
Em Discurso DirEto
O grupo Teatroesfera é uma estrutura artística 
constituída desde 1995. Fomos conhecer melhor este 
agente cultural existente na nossa freguesia e conhecer 
a sua oferta até final do ano. 
Pág. _8 e 9

univErsiDaDE sénior cElEbra 
10º anivErsário
O projeto iniciou-se em 2008. Desde então cresceu, 
ampliou a sua oferta formativa, chegou a Monte Abraão, 
ganhou novas instalações, mas o espírito mantém-se. 
Atualmente conta mais de 90 disciplinas, 60 professores 
e 450 alunos envolvidos.  Pág. _7
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nova Plataforma Em funcionamEnto
o mEu bairro PErmitE uma mElhor 
gEstÃo Do EsPaço Público
Pág. _5
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Cada vez mais valorização, cada vez mais Educação.

As atribuições da Junta de Freguesia serão alargadas, caso 
a Assembleia de Freguesia assim o entenda, para intervir 
nas escolas da nossa comunidade. 
Aquando da apresentação do plano de intervenções es-
colares para o quadriénio 2018-2021, foi dado a conhecer 
que o investimento ascenderá a 22M€ para todo o conce-
lho, ficando demonstrada a importância da rede escolar na 
melhoria da qualidade de vida e promoção do sucesso es-
colar dos nossos 47 mil alunos que frequentam as escolas 
do concelho. Para tal, foram definidas duas grandes linhas 
de ação: intervenção e descentralização. 
Esta delegação de competências para as freguesias, 
mais que um alargamento, é sinónimo de investimento 
de e para todos. 
Será a aposta na proximidade. Proximidade com os proble-
mas e com as soluções, proximidade com a escola, proxi-
midade com os pais e acima de tudo com os alunos. Será a 
humanização da ação dentro da comunidade escolar e que 
se tornará mais eficaz na busca de soluções para as peque-
nas obras em contexto escolar. Será o reforço de parcerias 
públicas para melhor servir.
A partir de 2018, serão feitas intervenções em 5 escolas da 
nossa comunidade para requalificar os edifícios escolares, 
espaço de cozinhas, logradouros e eficiência energética. 
Ora, associado a este investimento municipal teremos a 
descentralização de 5 escolas no âmbito das pequenas re-
parações em escolas.
Venham elas! Promova-se a proximidade! Invista-se na 
Educação!

Pedro Oliveira Brás - Presidente

É Notícia

Discurso Direto

É Notícia

Instituição

A Nossa Rua
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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     
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é notÍcia

festa rija no mês da Juventude
Iniciativa mostra vigor dos jovens da freguesia

A autarquia iniciou no passado dia 26 de março medidas de condicionamento de 
acesso automóvel ao centro histórico da vila de Sintra. As medidas visam condi-
cionar o acesso rodoviário diurno à vila de Sintra, preservando a acessibilidade dos 
veículos de emergência ao centro histórico e ao parque natural Sintra-Cascais. 
Estas limitações vão continuar a permitir a circulação e acesso ao centro histórico 
a veículos autorizados, residentes, atividades económicas, recolha de resíduos só-
lidos urbanos, bombeiros, emergência médica e forças policiais.
Segundo a autarquia sintrense esta alteração “vai aumentar a segurança rodoviária 
e garantir a melhoria das condições de mobilidade pedonal, compatibilizando as 
condições de todos que visitam Sintra com as rotinas de quem vive e trabalha na 
zona”. Além de ser vedado o acesso automóvel ainda foram alterados alguns sen-
tidos de circulação e limitado o acesso a alguns arruamentos, nomeadamente na 
Volta do Duche e Estrada de Monserrate.
Ao longo do ano de 2018, a Câmara Municipal de Sintra pretende continuar “a de-
senvolver os meios de mobilidade sustentáveis que possibilitem uma ligação eficaz 
dos parques de estacionamento ao centro histórico e às principais atrações tu-
rísticas. Será também concretizado um aumento da rede de transportes públicos, 
nomeadamente das redes que realizam rotas turísticas”.
Aos moradores no centro histórico da vila de Sintra a autarquia aconselha a que 
aqueles devem solicitar, junto da Empresa Municipal de Estacionamento de Sintra, 
o respetivo dístico de estacionamento nas áreas alvo de intervenção. Também os 
trabalhadores de empresas existentes naquela zona do concelho não foram esque-
cidos devendo  os mesmos solicitar junto das entidades empregadoras um compro-
vativo da sua situação profissional a fim de poderem requerer o passe social para 
as carreiras de ligação aos parques dissuasores localizados na Portela de Sintra. 
Estes trabalhadores poderão estacionar sem encargos nesses mesmos parques, 
devendo para isso, indicar à autarquia a matrícula do seu automóvel.

trânsito condicionado 
na vila de sintra
Medida pretende melhorar mobilidade pedonal 

O Mês da Juventude decorreu durante todo o mês de março, envolvendo centenas de jovens e diversas 
atividades realizadas em escolas e outros espaços públicos da freguesia.
Entre as atividades realizadas encontravam-se atuações musicais (grupo TRX e Gany Ferreira), a 2ª 
edição Show Time Jovem, espetáculo de dança que contou com a exibição de Ana Cardoso de “Dança 
com as Estrelas”, bem como o já tradicional evento final de Freestyle de motos e carros, onde os re-
conhecidos pilotos Jaque Stunt, NH Pina e Cajó Stunt fizeram a assistência vibrar intensamente com 
as suas manobras.
Esta que foi a quarta edição desta iniciativa, teve como padrinho o ator, cantor e locutor Gany Ferreira.
Por fim uma palavra de agradecimento ao Grupo Motard Foge Com Elas, ao Moto Clube Mas-
samá e ainda à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Queluz, pela presença 
e participação no evento.

Já se encontra em vigor o horário de ve-
rão relativo ao encerramento dos parques 
urbanos da freguesia. Com este horário os 
parques estão abertos de 2ª feira a domin-
go entre as 9h30 e as 20h. Aproveite e usu-
frua dos parques urbanos e polidesportivos 
da freguesia. 

Parques 
da freguesia 
com horário 
de verão
usufrua destes 
espaços públicos
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O Shopping Center de Massamá 
está a disponibilizar, gratuitamen-
te, o seu palco para promoção de 
projetos musicais amadores.
A iniciativa insere-se no pro-
grama de animação que aque-
le shopping consagra à música 
disponibilizando um lugar espe-
cial a projetos de música ama-
dores. Os interessados devem 
contactar aquela unidade co-
mercial através do email geral@
shoppingmassama.com
Esta unidade comercial, abriu 
as suas portas em 1990, sendo 
composta por mais de 100 lo-
jas e uma área bruta superior de 
quatro mil metros quadrados, 
tendo sido pioneiro como um 
centro comercial de média di-
mensão, atraindo um grande nú-
mero de marcas que ali abriram 
as suas lojas.

O Clube Basket de Queluz (CBQ), 
fundado em 16 de fevereiro de 2006, 
conquistou na presente época des-
portiva quatro títulos de campeão 
distrital e dois de vice-campeão 
distrital de Basquetebol.
Os títulos de campeão distrital fo-
ram alcançados pelas equipas de 
Sub 18 masculino, Sub 16 masculi-
no, Sub 14 masculino e Sub 16 femi-
nino. No que respeita aos títulos de 
vice-campeão distrital foram con-
quistados pelas equipas de Sub 14 e 
Sub 19 feminino.
Esta foi uma excelente prestação 
desportiva para o CBQ ao conse-
guir colocar tantas equipas nas 
finais Distritais e obter tão bons 
resultados na época desportiva de 
2017/2018.

A autarquia de Massamá e Monte Abraão 
pretende recrutar “modelos” na freguesia. 
A iniciativa denominada de “Dá a cara pela 
tua freguesia”, tem como objetivo constituir 
um banco de imagens com diferentes ros-
tos para que estas fiquem disponíveis para 
os materiais de comunicação a produzir 
pela autarquia.
Com esta atividade os seus responsáveis 
não estão à procura de modelos profissio-
nais, mas sim, de pessoas autênticas que 
sintam a comunidade e que possam cá 
residir, estudar, trabalhar ou usufruir dos 
espaços públicos.
O desafio está lançado e por isso se tem en-
tre 1 e 100 anos de idade, faça parte deste 
projeto e dê uma dinâmica mais real à co-
municação da sua autarquia, figurando nos 
diversos materiais de comunicação.
Se tem disponibilidade para participar numa 
sessão fotográfica e está interessado/a em 
dar a cara pela sua autarquia, contacte a junta 
de freguesia através do email comunicacao@
uf-massamamabraao.pt ou pelo telefone 
210 133 554 e participe.

À descoberta 
de valores 
musicais
Palco do Shopping 
de Massamá espera 
por vós 

clube 
basket 
de Queluz 
faz história
Resultados da 
época 2017/2018 
muito promissores

“Dá a cara pela 
tua freguesia”
Junta de freguesia 
quer recrutar “modelos” 
entre os residentes

Depois do sucesso alcançado em 2017 a iniciativa Feira do Porta-Bagagem está de regresso em 2018, 
com a sua primeira edição agendada para o próximo dia 6 de maio, no parque de estacionamento da 
EMES (espaço semanal da feira de Monte Abraão), salvo se as condições climatéricas o não permitirem.
As edições desta iniciativa realizadas em 2017 contaram com mais de 850 inscritos, provenientes de 
diversos concelhos da área metropolitana de Lisboa, que aproveitaram a oportunidade para ali  escoar 
os artigos que tinham a mais nas suas casas, na garagem ou na arrecadação.
Numa iniciativa da União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão, esta feira visa fomentar a troca 
ou a aquisição de artigos reciclados e/ou em segunda mão a um preço acessível e, promove o ponto 
de encontro entre público e vendedores de todas as idades, num agradável ambiente de convívio.
Realize a sua inscrição através do website da autarquia em www.uf-massamamabraao.pt ou 
presencialmente nas instalações da junta.

é notÍcia

feira do Porta-bagagem de regresso 
Inscrições abertas
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nova plataforma em funcionamento
o MEu BaIRRo permite uma melhor gestão do espaço público

é notÍcia

O MEU BAIRRO é o nome da nova 
plataforma digital que a União de 
Freguesias de Massamá e Monte 
Abraão disponibiliza aos cidadãos 
para que a estes seja mais fácil 
e eficaz reportarem anomalias 
existentes no espaço público. 
Criar mecanismos para fazer 
com que o governação da fre-
guesia seja cada vez mais próxi-
ma dos seus moradores tem sido 
uma preocupação dos órgãos 
autárquicos. Esta pretensão en-
contra expressão num conjunto 
de iniciativas em curso nomea-
damente, através da realização 
de reuniões descentralizadas 
dos órgãos políticos da fregue-
sia, implementação do orçamen-
to participativo, existência de 
meios de informação da autar-
quia devidamente atualizados, 
disponibilização de documentos 
para consulta pública, partilha 
de informação útil nas redes so-
ciais, bem como, com a existên-
cia permanente de um diálogo 
entre cidadãos e os serviços da 

A autarquia vai uma vez mais inovar e alargar 
as plataformas de contacto com todos aque-
les que residam, estudem ou trabalham em 
Massamá e Monte Abraão. Ter uma comunica-
ção regular, direta e transparente tem sido um 
vértice de atuação dos órgãos da freguesia. É 
por isso que a autarquia dispõe de um website 
com informação atualizada, uma newsletter 
semanal, páginas nas diversas redes sociais 
e uma publicação escrita. Agora é dado mais 
um passo com a criação das sessões em dire-
to no Facebook, de 15 em 15 dias, com a par-
ticipação do presidente da união das fregue-
sias, Pedro Oliveira Brás.  Quinzenalmente, às 
quartas-feiras pelas 16h, o autarca, vai fazer 
sessões em direto no Facebook, através da 
página da União das Freguesias de Massamá 
e Monte Abraão. Estas sessões permitem que 
qualquer cidadão participe com sugestões, 
perguntas, propostas, críticas ou elogios, aos 
quais o autarca poderá responder em direto. 

Presidente em direto 
por uma comunidade atenta e participativa
autarquia inicia sessões em direto pelo Facebook

autarquia com vista a melhorar 
o  espaço público através do re-
porte de ocorrência a necessitar 
intervenção. Entre os motivos 
que mais contactos promovem 
entre os serviços e os residen-
tes da freguesia encontram-se 
a gestão do espaço público e as 
anomalias detetadas por aqueles 
descobertas aquando das suas 
deslocações na freguesia. Sendo 
este um dos pilares principais de 
atuação na freguesia dos órgãos 
autárquicos, o executivo decidiu 
desenvolver uma plataforma di-
gital que pudesse ser um meio 
mais eficaz para que os cidadãos 
pudessem reportar situações 
que necessitem de intervenção 
na freguesia de uma forma rápi-
da, precisa e intuitiva. Com mais 
este passo o executivo solicita a 
indispensável participação dos 
cidadãos, ciente de que a autar-
quia assim conseguirá conhe-
cer e intervir tão prontamente 
quanto possível para resolver os 
problemas existentes. Na comu-

nicação que os residentes con-
cretizam através da plataforma 
O MEU BAIRRO, que existe na 
página web da autarquia, é pos-
sível registar a ocorrência,  iden-
tificar o local exato da mesma, 
juntar fotografias e deixar uma 
breve descrição da situação, 
além de a integrar dentro de uma 
das  sete categorias existentes 
Ambiente, Higiene e Limpeza Ur-
bana; Diversos; Espaços Verdes; 
Iluminação Pública; Parques In-
fantis, Canino e Polidesportivos; 
Sinalização e Trânsito; Vias). Com 
esta aplicação a autarquia espe-
ra melhorar os seus tempos de 
resposta preservando o objetivo 
de continuar a ter uma freguesia 
com um bom ambiente urbano 
para o qual a contribuição de 
todos é inquestionável. Está nas 
suas mãos a melhoria da fregue-
sia. Informe-nos do que não se 
encontra bem no seu bairro! Vá 
a www.uf-massamamabraao.pt e 
utilize O MEU BAIRRO.

Quem não tiver oportunidade de assistir ao 
vivo à sessão, poderá visualizá-la e posterior-
mente remeter a sua questão. Para quem não 
tiver de perfil no Facebook poderá na mesma 
assistir através do link disponível no site da 

autarquia e, embora não possa participar em 
direto, poderá enviar as suas questões e/ou 
comentários para o email direto@uf-massa-
mamabraao.pt, para serem respondidos na 
sessão seguinte. Participe.

feira do Porta-bagagem de regresso 
Inscrições abertas



acontEcE  JAN/FEV/MAR 2018  6 

sintra baixa 
novamente o imi
Em 2018 será de 0,33%

é notÍcia

A freguesia dispõe de mais um espaço privilegiado para o seu fiel 
amigo. O novo parque canino localiza-se na Praceta Padre Cruz, 
em Massamá e resultou da concretização de mais uma proposta 
vencedora do Orçamento Participativo.
O parque encontra-se instalado num amplo local vedado, no qual os 
cães podem correr e exercitar-se livremente. 
Esta intervenção foi efetuada no âmbito da III edição do Orçamento 
Participativo (2016) da autarquia e representa um investimento 
de 15.000,00€.
Além deste novo espaço o seu fiel amigo tem ainda disponível um 
outro existente na Urbanização do Alto de Tercena. 

A Câmara Municipal de Sintra aprovou na primeira reunião 
do novo executivo, a descida do Imposto Municipal sobre 
Imóveis (IMI) em dois pontos para 2018. Desde 2016 a au-
tarquia já desceu em 6 pontos este imposto municipal.
A taxa do IMI em 2015 era de 0,39%. Em 2016 passou para 0,37%, 
em 2017 para 0,35% e agora, em 2018, passa para 0,33%. 
Se atendermos ao valor das taxas praticadas nos restantes 
municípios do distrito de Lisboa concluímos que a taxa de 
Sintra é das mais baixas, apenas sendo ultrapassada pelos 
concelhos de Lisboa e Vila Franca que têm de 0,30% e Oei-
ras com 0,32%. Segundo autarquia, com esta estratégia de 
descida de impostos a autarquia abdica, em três
anos (2016, 2017, 2018), de 16,2 milhões de euros de IMI.
“O nosso objetivo é manter esta trajetória de eficiência fi-
nanceira e alcançar, gradualmente e de forma responsável, 
a taxa mínima de 0,30 até ao final do mandato que agora se 
inicia”, sublinhou Basílio Horta, presidente da Câmara Mu-
nicipal de Sintra. “Vamos manter a estratégia de reduzir a 
despesa, aumentar o investimento e reduzir os impostos”, 
afirma Basílio Horta.
Durante o mês de abril os contribuintes devem liquidar este 
imposto.

novo parque canino 
em massamá
Foi uma proposta vencedora 
do orçamento Participativo

Fernando Gomes inspira-se na conhecida série infantil Rua Sésamo, onde ele próprio 
participou como ator, para construir um divertido espetáculo destinado às crianças de 
todas as idades. São cinco divertidas personagens interpretadas por Ana Landum, David 
Granada, Isabel Ribas, Jorge Estreia e Luís Pacheco que aguardam ansiosamente a entra-
da do público para contarem e cantarem a história da Menina do Capuchinho Vermelho.
Sábados às 16h, domingos às 11h, de 3ª a 6ª para escolas por marcação.
Promoção CP: 2€, bilhete de ida e volta por pessoa - disponível para aquisição aos 
sábados e domingos até 17 de junho de 2018. Desconto de 20% nos bilhetes do es-
petáculo para clientes portadores de assinaturas e passes, válidos para os Com-
boios Urbanos de Lisboa, mediante apresentação do cartão e talão de carregamento. 
Linhas de Sintra/Azambuja, Cascais e Sado, mediante apresentação do bilhete do 
espetáculo. Basta ter um cartão Viva Viagem disponível a utilizar, ou comprar um 
por 0,50€. Cartão de utilização individual - 1 cartão por pessoa. Antes de embarcar, 
deves sempre validar o teu bilhete.

Teatroesfera - Rua Cidade Desportiva Monte Abraão | Tel: 214 303 404 | 932 490 509 | Email: 
falacomigo@teatroesfera.com | Web: http://www.teatroesfera.com | https://www.face-
book.com/teatroesfera.teatro | GPS: Lat. 38.75290787378885 Longi. 9.268053397536278 

o capuchinho vermelho 
no teatroesfera
utilize o Cartão Freguês e beneficie de desconto
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é notÍcia

massamá e monte abraão partilha boas práticas
orçamento participativo apresentado em encontro nacional

A Universidade Sénior de Massamá e Monte Abraão (USMMA) celebrou o seu 10º 
aniversário no passado dia 9 de março, no salão da Paróquia de São Bento, em 
Massamá. Durante a celebração desta efeméride decorreram diversas atividades 
musicais, de dança e de poesia numa tarde de partilha e boa disposição.
Neste dia os alunos que estão na universidade desde o seu início, receberam um 
certificado de honra em reconhecimento dos 10 anos de frequência consecutiva. A 
festa terminou com os parabéns à universidade sénior com as velas a serem apaga-
das pelo presidente da autarquia, Pedro Brás e pela coordenadora da universidade 
sénior, Marta Rodrigues.
Com início no ano letivo 2008/2009, muitos foram os momentos e as experiências 
proporcionados pela universidade sénior, ao longo destes 10 anos de vida, em prol do 
combate ao isolamento da população sénior, estimulando as suas capacidades cogni-
tivas e físicas, num ambiente saudável de convívio e partilha social. No ano letivo tran-
sato a universidade contou com mais de 90 disciplinas, 60 professores e 450 alunos.
A universidade sénior viu as suas instalações serem aumentadas no ano de 2015, 
através de uma proposta vencedora da Iª edição do Orçamento Participativo da 
freguesia e, em 2017, no âmbito do 9º aniversário, foi inaugurado um novo espaço 
de oferta formativa, localizado em Monte Abraão.
Em 2016 a universidade sénior ajudou a autarquia a ser reconhecida com o prémio 
de práticas em responsabilidade social, pela Associação Portuguesa de Ética Em-
presarial e em 2017 como autarquia “Amiga do Idoso”, numa iniciativa promovida 
pela Cidade Social e pela Associação Nacional de Gerontólogos.

universidade sénior 
celebrou 10º aniversário
alunos distinguidos

Foi no passado dia 15 de março, no Palácio Nacional de Queluz, que decorreu o Encontro Participativo 
– Boas Práticas das Freguesias. Este evento, onde se fizeram  representar diversas autarquias, teve 
como objetivo partilhar exemplos de boas práticas implementadas pelas juntas de freguesia relativa-
mente à democracia participativa.
O evento que contou com o apoio da Parques de Sintra - Monte da Lua teve a participação de Basílio 
Horta, presidente da Câmara Municipal de Sintra na sessão de abertura. No encontro participaram 
vários autarcas tendo estes abordado diferentes temas como orçamento participativo (potencialida-
des e desafios) e as freguesias colaborativas (o cidadão como coprodutor de serviços públicos), que 
em comum têm como objetivo reforçar a coesão territorial e incentivar a participação dos cidadãos 
na vida daquelas comunidades. O presidente da União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão, 
Pedro Oliveira Brás, foi um dos autarcas presentes tendo apresentado aos presentes o Orçamento 
Participativo da freguesia.
Esta iniciativa decorreu no âmbito do projeto europeu EMPATIA e foi promovido pelo centro de Estu-
dos Sociais da Universidade de Coimbra, com a parceria da Associação In Loco e a colaboração com 
a Rede de Autarquias Participativas. A sessão de encerramento do encontro teve a participação do 
presidente do concelho diretivo da Associação Nacional de Freguesias, Pedro Cegonho.

As espanholas da Biesca Gijón consegui-
ram impedir a passagem à final da equipa de 
Massamá. A Stuart, vice-campeã portugue-
sa, já tinha eliminando as alemãs do Bison 
Calenberg e as francesas do CS Noisy Le 
Grand, recebendo nas meias finais as es-
panholas que ganharam por 4-7. Porém a 
critica foi unânime a elogiar a prestação da 
equipa da Stuart.
A Biesca Gijón HC foi a primeira equipa ven-
cedora do troféu, mas a equipa que detém 
mais troféus europeus é o CP Voltregà de 
Espanha (5). A competição tem sido domi-
nada pelas equipas espanholas tendo sido 
quebrado a sua hegemonia apenas na época 
2014/15 pelo Sport Lisboa e Benfica. Nesta 
edição da taça a equipa Biesca Gijón voltou 
a ganhar o troféu vencendo na final a equipa 
do Benfica por 4-3.

biesca gijón 
trava stuart 
de massamá 
Equipa ficou a um passo 
de final europeia
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“o nosso projeto artístico está deliberadamente enraizado na comunidade e no território”
Quem o afirma é a atriz Paula Sousa, uma das principais mentoras do projeto cultural Teatroesfera residente em Monte abraão.

Discurso DirEto

O grupo Teatroesfera é uma estrutura ar-
tística que se constituiu em março de 1995. 
Formado por atores profissionais com expe-
riência em várias companhias nacionais que 
firmaram uma relação artística no trabalho 
em comum no Teatro da Veredas (premiado 
pela associação de críticos como grupo re-
velação) tem a sua sede em Monte Abraão, 
cidade de Queluz, possuindo um espaço pró-
prio, que foi edificado em 2001 com o apoio 
da Câmara Municipal de Sintra.
Um dos princípios estruturantes do grupo 
Teatroesfera é a relação com a comunidade 
envolvente.  
Nas peças do Teatroesfera, o trabalho de 
ator é reconhecido como génese da criação, 
complementada por imagens de qualidade e 
rigor numa visão cenográfica de particular 
mobilidade, capacidade de transformação e 
envolvência. A companhia centra a sua cria-
ção artística no trabalho do ator, fundamen-
tação para a programação dos espetáculos 
e escolha de várias linhas dramatúrgicas que 
sublimam a criatividade dos intérpretes. O 
resultado são espetáculos de um rigoroso 
trabalho de ator, com uma grande dose de 
suspense, diversas vertentes do humor mes-
mo naqueles com temas incómodos, sempre 
intricados por valores e direitos de igualdade 
e de respeito pelo ser humano com um tom 
de surrealismo ou non-sense poético do uni-
verso suburbano.

Que balanço vos merece o caminho tri-
lhado pelo grupo Teatroesfera desde a sua 
fundação?
O Teatroesfera é uma companhia de teatro 
formada por profissionais com provas da-
das no mundo das artes que optaram por 
desenvolver o seu trabalho na região que os 
viu crescer, querendo suprir a enorme ca-
rência cultural e artística que, na periferia 
da capital, se sentia. No decurso de 23 anos 
o grupo lutou por manter uma oferta cul-
tural diversificada e de qualidade: produziu 
mais de 50 espetáculos que apresentou no 
seu Espaço e por todo o país; deu voz à sua 
comunidade intervindo junto da infância e 
juventude, junto dos seniores, de comuni-
dades étnicas específicas e da população 
em geral, fazendo irromper a manifestação, 
a participação e a fruição artística no seio 
do seu espaço habitacional. Agindo pela 
criação artística, o Teatroesfera gera pú-
blicos que procuram os bens culturais, que 
conhecem melhor o seu território e que, 
consequentemente, se conhecem melhor a 
si próprios.

 O Teatroesfera dispõe, desde 2001, de um 
espaço cultural em Monte Abraão. Que pa-
pel ocupa esse equipamento no panorama 
da atividade cultural da cidade Queluz?
O Teatroesfera recebeu, em 1999, da Câma-
ra Municipal de Sintra,  cedência de terreno 
e cerca de 140.000€ para a construção de 
um teatro – esta foi a base fundadora para, 
com muito trabalho, investimento de priva-
dos (Paula Sousa, Paulo Oom e Teresa Faria) 
e angariação de outros apoios, construir e 
inaugurar, em Janeiro de 2001, o primei-
ro Teatro do Terceiro Milénio em Portugal: 
o Espaço Teatroesfera. Este Espaço, com 
um belíssimo palco equipado tecnicamente 
para espetáculos profissionais, continua a 
ser o único em Queluz e um dos melhores 
do concelho.
A atividade do Teatroesfera está para além 
do teatro. O que têm para oferecer à comu-
nidade da cidade de Queluz?
O nosso projeto artístico está deliberada-
mente enraizado na comunidade e no ter-

ritório. Fomentar atividades agregadoras, 
incentivar os hábitos de consumo de bens 
culturais, contribuir para a identificação 
das pessoas com o local onde vivem, são 
referências que o Teatroesfera mantém na 
vanguarda da sua atividade. Assim, além 
da sua própria criação artística, é  também 
um pólo cultural que acolhe artistas emer-
gentes, atividades das Escolas, Escolas de 
Música e Associações a quem apoiamos na 
apresentação dos projetos. Proporciona-
mos Formação em Teatro e Dança (crian-
ças, jovens, seniores) ao longo do ano,  bem 
como tertúlias de poesia.
 
É frequente ouvir os agentes culturais 
a reivindicar mais meios para a Cultura. 
Como têm conseguido fazer face às vossas 
necessidades financeiras?
Durante a crise da Troika o Grupo teve uma 
redução de cerca de 50% nos apoios finan-
ceiros. Isto gerou redução da atividade de 
criação (menos criações, redução no elen-
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“Por outro lado, 
por parte 
do município 
e do poder local, 
observamos 
a preocupação 
em manter 
oferta cultural 
de qualidade”. 

“o nosso projeto artístico está deliberadamente enraizado na comunidade e no território”
Quem o afirma é a atriz Paula Sousa, uma das principais mentoras do projeto cultural Teatroesfera residente em Monte abraão.

Discurso DirEto

co de cada espetáculo, nada de construir 
cenários,...), dificuldade na manutenção do 
Espaço e equipamentos, e conduziu à pre-
cariedade na vida dos seus trabalhadores - 
porque os artistas também comem, também 
têm de pagar contas e cuidar da sua saúde 
e dos seus. Até ao momento, não obstante a 
boa vontade e os apoios em espécie, a crise, 
para nós continua.

Como caracterizam a vossa relação com as 
autarquias do concelho? Como desejariam 
que ela viesse a ser no futuro próximo?
O Teatroesfera vê e tem no município de Sin-
tra, Câmara Municipal, Uniões de Freguesias 
Massamá Monte Abraão e Queluz Belas, re-
lações de complementaridade: aquele tipo 
de entendimento que se dá entre entidades 
que desenvolvem a sua atividade em prol da 
cidadania e melhoria da qualidade de vida 
dos habitantes. Simultaneamente, deseja-
mos que o reconhecimento da qualidade do 
nosso trabalho por parte do município nos 

permita mais do que uma mera sobrevivên-
cia penosa e que intenções enunciadas se-
jam, finalmente, concretizadas.

Como caracterizaria o panorama cultu-
ral da cidade de Queluz e do concelho 
de Sintra?
É com agrado que vemos emergir e sobrevi-
ver – e o difícil que se tem revelado! – gru-
pos que com ímpar persistência têm manti-
do ofertas culturais de meritória qualidade 
no Concelho. Por outro lado, por parte do 
município e do poder local, observamos a 
preocupação em manter oferta cultural 
de qualidade. Pensamos, no entanto, que é 
preciso levar a sério as necessidades destes 
grupos. Investir em cultura e em atividades 
culturais é investir na coesão e na paz do 
território tanto quanto, simultaneamente, 
na projeção a «um lugar no mapa».  A cul-
tura e a criação artística deve aproximar-se 
das populações: não pode ficar para o visi-
tante ou para a torre de marfim. 

Que papel deve ocupar a Cultura num con-
celho com as características do de Sintra?
O poder tem nos agentes culturais do con-
celho o veículo operacional mais próximo 
das populações e é no diálogo com eles 
que se podem encontrar estratégias rea-
listas de intervenção. A falta de cultura sai 
mais cara.

Que programa estão a promover até final 
de 2018?
O Teatroesfera até o fim de maio, apresenta 
no seu Espaço o musical “Capuchinho Ver-
melho” e no Time Out Market, em Lisboa, o 
“Capitão Miau Miau” de Fernando Gomes. 
“Apeadas” vai a Guimarães e Beja. Estrea-
rá em maio “Nem o pai morre, nem a gen-
te janta” de Fernando Gomes. Entretanto, 
há “Noites de Improviso” pelos Improvisto, 
uma sexta feira por mês.  Em maio teremos 
o Encontro de Teatro Sénior em colabora-
ção com a União de Freguesias de Massamá 
Monte Abraão. Em junho estamos dedicados 
ao acolhimento de espetáculos da comuni-
dade, aos espetáculos das aulas de Teatro 
do Teatroesfera e ainda “O Principezinho” 
pelo Teatro da Associação de Reformados 
Pensionistas e Idosos de Monte Abraão, di-
rigido por Paula Sousa. Em outubro, estrea-
rá o musical “A Ilha Encantada” de Fernando 
Gomes, realizar-se-á o Encontro de Cultu-
ras/TertuliAna, e ainda a 4ª Edição do Fes-
tival NIM-Noites Imprevistas. Em novembro 
estreia o espetáculo de Teatro e Comuni-
dade “Eu e Tu, Stuart” de Cristina Arcanjo 
Cruz, encenação de Paula Sousa. 
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O Facebook introduziu recen-
temente alterações ao fluxo de 
notícias que podem interferir 
nas publicações que aparecem 
no seu “feed”. Se segue a nossa 
página e quer continuar a estar a 
par das notícias da sua freguesia, 
clique no menu “A seguir” e se-
lecione “ver primeiro” de modo a 
que possa continuar a visualizar 
as nossas publicações.

A Câmara Municipal de Sintra tem em curso os 
trabalhos de execução da ciclovia que vai ligar 
Massamá à freguesia de Agualva. Esta ciclovia 
está inserida no plano da autarquia sintrense 
para a criação de um conjunto de ciclovias no 
município correspondentes a 39 Km.
Com um investimento de 800 mil euros, 
esta ciclovia urbana terá uma extensão de 
4,5 km e vai ligar diversos pontos chave das 
duas freguesias, nomeadamente as esta-
ções ferroviárias de Agualva-Cacém e Mas-
samá-Barcarena, passando pela Avenida Dr. 
Francisco Sá Carneiro, Avenida 25 de Abril, 
Parque Salgueiro Maia, centro de saúde de 
Massamá e o complexo desportivo do Real 
Sport Clube.
Atualmente a intervenção decorre na mo-
vimentada Avenida 25 de abril, junto à zona 
industrial de Massamá, onde os trabalhos 
realizados contemplam a abertura de cai-
xa e execução de lancil e calçadas. A União 
das Freguesias de Massamá e Monte Abraão 
agradece a compreensão de todos os resi-
dentes e comerciantes desta artéria prin-
cipal da freguesia pelo transtorno causado 
pela realização das obras em curso.

A proposta de requalificação de 
um espaço, na urbanização da Ci-
dade Desportiva, foi uma das mais 
votadas na II edição do Orçamento 
Participativo. 
Fruto de ter recolhido mais votos 
e da iniciativa dos moradores que 
apresentaram aquela proposta foi 
ali edificado um espaço de lazer 
aproveitando as condições naturais 
do local que proporciona uma vista 
privilegiada sobre a freguesia. Esta 
iniciativa resultou de um investi-
mento de cerca de 21.955,68€. 

mantenha-se 
informado
Conheça as notícias 
que importam

ciclovia avança
Intervenção já decorre
em Massamá 

miradouro 
da cidade 
Desportiva
Pretensão 
de moradores 
concretizada

O Orçamento Participativo (OP) é um instrumento de participação dos cidadãos nos processos de 
governação local sobre a afetação de recursos. Na edição do OP de 2018, os participantes podem 
decidir, através da apresentação de propostas, de onde investir na freguesia de Massamá e Monte 
Abraão. A este projeto está afeto a verba de 100.000,00€ que poderá ser aplicada em áreas tão 
diferentes como a requalificação de espaços públicos (zonas verdes, calçadas e parques infantis), 
desporto, cultura e intervenção social.  Aos cidadãos maiores de 18 anos é permitido que, em nome 
individual ou em representação de entidades associativas (que tenham sede na freguesia ou que 
a área de intervenção seja efetuada dentro da freguesia), apresentem propostas que sirvam os 
interesses da freguesia naquelas áreas.
Para submeter a sua proposta deverá consultar as normas de participação e efetuar o seu registo 
no website do OP em www.op-massamamabraao.pt
Está nas suas mãos apresentar propostas que possam melhorar a sua freguesia. Participe.

é notÍcia

v Edição do orçamento Participativo em curso
até dia de 1 de maio apresente a sua proposta

Freguesia
Massamá e Monte Abraão
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O nascimento do hóquei em patins na Escola Secundária Stuart Car-
valhais remonta a 2002, com a criação do Centro de Formação em 
Patinagem e Hóquei em Patins e a inclusão da Patinagem no Despor-
to Escolar. Tudo isto pela mão do Prof. João Campelo, antigo atleta 
e internacional da modalidade. Nesta altura, a patinagem passou a 
fazer parte do curriculum da disciplina de Educação Física. Primeiro, 
uma equipa. Depois, uma evolução acelerada, sendo que, em 2007 o 
clube já tinha 6 equipas dos vários escalões de formação e em 2010 
já apresentava equipas em todos os escalões de formação, desde os 
bambis (4 aos 6 anos) aos juniores (17 aos 20 anos) incluindo equipas 
femininas. Durante todo este processo de evolução continua a ser 
a única escola secundária no país a ter equipas federadas a disputar 
os campeonatos a nível regional e nacional.
Em 26 de julho de 2013 foi oficialmente criado o “A. STUART HÓ-
QUEI CLUBE DE MASSAMÁ”, mantendo-se a prática desportiva de 
competição e toda a filosofia do centro de formação, dando assim, 
continuidade ao projeto do desporto escolar.
Neste momento, o clube tem cerca de 150 praticantes da modalida-
de, equipas em todos os escalões de formação (bambis, benjamins, 
escolares, Sub 13, Sub 15, Sub 17, Sub 20), uma equipa sénior femini-
na e uma equipa de veteranos.

a. stuart hóquei clube de massamá
Projeto nascido na escola ganhou asas

A. STUART Hóquei Clube de Massamá
Rua dos Jasmins, Escola Secundária Stuart Carvalhais, Pavilhão Prof. João Campelo, 2745-796 Massamá 
Telefone: 96 277 87 43 – 96 975 45 78 | web: www.stuarthcm.webnode.pt 

instituiçÃo

Clube Basket de Queluz
Rua Dom Diniz, nº 14, Escola Básica 2+3 Ruy Belo, Monte Abraão, 2745-262 Queluz | Telefone: 91 674 81 80 | 91 726 15 76 | 91 868 82 13 
Email: clubebasketdequeluz@gmail.com | web: www.clubebasketqueluz.com/ | facebook.com/basketqueluz

v Edição do orçamento Participativo em curso
até dia de 1 de maio apresente a sua proposta

O Clube Basket de Queluz (CBQ) foi fundado em 16 de fevereiro de 
2006, tendo nessa fase apenas uma equipa sénior masculina. 
Em 2008 o projeto desenvolve-se para se focar na formação com a 
missão de: incrementar a prática do desporto por crianças e jovens; 
potenciar a formação nacional em basquetebol; promover a moda-
lidade junto das escolas e entidades de formação em geral e para 
reforçar e promover uma maior simbiose entre 2 nomes – Queluz e 
Basket, reforçando cada vez mais a importância regional da modali-
dade no mapa do desporto nacional.
A sua capacidade de captar atletas começa a ter um impacto sig-
nificativo na comunidade e em 12 anos de atividade aumenta a sua 
dimensão inicial, quer em número de atletas praticantes, quer em 
número de equipas competitivas e em troféus conquistados. A equi-
pa de treinadores cresce trazendo para o clube não só alguns recur-
sos técnicos com enorme competência em Portugal, como também 
outros que, pela sua experiência, já tinham deixado uma marca muito 
forte na história do basquetebol em Queluz.
Fruto do trabalho desenvolvido é um dos clubes com maior número 
de praticantes da modalidade em Lisboa, dispondo de certificado de 
qualidade para as equipas de minibasquete, emitido pela Federação 
Portuguesa de Basquetebol, além de existirem diversos atletas do 

clube basket de Queluz
Basquetebol voltou a brilhar na Cidade de Queluz

clube a integrarem as seleções nacionais em vários escalões. Tem 
equipas de minibasquete de sub-8/10 e sub-12, equipas femininas 
de sub-14, sub-16 e sub-19 e nos escalões masculinos sub-14A, sub-
14B, sub-16A, sub-16B, sub-18, sénior e veteranos.
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Praceta aristides de sousa mendes - massamá
Diplomata português inconformado

a nossa rua

Aristides de Sousa Mendes tam-
bém conhecido Aristides de Sou-
sa Mendes do Amaral e Abran-
ches,   foi um cônsul português 
que nasceu em Cabanas de Viria-
to, concelho do Carregal do Sal, 
no sul do Distrito de Viseu, no dia 
19 de julho de 1885. Pertencia a 
uma família aristocrática rural, 
católica e monárquica, qualida-
des que partilhava, apoiando in-
clusivamente a contra-revolução 
conhecida como “Monarquia do 
Norte”. O seu pai, José de Sousa 
Mendes, era juiz no Tribunal da 
Relação de Coimbra.
Em 1907 e após a licenciatura 
em Direito pela Universidade de 
Coimbra, enveredou pela car-
reira diplomática tendo ocupa-
do cargos em diversas delega-
ções consulares portuguesas 
pelo mundo fora. Nesse mesmo 
ano casa-se com Maria Angelina 
Coelho de Sousa, sua namorada 
de infância, com quem teve ca-
torze filhos, nascidos nos diver-
sos países em que Sousa Men-
des esteve colocado.
Nos anos de 1939/1940, em ple-
na 2ª Guerra Mundial, encontra-
va-se em Bordéus, como Cônsul 
de Portugal e contrariamente às 
ordens recebidas diretamente 
de António de Oliveira Salazar, 

(circular nº 14 de novembro de 
1939), então chefe do Governo 
e ministro dos Negócios Estran-
geiros, começa a emitir vistos in-
discriminadamente.  Com a ajuda 
dos seus filhos, sobrinhos e do 
Rabino Kruger, durante três dias  
e três noites concedeu 30 mil 
vistos de entrada em Portugal, 
a todos sem distinção de credo 
ou nacionalidade que, como re-
fugiados queriam sair de França, 
aquando da invasão deste país 
pelos Nazis, salvando assim de-
zenas de milhares de pessoas do 
Holocausto.  Confrontado com 
os primeiros avisos de Lisboa, 
ele terá dito: “Se há que deso-
bedecer, prefiro que seja a uma 
ordem dos homens do que a uma 
ordem de Deus.”
O ditador Oliveira Salazar demi-
tiu-o das suas funções. No en-
tanto Aristides Sousa Mendes, 
e apesar de terem sido enviados 
funcionários para o impedir de 
continuar a atribuição indiscri-
minada de vistos, liderou com a 
sua viatura, uma coluna de ve-
ículos de refugiados e guia-os 
em direção à fronteira, onde, do 
lado espanhol, não existem tele-
fones. Por isso mesmo, os guar-
das fronteiriços não tinham sido 
ainda avisados da decisão de Ma-

drid de fechar as fronteiras com 
a França. Sousa Mendes impres-
siona os guardas aduaneiros, 
que acabariam por deixar passar 
todos os refugiados, que, com os 
seus vistos, puderam continuar 
viagem até Portugal.
A 4 de julho de 1940, regressa a 
Portugal indo morar para a casa 
da família em Cabanas de Viria-
to. Por ordem de Salazar é dado 
início a um processo disciplinar 
formal contra o cônsul. Em con-
sequência disso é privado de 
exercer as funções por um ano e 
diminuído o salário para metade, 
tendo depois sido passado à re-
forma, perdendo ainda o direito 
de exercer a profissão de advo-
gado e até lhe é retirada a carta 
de condução, emitida no estran-
geiro. Com parte do seu salário 
penhorado, em virtude de uma 
ordem do tribunal, consequência 
de um processo por dívidas que 
lhe é movido pelos seus credores 
vive em grandes dificuldades. Ao 
longo da sua vida foi o seu irmão 
César que lhe emprestou dinhei-
ro para suprir os seus descon-
trolos financeiros. 
Frequentou, juntamente com os 
seus familiares, a cantina da as-
sistência judaica internacional, a 
situação de pobreza viria a agu-

dizar-se depois da venda de bens 
e morte da sua esposa.
Aristides veio a morrer endivida-
do e só, no hospital particular da 
Ordem Terceira de São Francisco 
da Cidade, na época um dos me-
lhores hospitais de Lisboa, tendo 
sido enterrado com um hábito 
franciscano por não ter sequer 
um fato seu.
Em 1986, a 15 de novembro, foi 
condecorado em Portugal, a 
título póstumo com o grau de 
Oficial da Ordem da Liberdade. 
O Presidente Mário Soares re-
abilita assim Aristides de Sousa 
Mendes e a sua família recebe 
as desculpas públicas, dezasseis 
anos após a morte do ditador 
Oliveira Salazar.
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Praceta aristides de sousa mendes - massamá
Diplomata português inconformado

As sessões da assembleia de freguesia de Massamá e Monte Abraão são abertas a todos os cidadãos interessados e re-
úne de modo descentralizado em diferentes locais da freguesia. O edital com a convocatória da reunião da assembleia 
de freguesia 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.

A Lei que estabelece o regime jurídico das autarquias locais determina que são as assembleias de freguesia que têm competências 
de apreciação e fiscalização.
Entre as principais competências de apreciação e fiscalização vertidas no Artigo 9º daquela lei, destacamos as seguintes:
- Aprovar as opções do plano e a proposta de orçamento, bem como as suas revisões;
- Apreciar o inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais e a respetiva avaliação, bem como apreciar e votar os 
documentos de prestação de contas;
- Autorizar a junta de freguesia a contrair empréstimos e a proceder a aberturas de crédito; 
- Aprovar as taxas e os preços da freguesia e fixar o respetivo valor; 
- Autorizar a aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis de valor superior ao limite fixado para a junta de freguesia 
e definir as respetivas condições gerais, podendo determinar o recurso à hasta pública; 
- Aprovar os regulamentos externos; 
- Autorizar a celebração de contratos de delegação de competências e de acordos de execução entre a junta de freguesia e a 
câmara municipal, bem como a respetiva resolução e, no caso dos contratos de delegação de competências, a sua revogação;
- Autorizar a celebração de protocolos com instituições públicas, particulares e cooperativas que desenvolvam a sua atividade 
na circunscrição territorial da freguesia, designadamente quando os equipamentos envolvidos sejam propriedade da freguesia 
e se salvaguarde a sua utilização pela comunidade local;
- Autorizar a concessão de apoio financeiro ou de qualquer outra natureza às instituições dedicadas ao desenvolvimento de 
atividades culturais, recreativas e desportivas legalmente constituídas pelos trabalhadores da freguesia;
- Aprovar o mapa de pessoal dos serviços da freguesia; 
- Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da junta de freguesia acerca da atividade 
desta e da situação financeira da freguesia, a qual deve ser enviada ao presidente da mesa da assembleia de freguesia com a 
antecedência de cinco dias sobre a data de início da sessão; 
- Acompanhar e fiscalizar a atividade da junta de freguesia; 
- Pronunciar-se e deliberar sobre todos os assuntos que visem a prossecução das atribuições da freguesia.
 

Data da próxima reunião agendada:  Dia 26 de abril.

Participe nas reuniões da assembleia de freguesia. A sua participação é determinante para termos uma freguesia melhor. 
Acompanhe a vida de sua freguesia em www.uf-massamamabraao.pt

a freguesia é sua. 
Participe na assembleia de freguesia.

assEmblEia DE frEguEsia
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Ao longo do mês de Março, temos vivido o mês da Juventude, na União 
de Freguesias de Massamá e Monte Abraão. O evento já vai na sua 4ª 
edição, e tem o seu grande objetivo, ‘dar’ a freguesia aos jovens. Propor-
cionar momentos de diversão e interação pensados para eles. No evento 
podemos encontrar atuações musicais, espetáculos de dança, demon-
strações de arte urbana, e espetáculos Freestyle com motos e carros.
O jovem tem de se sentir valorizado, para que ele cresça e se sinta 
parte integrante da comunidade. Eventos como o mês da Juventude, 
contribuem para isso. Existe também atualmente uma grande apos-
ta no programa Música na Escola, que abrange cerca de 900 alunos. 
Mas, além de tudo isso, sabemos também que têm muito para dar, 
e todos nós queremos os jovens envolvidos em vários temas, e em 
várias decisões. Os jovens de hoje são o futuro. São o amanhã. Por 
isso, o meio envolvente onde reside, onde estuda, onde convive, é 
uma peça basilar para o seu futuro.
A propósito do Dia Nacional do Estudante, 24 de Março, percebe-
mos também que o paradigma do jovem tem mudado ao longo dos 
últimos anos. Podemos refletir e perceber que, um jovem com con-
dições e motivado, têm muito para dar, muito para contribuir no seu 
meio, e para o futuro local e nacional. Seja por via da sua partici-
pação na tomada de decisões, na contribuição de ideias. Ora, uma 
junta de freguesia não pode nem deve ser alheia a estes fatores, e a 
nossa certamente que não o é. 
Podemos ver pela nossa história, e pelo passado que, são tomadas 
muitas decisões em nome dos jovens, de modo a decidir o seu futuro. 
Mas quantas vezes lhe é perguntado o que ele quer? O que ele pensa?
A participação e propostas por parte dos jovens já deu frutos na 
nossa freguesia. Hoje existe um programa de vigilantes em contexto 

os jovens são o futuro
escolar, nas escolas de 1º ciclo, a funcionar com sucesso, que decor-
reu de uma proposta feita por alunos. A freguesia está e tem de estar 
aberta aos jovens, pois o seu contributo é essencial e fundamental 
ao crescimento da comunidade.
Com este pensamento, e após ouvir a opinião de muitos dos jov-
ens da nossa freguesia, foi incluído no nosso programa eleitoral, o 
Orçamento Participativo Jovem. Temos a sorte de ter muitos jovens 
residentes na nossa freguesia, por isso, vamos dar-lhes voz e ação. 
Cativá-los a sentirem-se ouvidos e com espaço e capacidade para 
também eles ajudar a melhorar a nossa freguesia. Todos os jovens 
residentes dos 16 aos 30 anos, poderão participar, brevemente.
O desenvolvimento pessoal e intergeracional na comunidade tam-
bém está comtemplado. Ao mesmo tempo que a freguesia tem mui-
tos jovens, também tem população idosa. Ele pode assim ter também 
um papel muito importante de ajuda ao próximo. Poderá apoiar e 
colaborar com dicas do dia-a-dia (informática, telemóvel, p.ex.), bem 
como pode simplesmente ler contos, ou estar presente. Ao mesmo 
tempo, enriquecerá a sua experiência com as dicas sábias de quem já 
viveu muitos anos de vida. Assim se valoriza a vida e a comunidade.
A nossa freguesia tem um enorme potencial, e o jovem faz farte in-
tegrante nesse potencial. Tal como eu fiz e faço parte de iniciativas 
para valorizar a comunidade, as pessoas e o território, certamente é 
necessário ouvir cada vez mais outras versões e opiniões sobre cada 
uma destas áreas, para que cada vez mais, a nossa freguesia tenha 
as respostas mais adequadas e mais coincidentes com as necessi-
dades de cada um dos fregueses. Por isso, também apelo a todos, e 
em especial, aos jovens, para participar e intervir, pois é esse o modo 
e a solução para melhorar Massamá e Monte Abraão.

Ps
SéRgIo RoDRIguES

Um conjunto de escolas em Massamá e Monte Abraão carecem de 
obras de fundo e de trabalhadores auxiliares de acção educativa. 
Esta situação é recorrente em Sintra e tanto o Ministério da Edu-
cação como a Câmara PS não dão a resposta necessária. É o caso 
dos 154 trabalhadores nas escolas do concelho com Contratos Em-
prego-Inserção (um tipo de contrato precário promovido pelo Es-
tado) e que a Câmara se recusa a integrar. E é o caso da degradação 
das salas de aula, refeitórios e  recreios, não oferecendo às crianças 
do concelho o acesso a uma educação de qualidade.
Foi neste contexto que em Dezembro se debateu o Orçamento da 
Junta de Freguesia para 2018. Qual a nossa surpresa ao dar com 
verbas de um hipotético protocolo em que a CMS responsabiliza a 

Educação pública de qualidade 
em sintra/ Dia internacional da mulher

Junta por “pequenas obras” nas escolas. Sendo ilegal, pois não ex-
iste tal protocolo, não chega para resolver todas as carências mate-
riais das escolas. Por isso e porque se mantém o desinvestimento na 
capacidade operacional da Junta, a CDU votou contra.
Há que denunciar e repudiar a deterioração das instalações e a falta 
de pessoal nas escolas. Assim, saudamos a greve dos trabalhadores 
não docentes das escolas do concelho de Sintra no passado dia 23 
de Fevereiro e todos – professores, pais, educadores e alunos – que 
se concentraram à porta da Escola D. Pedro IV em protesto exigindo 
soluções. A CDU esteve presente, em solidariedade!
Também de forma solidária e conscientes da importância da igualdade 
entre mulheres e homens, lamentamos que a comemoração do Dia In-
ternacional da Mulher tenha sido descurada, quando é uma oportunidade 
para apoiar a luta contra os preconceitos que limitam os direitos de ci-
dadania e tantas vezes põem em causa a integridade física de mulheres.
O Dia Internacional das Mulheres começou por se designar Dia In-
ternacional da Mulher Trabalhadora. Uma data especial celebrando a 
luta das mulheres das classes oprimidas proposta por Clara Zetkin, 
dirigente comunista alemã, na Conferência de Mulheres Socialistas 
em 1910. A data do primeiro Dia Internacional da Mulher não foi uma 
escolha ao acaso. A indicação do mês de Março está associada à 
revolução alemã (Março, 1848) e à Comuna de Paris (Março, 1871), 
acontecimentos de grande alcance histórico e que deram forte im-
pulso à luta do proletariado em todo o mundo.

cDu
BaNCaDa Da 
aSSEMBlEIa DE FREguESIa
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bE
JoSé BaRRoSo DIaS

No passado dia 8 de março celebrou-se mais um Dia Internacional 
da Mulher. Neste dia, evocam-se e atualizam-se as lutas travadas 
pelas mulheres, em todo o mundo e ao longo de décadas, defenden-
do direitos civis, laborais e sociais, educação, autodeterminação e 
liberdade sexual. Defendendo dignidade e justiça, muitas vezes, per-
dendo a vida nesses processos. 
A celebração deste Dia mantém a total pertinência. Em Portugal, as 
desigualdades são bem patentes. As mulheres continuam a receber 
salários mais baixos do que os homens: em média, ganham menos 
16,7% de salário base (e menos 20 a 28% de salário, se tivermos em 
conta os prémios e bónus). Das pessoas que ganham o salário míni-
mo nacional, 53,6% são mulheres.
Por outro lado, os lugares de chefia continuam masculinizados. Das 
220 pessoas que compõem os conselhos de administração das em-
presas do PSI-20, só 33 são mulheres, o que representa 15% do total.
As mulheres são mais afetadas pela precariedade laboral, pelo de-
semprego e pela pobreza (uma em cada cinco mulheres é pobre). 
Além disto, continuam a suportar uma dupla jornada de trabalho, e 
a conciliação da vida familiar e profissional continua a ser encarada 
como uma responsabilidade que incumbe mais à mulher.
As mulheres continuam a ser as principais vítimas de violência 
doméstica, sexual e de género. Segundo dados da UMAR e do 
Observatório das Mulheres Assassinadas (OMA), entre 2004 e 
2016 registaram-se 428 homicídios. Em 2017, foram verificados 
1,6 homicídios por mês.
As políticas locais não podem ignorar esta realidade. Por mais que a 
lei tenha avançado, as mulheres continuam a ser vítimas de violência 
e de estereótipos ultrapassados - vítimas da dupla jornada de traba-
lho, da precariedade, das violências de género, de crimes sexuais; ví-
timas, ainda, de múltiplas formas de discriminação como o racismo, 
a xenofobia e a negação do direito fundamental à autodeterminação 
de género e sexual, entre outras.
Quando o assédio, nas suas múltiplas formas, a violência doméstica, 
o medo da violação ou o sentimento de insegurança, o preconceito e 
a exploração laboral marcam ainda o quotidiano de tantas mulheres, 
jovens e crianças, é a experiência da liberdade, o direito à autonomia, 
à mobilidade e à autodeterminação que lhes são negados.
Continuemos pois, a celebrar o Dia Internacional da Mulher e a lutar 
intransigentemente pelos seus Direitos.

8 de março – um Dia de luta para 
celebrar uma luta de todos os diasCompletados 6 meses desde as últimas eleições verificamos que pou-

co ou nada se alterou nas prioridades da Câmara Municipal de Sintra 
e do executivo da União de Freguesias de Massamá e Monte Abraão. 
Continuam muitos milhares de pessoas sem médico de família, as es-
colas da freguesia continuam com graves problemas de instalações 
e infraestruturas, não há uma política de resolução de problemas tão 
graves como os de mobilidade viária e estacionamento, enfim, aquilo 
que deveria ser prioridade é relegado para as calendas gregas e vão-
se enganando os eleitores com manobras de cosmética aqui e ali.
Já se percebeu que a prioridade destes executivos, município e fre-
guesia, é de fazer render os prazos de obra. Afinal, só daqui a 3 anos e 
meio voltamos a ter eleições e nada como prolongar no tempo aquilo 
que poderia estar feito hoje para que as inaugurações se proporcio-
nem lá para 2020, 2021. Assim está previsto no cronograma de cons-
trução do polo hospitalar e, decerto, com muitas das obras que se im-
põem na freguesia e que vemos sucessivamente adiadas e com obras 
a conta-gotas. Entretanto continuam a faltar auxiliares nas escolas, 
chove dentro de salas de aula, há graves problemas de segurança mas 
o dinheiro vai para outros projetos que seriam importantes se as prio-
ridades não fossem outras e de enorme relevância. O ordenamento 
do estacionamento em Monte Abraão, por exemplo, é completamente 
inexistente e o executivo continua sem apresentar soluções e pro-
postas que visem uma melhoria para o caos existente e que prejudica, 
sobremaneira, os residentes e a circulação viária.
Já para não falar dos espaços verdes onde assistimos a um desleixo 
grande apesar dos muitos milhares de euros do erário público gastos 
nesta rubrica. Verba que, muito em breve, o Partido Socialista se prepa-
ra para aumentar significativamente, para quase o dobro do valor anual 
entregue à empresa a quem o serviço tem sido adjudicado desde que 
venceram as eleições em 2013. A ver vamos se se confirma tal situação.
Esta tem sido e será a estratégia de quem nos governa e as soluções 
ansiadas por todos tardam a surgir. Assim foi com a recolha do lixo 
cuja mudança de operador foi tão mal planeada que tivemos montes 
de lixo, durante dias, semanas, nas ruas do concelho e da freguesia 
perante a inoperância de quem decidiu com graves repercussões ao 
nível sanitário e de saúde pública durante muito tempo.
Não deixaremos de denunciar aquilo que consideramos ser uma má 
gestão das prioridades de intervenção em Sintra e nas localidades da 
União de freguesias porque a consciência de que temos que continuar 
a honrar o projeto estratégico com que nos apresentámos a eleições 
e que mereceu a confiança de milhares de eleitores obriga-nos a de-
fender aquilo que sempre consideramos e sabemos ser melhor para o 
concelho e para Massamá e Monte Abraão. 

Prioridades e estratégia

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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