusão nos mais diversos níveis. Além disso pretende diminuir as situações 
de vulnerabilidade que colocam em risco a integração das pessoas e agregados 
familiares mais frágeis. A vigorar durante um período de dois anos, teve o seu início 
em 2017 e termina em 2019.
O concelho de Sintra apresentou uma candidatura à medida 1 (aquisição e distribuição 
de géneros alimentares e/ou bens de primeira necessidade) do qual faz parte a Câma-
ra Municipal de Sintra, como coordenadora, e as juntas de freguesia do concelho.
Decorrentes desta candidatura vão ser distribuídos mensalmente pelas famílias in-
tegradas os diversos bens alimentares de primeira necessidade. Estima-se a integra-
ção de 280 beneficiários na freguesia de Massamá e Monte Abraão.
Os candidatos para usufruir deste apoio devem agendar um atendimento de ação 
social com a técnica responsável pelo programa através do numero 21 801 08 94. 
Após avaliação socioeconómica e reunidos os critérios para integração no apoio, 
dá-se início a todo um processo de apoio e acompanhamento, que consiste na dis-
tribuição de géneros alimentares, apoio social, realização de ações (in)formativas 
nas áreas da gestão do orçamento familiar, alimentação saudável, confeção da ali-
mentos, procura ativa de emprego e/ou formação profissional, visando deste modo 
proporcionar um conjunto de ferramentas que contribuam para a autonomização e 
capacitação das pessoas e famílias.

massamá e monte abraão 
apoia famílias vulneráveis
Ajuda alimentar assegurada a quem mais precisa

A empresa SUMA terminou no final do mês de novembro o serviço que detinha há 20 anos na zona urbana de Sintra 
assumindo desde o dia 1 de dezembro os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (SMAS) toda a
operação de recolha de resíduos sólidos urbanos no concelho.
Desde o dia 20 de novembro que os SMAS iniciaram o processo de substituição dos contentores de resíduos nas 
localidades de Pendão, Queluz, Monte Abraão, Massamá, Agualva, Cacém, São Marcos, Vale Mourão e Mira Sintra. 
Segundo a informação disponibilizada pelos SMAS esta substituição poderá provocar algumas perturbações tem-
porárias na recolha dos “lixos”.
Na freguesia tem sido visível as mudanças dos contentores (em Sintra existem 12 mil e 500 contentores e são re-
colhidos, diariamente, cerca de 500 toneladas de resíduos) encontrando-se ainda aquela entidade a monitorizar a 
necessidade de reduzir ou reforçar o número de contentores existentes em diferentes locais. Esta situação ainda de-
morará algum tempo a normalizar. Ainda recentemente o presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta em 
declarações a um jornal local admitia “existirem problemas na recolha de resíduos urbanos no município durante este 
mês de dezembro”, mas garantiu que os problemas estão a ser resolvidos. As dificuldades sentidas estão diretamente 
relacionadas com a mudança de operador na recolha e com os ajustes necessários a realizar. Segundo o edil de Sintra, 
esta situação que naturalmente causa transtornos à população “será temporária e está em vias de ser resolvido ape-
sar da época festiva que origina um aumento significativo do consumo e, consequentemente, dos resíduos urbanos”.

A Loja Solidária – Reciclarte pretende asse-
gurar uma resposta inovadora na freguesia 
de Massamá e Monte Abraão, disponibilizan-
do à população o acesso a bens de vestuário, 
têxteis e outros artigos de utilidade pessoal, 
a preços mais acessíveis do que os de mer-
cado. A loja tem um conceito social intrínse-
co à nova dinâmica e prevê que a população 
residente na freguesia, em situação de maior 
vulnerabilidade, possa aceder a esses mes-
mos bens sem qualquer custo associado, 
bastando para o efeito, solicitar a isenção em 
contexto de atendimento social na autarquia. 
A “Reciclarte” fica situada no bairro 1º de 
Maio, em Monte Abraão. Os bens/produtos 
disponibilizados em loja são resultantes de 
doações efetuadas à junta de freguesia.

reciclarte 
dá nova vida 
aos seus bens
Resposta social 
disponível na freguesia
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“sou defensor do reforço do quadro de competências das freguesias. as juntas, pela proximidade 
que tem com as comunidades, conseguem ser mais eficazes na resposta e na gestão dos recursos“
Pedro oliveira Brás, presidente da Junta de Freguesia de Massamá e Monte Abraão. Primeira entrevista após eleição de 1 de outubro

Discurso DirEto

Depois de ter sido eleito em setembro de 
2013 pela primeira vez para a presidência da 
União das Freguesias de Massamá e Monte 
Abraão, Pedro Oliveira Brás, voltou a ser 
candidato pelo Partido Socialista (PS) nas 
últimas eleições. O autarca que cresceu 
em Massamá, tem 35 anos, é licenciado em 
Gestão pelo Instituto Superior de Ciências 
do Trabalho e da Empresa – IUL, e é quadro 
da multinacional IBM, onde desempenhou 
funções como assistente comercial e ana-
lista de negócio, até ser eleito. 
A 1 de outubro de 2017 viu renovada e au-
mentada a votação na lista do PS que en-
cabeçava, tendo obtido uma maioria ab-
soluta. Nos próximos quatro anos será ele 
quem vai presidir à União das Freguesias de 
Massamá e Monte Abraão. Este é o ponto 
de partida para esta entrevista do recém 
eleito presidente da junta.

Que comentários tece aos resultados das 
últimas eleições autárquicas?
Os resultados eleitorais expressam bem 
aquilo que foi e é a vontade da comunidade. 
Por um lado a comunidade soube perceber 
o grande desafio que tínhamos à nossa fren-
te com a agregação das freguesias e soube 
demonstrar, através do seu voto, o reco-
nhecimento do trabalho imenso por nós re-
alizado. Por outro, acreditou no projeto que 
foi sufragado e onde pretendemos valorizar 
as pessoas, a economia local e o território. 
Está claro qual o caminho escolhido. O ca-
minho da dinâmica, da participação, da pro-
ximidade, do envolvimento, da transparên-
cia, da perseverança e do diálogo. 

O que aprendeu  no mandato passado que 
pode ser útil para a gestão do próximo?
A função de um autarca é altamente es-
timulante e enriquecedora, é desafiante e 
exigente. Ter sempre presente que a nos-
sa decisão cria um impacto na vida das 
pessoas, deve merecer da nossa parte um 
cuidado reforçado. Essa foi uma forma de 
estar do mandato anterior e que se man-
terá no próximo. É por isso, somos próxi-
mos das pessoas. Procuramos ouvi-las. 
Entender o problemas, mas acima de tudo 
envolvê-las na solução. Aprendemos mui-
to na relação com as pessoas. Essa capa-
cidade de estar sempre em diálogo, com 
grande sentido de humildade e de respei-
to para com o outro, é a grande aprendi-
zagem sobre como deverá ser exercido o 
nosso mandato.

O conhecimento que hoje temos do territó-
rio, das suas potencialidades, das suas mais-
valias, dos seus desafios e das suas pessoas 
permitem-nos estabelecer com mais pro-
priedade um rumo e uma estratégia de de-
senvolvimento e mudança na comunidade.

Que desafios estão no horizonte de Massa-
má  e Monte Abraão?
Os grandes desafios que se perspetivam 
são a concretização de intervenções que 
representam um pensar a cidade assente 
na mobilidade e nas pessoas. Nesse senti-
do, a freguesia será dotada de duas gran-
des infraestruturas e que representam uma 
transformação da comunidade.
A primeira é a rede ciclável que está a ser 
construída e que ligará a estação da CP de 
Agualva ao Parque Salgueiro Maia, atraves-
sando a Avenida 25 Abril, uma das artérias 
principais da freguesia que congrega muito 

comércio e serviços. Com esta intervenção 
reabilitamos o espaço público, promove-
mos hábitos de estilos de vida saudáveis e 
poluímos menos.
De igual forma, está em fase de concurso 
público, o projeto que representa uma ver-
dadeira transformação na forma como o 
Município olha para as cidades limítrofes 
e próximas de Lisboa. O Eixo Verde e Azul 
concretiza a estratégia integrada de re-
qualificação do rio Jamor e suas margens, 
da nascente à foz, aumentando a oferta de 
espaços verdes, e assim contribuir para a 
melhoria da qualidade de vida e dos espa-
ços das cidades. Teremos, nesta fase, um 
percurso de cerca de 5 km desde Belas a 
Queluz, passando por Monte Abraão, onde 
será também construído um anfiteatro ao 
ar livre. Este é um projeto que congrega o 
Município de Sintra, Amadora e Oeiras bem 
como a  Parques de Sintra-Monte da Lua.
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“sou defensor do reforço do quadro de competências das freguesias. as juntas, pela proximidade 
que tem com as comunidades, conseguem ser mais eficazes na resposta e na gestão dos recursos“
Pedro oliveira Brás, presidente da Junta de Freguesia de Massamá e Monte Abraão. Primeira entrevista após eleição de 1 de outubro

Discurso DirEto

Teremos desafios e oportunidades para de-
senvolver, nomeadamente a criação de um 
serviço de coworking, promover um maior 
envolvimento do cidadão, reforçar as res-
postas sociais e os seus programas comu-
nitários, entre outras tantas coisas.

O pacote da descentralização pode vir 
a ser uma realidade. O que espera da 
descentralização?
No meu discurso de tomada de posse abor-
dei esse tema. Sou defensor assumido do 
reforço do quadro de competências das 
freguesias. As juntas de freguesia, pela pro-
ximidade que tem com as comunidades, 
conseguem ser mais eficazes na resposta e 
na gestão dos recursos resultantes de ati-
vidades de proximidade. Não tenho dúvidas, 
que seremos melhor a cuidar das nossas 
escolas, que saberemos fiscalizar a ocupa-
ção da via pública, que saberemos organizar 

o trabalho respeitante à limpeza de ruas, 
entre outras tantas atividades. Estou cer-
to que o ciclo da descentralização virá no 
decorrer deste mandato, contudo, tal facto, 
terá de ser acompanhado de meios finan-
ceiros adequados para o desenvolvimento 
dessas competências. 

Que investimentos ambiciona que a Câma-
ra Municipal de Sintra realize durante este 
mandato na freguesia?
Temos como grande ambição a criação de 
um parque urbano em Monte Abraão. So-
mos uma comunidade com 49.000 habi-
tantes e temos falta de espaços urbanos 
onde haja convívio, interação entre gera-
ções e que se valorize o betão que nos ro-
deia. Também gostaríamos de ver resolvido 
o tema da Rua Direita de Massamá, onde 
pelo facto de esta ser estrada classificada 
como nacional, não tem condições para os 

“E por isso, 
somos próximos 
das pessoas. 
Procuramos 
ouvi-las. Entender 
os problemas, 
mas acima de 
tudo envolvê-las 
na solução. 
Aprendemos 
muito na relação 
com as pessoas.”

inúmeros cidadãos que por ali passam bem 
como no Alto de Tercena.
Queremos desenvolver um caminho na 
aposta da mobilidade pedonal que permita 
um maior conforto na circulação pelas ruas 
da freguesia. Mas acima de tudo, a estreita 
relação entre o município e a freguesia exis-
tente, deverá permitir dar continuidade ao 
caminho de requalificação do espaço públi-
co e na aposta em projetos inovadores. 

Tendo em conta o passado, como deseja 
que venha a ser a relação do novo Executi-
vo com a Assembleia de Freguesia e com a 
Câmara de Sintra?
Estou certo que continuará a ser uma re-
lação baseada no respeito institucional, 
no diálogo e na proximidade, na procura 
de soluções e compromissos que visem 
contribuir para a melhoria da qualidade de 
vida da freguesia.

O que mais o realiza na função de autarca?
O privilégio e a honra que a comunidade me 
concede de poder servi-la com ideias, pro-
jetos e investimentos que contribuam para 
a sua valorização.
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A equipa de hóquei em patins Stuart Hóquei 
Clube de Massamá, vice-campeã portuguesa, 
estreante na Liga Europeia feminina de hóquei 
em patins, apurou-se para os 1/4 de final ao go-
lear as alemãs do Bison Calenberg por 10-2.
Na 1ª mão a equipa sintrense já tinha vencido 
as alemãs por um expressivo 10-1. O próximo 
embate será a 20 de janeiro de 2018 na 1ª mão 
dos 1/4 de final onde vai jogar com as francesas 
do CS Noisy Le Grand, recebendo-as para a 2ª 
mão a 17 de fevereiro.
A Taça Europeia Feminina é a principal competi-
ção europeia de clubes de hóquei em patins fe-
minino. Este campeonato europeu é organizado 
pelo Comité Europeu de Hóquei em Patins. O 
Biesca Gijón HC foi a primeira equipa vencedo-
ra. A equipa que detém mais troféus europeus é 
o CP Voltregà de Espanha (5). 

sHc de massamá 
soma e segue
Equipa nos 1/4 de final 
da liga Europeia

A Escola de Música de Monte Abraão (EMMA) dedica-se exclusivamente à formação de instrumentistas e 
vocalistas de música moderna. Recentemente foi reconhecida como entidade certificada pelo Direção-
Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), o que significa que pode formar profissionais na 
área da música moderna, desenvolvendo cursos de educação e formação de adultos (EFA), para músicos 
profissionais e semiprofissionais. Com esta certificação a escola tem a decorrer as candidaturas para o 
primeiro curso profissional de instrumentista e vocalista em performance de música moderna e para o 
curso profissional certificado de songwriting – composição e escrita em canção.
Os novos cursos são direcionados para jovens e adultos, com mais de 16 anos de idade, que já tenham 
uma base de prática bastante sólida e que procuram a especialização e a certificação oficial das suas 
competências. As candidaturas para as 20 vagas decorrem até 21 de dezembro. Os cursos iniciam-se 
na segunda quinzena de fevereiro de 2018, nas instalações da EMMA. Estes cursos de formação são 
indicados para músicos amadores, semiprofissionais e profissionais que pretendem a evolução na sua 
especialidade e obter uma certificação oficial das suas apetências profissionais. É a única escola no país 
a obter esta certificação. 
Consulte o website da escola em http://www.emma-actividades-musicais.pt/ e saiba mais sobre a sua 
oferta formativa.

É NotÍcia

Emma com formação certificada
Inscrições abertas

Foi formalmente inaugurado no passado dia 21 de outubro o parque de treino 
funcional – Street Workout, na Quinta das Flores, em Massamá.
Este novo equipamento composto por quatro aparelhos disponíveis para uti-
lização gratuita da comunidade, destinam-se a maiores de 14 anos e decorre 
dos projetos vencedores da III edição do Orçamento Participativo da União das 
Freguesias de Massamá e Monte Abraão.
“Com a instalação deste novo equipamento reforçamos a oferta existente no 
parque urbano da Quinta das Flores e damos corpo a mais um projeto esco-
lhido pela população que votou nele no âmbito do orçamento participativo 
da nossa freguesia”, referiu o presidente da junta de freguesia Pedro Brás na 
sessão de inauguração.
O parque que é composto por barras pull-up com cama de abdominais, comple-
xo duplo espaldar, complexo simples espaldar, barras paralelas e duas alturas, 
mobilizou mais de 15 mil euros de investimento do orçamento da junta e vai per-
mitir a frequência de quatro utilizadores em simultâneo.
A inauguração contou com a presença do vice-presidente da Câmara Municipal 
de Sintra, Rui Pereira, assim como, de vários populares e representantes de as-
sociações da freguesia.

quinta das Flores ganha 
parque de treino funcional
Iniciativa resulta do orçamento Participativo 
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A FilarmoniArtes é uma associação sem fins lucrativos 
constituída em 2003 que visa proporcionar aos seus só-
cios e aos jovens em geral a prática de atividades cul-
turais, educativas e recreativas que fomentem a con-
jugação de criatividade e a cultura, numa perspetiva de 
desenvolvimento de competências ao longo da vida.
A associação desenvolve o projeto “Música na Escola”, 
nas escolas básicas do 1º ciclo, em colaboração com a 
União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão. 
A Academia de Música São Bento de Massamá, funcio-
na desde maio de 2005, onde são lecionadas as disci-
plinas de formação musical no piano, órgão, guitarra 
clássica, guitarra elétrica, baixo elétrico, flauta, clari-
nete, saxofone, trompete, trompa, trombone, bombar-
dino, tuba e percussão.
A Banda Filarmónica São Bento de Massamá, existe des-
de maio de 2005 e tem como objetivos disponibilizar 
aos jovens a oportunidade da prática musical em gru-
po instrumental dinâmico, promover a literacia musical, 
atraindo a população a esta arte e tornando-a mais sen-
sível à música, ajudando a criar uma identidade comuni-
tária através da música.

Filarmoniartes
Associação promove ensino e formação musical

FilarmoniArtes
Praceta Sebastião da Gama, 8 A Loja - 2745-837 Massamá | Telefone/ Fax: 21 439 56 67 | 96 304 62 
20 | web: www.filarmoniartes.com | Email: filarmoniartes@gmail.com

O Grupo de Sopros da Banda Filarmónica de São Bento de Massamá, formado 
em 2007, visa a prática de “música de câmara”, o acompanhamento de grupos 
corais e a participação em eventos adequados a esta formação.
Já o Grupo Coral São Bento de Massamá, constituído em 2007, tem como obje-
tivos a prática de música coral, dirigida a jovens e adultos. Participa em cerimó-
nias religiosas e em eventos de caráter profano.

iNstituiçÃo

Banda Filarmónica Nossa Senhora da Fé do Monte Abraão
Rua Diogo Cão, nº 10 - Loja dtª, Bairro 1º de Maio, Monte Abraão -  2745-263 Queluz 
Telefone: 93 499 02 38 | Email: banda.nsf.monteabraao@gmail.com

Fundada em 2003 quando uma família residente em 
Monte Abraão, unida em torno de uma paixão comum – 
a música, lançou o desafio ao Sr. Regente António Do-
mingos para lecionar música naquela freguesia. Aceite o 
convite seguiu-se uma conversa com o Sr. Padre Fran-
cisco José para lhe apresentar a ideia e solicitar apoio. 
Desde logo aquele se prontificou a ceder um espaço. 
Assim nascia a Banda Filarmónica Nossa Senhora da 
Fé do Monte Abraão.  Com o apoio da então Junta de 
Freguesia de Monte Abraão e da sua presidente, Fátima 
Campos trataram-se das formalidades legais.
Uma das principais características desta banda deve-se 
ao facto dos seus participantes, das mais variadas ida-
des e na sua maioria, não disporem anteriormente de 
qualquer conhecimento prévio de música.
Desde então a banda tem atuado um pouco por todo o 
País, em procissões, arruadas e concertos, divulgando o 
que de melhor sabe fazer.

Banda Filarmónica Nossa senhora da Fé 
do monte abraão
Escola e banda promovem comunidade através da formação musical

É objetivo deste projeto musical contribuir para o engrandecimento da fregue-
sia e da comunidade, através da formação musical, proporcionando o ensino da 
música na sua escola, bem como a manutenção da banda.
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rua ramada curto – monte abraão
Republicano, socialista e laico

a Nossa rua

Amílcar da Silva Ramada Curto 
(Ramada Curto) nasceu em Lisboa 
a 6 de abril de 1886. Era proprie-
tário de uma quinta no Cartaxo 
(Quinta do Refúgio) e dedicou-se 
a diversas atividades.
Foi advogado, escritor, jornalis-
ta e político, tendo-se licencia-
do em Direito pela Faculdade 
de Direito da Universidade de 
Coimbra entre 1905 e 1910. En-
quanto estudante destacou-se 
como um dos líderes da greve 
académica de 1907, tendo sido 
um dos estudantes, punido com 
dois anos de expulsão da uni-
versidade. Integra a designada 
Geração do Resgate, revolucio-
nária e radical, profundamente 
anticlerical e, simultaneamente, 
democrática e socializante.
Filho de João Rodrigues Rama-
da Curto e de sua mulher Delfina 
Guiomar da Silva, e sobrinho pa-
terno de António Duarte Ramada 
Curto, desde muito cedo se envol-
veu na propaganda republicana.
Ramada Curto foi um dos res-
ponsáveis pela criação de várias 
organizações republicanas tais 
como a Escola 31 de janeiro, a 
Liga da Academia Republicana e 
o Centro Académico Republicano 
de Coimbra. Membro da Carbo-
nária, foi um dos organizadores 

do movimento em Coimbra até 
1910. Candidato a deputado repu-
blicano em 1910 e 1911 ano em que 
foi eleito pela Covilhã, sendo mais 
tarde eleito pelos círculos da Évo-
ra, Lisboa, entre outros. Desenvol-
veu uma intensa atividade política 
e parlamentar, como um convicto 
afonsista, numa primeira fase do 
regime, até ao golpe sidonista.
Em 1919, após se desvincular do 
Partido Republicano, Ramada 
Curto adere ao Partido Socialis-
ta Português (PSP), sendo o líder 
parlamentar deste partido na 
Câmara dos Deputados. Foi ainda 
chamado a desempenhar funções 
governativas durante a República 
sendo Ministro das Finanças en-
tre 30 de março e 28 de junho de 
1919, num governo liderado por 
Domingos Leite Pereira.
Volta mais tarde a ser convidado a 
exercer as funções de Ministro do 
Trabalho, noutro governo chefiado 
pelo mesmo líder político, entre 21 
de janeiro e 8 de março de 1921.
Manteve a condição de parla-
mentar - com um significativo 
interregno entre 1921-1925 –, até 
à queda da República, mas aban-
donou o Parlamento uma semana 
antes do Golpe Militar de 28 de 
maio. Neste período, livre da ati-
vidade parlamentar, enceta uma 

reorganização do PSP, especial-
mente a partir do X Congresso 
Nacional do partido, realizado em 
Tomar, em 1922. A partir destes 
anos, no Parlamento ou na im-
prensa, Ramada Curto e os seus 
‘companheiros’ socialistas assu-
mem-se como uma espécie de 
consciência crítica da República.
Como advogado participou em 
julgamentos célebres como o dos 
envolvidos no 19 de outubro de 
1921 e no famoso caso Alves dos 
Reis/Banco Angola e Metrópole.
Enquanto jornalista conhecem-
se as suas colaborações em 
numerosos periódicos: A Pátria 
; A Revolta, Coimbra; O Povo, 
Lisboa; A Liberdade; A Marselhe-
za; Diário de Coimbra, Coimbra; 
Jornal de Notícias; Diário de Lis-
boa; ABC; Atlântida; De Teatro; O 
Diabo; A Farça; Girassol; Moci-
dade, Lisboa; O Popular; Revista 
Mensal; Teatro e Letras.
Como escritor, Ramada Curto 
teve na sua intensa atividade fo-
rense o fermento das persona-
gens que criou, de onde salta a 
sua riqueza psicológica. Foi acima 
de tudo dramaturgo, com mais de 
30 peças escritas. Destaca-se a 
sua obra Recompensa, tendo sido 
quase sempre fiel a um realismo 
naturalista, por vezes extremo. 

Há em Ramada Curto certa pre-
ocupação de fundo moralizante e 
de critica social e de costumes, 
ainda hoje com momentos de in-
teresse estético e ideológico.
Conhece-se também a sua ini-
ciação maçónica em 1903, na 
Loja Elias Garcia, de Lisboa, 
com o nome simbólico de Ely-
sée Réclus, tendo ascendido ao 
grau 33 do Rito Escocês Antigo 
e Aceite. Pertenceu ainda ao Su-
premo Conselho da Maçonaria 
Portuguesa desde 1934. Entre 
1931 e 1932 foi o 32.º presiden-
te do Conselho da Ordem do 
Grande Oriente Lusitano. Nunca 
aceitou condecorações por ser 
Maçon. Morreu em Lisboa a 18 de 
outubro de 1961.

Bibliografia:
Evaristo, S. (9 de agosto de 2007) 
Rua Ramada Curto. Obtido em 
dezembro de 2017, de http://
monte-abraao-queluz.blogspot.
pt/2007/08/rua-ramada-curto.
html
Republicano, A. Blogue (7 de 
março de 2015) Ramada Curto. 
Obtido em dezembro de 2017, de 
http://arepublicano.blogspot.pt/
search/label/Ramada%20Curto
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assEmBLEia DE FrEguEsia - comPosiçÃo

PRESIDENTE
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA (PS)
MANuEl AgoSTINho louRENço MARquES

1.º SECRETÁRIO (PS)
João PAulo gRENChA C.N. hENRIquES

VOGAL (PS)
ANToNIETA 
RoSA goMES (PS)

VOGAL (PS)
SARA   
MARIANo goDINho

VOGAL (PS)
SéRgIo MIguEl DIAS 
goMES RoDRIguES

VOGAL (PS)
ARNAlDo 
AFoNSo DA CoSTA

VOGAL (PS)
JoSé AuguSTo 
RoChA DE MElo

VOGAL (PS)
ANA PAulA SIMõES 
DE CARvAlho 

VOGAL (PS)
JoSé 
FERNANDES

VOGAL (PS)
MARIA ADElAIDE 
TAvARES DE SouSA

VOGAL (CDS-PP)
MARIA 
DE FáTIMA CAMPoS

VOGAL (CDS-PP)
CARloS MIguEl DE 
olIvEIRA SAlDANhA

VOGAL (CDS-PP)
luIS MANuEl 
FERREIRA FERNANDES

VOGAL (PPM)
JoSé MANuEl 
BARANDAS SAlgADo

VOGAL (PSD)
RuI AlExANDRE 
guEDES CoElho

VOGAL (PSD)
João 
DA CRuz PAIxão

VOGAL (CDU)
JoSé ANTóNIo 
AlvES CoElho

VOGAL (CDU)
MARIA João 
lINo ANTuNES

VOGAL (BE)
JoSé AlBERTo 
AlvES BARRoSo DIAS

VOGAL (BE) 
RoSA MARIA     
SoARES PEREIRA

2.ª SECRETÁRIA (PS)
SANDRA RAquEl goNçAlvES vIEgAS 
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voz aos ELEitos

Quando há 4 anos o PS iniciou um novo ciclo político na vida da União 
das Freguesias de Massamá e Monte Abraão e do Concelho de Sintra, 
abraçou o enorme desafio político de num contexto social de aus-
teridade e dificuldades económicas para as famílias e num quadro de 
reorganização administrativa em que se impunha convergir todas as 
populações e necessidades heterogéneas do território dar o passo em 
frente ao lado de todos os cidadãos, sem exceção. Acreditámos que 
era possível trazer uma nova dinâmica política que desafiasse, percor-
resse e criasse novas formas de estar perto, de ir mais além na forma 
de fazer política e de dar garantias aos eleitores que o valor cívico do 
seu voto não se esgota nas eleições, através de novos espaços de par-
ticipação cívica e envolvimento aberto de todos os cidadãos.
Hoje, e depois das eleições autárquicas de dia 1 de outubro, é tem-
po de agradecer aos eleitores a renovada confiança depositada na 
gestão do PS à frente das freguesias, que viu o seu mandato reforça-
do com a maioria absoluta, salientando positivamente a participação 
cívica dos fregueses neste ato eleitoral e congratulando todos os 
Partidos pelos resultados alcançados.  
Hoje é tempo de voltarmos a olhar de frente com a mesma coragem 
para os problemas das freguesias e dos cidadãos e de valorizar o 
compromisso de confiança que estabelecemos com todos. Uma 
acrescida responsabilidade que continuará a ter como inspiração 
o desenvolvimento de um projeto político aberto e de proximidade, 
que conta com todos, e que continuará a mobilizar as pessoas, as 
instituições e forças vivas da comunidade porque só com as pessoas 
e pelas pessoas se fazem nascer as melhores medidas políticas à 
altura do valor de todos os cidadãos.  
Muito foi feito e hoje importa tudo aquilo que ainda há por fazer, a 
cada dia. Valorizar. Valorizar as Pessoas. Valorizar o Território. Valori-

Este é um caminho que conta com todos
zar a Economia Local. São os três pilares estratégicos a que nos pro-
pomos e em que vamos continuar a fazer a diferença. Estabelecemos 
como prioridade a diversificação e requalificação do espaço público, 
tornando-o mais inclusivo. 
Queremos melhorar a mobilidade, criando espaços pedonais 
acessíveis a todas as pessoas através da substituição da calçada 
para pisos mais suaves e apostando na criação de estacionamento 
com segurança. Vamos continuar a olhar para os parques urbanos, 
diversificando a sua oferta. 
A ampla participação cívica das pessoas é para nós fundamental, 
promovendo a transparência e o diálogo de proximidade, o associa-
tivismo, a cultura, a intervenção social, o empreendedorismo jovem 
e o desporto com programas dedicados a todas as gerações Con-
tinuaremos a apostar em medidas como o Orçamento Participativo, 
criando pela primeira vez o OP dirigido aos mais jovens, projeto que 
tem trazido a implementação de medidas como a ampliação da Uni-
versidade Sénior ou a criação do novo Parque de Treino funcional 
na Quinta das Flores. Vamos promover fóruns cívicos, investir em 
campanhas de sensibilização mais acessíveis para todos, reforçar 
os programas de intervenção social sem esquecer a promoção de 
eventos culturais que reflitam aquilo que de melhor é feito pelas 
nossas associações, e instituições da comunidade. 
O comércio local também é central na nossa atuação com a reforçada 
aposta no Cartão Freguês, criando novas ferramentas de incentivo ao 
comércio local que beneficiem as famílias e os consumidores. 
Hoje é tempo de prosseguir com todos com confiança, abrindo as 
mãos para o futuro nos próximos 4 anos. Um futuro e um caminho 
que queremos que seja de todos. Feliz Natal. 

Ps
SARA goDINho

A maioria PS que resultou das eleições autárquicas de Outubro pas-
sado não é, no nosso entender, a que melhor serve os interesses 
populares, garante o primado dos serviços públicos ou a partici-
pação das populações. A CDU não deixará de se bater pelo seu com-
promisso eleitoral em torno destas questões, honrando a confiança 
em nós depositada pelo voto.
Uma acção que consideramos urgente é a defesa do transporte 
público, face à degradação que sucessivos governos causaram ao 
impedir o investimento no pessoal, nos equipamentos e nas infrae-
struturas necessárias. Enquanto se alimentava a gula de especu-
ladores, banqueiros e outros empreendedores que vivem à custa de 

Por transportes Públicos de qualidade!

quem trabalha, aumentaram os atrasos e a supressão de comboios, 
o metro passou a andar sempre lotado e a grandes intervalos e as 
carreiras continuam a faltar numa série de bairros e, como é o caso 
das urbanas de Massamá e de Monte Abraão, não são abrangidas 
pelo Passe Social Intermodal.
É possível e urgente e outro caminho! Na discussão do Orçamen-
to de Estado o PCP e o PEV contribuíram para desbloquear al-
guns dos problemas das empresas de transportes públicos, mas é 
necessário que o governo PS largue as promessas e inverta o rumo 
de degradação. Há que melhorar a rede de transportes públicos e, 
em particular, a manutenção de comboios e estações da CP e as 
ligações rodoviárias no concelho de Sintra, alargando a mobilidade 
com menores custos para os utentes. E para isto o nosso município 
também deve defender as populações e não limitar-se a assobiar 
para o lado. 
Esta é uma luta em que a CDU está empenhada e apelamos a que 
se junte a nós nesta reivindicação. Aproveitamos ainda este espaço 
para desejar as Boas Festas a todos. 

cDu
BANCADA DA 
ASSEMBlEIA DE FREguESIA
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voz aos ELEitos

BE
JoSé BARRoSo DIAS

A Escola Pública, como um dos pilares do nosso regime democráti-
co, tem de ser encarada de uma forma global para que possa cabal-
mente cumprir o seu papel de enorme relevância na nossa socieda-
de. Assim sendo, se exigimos que as nossas escolas tenham todas as 
condições para uma harmoniosa e profícua vivência de toda a comu-
nidade escolar, para que possa aprender, ensinar e trabalhar melhor, 
também devemos exigir que, o que se passa nos refeitórios dessas 
escolas contribua para essa vivência positiva de toda a comunidade 
escolar, a começar pelas crianças e jovens que ela acolhe. 
Nos últimos tempos temos assistido no espaço público a diversas 
queixas e denúncias sobre a quantidade e a qualidade da comida aí 
servida. Desde doses mínimas, a comida crua ou com larvas, temos 
ouvido de tudo. Esta situação, para além de desmotivar, e prejudicar 
mesmo a capacidade de atenção e aprendizagens das nossas crian-
ças e jovens, pode colocar questões de saúde pública.
Tudo isto acontece devido a diversos fatores, sendo para nós o mais 
importante a adjudicação dessas mesmas refeições a fornecedores 
externos que têm como principal objetivo o lucro, e sobre os quais 
as Direções das escolas têm pouco ou nenhum controlo. Quando o 
Estado paga a esses fornecedores externos cerca de 1,20€ ou 1,30€ 
por refeição, valor no qual, para além de tudo o resto, está também 
incluída a sua margem de lucro, é fácil esperar que o serviço não seja 
o melhor nem o mais cuidado, e que os produtos não possam ser 
bons e em quantidade. 
Porque nem todos podem ir almoçar a casa ou mesmo trazer comida 
para a escola, temos de exigir que as refeições servidas nos refei-
tórios da nossa Escola Pública sejam de qualidade e em quantidade 
suficiente, de forma a alimentar condignamente as nossas crianças 
e jovens, bem como todos os outros membros da comunidade es-
colar que a utilizem, não podendo esquecer que para muitas dessas 
crianças e jovens, a refeição comida no refeitório da escola é a única 
refeição quente e equilibrada que comerão em todo o dia.
Assim sendo, temos de exigir ao governo e às autarquias, tanto ao 
nível nacional como, evidentemente, ao nível da nossa freguesia e 
do nosso concelho, que a gestão dos refeitórios volte para a gestão 
direta da própria escola, e que esta volte a contratar ecónomas/os e 
cozinheiros/as e restante pessoal, para proporcional um bom servi-
ço, fundamental na nossa Escola Pública.

os refeitórios escolares 
e a alimentação das nossas criançasAs eleições são a expressão da escolha do povo e esse é o valor que 

tem que ser respeitado na constituição dos órgãos autárquicos. Nós, 
Juntos pelos Sintrenses, somos o resultado de uma conjugação de 
vontades e, após as eleições, foi e é nossa decisão dar continuidade, 
em conjunto, numa só bancada, ao que propusemos defender em 
sede de programa eleitoral. 
Aparentemente, para quem venceu as eleições há valores mais 
altos que a vontade dos eleitos e de quem os elegeu. A “politiqui-
ce” de querer dividir para reinar e ajustar o panorama aos seus 
próprios interesses sobrepõe-se ao desígnio que saiu das urnas 
e da opção que tomámos em continuar aquilo com que nos apre-
sentámos a eleições independentemente das cores políticas que 
constituíam a coligação. 
Manifestámos, com fundamento legal, o nosso desejo de nos fazer-
mos representar numa só bancada com a designação da coligação 
“Juntos pelos Sintrenses” e, tendo enviado uma missiva com a nos-
sa pretensão bem expressa, até hoje, não recebemos qualquer res-
posta por parte do Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia. 
Pelos vistos é mais importante a vontade de quem ganhou e quer 
fazer valer a sua opinião do que a do eleitorado e dos interesses da 
Freguesia, mesmo existindo um parecer que demonstra que a opção 
é dos eleitos e não determinada por qualquer lei. Assim sendo, con-
tinuamos a ver imposta, de forma autista e autocrática, uma verdade 
que não aquela que é a expressa no dia 1 de Outubro, não abdicando 
de, em conjunto, lutar pelo que realmente interessa a quem em nós 
votou – a Freguesia e os fregueses de Massamá e Monte Abraão.
Continuaremos no nosso caminho, juntos e firmes nas nossas con-
vicções e em lutar por uma freguesia melhor, com mais qualidade de 
vida e melhores condições e infraestruturas apar todos.
Nesta altura importa, mais que tudo, também desejar a todos os fre-
gueses um Feliz e Santo Natal, recheado de saúde e daquilo que mais 
desejam para vós e para todos os vossos entes queridos. Fazemos 
votos igualmente para que 2018 seja um ano muito melhor que o que 
agora termina, repleto de excelentes momentos para todos.
Feliz Natal são os votos dos eleitos pela Coligação Juntos 
Pelos Sintrenses.

a Freguesia antes da “politiquice”

O Espaço do Cidadão de Massamá localiza-se no Shopping Center 
Massamá, loja 45 e dispõe de cinco postos de atendimento, disponibili-
zando também o serviço de atendimento por marcação prévia através 
do telefone 21 923 69 35. De segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30.

Espaço do cidadão de massamá
Shopping Center de Massamá
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