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APOIO À ECONOMIA 
LOCAL
Aplica-se a todos os cidadãos 
recenseados na Freguesia.
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NÓS VAMOS 
ÀS COMPRAS POR SI 
Bens essenciais, medicamentos 
e ração de animais.
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COMPOSIÇÃO E PELOUROS
QUADRIÉNIO 2017·. 2021
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Pelouros: Cultura; Eventos; Universidade Sénior.
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HÉLDER LEANDRO FERREIRA COUTO (PS)
Pelouros: Financeira; Tesouraria; Património.

VOGAL
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Pelouros: Espaço Público; Higiene Urbana.
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MÓNICA SOFIA MONTEIRO RUSSO (PS)
Pelouros: Educação; Juventude.

VOGAL
CARLOS MIGUEL VIEIRA SOUSA RODRIGUES (PS)
Pelouros: Desporto.

VOGAL
NUNO MIGUEL MOREIRA GOULÃO SANTOS (PS)
Pelouros: Mobilidade.

H
orário de atendim

ento:  carece de m
arcação prévia.

EDITORIAL

UM POR TODOS, 
TODOS POR UM

Vivemos tempos de gran-
de incerteza. Vivemos sem 
bússola. Vivemos tempos 
de reinvenção permanen-
te, descobrindo e relembrando momentos passados de coisas 
que já há muito tínhamos deixado para trás. 
Esta pandemia tem revelado fragilidades sociais e económicas 
severas. Famílias e empresas que tinham tudo, quando um dia 
se deitam e acordam sem nada. Crianças e jovens que vêem 
acentuados os seus contextos socioeconómicos difíceis, num 
local que todos nós acreditamos ser um espaço de igualdade 
de oportunidades. 
Mas deste flagelo temos de retirar aspetos positivos, como o 
espírito comunitário de uma sociedade preocupada com o pró-
ximo!
É bom ver que, em momentos de crise, a comunidade se orga-
niza e se ajuda. É bom ver que pessoas que não se conheciam 
e que mal falavam trocam umas palavras à janela. É bom ver 
empresas e empresários a mobilizarem os seus negócios para 
ajuda à linha da frente e em função das respostas necessárias. 
É bom ver!
É ainda melhor olhar em redor e ver uma equipa como a nos-
sa, os nossos trabalhadores e colaboradores, empenhados em 
chegar até si. É tão bom ver!
Tal como nos Três Mosqueteiros, todos nós estamos a lutar 
pelo nosso amor: a liberdade e a interação social!
É por isso que esta edição acontece. Porque hoje urge gritar 
bem alto: um por todos, todos por um!!!

O Presidente, 
Pedro Oliveira Brás
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FARMÁCIA 
SOLIDÁRIA
O projeto Farmácia Solidária é um projeto da 
União das Freguesias de Massamá e Monte 
Abraão que surgiu em 2010, fruto da cons-
ciencialização da fragilidade financeira e 
social das famílias. Este projeto resulta de 
um trabalho com base nas sinergias criadas 
entre a Autarquia e as farmácias aderentes a 
esta iniciativa.
O objetivo da “Farmácia Solidária” é de faci-
litar o acesso da população mais carenciada 
aos medicamentos prescritos.
Às pessoas carenciadas que usufruem deste 
serviço é atribuído um cartão para poderem 
utilizar na rede de farmácias aderentes. Esta 
atribuição está limitada ao número de vagas 
disponíveis por farmácias aderentes e care-
ce de uma marcação prévia de atendimento 
social, com a equipa do Gabinete Técnico de 
Intervenção Comunitária.
Tem uma farmácia e quer fazer parte deste 
projeto?
Para a sua Farmácia fazer parte deste projeto 
deve contactar o Gabinete Técnico de Inter-
venção Comunitária através do e-mail: 
gtic@uf-massamamabraao.
pt ou através do número 
210 133 550. ∟  

A ACONTECER

NÓS VAMOS ÀS COMPRAS POR SI!

COMÉRCIO LOCAL
SERVIÇOS DE TAKE AWAY EM MASSAMÁ E MONTE ABRAÃO
A autarquia criou uma lista disponível para a comunida-
de que apresenta quais os restaurantes da Freguesia com 
serviço de Take Away e entregas ao domicílio. 
SAIBA QUAIS SÃO: 
MASSAMÁ
A Pirâmide
214373847
Refeições prontas, pão, pastelaria, tabaco, jornais e revistas
Take away; Encomendas on-line
O Pousadoiro
926746798
Refeições prontas, pão, frutas e legumes
Take away; Entregas domiciliárias
Ementa Abastada
214373589/ 916710014/ 964692579
Refeições prontas
Take away, Entregas domiciliárias
Hamburgueria Batata Doce
214375893
Refeições prontas
Take away; Entregas através de operadores
Sushi’n Eden
215885921/ 910540607
Refeições prontas
Take away; Entregas através de operadores

100 Sabores
215965856/ 933353601/ 914417067
Refeições prontas
Take away; Entregas domiciliárias 
Divino Churrasco
214392066
Refeições prontas
Take away
Cheirinho a Canela
214303787/ 914930515
Refeições prontas
Take away
Telepizza
214396578
Refeições prontas
Take away;  
Entregas domiciliárias
Real Sport Clube
214309859/ 967653288/
968593378
Refeições prontas
Take away
Pastelaria Ourém
919699239
Refeições prontas

Take away
Pastelaria Regalia
214379192
Refeições prontas
Take away

MONTE ABRAÃO
O Garfo Real
214381306
Refeições prontas, pão e tabaco
Take away
Império dos Grelhados
215905602
Refeições prontas
Take away; Entregas através 
de operadores
O Telheirinho
214301124
Refeições prontas; Take away
Tailândia
214371346
Refeições prontas
Take away
Flor do Minho
214377091/ 963108559

Refeições prontas
Take away
Retiro D’Avenida
210188378
Refeições prontas
Take away
A Tendinha
926120226/ 963739950
Refeições prontas
Take away
Flôr do Bairro
211931889/ 967169712
Refeições prontas
Take away
Casinha Avó Belles
966917753
Refeições prontas, pão, frutas 
e legumes
Take away; Entregas domiciliárias

Para fazer parte desta listagem 
de serviços contacte-nos através 
do e-mail: 
fregues@uf-massamamabraao.pt ∟ 

A pensar nas pessoas mais vulneráveis da 
nossa Freguesia, a Autarquia de Massamá 
e Monte Abraão vai às compras por si! 
Poderão ser adquiridos bens essenciais, 
medicamentos e ração de animais, que 
serão entregues em casa. Esta ajuda des-
tina-se a fregueses com mais de 65 anos 
(residentes na Freguesia) e a pessoas com 
deficiência.
Ligue para o número 925 325 184 entre as 
9h e as 13h.
Apesar dos constrangimentos que a atual 
situação impõe a todos nós, vamos conti-
nuar sempre próximos da Comunidade.
Estamos disponíveis através de: website 
www.uf-massamamabraao.pt, platafor-
ma de ocorrências “O meu bairro”, face-
book da autarquia em:
www.facebook.com/uf.massamamabraao
e-mail: geral@uf-massamamabraao.pt 
telefone: 210 133 550. 

ESTIVEMOS SEMPRE CONSIGO!
Durante o período de Estado de Emergência, e apesar das nossas instalações te-
rem estado encerradas, os serviços continuaram disponíveis, tendo sido possí-
vel aos cidadãos pedir atestados ou dispor de atendimento presencial com pré-
-agendamento. A Intervenção Social continuou a desempenhar as suas funções 
através da distribuição de refeições, de alimentos ou de medicamentos às fa-
mílias carenciadas, que incluem pessoas de todas as faixas etárias. Foi também 
feito um reforço financeiro extraordinário de 20.000€ para aquisição de bens 
alimentares e iniciativas complementares.
Nesses dias de confinamento social, em que lutámos juntos contra o COVID-19 em 
prol da Comunidade da nossa Freguesia, tivemos os seguintes números (até 30/04):
·️ Vamos às compras por Si!
Compras de bens alimentares 234; Compras de medicação 77
·️ Mercearia Solidária +
Cabazes de emergência – apoio a 299 pessoas; Refeições entregues – 2233
·️ Atestados
Presenciais (com pré-agendamento) 51; Online 103
·️ POAPMC (Programa de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas)
Mês de abril; 286 Pessoas apoiadas
·️ Programa Farmácia Solidária
Mês de abril; 36 Pessoas apoiadas
A equipa da Junta de Freguesia, voluntários e comerciantes continuam empe-
nhados no espírito de serviço ao próximo.
Obrigado a todos! Juntos vamos vencer! ∟
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A ACONTECER

Mesmo com as limitações e condicionalismos consequentes da atual conjutura, 
a gestão e manutenção do espaço público continua a ser uma das prioridades do 
executivo. Neste sentido, solicitamos aos fregueses que, sempre que possível, 
nos auxiliem a reportar ocorrências que existam no espaço público. 

Ao usar a plataforma “O MEU BAIRRO”, os seus pedidos de intervenção podem 
ser facilmente comunicados, com a possibilidade de identificar o local exato da 
ocorrência, podendo ainda anexar fotografias.
Basta aceder a www.bit.ly/omeubairro (compatível com os browsers Chrome e 
Firefox) e descrever a sua ocorrência.

Com “O MEU BAIRRO” a Autarquia pretende que toda a informação, relacio-
nada com a gestão de ocorrências, possa fluir de um modo mais eficaz, poten-
ciando assim todo o processo, resultando numa melhoria global em prol dos 
fregueses e do território. ∟

PARTILHE 
AS SUAS IDEIAS!

Num momento em que a vida muda repentinamente, em que todos os nos-
sos hábitos se alteram e a realidade nos apresenta um panorama que des-
conhecemos, é hora de mostrarmos que estamos todos juntos e que vamos 
vencer as adversidades!
A pensar nesta conjuntura, iniciámos uma série de sugestões para que #fi-
queemcasa com os seus e possa distrair a cabeça, criar pensamentos posi-
tivos, aprender, fazer exercício físico, (re)criar e partilhar conhecimentos. 
Colabore connosco para o desafio #fiqueemcasa e partilhe vídeos de ati-
vidades nas áreas do desporto, alimentação, música, literatura, artesanato 
ou outras, que nós partilharemos com a Comunidade. (Utilize a plataforma 
“We Transfer”, disponível em https://wetransfer.com/ e envie para comu-
nicacao@uf-massamamabraao.pt Se tiver dúvidas de como o fazer, envie-
-nos um email! Nós ajudamos!)
Contamos consigo! ∟

COVID-19
PROGRAMA DE APOIO 
À ECONOMIA LOCAL
FREGUESIA DE MASSAMÁ E MONTE ABRAÃO

Consciente das dificuldades que a pandemia da CO-
VID-19 criou às famílias e empresas, a União das Fregue-
sias de Massamá e Monte Abraão criou um Programa de 
Apoio à Economia Local (PAEL). Este programa terá uma 
dotação inicial de 5.000,00 € (cinco mil euros), valor que 
poderá ser reforçado caso haja necessidade.
O PAEL aplica-se a todos os cidadãos recenseados na Fre-
guesia de Massamá e Monte Abraão e destina-se a pro-
mover a economia local através do apoio aos cidadãos 
afetados pelo surto da pandemia da COVID-19 com perda 
de rendimento, e incentivar as atividades comerciais de-
senvolvidas pelos comerciantes da Freguesia, nomeada-
mente aqueles que pertencem à rede do “Freguês”.
Este programa consiste na atribuição de “vouchers” no 
valor de 50€ para o cidadão poder utilizar nos estabe-
lecimentos aderentes à rede “Freguês”, apoiando-o fi-
nanceiramente nas suas compras, ao mesmo tempo que 
estimula o consumo no nosso comércio local, de forma a 
ajudar a manter as unidades comerciais abertas e a ma-
nutenção dos postos de trabalho.

Para se candidatar ao PAEL de 
Massamá e Monte Abraão deverá 
preencher o formulário disponível 
em: https://bit.ly/paelufmmaform
(necessário ter conta no Google - 
email do Gmail)

Para saber mais informações sobre 
o PAEL e quais as condições, consul-
te o link https://bit.ly/pael-ufmma

Caso tenha alguma dúvida, entre 
em contacto através do email 
fregues@uf-massamamabraao.pt∟
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AUTARQUIA CRIA 
BANCO DE EQUIPAMENTOS 
INFORMÁTICOS
No âmbito da situação atual de isolamento social, consequente da pandemia da COVID-19, e 
com o início de várias atividades escolares a funcionar em regime online, a União das Fregue-
sias de Massamá e Monte Abraão pretende apoiar os alunos da Freguesia com maiores dificul-
dades económicas.
Nesse sentido, a Autarquia está a criar um banco de equipamentos informáticos e apela à so-
lidariedade da Comunidade para a doação de material informático (em bom estado), para que 
os alunos que não tenham possibilidades financeiras possam acompanhar as atividades esco-
lares online.
Poderá fazer a doação das 9h às 12h30 na Rua Dr. Gama Pinto em Massamá (instalações da 
Mercearia Solidária +) e nas instalações da Junta de Freguesia em Monte Abraão, na Av. da 
Liberdade.

Para esclarecimento de dúvidas ou mais informações contacte o n.º 210 133 550 ou através do 
email geral@uf-massamamabraao.pt 
Contamos consigo, ajude-nos a ajudar! ∟

Em condições normais, 2020 teria mais uma edição do Orçamento Parti-
cipativo da União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão, cuja divul-
gação estava agendada para o início de abril. No entanto, a atual situação 
provocada pela pandemia da COVID-19, compromete o normal decorrer 
do projeto, como a realização das ações de divulgação no Espaço Público, 
os Encontros Participativos ou a votação presencial.
Neste sentido, a Autarquia decidiu adiar a 7.ª edição para que decorra pre-
visivelmente entre setembro e dezembro.
Até lá, poderá sempre visitar o site do OP, ver as propostas de outros anos, 
conhecer os embaixadores e ver outras informações para que se possa 
inspirar numa proposta a apresentar, quando a edição de 2020 começar!
Aceda ao website do OP em www.op-massamamabraao.pt . ∟

A ACONTECER

LAVAGEM E DESINFEÇÃO 
DA VIA PÚBLICA
A Câmara Municipal iniciou a 17/03 as intervenções de lavagem e desinfeção nos arruamentos da Freguesia de Massa-
má e Monte Abraão.
As intervenções irão manter-se de forma generalizada, dando prioridade às zonas/áreas de maior concentração de 
pessoas.  ∟
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É NOTÍCIA

CANDIDATURAS AO FUNDO 
MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA 
EMPRESARIAL
Encontra-se disponível o formulário para a candidatura ao fundo municipal empresarial 
para a manutenção dos postos de trabalho. Este fundo tem uma dotação inicial de 3 milhões 
de euros.
Os setores visados por esta medida são a restauração e similares, comércio de bens a reta-
lho e prestação de serviços, abrangendo empresários que exerçam a sua atividade em nome 
individual ou enquanto sócios-gerentes de sociedades comerciais.
Saiba mais informações sobre esta medida, quais os benefícios e quem se pode candidatar, 
no link https://bit.ly/3cU5Ixi ∟

AUTARQUIA DE MASSAMÁ 
E MONTE ABRAÃO 
CRIA PARCERIA 
PARA ACONSELHAMENTO 
EMPRESARIAL
(EMPRESAS E COMERCIANTES)
Consciente das dúvidas e dificuldades pelas quais as empresas e comerciantes estão a passar 
nesta fase de pandemia, a União de Freguesias de Massamá e Monte Abraão criou uma parceria 
com a Agência de Empreendedores Sociais (SEA - Social Entrepreneurs Agency) para a criação 
de um canal de Aconselhamento Empresarial.
Esta parceria tem em vista apoiar os comerciantes e pequenos empresários da Freguesia de 
Massamá e Monte Abraão a enfrentarem as circunstâncias atuais e poderem ser ajudados na 
criação de condições para se adaptarem à (nova) realidade com a qual nos deparamos.
Este apoio passa por esclarecimentos relacionados com questões laborais, obrigações fiscais, 
financiamentos e outros incentivos, e é feito por atendimento telefónico/email através da Fá-
brica do Empreendedor de Agualva-Cacém.

Nesse sentido, os interessados deverão utilizar os seguintes contactos:
Tel. 219 140 621/ 960 022 284 (2.ª a 6.ª das 9h às 17h)
Email: agualva.cacem@fabricadoempreendedor.pt ∟

ACONSELHAMENTO 
PSICOLÓGICO
A situação pela qual todos passamos exige de nós um desafio emocional e 
psicológico suplementar, o qual se junta a todos os outros desafios, que nas 
rotinas habituais já enfrentávamos.
Cientes desta realidade, a APDJ (Associação para a Promoção do Desenvol-
vimento Juvenil) criou um serviço digital dirigido a todos os que precisem 
- crianças, adultos e seniores - que consistirá num apoio pontual e gratuito 
de aconselhamento psicológico.
Para isso basta enviar um email para existimosparati.apdj@gmail.com 
com as suas questões ou contactar o 910 766 043. ∟
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É NOTÍCIA

REFEIÇÕES A ALUNOS 
Desde o dia 16 de março que a Câmara Municipal de Sintra garante o fornecimento de re-
feições escolares a todos os alunos do 1.º ciclo do Concelho, num total de 56 300 refeições. 
Esta medida de apoio garante refeições a 1156 alunos e acompanhante, sendo o “KIT Refei-
ção Escolar” composto pelas cinco refeições semanais, em duas doses, e ainda um lanche 
diário (números atualizados à data de 21/04).
Saiba mais informações no link https://bit.ly/3aIzFyH ∟

APOIO FINANCEIRO 
A ASSOCIAÇÕES DE APOIO 
E PROTEÇÃO ANIMAL 
Devida à atual situação pela qual passamos, as Associações que acolhem animais viram os 
seus recursos serem substancialmente reduzidos, estando a ficar sem meios para assegurar 
o tratamento e alimentação dos animais que acolhem.
Nesse sentido, a Câmara Municipal de Sintra aprovou em Reunião de Executivo, decorrida 
na passada terça-feira, o apoio financeiro de 38 450 euros a associações de apoio e proteção 
animal. ∟

TENHA ACESSO A ATIVIDADES 
CULTURAIS DE SINTRA 
SEM SAIR DE CASA
A Câmara Municipal de Sintra disponibiliza uma plataforma online para a partilha de ini-
ciativas e projetos culturais para que os munícipes possam aceder a exposições, ouvir mú-
sica ou ver peças teatrais sem sair de casa.
A comunidade cultural do Concelho fica também convidada a enviar conteúdos que pos-
sam ser disponibilizados online.
A plataforma está disponível em fiqueemcasa.sintra.pt  ∟

CENTROS DE ACOLHIMENTO PARA 
POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL
Face ao cenário de emergência decorrente da pandemia da COVID-19, a Autarquia de Sin-
tra criou 208 camas em centros de acolhimento destinadas a pessoas sem-abrigo, pessoas 
infetadas com o novo coronavírus, idosos e pessoas com deficiência.
Estes centros de acolhimento estão inseridos em locais separados e com população-alvo 
definida: as antigas instalações da Polícia Municipal (para os sem-abrigo), o Centro Comu-
nitário do Alto do Forte (para doentes com COVID-19), os Complexos Desportivos Muni-
cipais de Fitares e Casal de Cambra (para idosos) e as novas instalações do CAO do Lourel 
(para pessoas com deficiência). 
Todos estes espaços terão refeições, banhos, tratamento de roupa e acompanhamento es-
pecializado.  ∟



8  |   ACONTECE. MASSAMÁ E MONTE ABRAÃO EM NOTÍCIAS

DISCURSO DIRETO

[Acontece] Que adaptações teve que fazer ao seu ne-
gócio para continuar a funcionar durante este pe-
ríodo de tempo? 
[Sandra Fernandes] Conforme era do conhecimento 
geral, O Pousadoiro iria encerrar as portas no dia 31 de 
março deste ano.
Contudo, esta nova realidade de pandemia (covid-19), 
exigiu a nossa atenção às necessidades decorrentes e 
consequentes, especialmente no que respeita aos mais 
necessitados e em situações mais fragilizadas.
Existindo o espaço, todas as ferramentas e vontade, 
consideramos a possibilidade de podermos ajudar a 
nossa comunidade de forma a minimizar as carências 
alimentares dos mais desprotegidos.
Comunicámos às juntas de freguesia circundantes 
(União  de Freguesias de Massamá e Monte Abraão, 
União de Freguesias de Queluz e Belas), propusemos o 
projeto ao nosso senhorio, o qual se disponibilizou de 
imediato para não cobrar qualquer valor de renda du-
rante este período de pandemia, e o projeto tomou for-
ma e arrancou. 

RESTAURANTE

O POUSADOIRO

Gerentes: Sandra Pinto 
e Conceição Fernandes
Restaurante O Pousadoiro
Rua Mário Pinto, n.º 29 loja J
2745-833 Massamá
Contactos: 926 746 798 (Sandra); 214 372 
042 (fixo, apenas nos horários indica-
dos); pousadoiro@sapo.pt
Horário durante estado de emergên-
cia: segunda a domingo para solicitar 
refeições: das 10h - 12h e das 15h - 20h, 
take away e domicílio, pagamento por 
multibanco, numerário ou transferência 
bancária.

guém é uma ilha: vivemos em comunidade e é também 
responsabilidade de todos nós permitirmos que, de igual 
forma, possamos contribuir para o bem-estar geral, sem 
sobrecarregar o sistema, que neste momento necessita de 
valorizar todo o esforço que está a ser feito. Cada um tem 
o dever de contribuir para que o sistema não entre em co-
lapso e facilitar a recuperação económica, sem que isso 
possa constituir um esforço mais acutilante.
Com vontade, acreditamos que todos podemos fazer 
algo, independentemente das nossas limitações. Tanto 
nós (Sandra e Conceição) como a grande parte das pes-
soas  da nossa comunidade têm famílias: tomamos to-
das as cautelas, cumprimos as normas estabelecidas no 
intuito de protegermos todos os que nos rodeiam, mas 
ainda assim não podemos ficar de braços cruzados, es-
perando que melhores tempos virão.
Existe sempre algo que possamos fazer para contribuir 
e ajudar. As empresas são um veículo e muitas no nosso 
país não cruzaram os braços e continuam numa ação de 
ajuda por todos os que também nos ajudam.

[A] Que tipo de apoios considera fundamentais para 
o comércio que estão a ser colocados em prática ou 
que possam ser criados?
[SF] Pensamos que os principais apoios para o comércio 
em geral já estão em marcha dentro do que é possível na 
conjuntura atual.
Todos temos que ter a consciência de que não é possível 
obter um reforço financeiro desejável para a resolução 
de todas as situações empresariais.
Será necessário existir um esforço suplementar na cria-
ção de emprego e no apoio de tesouraria das PME’s en-
cerradas ou não.

[A] Se pudesse retirar algum ponto positivo desta pan-
demia e consequentemente adaptação, qual seria?
[SF] A capacidade de nos adaptarmos em circunstâncias ex-
cecionais representa só por si um ponto positivo.
A vontade de ajuda e mobilização para contribuir para um 
bem maior será outro ponto positivo.
Nesta pandemia foi possível provar que todos nós consegui-
mos fazer muito mais do que aquilo a que inicialmente nos 
propomos. O ser humano é um animal de hábitos. Contudo, 
a vontade de ajudar e evoluir permite que nos ajustemos e a 
história da humanidade prova isso mesmo: desde guerras, 
catástrofes a epidemias, o Homem e a verdade acabam sem-
pre por vencer. Por vezes esquecemos.
 
[A] Como prevê que seja o futuro?
[SF] Só a Deus pertence! ∟

Rapidamente percebemos que não poderíamos encer-
rar a atividade nesta fase em que o mais importante se-
ria a colaboração e disponibilidade de entreajuda.
Conseguimos junto dos nossos fornecedores, e com 
a ajuda da União  de Freguesias de Massamá e Monte 
Abraão, a colaboração necessária para obtermos todos 
os produtos disponíveis para a realização deste projeto.
Atualmente, é possível em parceria com as Freguesias 
da zona, confeccionar e distribuir as refeições, assim 
como take away, entregas domiciliárias a valores redu-
zidos  e fornecer a preço de custo todos os produtos de 
primeira necessidade a todos os que nos solicitem, sen-
do esta uma forma de ajuda mútua entre o Pousadoiro e 
a comunidade.
Uma forma que encontramos de tornar os custos mais 
reduzidos consiste em reutilizar as caixas de refeições, as 
quais são recolhidas nas refeições seguintes, sendo por 
nós lavadas e desinfetadas. Apesar de todo o constrangi-
mento desta pandemia, não podemos esquecer a prote-
ção ambiental: reciclar continua a ser muito importante!  
 
[A] Enquanto empresárias, qual a importância de 
terem de estar preparadas para se adaptarem a si-
tuações imprevistas como a que vivemos?
[SF] Enquanto empresárias, esta situação de pandemia 
permitiu ‘abrir-nos os olhos’ para o facto de que nin-

Pensamos que os 
principais apoios para 
o comércio em geral já 
estão em marcha dentro 
do que é possível na 
conjuntura atual.
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DISCURSO DIRETO

RESTAURANTE

CASINHA D’AVÓ BELLES

Gerentes: Marco Rufino
Restaurante Casinha d’Avó Belles
Rua Helena de Aragão, n.º 20 Alto Tercena, 
Massamá. 
Contactos: 966 917 753. 
Horário durante estado de emergên-
cia: das 10h às 20h.
Serviço de take away, entre as 12h e as 20h 
(encomendas para almoço até às 11h30, 
encomendas para jantar até às 18h30). 
Forma de pagamento: transferência 
bancária, numerário e mbway.

[Acontece] Que adaptações teve que fazer ao seu negócio 
para continuar a funcionar durante este período de tempo? 
[Marco Rufino] Como todos os outros restaurantes, estáva-
mos a funcionar normalmente e tínhamos inclusive reser-
vas feitas até ao mês de agosto. 
Infelizmente, fruto desta pandemia que vivemos, tivemos que 
fechar imediatamente o restaurante. Assim que fechámos o 
restaurante fomos informados que poderíamos continuar com 
o serviço de take away. Contudo, pareceu-nos pouco, pensámos 
em várias alternativas possíveis, e chegámos à conclusão de que 
poderíamos montar uma mercearia dentro do nosso espaço. 
A mercearia dispõe de produtos frescos, legumes e tem uma 
vertente de produtos alentejanos, dos mais comuns como 
vinhos e queijos, aos mais específicos que normalmente não 
se encontram num supermercado comum, como por exem-
plo: pão alentejano, boleimas de Portalegre, rebuçados de 
ovos. Ou seja, dispomos de um conjunto de produtos típicos 
que normalmente se vendem apenas em sítios turísticos, 
mas que consegui trazer para a nossa freguesia. 
Ao início até conseguíamos entregar em casa dos clientes al-
guns destes produtos, mas com o volume de trabalho a cres-
cer tornou-se impossível continuar a realizar essa tarefa.
A mercearia foi um sucesso aqui no bairro, apesar das filas 
por vezes chegarem ao hotel, e estamos a cumprir todas as 
normas de segurança, entrando apenas 2 pessoas de cada 
vez com o uso de máscara e luvas. 
 
[A] Enquanto empresário, qual a importância de ter de 
estar preparado para se adaptar a situações imprevis-
tas como a que vivemos?
[MR] Ninguém está preparado para uma situação como 
esta. Infelizmente, no nosso setor já se passaram várias cri-
ses, mas felizmente consegui sempre dar a volta à situação. 
Talvez a benesse do facto de ser chefe de cozinha e de ter tra-
balhado em vários países me tenha dado a capacidade para 
conseguir sempre adaptar-me a sítios e situações diferentes 
que me fossem aparecendo. A ajuda da minha mulher tam-
bém foi fundamental para me adaptar a esta situação.
Tenho em mim que os meus colegas desta área se arrepende-
rão de terem criado menus a 6/7€, porque quando existem si-
tuações como as que vivemos hoje, qualquer um em sua casa 
consegue fazer um bitoque, uma lasanha, digamos, aquilo 
que se pode chamar de um “menu comum”, e pior, não ficam 
com aquilo a que chamo uma “almofada financeira”, que lhes 
permita fazer este género de adaptações aos espaços.

O futuro é incerto, tudo 
está em aberto.

Seria importante, num futuro próximo, todos os colegas 
desta área estarem pelo menos preparados para servi-
ços de take away, e não digo isto apenas para situações 
de pandemia, mas também para situações do dia-a-dia, 
é importante oferecer este tipo de serviço para os clien-
tes que se dirigem até nós. 

[A] Que tipo de apoios considera fundamentais para 
o comércio que estão a ser colocados em prática ou 
que possam ser criados?
[MR] Neste momento nós não usufruímos de nenhum 
apoio. Não me parece que o Estado Português consiga 
salvar situações de negócios que estejam fechados há 1 
ou 2 meses, porque se antes já não estávamos bem, cer-
tamente agora não existem apoios milagrosos.
Para mim o melhor apoio será criar campanhas de sen-
sibilização, para que as pessoas comprem no comércio 
local: relembrar, por exemplo, que o Marco que está à 
frente do restaurante ou na mercearia tem uma família; 
que o seu estabelecimento vende produtos nacionais 

e que não podemos estar constantemente a recorrer 
às grandes superfícies, correndo o risco de não ajudar 
os que estão “mesmo aqui ao lado”. Só assim é que os 
comerciantes sobreviverão. 
Quanto aos meus colegas, assim que retomarem os seus 
negócios, com as melhores condições, lembrem-se sem-
pre de criar uma “almofada financeira” para que em si-
tuações como as de hoje se possam adaptar e sobreviver. 

[A] Se pudesse retirar algum ponto positivo desta pan-
demia e consequentemente adaptação, qual seria?
[MR] Não existem pontos positivos desta situação. 
Talvez em vez de pontos positivos, se retire uma gran-
de aprendizagem para que no futuro as empresas se 
preparem melhor. A qualidade tem que ser superior à 
quantidade. O que vence e triunfa será sempre aquele 
que vende em qualidade e não em quantidade, mesmo 
que este não seja o caminho mais fácil, parece-me que 
deveria ser o caminho de todos nós.

[A] Como prevê que seja o futuro?
[MR] O futuro é incerto, tudo está em aberto. Tinha al-
gumas ideias de investimento, antes desta pandemia, 
mas neste momento está tudo parado e não consegui 
dar seguimento. 
A mercearia ajudou-me a conhecer muitas pessoas e in-
clusive já me pediram para abrir um espaço ao lado do 
restaurante, para que continue com a mercearia.
A mercearia tem tido um balanço muito positivo, até por-
que neste bairro não existe nada à volta para as pessoas 
comprarem. Para alguns foi uma espécie de “salvação”. 
A restauração é a minha paixão principal e ocupa-me 
muito tempo, mas a mercearia está a crescer e foi muito 
bem acarinhada desde o 1.º dia que a abri. Quem sabe se 
no futuro continuaremos com este serviço. 
No dia 18 maio continuarei como estou, disponível para 
todos os que cá venham e não vou abrir normalmente 
porque parece-me arriscado voltar ao serviço normal. ∟
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É NOTÍCIA

HOSPITAL PROF. DR. FERNANDO 
FONSECA APELA 
À DÁDIVA DE SANGUE
O Hospital “Amadora-Sintra” está a fazer um apelo à população para a dádiva de sangue. O 
surto da COVID-19 está a provocar dificuldades na oferta de sangue disponível, em especial 
na quebra do número de dádivas.
O Serviço de Sangue e Medicina Transfusional ressalva que a doação de sangue pode ser 
feita em condições de segurança, sendo que os interessados em doar devem proceder ao 
agendamento da sua dádiva através do número 214 348 279. ∟

MEDIDA DE APOIO AOS IDOSOS
A Câmara Municipal de Sintra disponibiliza uma linha telefónica para os seniores do mu-
nicípio de Sintra, em caso de necessidade.
A linha é gratuita e está disponível 24h/dia.

Contacto: 
Linha Sintra Sénior - 800 206 275

Partilhe esta informação, colabore!

Todos juntos, colaborando, vamos vencer! ∟

CENTRO DE ATENDIMENTO 
A DOENTES DE COVID-19
O Centro para Avaliação e Tratamento de COVID-19 de Sintra abriu dia 26 de março e está 
localizado em Agualva, no novo Centro de Saúde.
Este Centro funciona todos os dias da semana, das 08h às 20h e é dirigido a pessoas com 
sintomas da doença (e que se desloquem ao local pela sua própria iniciativa), pessoas enca-
minhadas pela Saúde24 ou encaminhadas por Unidades de Saúde do Concelho de Sintra.
As análises de rastreio à COVID-19 são feitas por três laboratórios com capacidade crescen-
te e adaptável da realização das mesmas.
Pretende-se com a criação deste Centro uma alternativa às idas aos hospitais ou a centros 
de saúde, diminuindo o risco de contágio.
Centro de Saúde de Agualva
Rua do Mercado, 2735-112 Agualva-Cacém ∟

ALOJAMENTO 
PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE
A Autarquia de Sintra implementa mais uma medida para ajudar na luta contra a CO-
VID-19, nomeadamente a garantia de alojamento para acolhimento de profissionais de 
saúde que estão na linha da frente do combate ao surto.
Os profissionais de saúde que precisarem de ficar longe das residências poderão usufruir 
desta medida, que será aplicada em articulação com as Unidades de Saúde do Concelho que 
identificam os casos daqueles que necessitam de alojamento. O alojamento será assegurado 
pela Autarquia. ∟
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INSTITUIÇÃO

FABLAB SINTRA

FÁBRICA DO EMPREENDEDOR 
DE AGUALVA – CACÉM

O Fablab Sintra (parceria entre a Agência de Empreende-
dores Sociais e a Câmara Municipal de Sintra) é um Labo-
ratório de Fabricação Digital, também conhecido como 
um Laboratório de Prototipagem e Experimentação. Um 
projeto que surgiu como uma resposta às necessidades da 
comunidade local.
Foi inaugurado a 22 de maio de 2017 e tem como público-
-alvo a comunidade local, empreendedores, instituições, 
associações, empresas, escolas e Universidades.
Reúne uma diversidade de equipamentos (Máquina de 
Corte e Gravação a Laser, Impressoras 3D, Cortadora Vi-
nil, Plotter, Máquinas de costura, Estampagem, Pins/Cra-
chá e uma Carpintaria) que permite a qualquer indivíduo 
ou coletivo fazer “quase tudo”, tal como indica o slogan 
“Como fazer quase tudo” (How to make almost anything). 
Funciona com Dias-Abertos (4.ª e Sábados) dedicados à 
prototipagem e experimentação, e sem custos na utili-
zação dos equipamentos, Dias-Fechados (5.ª e 6.ª) para a 
produção e com custos de utilização dos equipamentos, 
e as terças-feiras para workshops. O Fablab ainda dispõe 
de uma área para formações e exposições. 
Os workshops internos estão relacionados com os equi-
pamentos, softwares e temas livres que se podem enqua-

drar no contexto do Fablab. 
Estes workshops objetivam 
preparar os utilizadores para o 
uso da maquinaria e respetivos 
programas. Todavia, o Fablab dis-
ponibiliza formações e workshops 
de outras áreas, dirigidos por profissio-
nais e formadores externos. Entre os quais, subli-
nha-se atividades nas áreas da eletrónica e artes 
decorativas.
A utilização dos equipamentos, para prototipagem 
e produção, requer reserva no site. Quanto ao ma-
terial, pode ser requisitado no Fablab, embora su-
jeito ao stock existente. Os utilizadores podem tra-
zer o seu material, salvo para as impressoras 3D.
O objetivo do Fablab é dar oportunidade a qual-
quer pessoa de materializar as suas ideias, a partir 
dos nossos equipamentos e de forma autónoma. 
Deste modo, cabe a cada utilizador, com o apoio 
de um técnico, realizar os seus projetos.

Mais informações sobre o Fablab Sintra em: 
www.fablabsintra.pt  ∟   

A Fábrica do Empreendedor de Agualva – Cacém (parce-
ria entre a Agência de Empreendedores Sociais e a Câma-
ra Municipal de Sintra) está presente no território desde 
julho de 2015.
A FE tem como missão promover o desenvolvimento 
local a partir da empregabilidade e do empreendedo-
rismo. Pretende ser uma solução integrada de serviços, 
que intervém de forma complementar e articulada com 
os recursos existentes no território, trabalhando em três 
áreas de intervenção: Emprego, Formação e Empreende-
dorismo.
Presta serviços gratuitos à população, com especial en-
foque na população mais vulnerável e com dificuldades 
de acesso às oportunidades de emprego, através de uma 
abordagem individualizada e adaptada à experiência e 
competências específicas de cada pessoa, estimulando o 
espírito, a atitude de empreender e de ativar as suas com-
petências no quotidiano.
A filosofia de atuação da Fábrica do Empreendedor pau-
ta-se por uma intervenção marcada pela qualidade, se-
cundarizando a quantidade. Isto aplica-se sobretudo ao 
número de atendimentos realizados mensalmente. 
A FE tem como objetivo principal promover a emprega-
bilidade no Concelho de Sintra através dos seguintes ob-
jetivos específicos: 
•   Facilitar a (re)integração profissional;
•   Combater situações de precariedade profissional e ex-

clusão social;
•   Responder às necessidades de mão-de-obra das empre-

sas (matching entre oferta e procura);
•   Capacitar para o mercado de trabalho;

•    Aumentar a autoesti-
ma e a autoconfian-
ça da população 
desempregada;

•    Estimular atitu-
des proativas e 
empreendedoras;

•    Orientar a popu-
lação para a oferta 
formativa;

•    Responder a necessidades 
     de formação identificadas pelas entidades em-

pregadoras;
•   Promover a ação empreendedora de base local;
•   Desenvolver competências empreendedoras;
•   Apoiar a criação de microiniciativas;
•   Incubar negócios no StartLab;
•   Articular com parceiros locais em projetos e ini-

ciativas que se enquadrem na estratégia global de 
promoção do emprego e empreendedorismo do 
município de Sintra;

•   Promover eventos dinamizadores que mobili-
zem a população para assumir um controlo sobre 
as suas escolhas e sobre o seu projeto de vida. 

Mais informações sobre a Fábrica do Em-
preendedor de Agualva – Cacém em:
http://www.seagency.org/portfolio/1529
Mais informações sobre a SEA – Agência de 
Empreendedores Sociais:
http://www.seagency.org  ∟  

ACOMPANHE
O FACEBOOK

@ fablabsintra

ACOMPANHE
O FACEBOOK

@ fabricadoempreendedor
@ socialentrepreneursagency



12  |   ACONTECE. MASSAMÁ E MONTE ABRAÃO EM NOTÍCIAS

A NOSSA RUA

RUA PROF. DR. VIRGÍLIO MACHADO
MONTE ABRAÃO
MÉDICO, CIENTISTA, FÍSICO
INVESTIGADOR, PEDAGOGO

VIRGÍLIO César da Silveira MACHADO nasceu no Palá-
cio de Queluz (na Real Capela) a 29 de fevereiro de 1858, 
embora o registo do seu nascimento tenha apenas sido 
feito no dia 1 de março de 1859. Virgílio Machado era fi-
lho de José Cypriano da Silveira Machado e de Sebastia-
na Elisa da Silveira Machado. O seu pai foi um homem 
reconhecido pelo seu empenho e profissionalismo junto 
da Família Real e deu origem ao “Ramo dos Machados” 
de Queluz, facto ajudado por ter tido 21 filhos, fruto de 
dois casamentos (10 filhos com Carlota Joaquina que fa-
lecera precocemente aos 33 anos e 11 filhos com Sebas-
tiana Elisa, mãe de Virgílo Machado).
Frequentou a Escola Politécnica e desde cedo manifes-
tou uma paixão para os estudos de física experimental 
e prática, tendo vindo a apresentar à Academia Real 
das Ciências, por intermédio do Prof. Pina Vidal, algu-
mas memórias publicadas no jornal da Academia, “Jor-
nal de Sciencias mathematicas, Physicas e Naturaes”. 
Especializou-se em eletricidade médica e efetuou incur-
sões nas mais relevantes Escolas e Universidades euro-
peias, nomeadamente Espanha, França, Bélgica, Alema-
nha e Inglaterra, várias escolas e centros hospitalares, a 
fim de ampliar os seus conhecimentos. 
Como médico notabilizou-se pelo entusiasmo e apli-
cação de eletricidade em tratamentos coronários (ele-
troterapia), tendo vindo a abrir na cidade de Lisboa um 
gabinete especial de eletroterapia, que manteve durante 
muitos anos.
Foi o primeiro médico a fazer passar uma corrente elé-
trica por agulhas cravadas num aneurisma na aorta, o 
que foi considerado uma epopeia científica uma vez que 
conseguiu a cura. 
No Instituto Industrial e Comercial de Lisboa foi quem 
sucedeu a António Augusto de Aguiar na cadeira de 
Química (9.ª: Química mineral e orgânica; Análise quí-
mica, de acordo com a reforma de Emídio Navarro, de 
1886/1888). 
Em 1903 fundou, na capital, o Instituto Médico Virgílio 
Machado, para aplicação da Física e da Química às ope-
rações do diagnóstico e estudo, sob o ponto de vista da 
terapêutica, das ações da luz, do calor, da eletricidade, 
do eletromagnetismo, dos raios-X, etc., no organismo 
humano. 
No seu consultório, instalou em 1896 os seus “Raios 
Roentgen” poucos meses depois das primeiras ampolas 
de raios Roentgen terem sidos fabricadas na Alemanha. 
Rapidamente o espaço veio a tornar-se exíguo, mas co-
nhecido, através do incremento de novos aparelhos elé-
tricos e do subsequente número de doentes, vindo, inclu-
sive, a receber a visita do rei D. Carlos. Afinal, foi nessa 
temática que Virgílio Machado se tornou uma figura 
conceituada no país e no estrangeiro. Por intermédio do 
Rei, veio a inaugurar, a 23/03/1903 na Rua da Alfândega, 
o Instituto Médico que posteriormente veio receber o seu 
nome.
Os seus textos eram publicados recorrentemente na 
“Medicina Contemporânea”, exclusiva da Livraria Ro-
drigues, e no “Jornal dos Médicos e Farmacêuticos Por-

tugueses”. Da sua colaboração assídua e intensa na So-
ciedade das Ciências Médicas, veio a ser, em 1905, seu 
Vice-Presidente da Direção.
Integrou duas comissões que investigaram os problemas 
decorrentes de doenças infeciosas, a gripe em 1889 e, em 
1890, o tratamento da tuberculose pela tuberculina de 
Koach.
Para além da publicação de monografias, citadas e tra-
duzidas em revistas científicas norte-americanas, ale-
mãs e francesas, trabalhos sobre Louis Pasteur, Jenner 
e Bernardino António Gomes, deixou ainda vasta obra, 
nomeadamente “A luz eléctrica na exposição de arte or-
namental” (1882); “Um telégrafo impressor”; “Novo den-
símetro para sólidos e líquidos”; “A electricidade” (1997); 
“Urosemiologia” (1890); “Formulário especial de Electro-
terapia” (1890-92), entre outras obras. Com o seu irmão, 
Aquiles (Achilles Alfredo Machado, Professor Univer-
sitário de Química e conceituado químico), assinou um 

Fonte: Evaristo, S. (10 de agosto de 2007). Rua Professor Doutor Virgilio Machado. Obtido de Cidade de Queluz Freguesia de Monte Abraão: http://monte-abraao-queluz.blogspot.com/2007/08/rua-professor-dou-
tor-virgilio-machado.html · Fabrica Sol. (7 de abril de 2006). Virgílio Machado . Obtido de fabricasol.blogspot.com: http://fabricasol.blogspot.com/2006/04/virglio-machado.html · livrariarodriguessite. (1 de março 
de 2018). virgílio machado e “a medicina contemporânea”. Obtido de livrariarodriguessite.wordpress.com: https://livrariarodriguessite.wordpress.com/2018/03/01/virgilio-machado/ · Machado, M. V. (janeiro de 
2004). DE ALMOFALA A QUELUZ - e até aos nossos dias - Apontamentos da Família Silveira Machado. Obtido de familia-silveiramachado.com/: http://familia-silveiramachado.com/LIVRO_DA_FAMILIA_SIL-
VEIRA_MACHADO.pdf

manual de Química: Química Geral e Análise Química 
(1892).
Entre 1887 e 1911, publicou 59 trabalhos no jornal da So-
ciedade das Ciências Médicas. 
Paralelamente, o seu trabalho incidia na urologia e ao es-
tudo das análises de urina, vindo a proceder à alteração 
de técnicas e à descrição de novos “elementos semioló-
gicos”, num total de duas dezenas de trabalhos. Paulati-
namente, caminhava para a realidade da eletricidade em 
prol da medicina, como corolário, a roentgenologia. Nes-
se encontro, Virgílio Machado efetuou a aproximação à 
Neurologia, vindo a produzir mais de trinta obras, das 
quais “Elementos de Neuropatologia Clínica”, de 1919.
Curiosidade: Data de 22 de março de 1898 a primeira 
radiografia em Lisboa. Augusto Bobone, fotógrafo, con-
seguiu obter o primeiro registo de RX no seu atelier de 
fotografia, através de um tubo de Crooks, pertencente 
a Virgílio Machado. Refira-se a polémica sobre o intro-
dutor da Roentgenologia, para Ayres de Sousa, a proeza 
deve-se ao Professor Teixeira Bastos, em Coimbra, e em 

Lisboa, Augusto Bobone, sendo que, como refere J. An-
dresen Leitão ”No Centenário de Virgílio Machado”, na 
revista “A Medicina Contemporânea”, 1959, tal feito nun-
ca seria possível sem a contribuição de Virgílio Machado.
Casou com Mariana Ermida, que passou a usar o nome 
de Mariana Ermida Machado, de quem teve uma filha, 
que veio a casar com um primo direito, sobrinho de seu 
pai.
Virgílio César Machado faleceu na sua residência da 
Avenida da Liberdade, n.º 232, em Lisboa, no dia 16 de 
junho de 1927. ∟
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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 e partilhados no Facebook oficial da autarquia 
e nos locais de estilo distribuídos 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. 

Aceda a www.uf-massamamabraao.pt no separador Órgãos Autárquicos e de-
pois Assembleia e conheça toda a documentação relacionada com a Assembleia 
de Freguesia, 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 Autár-
quicos / Assembleia / Moções /  Mandato 2017-2021 / 2020

DAVID PEREIRA DA SILVA (PS) 

TEMPOS DE CORAGEM E DETERMINAÇÃO 
tecipação de medidas de confinamento, o encerramento 
precoce de escolas e a declaração atempada do Estado de 
Emergência, entre outras, revelaram-se, apesar da sua 
dureza, serem as medidas corretas no tempo certo. Hoje, 
os dias são de esperança sobre o futuro próximo e, sobre-
tudo, de gerar confiança para que possamos, paulatina e 
gradualmente, sair de nossas casas e retomar a atividade 
socioeconómica. 
De salientar, que esta pandemia teve o condão de expor, 
indubitavelmente, a importância que o poder autárquico 
tem nas comunidades locais. Foco, firmeza e proativida-
de são alguns dos adjetivos que melhor caracterizam a 
capacidade de resposta quer da União de Freguesias de 
Massamá e Monte Abraão (UFMMA), quer da Câmara 
Municipal de Sintra (CMS), ambas lideradas pelo Parti-
do Socialista. A sustentar isso, o facto de ter sido no dia 
11 de Março (ou seja, 5 dias antes do encerramento das 
escolas) que se suspenderam todas as atividades letivas 
da Universidade Sénior da UFMMA. No mesmo dia (ou 
seja, 9 dias antes da implementação do Estado de Emer-
gência) restringiu-se, na Freguesia, o atendimento pre-
sencial aos cidadãos. Foi também em antecipação ao res-
to do país, que, a 12 de Março, se interditou o acesso e a 
utilização de recintos polidesportivos, parques infantis 

E m Março de 2020, deparámo-nos com uma 
doença que se propagou de forma rápida e expo-
nencial por todo o globo. A Europa, e Portugal, 

não foram excepção e, em poucas semanas, vimo-nos, 
enquanto sociedade, obrigados a tomar medidas que 
nunca pensámos ter de assumir, nomeadamente, privar 
de estar com aqueles de quem gostamos, com as nossas 
famílias, filhos e netos. 
Os tempos são difíceis e excecionais e é precisamente 
nestes momentos que as sociedades mais necessitam da 
capacidade de liderança de quem governa, quer a nível 
nacional, quer a nível local. Sem demagogias, sem facili-
tismos e assumindo o compromisso da verdade para com 
todos. Se, à data de hoje, podemos olhar o futuro com re-
lativo alento e confiança, isso deve-se, desde logo, à uni-
dade, maturidade e sentido de dever cívico mostrado pe-
los portugueses, bem como à capacidade de liderança do 
Governo do Partido Socialista, encabeçado pelo Primei-
ro-Ministro António Costa, e à capacidade de resposta 
do Sistema Nacional de Saúde e seus profissionais. A an-

e espaços de lazer na nossa freguesia, bem como se sus-
pendeu a Feira Semanal. 
Cientes da gravidade do momento, bem como do impac-
to nos rendimentos das pessoas e na produtividade das 
empresas, a UFMMA e a CMS, fiéis aos princípios que 
regem o Partido Socialista, reforçaram os mecanismos 
de resposta social e de apoio quer à população, quer às 
empresas. Na freguesia, implementou-se um programa 
de ir às compras na vez dos mais vulneráveis (+65 anos), 
entregaram-se mais de 1500 refeições a pessoas caren-
ciadas em apenas 3 semanas e reforçou-se o orçamento 
em 20 mil euros para a aquisição de bens alimentares e 
iniciativas complementares. 
Já a CMS, disponibilizou cerca de 10 milhões de euros em 
medidas de apoio à pandemia. De entre as várias, destaca-
-se, por um lado, um fundo municipal de 3 milhões de eu-
ros para apoiar empresas, que implica a manutenção dos 
postos de trabalho, por outro, 1 milhão de euros disponi-
bilizado para apoiar as IPSS que estão na linha da frente 
desta luta e, ainda, 1, 5 milhões de euros para aquisição 
de material médico para o Hospital Fernando da Fonseca. 
Esta é a linha orientadora do Partido Socialista – serie-
dade, verdade, liderança, confiança e nunca virando a 
cara à luta. . ∟
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JOSÉ BARROSO DIAS (BE) 

PANDEMIA
A PRECARIEDADE NO 
TRABALHO E NA VIDA
Q uando hoje ouvimos nas rádios e TV, que a pandemia causada pelo novo coro-

navírus está a provocar uma crise sanitária, económica e social a nível global, 
sem precedentes, não nos devíamos interrogar, porque é que numa época, 

como em nenhuma outra, em que se produz tanto, onde existem os mais avançados 
recursos científicos e tecnológicos, em que tantas empresas têm enormes lucros, em 
que os multimilionários florescem, e onde a finança especulativa atafulha os offsho-
res com os seus milhões, como é possível que esta crise provoque tamanho drama? 
São muitas e diversas as razões, mas creio que podemos afirmar, sem rodeios, que 
o modelo de desenvolvimento que o mundo em geral e a Europa em particular, tem 
trilhado nos últimos anos, não tem acautelado as populações para estas calamidades, 
bem pelo contrário, tem contribuído ativamente para um enorme desequilíbrio am-
biental, económico e social, agravando assim as suas consequências.
Também ouvimos, mas devemos contestar, que “estamos todos no mesmo barco”. 
Não, não estamos. Os trabalhadores em geral, e os trabalhadores precários em par-
ticular serão, como sempre, os mais prejudicados. Os precários são hoje uma parte 
significativa da força de trabalho. Mal pagos, quase sem direitos, são os primeiros 
a perder a sua fonte de rendimento. Uma sociedade justa não pode continuar a ter 
tanta precariedade no mundo do trabalho. 
Para além dos trabalhadores precários, há outro enorme grupo altamente prejudica-
do nesta crise (como nas noutras). Falo dos precários da vida, os invisíveis da socie-
dade. Os sem abrigo, os sem casa ou com casas degradadas, as “mulheres a dias”, os 
biscateiros, os feirantes e vendedores ambulantes, os mais velhos e doentes, e tantos 
outros.
Enquanto uns (a maioria) veem o seu rendimento diminuir ou mesmo desaparecer, 
outros vão distribuindo dividendos milionários, vindo muitos deles depois, pedir ao 
Estado apoios que todos iremos pagar.
Ainda não há muito tempo se discutia o SNS. Enquanto o BE e outros, defendiam 
um SNS público, universal e tendencialmente gratuito, que deveria ser reforçado e os 
seus profissionais mais valorizados, outros desvalorizavam o seu papel, pretenden-
do canalizar para os privados uma boa parte das suas funções. Sempre soubemos que 
estávamos certos, mas esta crise veio demonstrar de uma forma dramática, a neces-
sidade de um SNS cada vez mais forte.  ∟

LUÍS FERNANDES (CDS-PP)

COVID-19 - O COMPROMISSO DO CDS-PP
 

O Presidente do CDS-PP emitiu uma declaração à cerca de um mês sobre o período que o País e o mundo atravessam devido à pandemia 
do COVIC-19, a que podem aceder na página de facebook de Francisco Rodrigues dos Santos e da qual explicito o seguinte:
“É com firmeza e espírito de compromisso que o CDS PP exorta o Governo a agir de forma competente e implacável no combate ao Co-

vid-19. Amanhã, lamentaremos profundamente tudo o que não tivermos sido capazes de fazer hoje. Para o CDS, a prioridade são as pessoas, a sua 
saúde e a sua vida, e protege-las exige que façamos tudo – repito tudo! - o que está ao nosso alcance. 
Não procuramos alarmismos, mas não perdoaremos laxismos da parte do Governo... .
. . . Assim, o CDS apoiará, sem hesitações, todas as medidas que salvaguardem o interesse nacional, por mais difíceis que sejam. 
Os sacrifícios que soubermos fazer hoje serão o garante da nossa liberdade amanhã.” ∟

Voz aoS eleitoS

BANCADA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA (CDU)

NO COMBATE 
À PANDEMIA, NEM UM 
DIREITO A MENOS!
1 Com o seu carácter público e universal, o Serviço Nacional de Saúde (SNS), 

uma conquista da Revolução dos Cravos, amorteceu esta fase da infecção. 
Todavia, é gritante a falta e a desvalorização dos profissionais e infra-estrutu-

ras, resultante do continuado subfinanciamento do SNS em detrimento dos grupos 
privados de saúde. Lembramos que o PS/Basílio Horta prometeu um (mini-)hospital 
para Sintra (não concretizado) e o que neste momento temos são 2 unidades de saúde 
privadas a operar no concelho! Mais, as urgências pediátricas no Amadora-Sintra 
fecharam à noite por causa do coronavírus, mas se houvesse um hospital público em 
Sintra, com a capacidade que a CDU propõe, o serviço poderia ser garantido. Para 
finalizar, existisse igualmente uma rede pública de lares de idosos, com capacidade 
para acolher e prestar cuidados de qualidade, e teria havido um melhor socorro mé-
dico.
2) As consequências da pandemia não afectam todos da mesma forma e atin-
giram violentamente os que vivem do seu trabalho. A paragem da economia está 
a servir de pretexto para os grandes grupos económicos despedirem trabalhadores, 
reduzirem direitos, cortar salários e desregular horários. Por outro lado, os peque-
nos e microempresários são empurrados, pela falta de apoios, a endividarem-se de 
forma ruinosa junto da banca e os trabalhadores mais precários são simplesmente 
sacrificados. Em Sintra, a Câmara Municipal PS, foi conivente com o despedimento 
de trabalhadores dos refeitórios escolares e da Parques de Sintra Monte da Lua, dan-
do um péssimo exemplo.
3) A recuperação económica pós-pandemia não pode ser novamente à custa de 
salários e direitos dos trabalhadores, pelo que se torna imperativo reforçar 
a produção nacional. Se Basílio Horta voltar a receber na vila de Sintra os líderes 
do BCE, FMI e Eurogrupo, que tenha desta vez coragem de apelidar de “repugnan-
te” a sua falta de solidariedade. Até agora, a resposta da UE é garantir a salvação do 
sistema financeiro através do endividamento dos Estados, justificando novamente a 
austeridade sobre quem trabalha e sobre a economia. A história só não se repetirá se 
o nosso país resgatar dimensões estruturantes da sua soberania, estancar a sangria 
imposta pelos grandes grupos económicos e se tornar produtor dos bens e serviços 
que necessitamos, assegurando o emprego, a subsistência dos pequenos produtores 
e a justa distribuição da riqueza gerada. ∟
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JOÃO PAIXÃO (PSD)

O DESEJADO REGRESSO 
À NORMALIDADE
V ivemos tempos estranhos e exigentes. Um vírus desconhecido, do qual até 

agora pouco sabemos, virou as nossas vidas do avesso.
Mas orgulhamo-nos do sentido cívico dos Portugueses. Antes mesmo das 

autoridades oficiais terem atuado, confinaram-se, em suas casas, para protecção de 
todos, para não serem agentes de transmissão do vírus.
Cedo entendemos que o nosso comportamento cívico e solidário podia salvar vidas. 
E salvou! Muitas vidas!
Tal como disse o Senhor Presidente da República, se há um milagre no nosso país no 
combate ao COVID 19, esse milagre chama-se Portugal! O milagre são os portugue-
ses, a sociedade no seu conjunto.
O “furacão” vai aliviar, infelizmente tardará em desaparecer (o que só acontecerá 
quando houver vacina) mas há que começar a conviver com esta nova realidade re-
gressando a uma normalidade possível.
Mas regressar a uma normalidade possível exige cuidado planeamento por parte das 
instituições. Com políticas públicas que acautelem e nos assegurem a segurança pos-
sível e assim alcançar os objetivos de regresso à normalidade sem colocar o esforço 
que até aqui fizemos a perder.
Portugal, num espaço de 10 anos enfrentará uma nova crise. Na crise financeira de 2010, 
originada por uma banca rota a que um governo socialista nos conduziu, os portugueses 
protagonizaram uma resiliência admirável. Mostrámos que juntos fomos capazes de a 
ultrapassar. Com custo e dor mas fomos capazes. Na nova crise que se avizinha, infeliz-
mente inevitável, também seremos capazes mas também sabemos que é nestas alturas 
que os agentes públicos e políticos têm mesmo de estar ao nosso lado, projetando políti-
cas públicas que possam ajudar à retoma económica que tanto se deseja.
Por isso, o PSD estará atento e vigilante, também aqui em Massamá/Monte Abraão, 
os eleitos questionam como está a ser preparado o pós confinamento? Como se vão 
apoiar, também aqui, as micro, pequenas e médias empresas? Como se vão apoiar os 
fregueses para que possam seguir a sua vida com maior grau segurança?
Os tempos vão ser difíceis mas os fregueses de Massamá/Monte Abraão têm de ter 
respostas dos seus eleitos, especialmente do poder executivo.
Todos estaremos aqui para ajudar. Ajudar propondo, ajudar fiscalizando. Sempre ao 
lado dos nossos fregueses. ∟

MARIA DE FÁTIMA CAMPOS 
CARLOS MIGUEL SALDANHA
JOSÉ BARANDAS SALGADO

NÃO, NÃO É TEMPO 
DE CAMPANHA!
N ão! Não é hora de publicar o Acontece. Não é hora de gastar dinheiro em pro-

paganda e estamos a falar de alguns milhares por edição. Não é hora de imi-
tar o Presidente da Câmara Municipal que já usou do nosso dinheiro para 

comprar duas edições de um jornal regional mas que depois lança uma campanha a 
pedir (ainda mais) aos munícipes de Sintra, muitos a viver momentos de muita difi-
culdade, a oferta de equipamento informático para estudantes que, não o tendo, se 
vêm privados do acesso ao ensino à distância. 
Não, não é hora de pensar em eleições e guardar o nosso dinheiro para as habituais 
obras e manobras de campanha e sim aplica-lo naquilo que se impõe no presente e 
vai emergir no futuro, no apoio a famílias, empresas, pequeno comércio.
É hora sim de rever as prioridades, alterar orçamentos, perceber que mais do que 
parques, estradas ou obras vamos precisar de fortes medidas de apoio a quem per-
deu rendimentos, a famílias que ficaram no desemprego, a empresas que faliram, a 
feirantes que estão sem rendimentos há semanas e a comércio que fechou e prova-
velmente não volta a abrir.
É hora sim de devolver às pessoas que agora tanto necessitam aquilo que durante 
anos contribuíram para encher as contas bancárias da Câmara. E já chegou o IMI 
para pagar, mas acho que me descontaram uns 2€ na fatura da água. 170 milhões nas 
contas bancárias do município, uma Freguesia com orçamento de quase 3 milhões e 
ainda têm a lata de se aproveitar do enorme espírito solidário que tantos e tantos têm 
demonstrado apesar da dificuldade para pedir ainda mais aos mesmos. 
Já todos percebemos o que valorizam os nossos governantes locais: o partido e os car-
gos que ocupam!  ∟

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.




