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IX FEIRA SOLIDÁRIA 
DAS INSTITUIÇÕES
Com o padrinho Marco Costa, 
do programa "A Tarde É Sua".

MARCHAS POPULARES
Festa marcada para os dias 21, 22 e 23 de junho, 
com a participação das marchas ARPIM, MTBA 
e Marcha do Castelo.

CAMPOS 
DE FÉRIAS
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GERAÇÃO FUTURA

Estamos a assistir na nossa sociedade a uma maior conscien-
cialização da importância do meio ambiente. Cada vez mais os 
jovens manifestam-se para alertar que é necessário estabele-
cermos um contrato de sustentabilidade. São as gerações futu-
ras do nosso presente que mais sofrerão as consequências da 
irresponsabilidade das ações que tomamos e do modelo car-
bonizado que temos implementado em nome de um progresso 
assente na revolução industrial.
As sociedades desenvolvem em torno de revoluções. A história 
mostra-nos isso. A revolução industrial, tornou mais rápido o 
crescimento das sociedades. A revolução tecnológica tem vin-
do a permitir acelerar processos, mas fundamentalmente, veio 
alterar a forma como vivemos e trabalhamos. 
Desenvolver um trabalho educacional e de cidadania nas es-
colas, nas associações e nas empresas é essencial para criar ci-
dadãos mais conscientes 
e despertar a juventude 
para a participação na so-
ciedade. Hoje, a nossa ju-
ventude manifesta-se por 
esta causa. A causa da nos- 
sa sustentabilidade, que o 
presente e o futuro não 
podem ignorar.

O Presidente, 
Pedro Oliveira Brás
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A ACONTECER

IX FEIRA SOLIDÁRIA 
DAS INSTITUIÇÕES
No próximo dia 1 de junho, entre as 10h e as 18h, está agendada a nona edição 
da Feira Solidária das Instituições de Massamá e Monte Abraão.
Este evento irá decorrer no Parque Salgueiro Maia, em Massamá, e terá como 
padrinho Marco Costa, pasteleiro que participou no programa “Secret Story”, reconhecido pelas suas re-
ceitas “com segredo”, tendo uma presença assídua no programa “A Tarde é Sua” da TVI.
Com a presença de dezenas de instituições que irão apresentar as atividades e iniciativas promovidas 
para a comunidade, os visitantes vão poder contar com diversas atuações musicais, atividades desporti-
vas, dança, animações, sabores e paladares, entre outros.
A iniciativa, promovida pela União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão, tem como principal ob-
jetivo a divulgação e promoção das várias iniciativas e ofertas culturais, educativas e sociais existentes na 
Freguesia.
Esta edição da Feira Solidária das Instituições vai coincidir com o Dia Mundial da Criança, pelo que será 
também um dia com diversas atividades a pensar nos mais novos.
Em Monte Abraão (Parque Urbano 25 de Abril), entre as 10h e as 18h, os mais pequenos poderão encontrar 
insufláveis, pinturas faciais, modelagem de balões, entre outros.
Entrada livre. ∟

VI ORÇAMENTO 
PARTICIPATIVO 
DE MASSAMÁ E MONTE ABRAÃO 
PARTICIPE, A FREGUESIA É SUA!
Após o término da fase de apresentação de propostas, a lista provisória das propostas elegíveis a 
votação está prevista para dia 8 de julho, saindo a dia 22 do mesmo mês a lista final, dia em que 
também terá início a fase de votação.
Cada cidadão poderá exercer o seu voto até dia 30 de setembro, tendo à sua disposição duas opções:
– 2 votos positivos (usados obrigatoriamente em dois projetos diferentes) 
OU
– 1 voto negativo (dispondo assim somente desta opção).
Tal como na edição anterior, o voto poderá ser feito no website do OP, presencialmente nas insta-
lações da autarquia em Massamá e/ou Monte Abraão ou, ainda, em diversos pontos da Freguesia 
através da urna digital itinerante (locais divulgados posteriormente).
Ao longo das 5 edições transatas, o Orçamento Participativo teve mais de 4000 votos, 102 propostas 
apresentadas, 54 propostas validadas e 13 projetos vencedores, com um investimento alocado de 
cerca de 404.000€. ∟

FEIRA DO PORTA-
-BAGAGEM 2019
Depois do sucesso alcançado em 2018, a Feira do Porta-Bagagem regressa 
em 2019, numa iniciativa promovida pela União das Freguesias de Mas-
samá e Monte Abraão, que decorre pelo 5.º ano consecutivo, num sucesso 
crescente.
As edições realizadas no ano transato tiveram uma elevada adesão, com 
vendedores provenientes de diversos concelhos da área metropolitana de 
Lisboa, que aproveitaram a oportunidade para escoar os artigos que ti-
nham a mais nas suas casas, na garagem ou na arrecadação.
Até à data, já decorreram 3 edições (31/03, 28/04, 19/05), estando as próxi-
mas edições previstas para 30/06, 29/09 e 27/10, no parque de estaciona-
mento da EMES (espaço semanal da feira de Monte Abraão).
A Feira do Porta-Bagagem fomenta a troca ou a aquisição de artigos reci-
clados e/ou em segunda mão a um preço acessível, promovendo um ponto 
de encontro entre público e vendedores de todas as idades, num agradável 
ambiente de convívio. Marque já na sua agenda!∟
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A ACONTECER

PRAIA SÉNIOR 
2019  
MANHÃS NA PRAIA 
COM OS SENIORES
A autarquia de Massamá e Monte Abraão volta a pro-
mover mais uma edição da “Praia Sénior”, com o obje-
tivo de proporcionar à população sénior idas à praia.
Os inscritos, maiores de 55 anos, terão a possibilidade 
de passar as manhãs na praia durante duas semanas, 
onde estão incluídas animações e atividades despor-
tivas. 
O programa decorre entre os dias 17 de junho e 26 
de julho, dividido por três períodos de 15 dias, numa 
praia da linha de Cascais.
As inscrições já se encontram disponíveis e podem 
ser feitas, de 2.ª a 6.ª feira, nas instalações da Univer-
sidade Sénior de Massamá e Monte Abraão, na Av. 25 
de Abril, espaço “Casa Animada”, em Massamá, entre 
as 9h e as 12h30 e entre as 14h30 e as 17h.
O programa “Praia Sénior” é um projeto de caráter lú-
dico dedicado à população sénior, inserido na respos-
ta social da autarquia local, que pretende o combate 
ao isolamento através do convívio social e da intera-
ção com os mais jovens. ∟

CAMPOS DE FÉRIAS 2019 
FÉRIAS DIVERTIDAS PARA CRIANÇAS E JOVENS
Com o verão e as desejosas férias quase a chegar, as crianças e jovens de Massamá e Monte Abraão vão 
poder contar, novamente, com umas férias pedagógicas e divertidas, através dos Campos de Férias 
promovidos pela autarquia local.
A edição de 2019 traz novidades, nomeadamente, com novas opções disponíveis referentes às idades e 
aos locais dos Campos de Férias. Neste sentido, os pais vão ter como opção inscrever os seus filhos em:
-  Campos de Férias - Juvenil, direcionados para crianças dos 6 aos 11 anos;
-  Campos de Férias - Teen, direcionados para crianças dos 12 aos 16 anos.
Estas duas vertentes vão decorrer entre 1 de julho e 9 de agosto, sendo as inscrições realizadas por 
quinzena.
- Campos de Férias - Fechado, direcionados para crianças dos 10 aos 16 anos.
Esta vertente, a decorrer entre os dias 7 e 13 de julho, decorrerá integralmente fora da Freguesia.
Esta iniciativa pretende oferecer às crianças e jovens da Freguesia, um espaço aberto à descoberta in-
dividual e conquista da natureza, aliando divertimento e aprendizagem, com base em diversas áreas 
de expressão e desenvolvimento infantil.

As inscrições para todos os Campos de Férias poderão ser efetuadas de 2ª 
a 6ª feira, nas instalações da Universidade Sénior de Massamá e Monte 
Abraão na Av. 25 de Abril, espaço “Casa Animada”, em Massamá, entre as 
9h e as 12h30 e entre as 14h30 e as 17h.
Programa, inscrições e outras informações disponíveis a partir de junho: 
www.uf-massamamabraao.pt ∟
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JÁ CONHECE 
O NOVO PASSE ÚNICO 
“NAVEGANTE”?
Em abril entrou em vigor o novo passe único, promovendo a maior altera-
ção tarifária dos últimos anos, no que diz respeito ao transporte público da 
Área Metropolitana de Lisboa.
O novo “Navegante” pôs fim às centenas de títulos combinados que existiam 
para a utilização dos transportes, permitindo, assim, uma redução substan-
cial dos valores associados. Os cidadãos têm agora disponível um “Navegan-
te” renovado, com duas terminologias: o Navegante Municipal – com o valor 
de 30 euros, permitindo viagens dentro de cada concelho; e o Navegante 
Metropolitano – com o valor de 40 euros, permitindo deslocações em toda 
a área metropolitana.
Os descontos para estudantes, reformados e carenciados mantiveram-se, es-
tando contemplada, por exemplo, a variante Navegante 12 (as crianças podem 
viajar gratuitamente em toda a AML até ao último dia dos seus 12 anos, o que 
até à data só acontecia no concelho de Lisboa) ou a Navegante+65 (destina-se 
a maiores de 65 anos, reformados e pensionistas, permitindo utilizar todos os 
serviços de transporte público regular de passageiros, em todos os 18 municí-
pios da Área Metropolitana de Lisboa, com um preço de 20 euros).

Para julho de 2019 está prevista a entrada em vigor do Navegante Família, o que permitirá que cada 
agregado familiar pague no máximo o valor de 2 passes, independentemente do número de elemen-
tos constituintes do agregado.
O prazo de validade teve também alterações, passando o passe a ter a validade do mês, em vez dos 
30 dias (independentemente do dia em que for adquirido, a sua duração será sempre até ao último 
dia do mês). Mais informações em www.aml.pt ∟

FREGUESIA DE MASSAMÁ E MONTE ABRAÃO 
PROMOVEU MÊS DA PREVENÇÃO 
DOS MAUS-TRATOS NA INFÂNCIA
Abril é o mês dedicado à Prevenção dos Maus-Tratos na Infância e a União das Fre-
guesias de Massamá e Monte Abraão associou-se a esta causa, através de várias ini-
ciativas que decorreram na Freguesia, com o objetivo de sensibilizar a comunidade 
para este tema de extrema importância.
A equipa do Gabinete Técnico de Intervenção Comunitária (GTIC) da autarquia, em 
parceria com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Sintra Orien-
tal, a PSP de Queluz, e a PSP de Massamá promoveram duas “Operações STOP”, onde 
abordaram os condutores para a importância de uma comunidade atenta perante 
esta causa.
Ainda na ótica da sensibilização, o GTIC visitou os alunos das turmas do 5.º ano das 
escolas da Freguesia, distribuindo brindes e promovendo o diálogo com as crianças 
sobre o tema.
O início deste mês ficou marcado com uma apresentação dos dados anuais, relativos 
a 2018, por parte das CPCJ do Concelho de Sintra, na Escola Prática da Guarda (GNR), 
em Queluz, onde o GTIC esteve presente, com o objetivo de aprofundar os conheci-
mentos da realidade das crianças e das problemáticas que têm assumido maior ex-
pressão no território. ∟

CELEBRAÇÕES DO 25 DE ABRIL 
CHUVA ALTEROU PLANOS
A Cidade de Queluz uniu-se, novamente, para as celebrações do 25 de Abril numa 
parceria entre as autarquias de Massamá/Monte Abraão e de Queluz/Belas. No en-
tanto, as condições climáticas marcadas pela chuva e vento acabaram por cancelar 
parte do programa agendado.
No dia 24, apesar do concerto da banda “Real Companhia” ter sido cancelado, foi 
possível assistir às 24h ao tradicional fogo-de-artifício. Já no dia 25, decorreu a 
cerimónia do Hastear da Bandeira, junto às instalações da Junta de Freguesia em 
Massamá e em Monte Abraão, marcando as celebrações formais do 45.º aniversário 
do Dia da Liberdade. Esta cerimónia contou com a presença de várias associações e 
instituições da Freguesia, assim como de alguns populares que se juntaram ao acon-
tecimento. “A Portuguesa”, tocada pela Banda Filarmónica de S. Bento de Massamá 
- Filarmoniartes, acompanhou o Hastear da Bandeira.
Ainda no dia 25, destaque para a inauguração, por parte da Câmara Municipal de 
Sintra, do 1.º troço do Eixo Verde e Azul, em Monte Abraão, que contou com a atua-
ção da Banda Filarmónica de N.ª Sr.ª da Fé de Monte Abraão, no recente anfiteatro 
inserido no respetivo troço. ∟
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JÁ CONHECE 
A 7.ª GERAÇÃO 
DO PROJETO 
RAÍZES?

 O Projeto Raízes, promovido pela União das Freguesias  
 de Massamá e Monte Abraão, foi uma das candidaturas sele-
cionadas pelo Programa Escolhas, entrando assim na sua 7.ª geração. Esta seleção reflete 
os bons resultados alcançados e o trabalho desenvolvido junto das crianças, jovens, fami-
liares e comunidade envolvidos.
Este projeto atua sobre 3 medidas, nomeadamen-
te: I - Educação, Formação e Qualificação; II 
- Emprego e Empreendedorismo; III - Di-
namização Comunitária, Participação e 
Cidadania. O “Raízes” valoriza a parti-
cipação de todos, numa comunidade 
envolvida, com vista à prossecução 
dos objetivos do projeto, num tra-
balho de extrema importância junto 
das crianças e jovens, assim como das 
suas famílias.
A 7.ª geração já arrancou, estando dis-
poníveis as entrevistas para todos os 
interessados em integrar este projeto. ∟

O Festival “Aqui ao Lado” regressa em 2019, nos dias 5, 6 e 7 de julho, naquela que é a 
sua 2.ª edição. Este evento volta a decorrer no Teatroesfera, em Monte Abraão (bilhetes 
brevemente disponíveis) e, este ano, decorrerá também ao ar-livre, no Parque Urba-
no da Quinta das Flores, em Massamá (entrada livre). Este festival é organizado pela 
Narrativa Aleatória - Associação Cultural e volta a contar com o apoio da União das 
Freguesias de Massamá e Monte Abraão e da Câmara Municipal de Sintra.

Pelo segundo ano consecutivo, este Festival pretende reunir artistas de diferentes áreas 
e consiste na produção de atividades culturais e educacionais, tendo como principal ob-
jetivo contribuir para a integração da população, oferecendo conteúdos artísticos e cul-
turais produzidos e desenvolvidos no seio da comunidade local e arredores.
Os eventos contemplarão concertos musicais, teatro, cinema, workshops, exposições e 
muito mais. Vai ser mesmo “Aqui ao Lado”. Apareça! ∟

É NOTÍCIA

SAIBA
MAIS EM

96 503 81 06
Raízes-E7G

ARRAIAL E MARCHAS 
POPULARES NA SUA 
FREGUESIA!
MÚSICA, TASQUINHAS E ANIMAÇÃO
As Marchas Populares já são uma tradição na sua Freguesia e, juntamente com 
o arraial popular, vão animar os Santos Populares.
Nos dias 21, 22 e 23 de junho, a autarquia promove e convida a população a par-
ticipar, em três dias de festa, onde as cores vivas, a animação musical e a boa 
disposição vão estar sempre presentes nestas festividades típicas que marcam 
o mês de junho.
Durante os dias de festejos haverá um autêntico 
arraial popular no Parque Salgueiro Maia, em Massa-
má, com muitas tasquinhas e animação musical, 
no qual poderá saborear as iguarias da época e 
dançar.
No sábado, dia 22 de junho, a Rua Casal do Oli-
val, em Massamá (junto ao Mercado de Massa-
má) vai encher-se de luz, cor e alegria para as-
sistir ao desfile de marchas populares onde vão 
marcar presença as marchas da ARPIM (Asso-
ciação de Reformados, Pensionistas e Idosos de 
Massamá), do MTBA (Magoito, Tojeira, Bolem-
bre e Arneiro dos Marinheiros), e ainda, a par-
ticipação especial da marcha lisboeta do Castelo.
O acesso ao arraial e às marchas é de entrada livre.
Consulte o cartaz na contracapa. ∟
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II MOSTRA 
DE TEATRO SÉNIOR 
COM CASA CHEIA
Foi nos dias 3, 4, 5, 11 e 12 de maio que decorreu a II Mostra de Tea-
tro Sénior, no Teatroesfera em Monte Abraão, confirmando o sucesso 
obtido na primeira edição, ocorrida em 2018.
Foram 5 dias de casa cheia em que os seniores mostraram o fruto do 
trabalho realizado pelas Universidades Seniores/Associações de Re-
formados em prol do combate ao isolamento da população sénior, 
através de peças de teatro que entretiveram e divertiram quem as-
sistiu.
As “estrelas” desta mostra de teatro tiveram origem em grupos de 
teatro das universidades seniores de Massamá/Monte Abraão, de 
Queluz, de Rio de Mouro e de Sintra, assim como da Associação de 
Reformados, Pensionistas e Idosos de Monte Abraão. São iniciativas 
como esta que provam que “velhos são os trapos”. ∟

AUTARQUIA DE MASSAMÁ 
E MONTE ABRAÃO 
PROMOVE PASSEIOS 
CULTURAIS PARA SENIORES
VAMOS PASSEAR?
A pensar na população sénior residente na Freguesia, a autarquia 
de Massamá e Monte Abraão criou o projeto “Passeios Culturais 
Sénior”, por forma a complementar o diverso apoio, já existente, 
para a comunidade sénior.
Estes passeios pretendem proporcionar momentos de convívio, la-
zer e aprendizagem, assim como promover experiências culturais, 
históricas, sociais, gastronómicas e turísticas.
Os interessados deverão ter uma idade mínima de 65 anos e serem 
recenseados na Freguesia (poderão existir exceções, mediante dis-
ponibilidade). As inscrições serão feitas nas instalações da Junta de 
Freguesia em Massamá e/ou Monte Abraão. O valor e o programa 
de cada “Passeio Cultural” irão variar consoante a viagem e serão 
previamente divulgados. Até à data, já realizámos viagens a Peni-
che, Alenquer, Azeitão e Constância, mas muitas mais viagens ain-
da virão! 
Este projeto é mais uma aposta da Autarquia na promoção de um 
envelhecimento ativo e saudável, melhorando a qualidade de vida e 
o bem-estar da população sénior, residente na freguesia de Massa-
má e Monte Abraão. Junte-se a nós! Vamos passear? ∟
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DISCURSO DIRETO

[Acontece] Como nasceu o JOMA?
[João Cardoso] O JOMA nasceu de um grupo de jovens 
que, em 1973, queriam jogar futebol. Na altura não ha-
via as infraestruturas e espaços desportivos que existem 
hoje e era necessário um clube legalizado, para poder-
mos entrar em competições. Assim nasceu a ideia de 
formar um clube por miúdos que jogavam futebol nas 
pracetas sem carros, na época, para se divertirem.

[A] Está na direção do JOMA desde 1993. Estar no ati-
vo há tantos anos consegue-se de que forma? O que é 
que o mantém motivado?
[JC] Consegue-se com muito amor a um sonho de crian-
ça. Existir um clube ao serviço dos jovens que não têm 
possibilidades económicas para praticar desporto, servir 
a população, estar ao serviço dos outros, isto tudo, alia-
do aos extraordinários resultados desportivos e sociais 
que a instituição tem alcançado nos últimos 25 anos. O 
que me mantém motivado, além das razões apresenta-
das anteriormente, é o sentido de querer sempre melhor, 
aliado ao grande amor pela obra.

[A] Que recordações o marcaram desde a criação do 
JOMA?
[JC] As melhores recordações para mim foram: abertu-
ra da primeira sede social; o primeiro título de campeão 
regional de corta-mato; primeiro título de campeão 
nacional de corta-mato; presença de atletas nos Jogos 
Olímpicos; todos os campeões nacionais do JOMA; aber-
tura das atuais instalações; prémio do Dirigente do Ano 
do Concelho de Sintra; e tantas outras que resultam do 
trabalho, da competência e das excelentes equipas com 
quem sempre trabalhei.

[A] Ao longo destes 46 anos de existência, quais fo-
ram os principais marcos do JOMA?
[JC] Ao longo destes 46 anos, os 227 atletas Campeões 
Nacionais; os 30 atletas medalhados em grandes compe-
tições internacionais; a atribuição da Medalha de Ouro 
pelo Município de Sintra; todos os 19 títulos Nacionais 
Coletivos conquistados no Atletismo; quatro subidas aos 

JOMA
JUVENTUDE OPERÁRIA 
DE MONTE ABRAÃO

Os principais 
marcos foram 
a presença 
de 5 atletas 
do JOMA 
nos Jogos 
Olímpicos 
de Atenas e 
de Pequim; o 
clube ter sido 
considerado 
por 2 vezes, 
pelo Instituto 
Nacional do 
Desporto, 
clube-modelo 
na área da 
formação no 
Atletismo...

Presidente 
João Pedro Morais Cardoso (desde 1993) | 63 anos

Localização Rua Prof. Dr. Virgílio Machado, Edifício Olimpo n.º 22 / 24 - Loja B 
Monte Abraão 2745-342 Queluz

Contactos
www.clubejoma.com.pt 
      clubejoma
geral@clubejoma.com.pt
211 332 986/918 685 082
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DISCURSO DIRETO

campeonatos nacionais em Futsal; uma subida à primei-
ra divisão nacional de Pool e três atletas Campeões Na-
cionais de Karaté.

[A] Que modalidades pode o JOMA oferecer, neste 
momento, à população e se perspetiva a abertura de 
novas modalidades no clube?
[JC] A abertura de novas modalidades são sempre inten-
ção de uma instituição desportiva e enquadra-se no espí-
rito que sempre tem guiado o JOMA de aumentar a prática 
desportiva para os jovens da freguesia e do concelho. No 
entanto, é muito complicado pela falta de instalações des-
portivas, mas continuamos abertos a novas modalidades.

[A] Quantos atletas estão inscritos nas diversas mo-
dalidades?
[JC] Os atletas inscritos no JOMA são 358. Mais precisa-
mente, 145 no Atletismo; 80 no Futsal; 25 no Futebol de 
onze; 40 no Pool; 60 no Karaté; 30 no Zum-
ba; e 8 na Ginástica Sénior.

[A] Tendo modalidades que abrangem 
faixas etárias dos mais jovens aos me-
nos jovens, qual a faixa etária que pro-
cura mais o JOMA e qual a modalidade 
mais procurada?
[JC] A faixa etária que mais procura são os 
jovens entre os 10 e os 17 anos, na modali-
dade de Atletismo e de Futsal.

[A] Patrícia Mamona, Yazaldes Nasci-
mento, Naíde Gomes, Vera Barbosa, 
Bruno Coelho, entre outros, são alguns 
dos nomes sobejamente conhecidos do 
desporto nacional e que passaram pelo 
JOMA. Que importância tem a forma-
ção num clube desta dimensão?
[JC] O JOMA é um clube vocacionado para a 
formação e essa é a razão de existir do clu-
be: formar melhores homens e mulheres e 
formar os melhores de Portugal.

[A] Sendo a prova de atletismo “Grande Prémio JOMA” a mais antiga do concelho de Sintra, que balanço faz 
das edições que já decorreram e quais os objetivos a longo prazo a alcançar nas próximas edições?
[JC] O Grande Prémio JOMA, já com 38 edições, tem tido um balanço positivo sempre com aumento de participantes 
e, nos últimos anos, tem sido a melhor prova do “Troféu Sintra a Correr”. Os objetivos a alcançar, a médio prazo, serão 
elevar o número de participação para 3000 atletas, levar novamente a prova a Massamá e melhorar sempre a quali-
dade dos resultados.

[A] Como vê o futuro do clube num espaço de 3 a 5 anos?
[JC] O futuro do JOMA nos próximos anos deverá manter-se com a qualidade competitiva em todas as modalidades, 
quer a nível regional, quer a nível nacional. Pretende-se aumentar o número de sócios, aumentar o número de prati-
cantes na modalidade de ginásio, melhorar as condições de utilização da atual sede social, manter o nível organizativo 
do GP JOMA; das Caminhadas, da Milha JOMA/Real Sport Clube, da Gala JOMA, das Festas Solidárias, dos Torneios de 
Pool, dos Campeonatos Regionais de Matraquilhos, do Torneio de Futsal 
“Desporto é Vida” e outros que, permanentemente, vamos idealizando 
e organizando.
Tudo isto será possível se pudermos contar, como até aqui, com o apoio 
do executivo da União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão, 
assim como de Queluz e Belas, do Município de Sintra, patrocinadores, 
sócios e amigos a quem aproveito para deixar, a todos, o meu muito obrigado. ∟

CLUBE FUNDADO
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É NOTÍCIA

ELEIÇÕES – ALTERAÇÕES 
ÀS LEIS ELEITORAIS
SABIA QUE O NÚMERO DE ELEITOR 
DEIXOU DE EXISTIR?
Em agosto de 2018, foram introduzidas alterações ao Regime Jurídico 
do Recenseamento Eleitoral. Com esta alteração da lei, surgiram di-
versas mudanças, sendo uma das principais a abolição do número de 
eleitor.
Com a extinção deste número, o eleitor passa a ser identificado pelo 
número do Cartão do Cidadão, passando os cadernos de recenseamento a serem organizados por 
ordem alfabética dos nomes dos eleitores inscritos. Mesmo que até à data tenha votado, normal-
mente, sempre na mesma mesa/local, o conjunto destas alterações vai alterar o seu local de voto! 
Estas alterações refletiram-se nas eleições europeias decorridas no passado dia 26 de maio e 
manter-se-ão para as eleições legislativas, previstas para dia 6 de outubro. ∟

O MEU BAIRRO
PLATAFORMA DE GESTÃO 
DE OCORRÊNCIAS
Precisa de fazer algum pedido de intervenção? Quer 
reportar alguma situação que verificou? Utilize a 
plataforma  “O MEU BAIRRO  “ e comunique  o seu 
pedido de forma simples, precisa e intuitiva. Com “O 
MEU BAIRRO” consegue identificar o local exato das 
ocorrências, podendo ainda anexar fotografias (até 3 
MB), tudo isto à distância de um clique. Assim, os seus 
pedidos serão devidamente encaminhados para que 
sejam respondidos com a maior brevidade possível. 
Aceda a  www.uf-massamamabraao.pt  e clique na 
imagem “O MEU BAIRRO”, situada do lado direito da 
página inicial (compatível com os browsers Chrome 
e Firefox).
Contamos com a sua colaboração para uma Fregue-
sia melhor!∟

RECOLHA 
DE MONOS 
AJUDE-NOS A TER UMA 
FREGUESIA MAIS LIMPA
No final de 2018, a autarquia de Sintra, as Juntas de 
Freguesia do concelho e os SMAS firmaram um acor-
do interadministrativo para que, em complementa-
ridade, possam promover a limpeza pública na área 
da higiene urbana e recolha de resíduos. Nesse senti-
do, as autarquias locais passaram a efetuar a limpeza 
do espaço público circundante dos equipamentos de 
deposição de resíduos, assim como a limpeza do es-
paço público onde forem efetuados despejos ilícitos 
de resíduos, transportando todo este lixo para o res-
petivo local de deposição.
Sabia que, desde 26 de dezembro, os nossos colabo-
radores já recolheram aproximadamente 124  000 
kgs de resíduos?
No entanto, todo este esforço apenas terá sucesso 
caso os cidadãos sejam parte ativa na resolução da 
deposição de lixo volumoso no espaço público, bas-
tando, para isso, ligar para o nº 210 133 848 para que 
seja agendada a recolha do lixo volumoso, evitando 
que este seja abandonado na via pública.
Contamos consigo para, juntos, termos uma Fregue-
sia mais limpa! ∟

www.cne.pt

SAIBA
MAIS EM

FESTAS 
NO PARQUE 
2019 COM 
MUITA
MÚSICA 
A edição de 2019 das “Festas no Parque” 
traz muitas novidades e, por isso, marque 
já na sua agenda os dias 12, 13, 20 e 27 de 
julho para aproveitar da melhor maneira 
as noites quentes de verão.
Além das já tradicionais noites de músi-
ca com os animados bailes, no Parque 25 
de Abril em Monte Abraão, as “Festas no 
Parque” decorrerão, este ano, também em 
Massamá, no parque Salgueiro Maia onde 
vai poder contar com um concerto de ve-
rão proporcionado pela Banda Filarmóni-
ca da Nº Sra. da Fé de Monte Abraão (dia 
20), Ópera na Rua (dia 13).
As atuações têm início marcado para as 
21h e têm entrada gratuita.
Aproveite as noites de verão na sua Fre-
guesia! ∟
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INSTITUIÇÃO

ASSOCIAÇÃO ENCONTROS 
DE BRAÇO DADO
A “Encontros de Braço Dado - Associação Sociocultural”, sediada em Massamá, teve origem 
em 2015, numa junção de esforços de seis pessoas com valências profissionais e experiên-
cias pessoais díspares, cujo resultado se manifestou numa complementaridade. Esta ini-
ciativa teve como fio condutor promover a qualidade de vida à comunidade de Massamá e 
Monte Abraão.
Esta associação, sem fins lucrativos, tem como objetivo principal dinamizar a comunidade 
a partir de atividades socioculturais destinadas ao desenvolvimento pessoal, promovendo 
a interação entre as diversas faixas populacionais, com enfoque nos casos de isolamento e 
fragilidade social. Desde o Clube Corte e Costura, passando pelo Happy Yoga ou o workshop 
de Bouquets e arranjos de Flores em Cetim e Meia de Seda, são inúmeras as atividades em 
prol da comunidade.
A “Encontros de Braço Dado” foi um dos vencedores do III Orçamento Participativo de 
Massamá e Monte Abraão, decorrido em 2016, com o projeto “De Braço Dado Com MAIS 
SABER MELHOR VIVER” e, nesse âmbito, tem promovido diversas atividades. Exemplo 
disso foram as recentes ações como o Happy Yoga Pais e Filhos, Dia Aberto à Acupuntura, 
Férias Divertidas da Páscoa (ação que incluiu várias iniciativas como jogos de ar livre e de 
interior, variados workshops, leituras animadas, dia de Hollywood, dia de Estilo e Passe-
relle, entre outras), Massagem com Taças Tibetanas, Dia Aberto à Osteopatia, Dia Aberto ao 
Reiki ou Introdução à Meditação.

Mais informações: 
https://www.facebook.com/DeBracoDado∟

ASSOCIAÇÃO 
NARRATIVA 
ALEATÓRIA
A “Narrativa Aleatória” surgiu a 22 de fevereiro de 2019, em Massamá, mas contando já 
com alguma experiência anterior acumulada. A associação é composta por um grupo de 
amigos das mais diferentes áreas como a música, letras, artes plásticas, gestão, contabili-
dade, animação, terapias alternativas, teatro e muitas outras que se juntaram com o pro-
pósito de oferecer projetos de cariz artístico, educacional e social à população. 
No decorrer da sua atividade, pretendem criar espaços abertos à difusão de variados con-
teúdos e partilha de criações. Esta associação acredita que pode alcançar este objetivo 
através de métodos educativos não formais e dando ênfase ao valor da solidariedade co-
munitária, como elemento de crescimento e melhoria do ambiente local.
No ano de 2018 a “Narrativa Aleatória” promoveu o seu primeiro Festival “Aqui ao Lado” 
que decorreu na Freguesia de Massamá e Monte Abraão, contando com seis exposições 
artísticas, dezassete concertos, cinco peças de teatro, quatro curtas-metragens, uma apre-
sentação de um livro e três workshops, tudo isto representando um total de 79 artistas. 
A Associação volta a apostar novamente no Festival “Aqui ao Lado”, estando agendado 
para os dias 5, 6 e 7 de julho novamente no espaço Teatroesfera, em Monte Abraão e, este 
ano, com uma novidade, com atividades a decorrerem ao ar-livre, no jardim do Parque 
Urbano da Quinta das Flores, em Massamá. ∟

N
arrativaAleatoria

 

ACOMPANHE
O FACEBOOK
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A NOSSA RUA

AVENIDA CAPITÃO ANTÓNIO GOMES ROCHA
MONTE ABRAÃO
MILITAR E JORNALISTA, DEDICADO AO SERVIÇO DA CAUSA DA INSTRUÇÃO POPULAR

Fonte: Evaristo, S. (5 de agosto de 2007) Av. Capitão António Gomes Rocha. Obtido em maio de 2019, de http://monte-abraao-queluz.blogspot.com/2007/08/av-capito-antnio-gomes-rocha.html

António Gomes Rocha nasceu a 4 de novembro de 1891, em Sil-
ves. Foi Oficial do Exército da Arma de Infantaria, jornalista e 
combatente na 1.ª Guerra Mundial, em França e em Moçambi-
que. Filho de Alfredo dos Reis Rocha, frequentou, durante al-
guns anos, a Escola Industrial Marquês de Pombal, em Lisboa. 
Assentou praça como voluntário, em 1908. Foi promovido ao 
posto de Alferes em 1919, a Tenente em 1923 e, por fim, a Capi-
tão em 1939, tendo passado ao quadro da reserva em 1943, por 
ter atingido o limite de idade.
Foi voluntário da Grande Guerra na expedição de Moçambique 
e no Corpo Expedicionário Português (CEP), em França, tendo 
participado na Batalha de 9 de Abril de 1918, em La Lys.
Serviu em diversas unidades da sua Arma, na GNR, como su-
balterno, em Lisboa e, na província, durante doze anos. Serviu, 
também, na Agência Militar e na 7.ª Companhia de Reformados. 
De 1936 a 1939, esteve em comissão de serviço militar em Ango-
la e, no seu regresso, prestou serviço na Guarda Fiscal até 1945.
António Gomes Rocha dedicou grande parte da sua vida ao ser-
viço da causa da instrução popular, quer nas unidades militares 
onde serviu, quer na vida civil. Sócio da Liga dos Combatentes 
da Grande Guerra desde a sua fundação, participou na direção 
central da mesma e fundou as delegações de Ovar e de São João 
da Madeira, tendo, nesta última localidade, criado e mantido 
durante quinze meses um curso noturno para combatentes, 
para os seus familiares e amigos dos combatentes. 

Foi presidente da direção do Centro Escolar Republicano de Belém (Lisboa), durante três anos consecutivos, e 
fundou a sua Caixa Escolar. Após o movimento do 28 de Maio, foi nomeado administrador do Concelho de Ovar. 
De 1950 a 1951, foi delegado da comissão central administrativa da Liga dos Combatentes da Grande Guerra, no 
internato “Casa dos Filhos dos Soldados”, no Porto. 
Da sua folha de serviços, além de diversos e importantes louvores, constam as seguintes condecorações: Me-
dalha de Ouro de “Comportamento Exemplar”, Medalhas Comemorativas das Expedições a Moçambique e a 
França, no CEP, Medalha da Vitória, Cavaleiro da Ordem de Avis e a Medalha de Mérito da Cruz Vermelha. 
Enquanto jornalista, António Gomes Rocha fez parte do diretório do Sindicato da Pequena Imprensa, foi chefe 
de redação do jornal “África”. 
Defensor dos interesses coloniais, dirigiu, durante algum tempo, o semanário “Comércio da Ajuda”. Foi redator, 
durante muitos anos, do jornal ”O Exército” e deixou colaboração num grande número de jornais do continente 
e do ultramar. 
Gomes Rocha foi também autor de várias peças teatrais, tendo sido escritor do livro “Lições de Vida”, de peque-
nas narrativas históricas e morais, assim como de várias conferências. ∟

ANTÓNIO 
GOMES ROCHA 
DEDICOU 
GRANDE PARTE 
DA SUA VIDA 
AO SERVIÇO 
DA CAUSA DA 
INSTRUÇÃO 
POPULAR
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Voz aoS eleitoS

A FREGUESIA É SUA
PARTICIPE NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
As sessões da Assembleia de Freguesia de Massamá e Monte Abraão são abertas a todos 
os cidadãos interessados e decorrem de modo descentralizado em diferentes locais da 
freguesia.
Os editais com a convocatória das sessões são divulgados na página web da União das 
Freguesias de Massamá e Monte Abraão partilhados no Facebook oficial da autarquia e 
nos locais de estilo distribuidos pela freguesia. De acordo com a Lei n.º 75/2013 (Regime 
Jurídico das Autarquias Locais) as assembleias de freguesia reúnem, pelo menos, em qua-
tro sessões ordinárias anuais (abril, junho, setembro e novembro ou dezembro), podendo 
ainda ser convocadas sessões extraordinárias. 

Data da próxima Assembleia de Freguesia agendada: dia 7 de junho 

Aceda a www.uf-massamamabraao.pt no separador Órgãos Autárquicos e depois 
Assembleia e conheça toda a documentação relacionada com a Assembleia de Fre-
guesia, nomeadamente editais, deliberações, documentos em consulta, regimento 
de funcionamento, atas, moções e muita outra informação útil. 
Consulte as moções apresentadas na última sessão, no separador Órgãos Autárqui-
cos / Assembleia / Moções /  Mandato 2017-2021 / 2019

DAVID PEREIRA DA SILVA (PS) 

MOBILIDADE
A o longo das últimas décadas, a maioria das 

cidades e dos territórios da Área Metropo-
litana de Lisboa (AML) cresceram assentes 

no “modelo de dormitório”. Este modelo resulta de 
uma concentração de variadas atividades económi-
cas no centro de Lisboa, tornando-a no único polo 
de atração e geração das deslocações metropolita-
nas. Estas ligações 

na AML têm sido problemáticas, resultado do afastamento espacial e temporal, o que 
se traduz em maiores custos económicos e na menor qualidade de vida das populações.  
Assim, urge apostar na Mobilidade Urbana, permitindo que o transporte público ganhe 
especial relevância em detrimento do transporte individual. Para atingir estes objeti-
vos, o poder político necessita de se comprometer, oferecendo à população um plano de 
mobilidade evoluído, atrativo e sustentável.
Neste sentido, duas medidas permitirão revolucionar a Mobilidade na AML – a cria-
ção do “Passe Navegante” e a integração de todos os transportes públicos rodoviários da 
AML na “Carris Metropolitana”. 
Pelo facto de que as mobilidades condicionam o acesso às atividades do quotidiano, as 
mesmas são percebidas como um direito para todos. Neste contexto, foi com entusias-
mo que os Sintrenses receberam o Navegante. 
Integrando, num único título, vários meios de transporte público, o Navegante é a con-
cretização da mobilidade como eixo primordial do desenvolvimento dos territórios e o 
comprometimento do atual Governo para com as populações da AML.
De facto, os novos Passes permitem uma poupança significativa para as famílias e sim-
plificam o complexo sistema de títulos de transporte. Com a introdução do novo Passe, 
milhares de Sintrenses beneficiam de uma poupança real nos seus orçamentos familia-

res. Por exemplo, se se considerar que um passe combinado custava, aproximadamente, 
120€ e que o Navegante custa, no máximo, 40€, há Sintrenses a poupar cerca de 80€ 
por mês, por pessoa – 960€ por ano! 
O Presidente Basílio Horta e a Câmara Municipal de Sintra têm levado o tema da Mobi-
lidade Urbana como um dos eixos prioritários do seu mandato. Prova disso, têm sido os 
diversos investimentos em áreas tão distintas como a Rede de Ciclovias que ligará todo 
o Concelho (cerca de 40km), concretizada já em Massamá e em construção no Monte 
Abraão, ou a gratuitidade do Parque de Estacionamento coberto da Estação de Massamá.     
Nesse sentido, e tendo por base as prioridades do atual Executivo Municipal, liderado 
pelo Partido Socialista, não espanta que a contribuição do Município de Sintra para a 
concretização e implementação do Navegante tenha sido a maior entre todos os 18 Con-
celhos abrangidos, correspondendo a um investimento por parte da Câmara Municipal 
de Sintra de 3.9 milhões de euros em 2019 e 4.5 milhões de euros, anualmente, a partir 
de 2020.
A somar à introdução do Navegante, há a destacar o facto de que, a partir de 2020, todos 
os transportes públicos rodoviários dos 18 Concelhos que integram a AML passarão a ser 
englobados numa única empresa – a Carris Metropolitana – e geridos pela recém criada 
empresa de Transportes Metropolitanos de Lisboa, que terá a seu cargo a bilhética e o 
tarifário, possibilitando, assim, um sistema único e integrado na AML.  Pode-se afirmar 
que está em curso uma verdadeira revolução na Mobilidade Urbana na AML. 
Estes são os investimentos que permitirão concretizar uma estratégia de melhoria da 
Mobilidade Urbana e do Transporte Público em toda a AML, em particular no Concelho 
de Sintra, e, consequentemente, trarão melhorias à qualidade de vida de todos os Sin-
trenses. ∟
(artigo escrito ao abrigo do Novo Acordo Ortográfico)
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JOSÉ BARROSO DIAS (BE) 

CIRCULAR E ESTACIONAR 
NA NOSSA FREGUESIA
S e já todos sabemos quanto custa a milhares de pessoas sair e entrar diariamen-

te na nossa freguesia devido aos enormes congestionamentos do trânsito, sa-
bemos também da cada vez maior dificuldade em estacionar, seja em Massamá 

seja em Monte Abraão. Se podemos remontar este problema à própria construção 
destes aglomerados, quando a C.M. de Sintra permitiu a construção de tão grande 
concentração urbana com um tão grande défice de parqueamento, passeios minús-
culos ou obstruídos pelas escadas externas dos prédios ou ainda, a quase inexistência 
de parqueamentos no interior dos edifícios, existindo apenas algumas garagens, mui-
tas delas não dedicadas ao parqueamento e sempre alvo de especulação imobiliária, 
atualmente outros fatores têm dificultado ainda mais o estacionamento. 
Nos últimos anos, com uma pequena mas importante recuperação do poder de com-
pra das populações, o parque automóvel da nossa freguesia aumentou, contribuindo 
assim também para o aumento da dificuldade de estacionamento. O elevado número 
de viaturas abandonadas nas nossas ruas e pracetas que não tem tido a devida respos-
ta da CMS, a construção da ciclovia que, embora importante para possibilitar uma 
diversificação de uma mobilidade mais sustentável, seja ela pendular ou de lazer foi, 
nalguns sítios, construída de uma forma pouco lógica, não tendo em conta, por exem-
plo, as condicionantes já existentes da falta de estacionamento. Tudo isto tem contri-
buído para o agravamento do problema. 
Para complicar ainda mais esta situação, temos agora o silo-auto privado do Monte 
Abrão que, de um momento para o outro, ameaça deixar de albergar cerca de 130 via-
turas. É evidente que esta situação não poderá ter este desfecho. O Bloco de Esquer-
da, já expressou, tanto na Assembleia Municipal como na Assembleia de Freguesia, a 
exigência de que a CMS, por um lado, não permita a alteração da licença deste espaço 
para qualquer outro tipo de ocupação, e por outro, que exerça toda a sua influência 
para que de um modo ou de outro, este espaço continue a ser um parque automóvel. 
Porque as questões da mobilidade são das mais sensíveis aos poderes de Bruxelas, de-
vido à sua dependência em larga escala de Fundos Europeus para infraestruturas, as 
próximas Eleições Europeias de dia 26 são, também por isto, muito importantes, pelo 
que devemos votar, como afirmamos no BE, lado a lado pelo que é de todos. ∟

LUÍS FERNANDES (CDS-PP)

A CRISE ENERGÉTICA E A GESTÃO 
DE CONTINUIDADE DE SERVIÇOS
P ortugal passou recentemente por uma situação de disrupção no que respeita ao abastecimento de combustíveis líquidos e gasosos, que afec-

tou todos os sectores económicos do País e, por consequência a grande maioria dos portugueses.
Esta situação teria sido evitável se o Governo tivesse como prioridade a obrigação das empresas relacionadas com o armazenamento e dis-

tribuição de produtos perigosos estarem certificadas pela norma ISO 22301, para garantirem a continuidade da prestação de serviços em situações 
de crise, através de um plano de comunicação com os stakeholders externos em situação de crise.
Com a obrigação desta norma, o Governo Português irá ao encontro do que entidades, instituições e empresas da Comunidade Europeia já detêm, 
numa importância de resposta a ocorrências (actos de terrorismo, catástrofes naturais - terramotos, ciclones, . . .; ondas extremas de calor e frio; 
incêndios florestais; bloqueios rodoviários/ferroviários), que têm acontecido com alguma frequência e que tendem a repetir-se num contexto euro-
peu, mundial e com naturais reflexos em Portugal. ∟

Voz aoS eleitoS

BANCADA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA (CDU)

É POSSÍVEL!
POR MELHOR 
TRANSPORTE PÚBLICO!

E ste mês de Abril será recordado por uma importantíssima conquista no âm-
bito do transporte Público Colectivo: o alargamento do Passe Social Inter-
modal a todos os operadores, todas as carreiras e toda a Área Metropolitana 

de Lisboa, com uma importante redução do preço. Uma conquista contra a mercan-
tilização e a privatização da mobilidade social em benefício dos interesses dos gru-
pos económicos e financeiros. 
Este avanço é fruto da reivindicação das populações e cabe aqui relembrar o abai-
xo-assinado pelo alargamento do Passe que a CDU dinamizou em 2016 nas fregue-
sias de Massamá e Monte Abraão. A CDU foi a única força política que, ao longo dos 
anos, propôs consistentemente esta medida, tendo em vista o aumento do número 
de utentes e a redução imediata e significativa dos preços.
Todavia, o novo Passe Metropolitano não pode ser entendido como a meta final, mas 
como a suplantação do primeiro grande obstáculo na luta pelo Transporte Público 
Coletivo de qualidade. Agora é imperativo o aumento da oferta, da qualidade e da 
fiabilidade dos transportes públicos e tal significa reforçar o investimento público. 
A CDU defende investimentos na infraestrutura que promovam o alargamento da 
rede de transportes, a modernização da rede ferroviária e a expansão da rede do 
Metro. Trata-se de melhorar a fiabilidade e a intermodalidade, o que significa não 
esquecer a insuficiente oferta de transporte rodoviário urbano, como assistimos nas 
nossas freguesias.
A Linha de Sintra é um grave exemplo de abandono das responsabilidades, pelo Es-
tado, no transporte colectivo. Os atrasos e supressões são constantes e não só viaja-
mos em carruagens de condição lastimável, como em Massamá e Monte Abraão é 
frequente chegarem já no seu limite de ocupação, o que é um risco para os utentes. A 
CDU propôs ainda a contratação dos trabalhadores de manutenção em falta e ainda 
o reforço dos funcionários nas estações, em número e horário adequados. 
Tal como o novo Passe Metropolitano foi conquistado pela luta das populações, o 
alargamento da oferta também será resultado da força que demonstrarmos! E o re-
forço da CDU é imprescindível para que estas propostas se materializem. ∟
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Voz aoS eleitoS

JOÃO PAIXÃO (PSD)

O 25 DE ABRIL 
E 1º DE MAIO
H á 45 anos, no dia 25 do mês de Abril um grupo de militares trouxe-nos a 

Liberdade.
Portugal tomou um novo rumo livre de um regime autoritário.

Desde essa data, em que o povo português escolheu os valores de Abril, que temos to-
dos sem excepção a consciência de que esses mesmos valores devem ser honrados, do 
mesmo modo que devem ser honrados aqueles que nos proporcionaram este caminho.
O nosso caminho enquanto povo foi sempre enquadrado nos valores humanistas, de 
solidariedade e de responsabilidade.
À medida que o caminho foi avançando, mais se tem concretizado a nossa Liberdade 
e a nossa Democracia.
Momento importante dessa consolidação foi a consagração constitucional do poder 
local em 1976. Momento que permitiu o estarmos aqui hoje, nesta Assembleia, e que 
permitiu que dentro da nossa diversidade ideológica e programática possamos de-
fender as nossas gentes. Mas não deixamos de ter consciência que vivemos atual-
mente, tempos difíceis, tempos em que as escolhas são cada vez mais determinantes.
Em vésperas de eleições para o Parlamento Europeu, derivas populistas podem pôr 
em causa um projeto que trouxe prosperidade e o maior período de paz no continente 
Europeu. Vivemos ainda um tempo em que noutros continentes, se continua a assis-
tir a escaladas de guerra que geram morte, fome, miséria e fuga.
E não podemos ficar indiferentes a este cenário!
Tal como uma frágil flor que necessita de ser regada todos os dias, também a Demo-
cracia tem de ser fortalecida diariamente com coragem, com trabalho e com a al-
truísmo de servir por inteiro a causa pública. As instituições democráticas têm que 
ser sólidas acima de quaisquer suspeitas de corrupção ou de favoritismo.
Passados 45 anos sobre o 25 de Abril, o PSD continua a afirmar os seus valores pro-
gramáticos de índole económico, social e cultural. Reafirmamos que a Política é um 
instrumento essencial ao serviço do bem geral da sociedade, da felicidade das pessoas, 
do respeito pelos Direitos do Homem bem como da promoção da dignidade humana.
A conquista da Liberdade proporcionou, igualmente, a celebração em festa do Dia do 
Trabalhador, comemorado, pela primeira vez em décadas, nesse dia 1 de Maio de 1974.
O 25 de Abril trouxe-nos também o sindicalismo democrático como instrumento de 
defesa dos direitos dos trabalhadores.
É na concertação social que a Democracia se cumpre e o desenvolvimento económico 
do País se realiza. ∟

MARIA DE FÁTIMA CAMPOS
CARLOS MIGUEL SALDANHA
JOSÉ BARANDAS SALGADO

PROBLEMA 
DO ESTACIONAMENTO
S em soluções nos últimos anos para o problema do estacionamento o executivo 

da UF tem primado pelo abandono do Monte Abraão neste capítulo, mas não 
só. Com o eminente encerramento do silo auto da Rua Abel Salazar o caos, que 

já existe, tornar-se-á insuportável para todos os residentes da área envolvente e, por 
acréscimo, de todo o Monte Abraão.
Colocados perante esta situação os utentes do silo e muitos residentes têm procurado 
lutar por uma solução que evite tal desfecho. Numa das últimas reuniões tivemos 
o privilégio de ser convidados e de, conjuntamente com eles, procurar soluções. Ao 
invés, o Presidente de Junta primou pela ausência, respondeu aos mails dos utentes 
como se fosse um assunto fechado, inevitável, quando deveria estar, desde a primeira 
hora ao lado da sua população ao invés de ceder e obedecer ao executivo municipal e 
ao partido.
Em Assembleia de Freguesia apresentámos uma solução de futuro e de compromisso 
por parte da Câmara que seria a aquisição do espaço para posterior gestão por parte 
da EMES – Empresa Municipal de Estacionamento de Sintra. Sendo a única solução 
apresentada por qualquer das bancadas foi recusada pelas bancadas do PS, da CDU 
e do BE. 
Nós, vogais independentes, não deixaremos de lutar por uma solução de futuro que 
garanta o silo automóvel e que não se ceda a certos interesses. ∟

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



16  |   ACONTECE. MASSAMÁ E MONTE ABRAÃO EM NOTÍCIAS


