
Pedro oliveira Brás 
eleito coordenador da anaFre
O presidente da União das Freguesias de Massamá e 
Monte Abraão, Pedro Oliveira Brás, foi eleito coordenador 
da delegação distrital de Lisboa da Associação Nacional 
de Freguesias.
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seniores vão à Praia 
entre 18 de junho e 27 de julho 
A União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão 
promove mais um ano de Praia Sénior, com o 
objetivo de proporcionar idas à praia e momentos 
de confraternização, à população sénior.
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O novo paradigma da mobilidade urbana

As necessidades da mobilidade cresceram, sendo que se 
tornou mais complexa e diversificada nos espaços metro-
politanos, tornando-se urgente que os concelhos e as fre-
guesias acompanhem esta evolução.
No futuro a mobilidade vai ser a área onde encontraremos 
mais transformações, não só a nível tecnológico mas aci-
ma de tudo, comportamentais.
Passaremos, pois, a usar mais os transportes públicos, a 
utilizar mais os instrumentos de mobilidade suave, como 
as bicicletas, a partilha da utilização de carros e um forte 
investimento em veículos elétricos.
Tal será possível se o município e a área metropolitana ca-
pitalizarem o espaço público, integrarem as redes públicas 
de transporte cada vez mais articulados com a dimensão 
territorial e a conectividade do território.
Efetivamente, temos verificado na nossa comunidade, al-
gumas transformações que influenciarão positivamente a 
mobilidade no futuro:
- Neste momento está em curso a construção a rede ciclá-
vel que liga a Estação da CP de Agualva a Massamá e, que 
posteriormente fará a ligação a Queluz;
- Uma rede concelhia com cerca de 39kms, associada pro-
jetos como o Eixo Verde e Azul.
Paralelamente, até 2019 teremos uma área metropolitana 
a gerir e a definir o custo dos transportes e os trajetos dos 
mesmos, numa clara assunção de ligar territórios e pessoas.
Mas a maior transformação estará nas pessoas e nos no-
vos hábitos que terão que ter numa mobilidade do futuro.

Pedro Oliveira Brás - Presidente
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a acontecer

campos de férias prestes a começar
Praia, museus, jogos de água, peddy-paper e atividades desportivas

Foi no passado dia 25 de abril que se iniciaram as primeiras obras do Eixo Verde e 
Azul – troço de Sintra, rio Jamor e afluentes –, com a assinatura do auto de con-
signação. Esta 1ª fase da obra, no valor de mais de dois milhões de euros, tem um 
prazo de execução de um ano para a empreitada, e de três anos para a manutenção 
dos espaços verdes. 
Esta empreitada inclui o percurso pedonal e clicável entre Belas e a fronteira de 
Oeiras que, depois, irá prolongar-se até ao mar.  A obra agora em curso, prevê a 
construção de um anfiteatro, junto à estação da CP de Queluz-Belas, na margem 
do rio Jamor de Monte Abraão, integrado no percurso com cerca de 4,5 quilóme-
tros. A obra, que já se vê no terreno, vai requalificar espaços anteriormente sem 
qualquer tipo de fruição para a população.
Foi em novembro de 2016 que a Câmara Municipal de Sintra apresentou publica-
mente este ambicioso projeto. Esta intervenção de requalificação e valorização 
paisagística, reflete uma estratégia integrada destinada a criar e consolidar um 
eixo ecológico, que atravessa os concelhos da Amadora, de Oeiras e Sintra e que 
também pretende requalificar a bacia hidrográfica do rio Jamor e a área circundan-
te do Palácio Nacional de Queluz.
Com um valor total de investimento estimado em 11 milhões de euros, o projeto irá 
beneficiar cerca de 60 mil pessoas residentes na área de influência direta do rio 
Jamor e da ribeira de Carenque.

eixo verde e azul vai mudar 
margens do rio jamor 
anfiteatro em construção 
junto à estação CP Queluz-Belas 

Com início marcado para dia 2 de julho estão prestes a começar os campos de férias deste ano para as 
crianças e jovens de Massamá e Monte Abraão.  Direcionado para crianças com idades compreendidas 
entre os 6 e os 14 anos, os campos de férias vão decorrer entre 2 de julho e 10 de agosto, de segunda a 
sexta, entre as 8h às 19h. Com um programa diversificado, os participantes vão ter acesso a um leque 
variado de atividades, de animação e entretenimento, tais como: idas à praia, escaladas em Monsanto, 
jogos tradicionais, canoagem, idas a museus, jogos de água, entre muitas outras.
A iniciativa é pela União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão e pretende oferecer às crianças e 
jovens da freguesia, um espaço aberto à descoberta individual e conquista da natureza, aliando diverti-
mento e aprendizagem, com base em diversas áreas de expressão e desenvolvimento infantil.
As inscrições são realizadas por quinzena e tiveram o seu início no passado dia 28 de maio podendo ser 
efetuadas nas instalações da Universidade Sénior de Massamá e Monte Abraão (Av. 25 de Abril, espaço 
“Casa Animada”, em Massamá) entre as 9h as 16h. Aceda a www.uf-massamamabraao.pt e descarregue 
ali a ficha de inscrição e o programa.

Terminado o prazo para entrega de propos-
tas no âmbito da V Edição do Orçamento 
Participativo (OP) da União das Freguesias 
de Massamá e Monte Abraão, as mesmas 
encontram-se agora a ser objeto de análise 
e de validação.
Após esta etapa, inicia-se a votação. Esta 
próxima etapa – de votação nas propostas – 
tem o seu início no próximo dia 17de julho, 
data a partir da qual os cidadãos podem vo-
tar e escolher as suas propostas favoritas. 
O período de votação vai decorrer de 17 de 
julho a 17 de setembro.
O OP é um instrumento de participação dos 
cidadãos nos processos de governação lo-
cal sobre a afetação de recursos. Na edição 
do OP de 2018, os participantes podem de-
cidir, através da apresentação de propostas 
de como investir na freguesia de Massamá e 
Monte Abraão. Ao projeto do OP está afeto 
a verba de 100.000,00€ que poderá ser apli-
cada em áreas tão diferentes como a requa-
lificação de espaços públicos (zonas verdes, 
calçadas e parques infantis), desporto, cul-
tura e intervenção social.  Acompanhe tudo 
sobre o OP em www.op-massamamabraao.pt
Agora está nas suas mãos decidir quais as 
propostas validadas que devem ser contem-
pladas com financiamento público para via-
bilizar a sua implementação. Participe.

v edição 
do orçamento 
Participativo 
em curso
vote nas suas 
propostas favoritas
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As crianças da freguesia de Massa-
má e Monte Abraão tiveram uma vez 
mais momentos de grande diversão, 
com os festejos do Dia da Criança. 
Insufláveis gigantes, modelagem de 
balões e as palhaças Jojó e Trinca 
Espinhas, foram alguns dos ingre-
dientes destes festejos. 
A estas iniciativas, que decorreram 
no Parque 25 de Abril, em Mon-
te Abraão e no Parque Salgueiro 
Maia, em Massamá, juntaram-se 
na semana seguinte os “Mini-Pre-
sidentes” e uma campanha de sen-
sibilização sobre a necessidade de 
realizar reciclagem de resíduos ur-
banos.  Estas iniciativas, para além 
do caráter lúdico que alcançam, vi-
sam ainda estimular os mais novos 
para a participação cívica e prática 
de hábitos mais adequados para 
proteção do ambiente.

Foi durante o fim de semana de 16 
e 17 de junho, que no pavilhão Hen-
rique Miranda, em Queluz, decorre-
ram os jogos para encontrar o ven-
cedor da Taça Nacional de sub14 
masculinos.
Entre as equipas  participantes en-
contravam-se as equipas do Núcleo 
de Basquetebol de Queluz, União 
Sportiva, Paço de Arcos e Diogo Cão.
A equipa de Queluz esteve em gran-
de nível tendo vencido o troféu, dis-
putando no jogo derradeiro o Paços 
de Arcos, vencendo por 67-64 e sa-
grando-se vencedor da Taça Nacio-
nal de sub14 masculinos, repetindo 
assim o êxito alcançado em 2012. 
Veja neste link - https://www.
youtube.com/watch?v=mqPhq7w
FGkE&feature=youtu.be – o jogo 
da consagração.

Decorrida a primeira edição, deste ano, da 
Feira do Porta-Bagagem, estão abertas as 
inscrições para a próxima edição, marcada 
para dia 1 de julho no mesmo local (recinto 
semanal da feira de Monte Abraão). A edição 
do dia 6 de maio contou com mais de 100 
inscrições, provenientes de diversos conce-
lhos da área metropolitana de Lisboa, tendo 
sido um evento com uma boa aceitação por 
parte do público.
A inscrição deverá ser efetivada até 27 de ju-
nho, através do link http://bit.ly/feirapbjulho 
(necessário ter conta no Google - email do 
Gmail) ou presencialmente nas instalações da 
autarquia em Massamá ou em Monte Abraão.
A feira do porta-bagagem é um mercado de 
artigos em segunda mão e reciclados, na 
qual a venda dos artigos é feita na bagagei-
ra do carro. Este tipo de feiras são uma boa 
oportunidade para escoar os artigos que 
estão a mais na sua garagem, na arrecada-
ção ou mesmo em casa (roupas, acessórios, 
livros, mobiliário, brinquedos, discos, artigos 
de decoração, artesanato não perecível ou 
peças recicladas). No final fecha-se a mala 
e regressa-se a casa com menos “tarecos” e 
com a carteira mais recheada. Esta feira fo-
menta a troca ou aquisição de artigos em 2ª 
mão, a um preço acessível.
Esta é mais uma das iniciativas de promoção 
e dinamização do espaço público que a União 
das Freguesias de Massamá e Monte Abraão 
leva a cabo que, para além de promover o 
ponto de encontro entre público e vendedo-
res de todas as idades, num agradável conví-
vio, cria boas oportunidades para encontrar 
artigos interessantes a um preço acessível.

a brincar 
também 
se aprende
“Mini-Presidentes” 
estimula a 
participação dos 
mais novos

nBQ 
vence taça 
nacional 
de sub14
3 pontos 
de diferença 
foram decisivos

Feira do 
Porta-Bagagem 
a 1 de julho
Inscrições abertas

O presidente da União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão, Pedro Oliveira Brás, foi eleito 
coordenador da delegação distrital de Lisboa da Associação Nacional de Freguesias – ANAFRE. 
Na eleição, que decorreu no passado dia 31 de maio,  o autarca de Massamá e Monte Abraão en-
cabeçou uma lista que obteve 35,18% dos votos das freguesias com direito a participar no ato 
eleitoral. Na ocasião o autarca afirmou “que integrei uma lista única, com autarcas PS, PSD e 
CDU, que tem representação de todo o distrito, num claro sinal de que todos serão importantes 
para o trabalho de proximidade com os nossos autarcas”. 
A tomada de posse dos novos órgãos da delegação de Lisboa da ANAFRE está agendada para dia 
21 de junho, em Arruda dos Vinhos.

é notÍcia

Pedro oliveira Brás 
eleito coordenador da anaFre
Tomada de posse agendada para dia 21 de junho
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Pedro oliveira Brás 
eleito coordenador da anaFre
Tomada de posse agendada para dia 21 de junho

Poderá doar à Loja Solidária: roupas que já não lhe servem ou não usa, calçado, brinquedos, pequenos 
eletrodomésticos entre outros que estejam em condições de serem reutilizados pela população.
Pode deixar a sua doação nas instalações da autarquia ou na loja solidária.

Seja voluntário neste projeto participando em função da sua disponibilidade na receção, triagem, organização das 
doações e no contacto e apoio direto à população.

Rua Pedro Sintra, 6, R/c Direito, Bairro 1º de Maio | 2745 Queluz/ Monte Abraão
Telf.: 218 227 011 | E-mail: reciclarte@uf-massamamabraao.pt
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é notÍcia

A autarquia de Massamá e Monte Abraão disponibiliza à população um Guia de Recursos, 
com o intuito de proporcionar à comunidade um acesso mais simples e direto à informação 
relativa aos serviços, respostas sociais e a outros serviços existentes no território.
Este guia, realizado integralmente pelos serviços da autarquia, pretende constituir-se como 
um instrumento amplamente participado pelas entidades que integram a Comissão Social 
de Freguesia de Massamá e Monte Abraão, onde foram envolvidos todos os parceiros sociais, 
que tiveram a oportunidade de dar o seu contributo de forma a garantir o aprofundamento 
do trabalho e dos projetos desenvolvidos pelas instituições.
A Comissão Social de Freguesia, integrada no Programa Rede Social, pretende atingir uma 
consciência coletiva dos problemas sociais da comunidade, mobilizando os meios necessá-
rios para lhes responder, conjugando esforços e otimizando recursos. Esta comissão tem 
por base a parceria entre entidades públicas e privadas, que trabalham em conjunto com 
diferentes agentes sociais com intervenção na comunidade.
Conheça em www.uf-massamamabraao.pt o Guia de Recursos.

Festas do Parque 
começam 
a 7 de julho
Todos os sábados 
até 4 de agosto
Tem o seu início marcado para o próximo dia 
7 de julho a edição deste ano das Festas no 
Parque. Até 28 de julho no Parque 25 de Abril e 
4 de agosto no 1º de Maio, em Monte Abraão, 
é possível assistir a diversos concertos, entre 
as 21h e as 23h30m.
No dia 14 de junho celebra-se o aniversário 
da freguesia. 
Esta iniciativa desenvolve-se com o intuito de 
estimular o usufruto do espaço público como 
local de partilha e de vida comunitária.

Guia de recursos facilita 
acesso a informação
Conheça a oferta social da freguesia

Desde o seu início, no passado dia 4 de abril, que já aconteceram 6 sessão em 
direto no Facebook.
Ter uma comunicação regular, direta e transparente com os moradores tem sido 
um vértice de atuação dos órgãos da freguesia. Ao longo das sessões realiza-
das, houve uma grande diversidade de temas abordados, o que por si só justifica 
a oportunidade desta iniciativa. Além disso, tem tido um número crescente de 
pessoas envolvidas na iniciativa.
Na ultima sessão, o tema principal abordado, foi relacionado com os clubes da 
freguesia. O presidente, Pedro Oliveira Brás, respondeu ainda às perguntas re-
cebidas após a 5ª sessão, assim como a outras efetuadas durante o direto.
Para além dos clubes da freguesia, o presidente da autarquia, abordou ainda o 
tema do estacionamento, a construção da ciclovia, os resíduos sólidos, as festas 
populares, a sessão de esclarecimento do PDM, bem ainda diversas questões 
relacionadas com o espaço público, entre muitos outros assuntos.
De 15 em 15 dias, pelas 16h na página de Facebook da União das Freguesias de 
Massamá e Monte Abraão pode falar diretamente com o presidente e colocar-
lhe as questões que entender.
Participe na vida da sua freguesia, ajude a fazer de Massamá e Monte Abraão, 
uma freguesia melhor! Caso não tenha disponibilidade para assistir, poderá en-
viar também a sua questão por email para: direto@uf-massamamabraao.pt

sessões em direto 
no Facebook continuam
autarquia estimula à participação
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é notÍcia

Festejos populares 
animam freguesia
Marchas e arraial regressam à rua

A União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão promove mais um ano de Praia Sénior, com o 
objetivo de proporcionar idas à praia, à população sénior.
Os inscritos, maiores de 55 anos, terão a possibilidade de passar as manhãs na praia durante duas 
semanas, onde estão incluídas animações e atividades desportivas. O programa teve o seu início  no 
dia 18 de junho e vai prolongar-se até dia 27 de julho, dividido por três períodos de 15 dias, numa praia 
da linha de Cascais.
As inscrições estão a decorrer desde 23 de maio, de 2ª a 6ª feira, nas instalações da Universidade Sé-
nior de Massamá e Monte Abraão (Av. 25 de Abril, espaço “Casa Animada”, em Massamá e na Praceta 
Refúgio da Criança, nº 3, em Monte Abraão), entre as 9h e as 12h30 e entre as 14h às 17h.
O programa Praia Sénior é um projeto de carácter lúdico dedicado à população sénior, inserido na 
resposta social da autarquia local, que pretende o combate ao isolamento através do convívio social 
e da interação com os mais jovens.

seniores vão à praia
Entre 18 de junho e 27 de julho 

Os Santos Populares já são uma tradição na freguesia de Massamá e 
Monte Abraão e, como não poderia deixar de ser, as marchas popu-
lares estão de volta, acompanhadas do arraial popular. Nos dias 22, 
23 e 24 de junho, a autarquia promove e convida a população a parti-
cipar, em três dias de festa, onde as cores vivas, a animação musical 
e a boa disposição vão estar sempre presentes nas festividades dos 
Santos Populares.
Durante os dias de festejos haverá um autêntico arraial popular no Par-
que Salgueiro Maia, em Massamá, com muitas tasquinhas e animação 
musical, no qual poderá saborear as iguarias da época e dançar.
No sábado, dia 23 de junho, a rua Casal do Olival, junto ao mercado 
de Massamá, vai encher-se de luz, cor e alegria para assistir ao des-
file de marchas populares onde vão marcar presença as marchas 
de Odrinhas, Montelavar, e ainda, a participação especial da marcha 
lisboeta dos Olivais.
Estas festividades são de acesso gratuito.
Programa: 
Arraial Popular - Parque Salgueiro Maia (Av. 25 de Abril – Massamá)
22 de junho a partir das 18h, 23 de junho a partir das 12h, 24 de junho a 
partir das 12h.
Marchas Populares - Rua Casal do Olival (junto ao mercado de Massamá)
21h – Marcha de Odrinhas, 21h30 – Marcha de Montelavar, 22h – Marcha 
dos Olivais.

O Aqui ao Lado é o único sítio que reúne artistas das di-
ferentes áreas desde a música, à pintura, aos audiovisu-
ais, e muito mais.
Segundo a informação disponibilizada no website do evento, 
o festival Aqui ao Lado é organizado por um grupo de ami-
gos que vivem na freguesia de Massamá e Monte Abraão. 
O festival Aqui ao Lado consiste na organização de even-
tos no primeiro fim de semana do mês de julho e no úl-
timo domingo dos meses de julho, agosto e setembro. 
Este evento cultural expressa-se na organização de ati-
vidades culturais e educacionais, com o principal objeti-
vo a integração local, contribuir para o entretenimento 
e o bem-estar da população, oferecendo assim, conte-
údos artísticos e culturais, produzidos e desenvolvidos 
principalmente no seio da comunidade local e arredores. 
Os eventos contemplarão concertos musicais, teatro, 
workshops, conteúdos cinematográficos  e exposições.
A cada domingo a oferta no programa será diferente, 
contudo o conceito será o mesmo. Em todos os eventos 
serão inauguradas exposições artísticas que terão estadia 
de um mês no espaço Teatroesfera. Para mais informa-
ções consulte https://aquiaoladofest.wixsite.com/2018

Festival aqui ao 
lado a começar
Estreia com programa 
diversificado
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“Finalmente, estamos um bocadinho mais atentos ao que é o cuidar. 
antigamente as pessoas, sobretudo as crianças, não saíam de casa”
helena largartinho, é cuidadora informal há 22 anos das suas filhas

discurso direto

O que fazia antes de se tornar cuidadora 
informal? 
Era contabilista, trabalhei durante 18 anos 
nesta área e na altura tinha duas filhas quan-
do fiquei grávida de trigémeos: Foi um parto 
prematuro e duas delas ficaram com seque-
las, devido a lhes ter sido retirado o venti-
lador antes do tempo, o que lhes provocou 
uma paralisia cerebral. Quando os bebés 
têm paralisias cerebrais nunca nos dizem 
muito bem até que ponto são as sequelas: se 
veem, se não veem, se conseguem mastigar, 
se vão andar, se vão falar, portanto, há muita 
coisa que só ao longo do tempo é que se vão 
notar. A partir daí tirei 3 anos de licença sem 
vencimento para tentar perceber que seque-
las poderiam ter, a Rita e a Inês. 

Desde quando é que se tornou cuidadora 
informal?
Há 22 anos, com o nascimento da Rita e da Inês.

Quais as principais dificuldades sentidas no 
exercício desta atividade?
Ao aperceber-me que as sequelas estavam 
só a afetar a parte motora, pois a parte cog-
nitiva estava dentro dos parâmetros nor-
mais, vi-me a braços com “o que é que eu vou 
agora fazer?” Porque, a nível de institucional 
não existem respostas para estes casos. 
Não há porque ou há CERCIs, ou há institui-
ções em que os vêm buscar de manhã e tra-
zem à noite, os regimes de internato ou… os 
pais, não há meio-termo. Portanto, o que é 
que fiz? Despedi-me e fui tratar, cuidar, com 
tudo aquilo – ou seja, nada – que o Estado 
dá nos dá para cuidar: não nos dão refeição, 
não nos dão acompanhamento psicológico, 
não nos dão uma assistente para nos ajudar, 
nada. Só eu e elas. A Rita e Inês só escrevem 
ao computador e conduzem uma cadeira, 
portanto tudo o resto, sou eu que faço: te-
nho que as alimentar, as vestir, as calçar, dar 
banho, deitar e durante a noite tenho que ir 
ao quarto de 3 em 3 horas.

Acha que a sociedade portuguesa está 
alertada para a problemática dos cuida-
dores informais?
Finalmente, estamos um bocadinho mais 
atentos ao que é o cuidar. Antigamente as 
pessoas, sobretudo as crianças, não saíam 
de casa. Hoje em dia, penso que com aquilo 
que se tem feito, com o que vai passando nas 
televisões, nos jornais e na Sociedade em 
geral as pessoas começam a ter a ideia que 
o estatuto de Cuidador Informal começa a 
fazer sentido, porque começam a pensar que 

realmente são precisas pessoas para cuidar 
e que essas pessoas têm trabalhos. 
Existe ainda muito o pensamento que os fi-
lhos abandonam os pais nos hospitais e nos 
lares, eu não acredito nisso, porque se os 
pais ficam nesses locais é porque os filhos 
não podem, não têm capacidade para serem 
cuidadores. Eu por exemplo tenho a minha 
mãe no hospital que teve um AVC e ainda 
não teve alta. Eu tenho a ajuda dos meus 
irmãos mas se a minha mãe tivesse alta e 
eu não tivesse ninguém, enquanto cuida-
dora, se calhar tinha que a deixar no hos-
pital, porque não poderia deixar as minhas 
filhas sozinhas em casa, porque as miseri-
córdias não têm vagas e eu não posso pagar 
2000€ para um lar. Penso que as pessoas 
ainda não conhecem bem a realidade, nem 
os próprios governantes conhecem! Ainda 
na semana passada na sessão de trabalhos 
com a segurança social e com os partidos 
todos, fiquei com a sensação que não co-
nhecem mesmo a realidade.

No seu entender, que países na Europa têm 
regimes consentâneos com a exigência des-
ta atividade?
Nos outros países existe o estatuto do Cui-
dador Informal. Temos como base de muito 
bom exemplo, os países nórdicos. Estes pa-
íses têm isto tudo muito bem feito, têm isto 
por escalões, por Cuidador a tempo inteiro, a 
meio-tempo ou até temporário e isto é uma 
ideia que me agrada porque, não podemos 
deixar que o estatuto do Cuidador crie opor-
tunismo, não podemos deixar que uma mãe 
que nunca quis cuidar e que nunca se penali-
zou, e que agora ganha um estatuto, só por-
que vai ter um filho, agora vai ser cuidadora.
O estatuto do Cuidador tem que ter também 
muito, muito o Cuidador por amor. Fora da Eu-
ropa, o Canadá é também um bom exemplo.

Em Portugal que apoios têm os cuidadores 
informais? O que pretendam com o reconhe-
cimento do estatuto do cuidador informal? 
Poderia aqui enumerar todos os pontos em 
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“algo que eu 
acho muito 
pertinente, 
as Juntas 
de Freguesias 
fazerem 
ações de 
sensibilização 
para 
sensibilizar as 
pessoas para 
esta temática”.

Nome: Helena Lagartinho
Idade: 56 anos
Formação: Contabilidade
Profissão: Contabilista
hobby: ir ao teatro, à praia, ler, ver futebol.

“Finalmente, estamos um bocadinho mais atentos ao que é o cuidar. 
antigamente as pessoas, sobretudo as crianças, não saíam de casa”
helena largartinho, é cuidadora informal há 22 anos das suas filhas

discurso direto

que pretendemos o reconhecimento mas vou 
mencionar só alguns como, por exemplo, pe-
de-se que a lei laboral seja alterada, para que 
os que cuidam possam ter mais flexibilidade 
de horários, menos horas de trabalho, pede-
se também que as licenças tiradas, sejam re-
muneradas totalmente e, em casos de doen-
tes terminais e/ou em regime de paliativos, 
que os progenitores possam estar os dois 
presentes, porque se uma mãe tirar licença e 
está a acompanhar o filho, o pai já não o pode 
fazer. No meu caso, por exemplo, que sou 
cuidadora há 22 anos a tempo inteiro, que me 
seja reconhecida, no mínimo, a minha carrei-
ra contributiva. Que seja reconhecido todo o 
cuidado com o que tivemos, porque nós tirá-
mos encargos ao Estado, quando ficamos a 
tomar conta, porque o artigo 71, ponto 2 da 
Constituição da República Portuguesa, diz 
que qualquer cidadão que nasça com uma 
deficiência ou que venha a ser portador da 
mesma e que precise de cuidados básicos 
como higiene e alimentação ou de transporte 
de um sítio para o outro, é encargo do Estado, 
não é dos pais ou dos cuidadores. Portanto 
se é o Estado que tem que fazer isto, os Cui-

dadores Informais são voluntários do Estado, 
trabalham voluntariamente à força para um 
Estado que se desresponsabiliza totalmente 
naquilo que é tratar de uma pessoa. Não es-
quecendo também que as pessoas deixam de 
trabalhar, de serem remuneradas e passam a 
ter despesas com medicação, fraldas e todas 
as outras despesas associadas.
As estatísticas dizem que somos 800 mil 
Cuidadores Informais mas seremos muito 
mais porque nas estatísticas dos CENSOS, 
só são contabilizados pessoas portadoras de 
deficiência com mais de 18 anos.
Por outro lado, as Juntas de Freguesia, as 
Misericórdias, as assistentes sociais têm que 
estar muito mais ativas no que diz respeito 
ao estatuto do Cuidador Informal, porque 
por exemplo, enquanto cuidadora informal se 
ficar doente, se tiver que ir a uma consulta ou 
só posso à noite, quando as minhas filhas es-
tão menos dependentes ou os médicos têm 
que ir a casa. E se eu partir uma perna? Não 
poderei fazer reabilitação e deixar as minhas 
filhas em casa sozinhas. O estatuto de Cui-
dador Informal deverá permitir que a reabili-
tação seja possível de fazer em casa.

Que conselhos pode deixar para aqueles que 
agora se iniciam como cuidadores informais?
O maior conselho que eu dou é que teimem. 
Que teimem muito na possibilidade de pode-
rem escolher e dizer “eu quero ser, eu quero 
poder tratar do meu filho ou eu não quero 
tratar ou eu quero tratar só a meio tempo”. 
Criar uma oportunidade de escolha e isso 
não funciona ainda porque há pessoas que 
não querem deixar de trabalhar, também por 
causa da saúde mental - e têm todo o direito 
a isso – e que não querem ser penalizadas. 
Querem trabalhar, querem ter a pessoa em 
casa e não a querem institucionalizar. 

Que mensagem quer deixar a todos aqueles 
que não conhecem os constrangimentos da 
atividade dos cuidadores informais?
Ouve-se muitas vezes questões como “que 
culpa tenho eu que aquela pessoa tenha um 
filho com deficiência” ou “estão sempre a pe-
dir coisas”, isto acontece porque as pessoas 
não conhecem. As pessoas têm que parar 
para pensar: hoje têm um filho dito “normal”, 
que amanhã pode ter um acidente e fica em 
casa numa cadeira de rodas, que vai ter que 
ficar a tomar conta, porque não tem um lugar 
para o pôr, porque se for jovem não vai para 
um lar e porque a vida desse jovem não pode 
mudar, tem que continuar a ser cuidado com 
amor e carinho, tem que ter a possibilidade de 
conhecer o que os outros conhecem. Portan-
to, para pôr as pessoas a pensar, é elas ten-
tarem um bocadinho viver a situação de um 
Cuidador. Algo que eu acho muito pertinen-
te, as Juntas de Freguesias fazerem ações 
de sensibilização para sensibilizar as pessoas 
para esta temática, desde a deficiência à de-
mência, porque quase toda a gente conhece 
alguém que tem um familiar com Alzheimer, 
com demência e apesar de perceberem que 
dá muito trabalho é algo associado a uma 
fase terminal. Já uma deficiência é algo a lon-
go prazo, é uma vida toda a lutar: a lutar por 
apoios, por terapias, por um lugar ao Sol e por 
Respeito, principalmente por Respeito. Existe 
um conjunto de cenários desde a más condi-
ções de mobilidade, às compras nos super-
mercados com os produtos em locais inaces-
síveis e falta de espaço, entre muitas outras 
coisas que revelam que ainda há uma grande 
falta de sensibilidade em relação às pessoas 
com deficiência, que ainda são olhadas como 
o “coitadinho que está na cadeira de rodas” e 
que tem um atraso mental e há muitas pesso-
as nesta situação que não têm nenhum atra-
so mental e com a ajuda de todos podem ter 
uma vida mais “normal” possível.
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O Instituto de Informática da Segurança Social tem disponível desde o mês de 
maio um simulador de pensões. A iniciativa está enquadrado na estratégia de 
modernização da “Segurança Social Consigo”, e integra o Simplex 2017+. Esta 
nova ferramenta, permite calcular o valor estimado da pensão a receber, quando 
o cidadão chegar à idade da reforma.
A aplicação informática, que se encontra no site da Segurança Social, serve para 
conhecer o valor estimado da sua reforma, mas também para poder tomar a 
decisão mais acertada do momento ideal para solicitar a sua reforma, tendo em 
conta as bonificações e penalizações existentes na lei.
O simulador consagra duas opções de simulação, sendo uma automática, dis-
ponível para a pensão de velhice do regime geral e uma outra possibilidade com 
uma simulação à medida, disponível para a pensão de velhice e também para 
pensão de invalidez absoluta e relativa, do regime geral. Para além do regime 
geral, o simulador prevê também as pensões antecipadas por desemprego de 
longa duração e por flexibilização de idade.
Para aceder a toda esta informação apenas necessita de ter o código de acesso 
à Segurança Social direta e dispor do seu número de beneficiário. Saiba mais em  
www.seg-social.pt

Por esta altura do ano os clubes da fre-
guesia estão a promover treinos de cap-
tação para novos atletas, em diferentes 
modalidades e em diferentes escalões.
A secção de Futsal, do Centro Shotokai de 
Queluz, vai realizar nos meses de junho e 
julho (expeto nos dias de feriado), treinos 
de observação e captação de novos talen-
tos para aquela modalidade, com o obje-
tivo de reforçar as suas equipas de com-
petição que vão entrar nos campeonatos 
distritais da Associação de Futebol de Lis-
boa, para a época desportiva 2018-2019. 
Estes treinos vão decorrer no pavilhão 
João Carlos Cifuentes do Complexo Des-
portivo de Municipal de Monte Abraão.
Além deste clube, também o Real Sport 
Clube, está a realizar treinos de captação 
para novos atletas na modalidade de fute-
bol em diferentes escalões.  
Para mais informações consultem as pági-
nas dos clubes nas redes sociais.

simulador de reformas
Conheça o valor estimado para a sua reforma

clubes 
de freguesia 
procuram 
novos atletas
Treinos de captação 
em junho e julho

O Parque Urbano Felício Loureiro, em Queluz, foi uma vez mais o palco principal dos festejos das 
comemorações do 44º aniversário do Dia da Liberdade. Esta iniciativa, resultou da organização con-
junta das autarquias de Massamá e Monte Abraão e de Queluz e Belas.
As celebrações populares iniciaram-se no final da tarde de dia 24 de abril, com música ambiente e 
abertura das diversas barraquinhas de comes e bebes que foram alimentado o estômago dos visi-
tantes. À noite haveria de decorrer o espetáculo com a banda Maxi que animou a noite, levando o 
público ao rubro com o seu reconhecido tema “Anjo Selvagem”. A noite terminaria com o tradicional 
fogo-de-artifício que iluminou o parque.
No dia 25 de abril aconteceram as celebrações mais formais, com o hastear das bandeiras nas insta-
lações da autarquia em Monte Abraão e Massamá, cerimónia esta acompanhada pelos trechos mu-
sicais adequados tocados pelo agrupamento musical da Sociedade Filarmónica de Nossa Senhora 
da Fé de Monte Abraão.

é notÍcia

cidade de Queluz celebrou 25 de abril
44º aniversário da Revolução dos Cravos
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A Criagente é uma associação sem fins lucrativos, existente desde 
2011, que trabalha sobretudo na educação, ao nível da investigação e 
desenvolvimento educacional, social e cultural. 
É parceira do Agrupamento Ruy Belo, em Monte Abraão, na dina-
mização das atividades de enriquecimento curricular e trabalha em 
parceria com a Câmara Municipal de Sintra na gestão das ativida-
des de componente de apoio à família das escolas primárias daquele 
agrupamento.
Entre os objetivos da Associação Criagente encontram-se o comba-
te ao insucesso e ao abandono escolar precoce, tendo em conta o 
contexto multicultural existente naquele agrupamento de escolas.
O projeto de eleição utilizado para alcançar os objetivos identifica-
dos tem sido o das atividades de enriquecimento curricular, cujo 
trabalho tem sido dinamizado tendo em conta o envolvimento dos 
pais na escola, o trabalho de articulação vertical com o 2º ciclo e a 
articulação horizontal com os professores titulares de turma, e com 
a coordenação da escola.  Além disso, a componente de apoio à fa-
mília, tem vindo a revelar-se uma ferramenta essencial para servir a 
comunidade e chegar perto dela. A introdução do projeto Centro de 

criagente 
Combate insucesso e abandono escolar

Associação Criagente
Rua Garcia Resende, nº 13A, 2745-275 Monte Abraão | Telefone: 93 480 69 90/5/8 | Email: criagente@gmail.com 
web: www.criagente.org/ | www.facebook.com/criagente

instituição

APDJ - Associação para a Promoção do Desenvolvimento Juvenil
Rua Paulo Reis Gil, nº 55, 2745-195 Queluz  | Telefone: 21 436 97 10 - 96 461 37 30 | Email: unidadeapoiotecnico.apdj@gmail.com 
web: www.apdj.pt/ | https://www.facebook.com/APDJ-161397693873082/

cidade de Queluz celebrou 25 de abril
44º aniversário da Revolução dos Cravos

Fundada em 1998, a Associação para a Promoção do Desenvolvi-
mento Juvenil começou por se constituir como  associação juvenil, 
tendo passado a instituição particular de solidariedade social em 28 
de novembro de 2006.  
A APDJ tem por objeto apoiar crianças, jovens e respetivas famílias 
através da implementação de ações que promovam a educação, 
a proteção e o desenvolvimento cultural, físico e psicossocial, e 
como objetivo secundário ações que visam responder às necessi-
dades e problemas da comunidade no que diz respeito à educação 
e à saúde mental.
Em parceria com a União de Freguesias de Massamá e Monte Abraão, 
desde 2002 a APDJ gere um centro de animação ludo-pedagógica, 
que designou por “Casa Animada” e que tem como objetivo principal 
responder às necessidades mais prementes da população infantil e 
juvenil desta união de freguesias, bem como das suas famílias, no 
que concerne à ocupação de tempos livres de forma positiva con-
tribuindo consequentemente para o desenvolvimento psicossocial 
harmonioso de cada criança e jovem que a ela recorra.
Este equipamento apoia as famílias residentes na freguesia através 

associação para a 
Promoção do desenvolvimento juvenil
Promove a educação, o desenvolvimento cultural, físico e psicossocial

do acolhimento de crianças (dos 3 aos 10 anos) entre as 7h30m e as 
19h30m, do apoio social através da recolha de bens essenciais e rou-
pa para crianças e de consultas de Psicologia e Terapia da Fala.

Estudos no ano 2012 alargou o leque de ação da associação, sendo 
que, neste momento, a Criagente chega a várias faixas etárias, desde 
os 5 anos até aos 15 anos.
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rua vieira da silva – Monte abraão
Pintora de origem portuguesa

a nossa rua

Maria Helena Vieira da Silva (Viei-
ra da Silva), pintora de origem 
portuguesa, nasceu em Lisboa 
em 13 de junho de 1908, no seio 
de uma família que cedo estimu-
lou o seu interesse pela pintura, 
pela leitura e pela música.  Filha 
do embaixador Marcos Vieira da 
Silva e neta materna de José Jo-
aquim da Silva Graça, jornalista, 
fundador, proprietário e diretor 
do jornal “O Século” e proprie-
tário da revista “Ilustração Por-
tuguesa”, viveu em casa do avô 
materno, em Lisboa.
Despertou cedo para a pintu-
ra. Aos onze anos ingressou na 
Academia de Belas-Artes, em 
Lisboa, onde estudou desenho e 
pintura. Motivada também pela 
escultura, estudou Anatomia na 
Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de Lisboa.
Em 1928, então com 20 anos 
ruma a Paris onde estuda escul-
tura, optando definitivamente 
pela pintura em 1929. Um ano 
depois, casa-se com o pintor 
húngaro, Arpad Szenes. Devi-
do ao facto de o seu marido ser 
judeu e de ela ter perdido a na-
cionalidade portuguesa, eram 
oficialmente  considerados apá-

tridas. Então, o casal decidiu 
residir por um longo tempo no 
Rio de Janeiro – Brasil, durante 
a Segunda Guerra Mundial e no 
período pós-guerra.
Pintora de temas essencial-
mente urbanos, a sua pintura 
revela, desde muito cedo, uma 
preocupação com o espaço e 
a profundidade.  A sua pintura 
desse período reflete a angústia 
da guerra.  “Guerra ou O Desas-
tre” (1942) é sem dúvida o qua-
dro mais representativo destes 
tempos conturbados.
Depois do seu regresso a Paris, 
na década de 50, participa em 
inúmeras exposições em Fran-
ça e no estrangeiro.  O Estado 
francês adquire obras suas a 
partir de 1948 e em 1956, tanto 
ela como o marido obtêm a na-
cionalidade francesa.  Ao voltar 
para Paris, Vieira da Silva vê a 
sua reputação aumentar.  A par-
tir de 1958, organizam-se retros-
petivas da sua obra e são-lhe 
concedidos importantes pré-
mios internacionais.  Em 1960, a 
França atribui-lhe a primeira de 
várias condecorações, sendo em 
1966 a primeira mulher a receber 
o Grand Prix National des Arts.  

O prémio da Bienal de São Paulo 
de 1962, vem coroar um traba-
lho seguido atentamente pelo 
meio cultural português.  Em 
1998 é agraciada com a Grã-
Cruz da Ordem da Liberdade 
(ordem honorífica portuguesa 
criada em 1976 que se destina 
a distinguir serviços relevan-
tes prestados em defesa dos 
valores da civilização, em prol 
da dignificação do Homem e à 
causa da Liberdade).
Em Portugal, a Fundação Ca-
louste Gulbenkian apresenta a 
sua obra em 1970, 1977 e 1988. 
Em 1983, o Metropolitano de Lis-
boa propõe-lhe a decoração da 
estação da Cidade Universitária; a 
obra “Le Métro” (1940) é reprodu-
zida em azulejos com a colabora-
ção do pintor Manuel Cargaleiro. 
Em 1994, é lançado o catálogo 
“Raisonné” da sua obra. Pintora 
da Segunda Escola de Paris, Viei-
ra da Silva teve um importante 
papel no panorama da arte in-
ternacional.
Participou na Europália, em 1992, 
e veio a morrer nesse ano.
Para honrar a memória do casal 
de pintores, foi fundada em Por-
tugal a Fundação Arpad Szenes-

Vieira da Silva, sediada em Lisboa 
no jardim das Amoreiras e a esco-
la Vieira da Silva, em Carnaxide.
No passado dia 13 de junho de 
2018, assinalou-se os 110 anos 
do nascimento da pintora Vieira 
da Silva com diversas exposi-
ções, oficinas, atividades para 
crianças e concertos.

Bibliografia:
Evaristo, S. (10 de agosto de 
2007) Rua Vieira da Silva. Ob-
tido em junho de 2018, http://
monte-abraao-queluz.blogspot.
com/2007/08/ruavieira-da-sil-
va.html 
Wikipedia (5 de junho de 2018) 
Maria Helena Vieira da Silva. Ob-
tido em junho de 2018, de ht-
tps://pt.wikipedia.org/wiki/Ma-
ria_Helena_Vieira_da_Silva
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rua vieira da silva – Monte abraão
Pintora de origem portuguesa

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

Data da próxima reunião agendada:  Dia 27 de junho

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

a Freguesia é sua. 
Participe na assembleia de Freguesia.

asseMBleia de FreGuesia

Todos temos a consciência das dificuldades de acesso à justiça pelas 
pessoas com carências económicas e assim como a morosidade dos 
processos nos tribunais. Recentemente, sob proposta do Executivo da 
Junta da União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão (UFMMA) a 
Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Massamá e Mon-
te-Abraão deliberou autorizar a celebração do Protocolo de Cooper-
ação entre a União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão e o 
Centro de Arbitragem da Universidade Autónoma de Lisboa (CAUAL). 
A finalidade desta cooperação é garantir o acesso à justiça aos 
colaboradores e fregueses da União das Freguesias de Massamá e 
Monte-Abraão, através da mediação que é um dos meios alterna-
tivos de resolução de conflitos. Este mecanismo pode ser acionado 
pelos colaboradores da UFMMA em situações de conflitos de âmbito 
profissional e pelos fregueses e colaboradores da UFMMA em confli-
tos de esfera privada. Por consequência, abrange os seguintes tipos 
de conflitos: Conflitos entre fregueses e terceiros; Conflitos entre 
os fregueses e os colaboradores da UFMMA; Conflitos profission-
ais entre colegas e hierarquias; Conflitos de consumo; Conflitos de 
vizinhança; Conflitos laborais; Conflitos administrativos; Conflitos 
de âmbito familiar (relações conjugais, divórcio por mútuo consen-
timento, regulação das responsabilidades parentais, partilhas, her-
anças, etc.), conforme consta do referido protocolo. 
O pedido de resolução do conflito pode ser formulado por uma das 

Mediação de conflitos: usufrua deste meio
partes em conflito, mas será encaminhado ao Centro de Arbitragem 
da Universidade Autónoma de Lisboa, só mediante aceitação da out-
ra parte; ou ainda, poderá ser formulado pelas partes em conflito 
sendo de aceitação das mesmas. 
Neste caso concreto, a mediação tem um custo de 12,50 € por parte 
envolvida e por sessão e os comprovativos de pagamentos devem 
ser enviados pelas partes ao CAUAL por via eletrónica ou entregues 
ao mediador de conflitos, antes do início de cada sessão. 
vantagens da mediação: Celeridade e baixo custo. Pois, é um procedi-
mento que dispensa formalidades e burocracias para economizar o 
tempo. O mediador normalmente é uma pessoa imparcial e isenta, 
sem interesse no conflito; o seu papel é facilitar o restabelecimento 
de comunicação ou de relações entre as partes. Explora as causas da 
divergência entre as partes e propõe uma solução pacífica para pôr 
fim ao conflito, em que ninguém sai perdendo, ou seja, todos ganham. 
É um procedimento de baixo custo em relação ao processo judicial 
de uma maneira geral, em que as custas do processo e os honorários 
são duas ou mais vezes superior. Por estas razões e porque é um 
instrumento que a UFMMA põe à disposição dos fregueses e dos co-
laboradores da UFMMA, deve ser utilizado sempre que necessário, 
excluindo os conflitos regidos pela lei penal e os relativos aos di-
reitos indisponíveis ou os que de acordo com a lei, não podem ser 
objeto de mediação. 

Ps
aNTONIETa gOMES
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JOSé BaRROSO DIaS

“Um ataque contra os professores é sempre um ataque contra nós 
próprios, contra o nosso futuro. Resistindo, os professores, pela sua 
prática, são os guardiões da esperança.”
Desde o dia 4 de junho, convocada pelo novo sindicato STOP, e desde o 
dia 18, pela FENPROF, FNE e outros sindicatos, os professores encon-
tram-se em greve às avaliações, reivindicando a contagem da totalidade 
do tempo de serviço congelado, para efeitos de progressão na carreira.
Os professores, o maior grupo profissional da administração pública 
(cerca de 120.000) são a base e a estrutura de um dos pilares funda-
mentais do Estado Social e a resposta ao preceito constitucional do 
Direito à Educação. Os professores têm visto as suas condições de 
trabalho agravadas com uma enorme carga burocrática e administra-
tiva, com o aumento do número de alunos por turma, em muitos casos 
em escolas com péssimas condições e com uma enorme falta de pes-
soal não docente. Professores com 7, 8 ou mais turmas, muitas vezes 
a dar aulas em várias escolas do mesmo agrupamento ou mesmo em 
agrupamentos diferentes, ou deslocados a centenas de quilómetros 
de casa. Tudo isto têm sofrido os professores, ao que se acrescenta 
a sua carreira e salários congelados durante mais de 9 anos, e que o 
governo tudo tem feito para não reconhecer na totalidade.  
Não nos esqueçamos ainda que, como afirma Ricardo Paes Mamede: 
“1) Os professores não progridem na carreira apenas com base no 
tempo de serviço.
2) A progressão na carreira docente está sujeita a quotas e a restri-
ções baseadas no desempenho.
3) A maioria dos professores ao serviço nunca chegará aos escalões 
superiores.
4) Uma proporção absurda de professores está há mais de uma dé-
cada (muitos há duas) no primeiro escalão da carreira - mesmo que 
tenham sido sempre classificados com muito bom ou excelente (no-
tas que estão sujeitas a quotas).
5) Os professores nāo entram de férias quando as aulas acabam. (…) 
a atribuição de notas, a vigilância e correcção de exames, a inscri-
ção de alunos, a constituição de turmas, a elaboração de horários, o 
planeamento do ano lectivo, a organização logística de laboratórios, 
etc, não caem do céu aos trambolhões.”
Por tudo isto, parece-me inegável a justeza desta luta e o direito dos pro-
fessores a que lhes seja contado todo o tempo de serviço congelado. 

Professores em luta!

As freguesias de Monte Abraão e Massamá foram tomadas por obras 
que se arrastam indefinidamente e o incómodo que causam deve 
ser atribuído à falta de acompanhamento pela Câmara Municipal 
de Sintra (CMS) e pela Junta de Freguesia. Os presidentes destas 
entidades desdobraram-se em inaugurações e promessas antes das 
eleições do ano passado (por exemplo, a farsa do mini-hospital com 
dinheiros municipais, um esbulho aos nossos impostos bem à medida 
dos interesses privados na saúde), mas pouco importados parecem 
agora estar estes responsáveis, por exemplo, com as dificuldades 
em terminar a reabilitação do polidesportivo do Bairro 1º de Maio e 
da sua envolvente.
De igual modo, é inadmissível o prolongado encerramento da prin-
cipal artéria de ligação de Massamá a Belas/Massamá Norte, decor-
rente da execução de acessos a uma nova superfície comercial. Aqui 
denunciamos não só o privilégio que a CMS garante às grandes ca-
deias de distribuição, colocando mais pressão sobre o comércio local 
(que em eleições o PS afirma defender), como nos deve preocupar 
o impacto no trânsito numa zona já congestionada. Não esqueça-
mos a recente instalação de idêntica superfície comercial em Monte 
Abraão e que ainda hoje se aguarda que a CMS reveja a deficiente 
sinalização existente na estrada, causadora de vários acidentes. 
Uma referência ainda à obra da ciclovia, que avança aos soluços e 
que, com uma execução muito discutível de um ponto de vista de 
mobilidade, desfigurou Massamá: arrasaram-se passeios, faixas de 
rodagem, lugares de estacionamento e até árvores! E, quando ter-
minar, o silo automóvel da estação passará a ser pago (em ano de 
eleições foi mantido gratuito…), criando os mesmos problemas de 
estacionamento de Monte Abraão, onde o parque já é pago. A CDU 
defende o que é justo para melhorar a circulação e a mobilidade: o 
acesso aos parques de estacionamento da CP deve ser gratuito para 
quem utilizar o comboio.
Em todas estas obras, nós, CDU, denunciamos a patente inoperância da 
CMS, a inércia da Junta de Freguesia e, acima de tudo, a falta de comu-
nicação com os moradores, envolvendo-nos na definição das obras es-
truturantes. Para a CDU a democracia participada não é um verbo de 
encher quando dá jeito, é um compromisso distintivo do nosso projecto!

Falta informação 
sobre as obras nas freguesias!

cdu
BaNCaDa Da 
aSSEMBlEIa DE FREguESIa

Numa freguesia onde existem enormes problemas estruturais de 
estacionamento de segurança, Bombeiros ou pavilhão Desportivo, 
entre outros, com vias estranguladas por carros mal estacionados 
ou que ocupam as faixas de rodagem, em que agora a ciclovia as es-
trangulou mais, só pode ser porque interessa alguém, alguém ganha 
com isto que não os fregueses certamente. Numa freguesia onde 
tem parques com aparelhos de desporto e ginástica, onde estão as 
pessoas? E onde estão os esquipamentos? Maltratados e sem ma-

uma ciclovia só porque é Moda …

nutenção, é agora uma ciclovia que vai mudar a cultura? Claro que 
não nos primeiros tempos teremos a novidade mas como tudo irá 
esmorecer-se, claro, o futuro não é bicicletas meus senhores, mais 
para que as pessoas possam ficam e empregar-se para poderem ir 
de bicicleta é preciso que haja comércio, se for esse o motivo porque 
para desporto não. Qual é o ser que, troca passeio bicicleta a beira 
mar ou na serra e, fica numa freguesia a inalar fumos de escape. Nem 
tudo é mau ficarão os passeios largos e de melhor mobilidade para 
as pessoas resta-nos isso. As prioridades deste executivo estão in-
vertidas, é preciso bom comércio é preciso condições de segurança, 
é preciso condições sociais, como um centro Dia, um mercado, só 
assim a população fica e não se degrada como tem acontecido.

Psd
RuI COElhO
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cds-PP
luíS FERNaNDES

Foi, finalmente e após muita luta, reconhecida a nossa vontade en-
quanto eleitos sendo reposta a legalidade considerando-nos aquilo 
que sempre fomos e a condição em que nos apresentámos a elei-
ções. SOMOS INDEPENDENTES e, foi nessa qualidade, que aceitá-
mos integrar as listas da coligação Juntos pelos Sintrenses sendo 
que, de acordo com a lei, nada nos obrigava a integrar as bancadas 
de qualquer partido.
Assim sendo, será como independentes e livres de qualquer atilho 
ou ligação partidária que defenderemos o programa e as ideias com 
que nos apresentámos a votos, programa esse que vários milhares 
de eleitores que representamos escolheram e nos mandataram para 
defender em sede de Assembleia de Freguesia. 

Após mais de 40 anos de Democracia em Portugal, cada vez mais 
sentimos a importância e necessidade de avaliarmos o nosso enqua-
dramento social e pugnarmos por uma qualificação de vida à escala 
Global, quer motivados por questões económicas, quer derivado de 
radicalizações políticas e religiosas. 
Deixo aqui um exemplo que se relaciona com a consciencialização de 
que o Mundo actual vive, momentos em que os riscos globais provo-
cados pelas Alterações Climáticas, que vão semeando catástrofes 
em diversas regiões e que durante longos anos foram considerados 
entregues aos cuidados da pressuposta competência de técnicos e 
cientistas, apontam agora para uma estratégia a que chamo princí-
pio da precaução que vai ganhando presença nas estruturas políti-
cas e ambientalistas nacionais e internacionais (veja-se os recentes 
Acordos assinados em Paris, com importantes testemunhos de per-

Participar para decidir - “Princípio da Precaução”

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

espaço do cidadão de Massamá
Shopping Center de Massamá

É assim que continuaremos, de forma absolutamente livre e autó-
noma de obrigações e estratégias partidárias que, eventualmente, 
influenciassem a nossa ação. Para nós, estarão SEMPRE em primeiro 
lugar os interesses da freguesia de Massamá e Monte Abraão, de Sin-
tra e dos seus habitantes ao contrário de outros onde a obediência 
ao partido se sobrepõe aos interesses de quem realmente importa.
Renovamos portanto o nosso compromisso de pugnar por uma fre-
guesia melhor sempre do lado de todos os fregueses independente-
mente de cores ou partidos.

sonalidades como o do Presidente do USA e do Papa Francisco). 
Pelo que os recursos económicos e científicos ao dispor dos go-
vernos, devem ser usados para assertiva informação junto dos 
cidadãos, onde o citado princípio da precaução envolva o debate 
público, onde as autoridades locais assumem um papel-chave na 
abordagem destas problemáticas não só pela sua proximidade dos 
cidadãos, como também pela capacidade de enfrentar os desafios 
de uma forma global.
Até porque, uma gestão autárquica moderna e dinâmica impele à 
participação dos seus munícipes e ao fomento de mecanismos de 
envolvimento de toda uma comunidade na tomada de decisões, por 
isso o CDS-PP considera que o Poder Local deve ser factor de mobi-
lização e de sensibilização para estas questões não são só de alguns, 
mas sim de TODOS NÓS!

somos independentes
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