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LIMPEZA URBANA
Recolhemos 330 000 kgs de despejos, 
deixados ao ar livre, que ocupam 
indevidamente, o espaço público.

Pág. 4 Pág. 6



2  |   ACONTECE. MASSAMÁ E MONTE ABRAÃO EM NOTÍCIAS

03
A Acontecer
05
É Notícia 
08
Discurso Direto
10
É Notícia
11
Instituição
12
A Nossa Rua
13
Voz aos Eleitos

ÍNDICE

ficha técnica

Diretor: PEDRO OLIVEIRA BRÁS
Coordenação e gestão de conteúdos: GABINETE DE COMUNICAÇÃO
Paginação: PÁGINAS APETECÍVEIS, ATELIER FICTA DESIGN 
www.fictadesign.pt
Propriedade: UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MASSAMÁ 
E MONTE ABRAÃO 
Impressão: FUNCHALENSE, EMPRESA GRÁFICA, S. A.
Rua da Capela da Nossa Senhora da Conceição, n.º 50 - Morelena 
2715-028 Pero Pinheiro | Email: geral@funchalense.pt
Telefone: 219 677 450
Publicação Trimestral 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Tiragem: 20.000 EXEMPLARES 
Depósito Legal: 394185/15

Nota: Isento de registo na ERC ao abrigo 
do Decreto Regulamentar 8/99 de 9 de junho, artigo 12.º n.º 1 b.

www.uf-massamamabraao.pt

MASSAMÁ
R. Dr. Francisco Ribeiro de Spínola, s/n, 
Massamá. 2745-872 Queluz
Fax: 214 389 170

MONTE ABRAÃO
Av. da Liberdade, nº 29 e 31, Monte Abraão. 
2745-300 Queluz
Fax: 214 373 660

Tel.: 210 133 550
Email: geral@uf-massamamabraao.pt

HORÁRIO: 2.ª a 6.ª feira das 9h às 17h

#13
2019

COMPOSIÇÃO E PELOUROS
QUADRIÉNIO 2017 2021

SECRETÁRIO
JOÃO ANTÓNIO CORREIA VINHA (PS)
Pelouros: Cultura; Eventos; Universidade Sénior.

TESOUREIRO
HÉLDER LEANDRO FERREIRA COUTO (PS)
Pelouros: Financeira; Tesouraria; Património.

VOGAL
JOÃO MARIA CANHOTO RUSSO (PS)
Pelouros: Espaço Público; Higiene Urbana.

VOGAL
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.

NOVO ANO LETIVO, NOVAS ROTINAS 
E VELHOS HÁBITOS! 

Com o fim das férias, começamos logo a pensar nos livros, nos 
cadernos, nas mochilas, nos lápis, nos amigos que vamos vol-
tar a ver! Pensamos nas atividades que vamos experimentar! 
Também nós, procuramos encontrar soluções e resolver os 
problemas nas nossas escolas do 1º ciclo para que o ano se ini-
cie sem nenhum constrangimento!
Hoje, sabemos que as salas de aulas não têm fechaduras es-
tragadas. Sabemos que nenhuma casa de banho se encontra 
inutilizada porque a torneira não funciona ou que as mesas e 
cadeiras não estão estragadas!!
Esta proximidade é reveladora de que novas rotinas represen-
tam velhos hábitos! Queremos sempre que o arranque do ano 
letivo seja perfeito! Queremos mostrar aos nossos colegas as 
novas compras realizadas, tal como, nós queremos mostrar 
às nossas famílias, que os seus educandos estão inseridos em 
ambientes com todas as condições para o desenvolvimento 
educacional. Essa é a proximidade desejada. Aquela em que 
estando mais próximo, melhor conseguimos responder. 
Hoje, assente nessa proximidade, vemos alargada esta preo-
cupação, e esta vaidade, a todas as escolas da nossa freguesia!
Um desafio difícil mas 
aliciante dadas as neces-
sidades prementes destes 
estabelecimentos.
Intervir nas escolas, estar 
nas escolas, viver as esco-
las, será importante para 
formarmos alunos, mas 
acima de tudo, cidadãos!
Bom Ano letivo!

O Presidente, 
Pedro Oliveira Brás

EDITORIAL
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A ACONTECER

VAMOS VIAJAR 
ATÉ À ÉPOCA 
MEDIEVAL?
Pelo quinto ano consecutivo, Monte Abraão vai regressar à época medie-
val. A viagem está marcada para os dias 11, 12 e 13 de outubro, no Parque 
25 de Abril.
Este evento, organizado pela Autarquia de Massamá e Monte Abraão, 
vai permitir aos visitantes experienciar o ambiente que envolvia este 
tipo de evento na época, através do mercado medieval, das representa-
ções teatrais ou das tavernas medievais.
Durante os três dias de feira, para além da animação garantida, ainda irá 
poder saborear nas diversas tascas existentes, iguarias típicas da época 
ou fazer aquisições de peças de artesanato, entre outras surpresas.
programa disponível em www.uf-massamamamabraao.pt.
Agenda
11 de outubro | sexta-feira 18h às 24h
12 de outubro | sábado 12h às 24h
13 de outubro | domingo 12h às 22h ∟

SEJA VOLUNTÁRIO 
NA MERCEARIA 

SOLIDÁRIA +
Gostaria de ser voluntário? O seu tempo pode 
fazer a diferença!
Venha conhecer a "Mercearia Solidária +" e 
poderá apoiar a equipa na gestão das refei-

ções doadas, preparação de cabazes e entrega 
às famílias beneficiárias do apoio.

Os voluntários irão estar organizados por turnos 
(13h30 às 15h30 e das 15h30 às 17h30)  mediante a 

disponibilidade, de 2.ª a 6.ª feira, havendo a possi-
bilidade de escolher os dias para os quais têm dispo-

nibilidade.
Faça a sua candidatura para gtic@uf-massamamabraao.pt 

com os seguintes dados: nome completo, contacto tele-
fónico e endereço de e-mail.

Pequenos gestos, por vezes, tornam-se em grandes atos. Contamos com a sua participação! ∟

SAIBA
MAIS EM
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APRESENTAÇÃO DOS VENCEDORES 
VI ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

A sessão de apresentação dos vencedores da VI edição do Orçamento 
Participativo (OP) decorreu no passado dia 3 de outubro, no Shopping 
Center de Massamá.
A edição de 2019 do OP contou com 9 propostas a votação, nas mais di-
versas áreas, com o intuito de melhorar a Freguesia de Massamá e Mon-
te Abraão.
A sessão contou com a presença do executivo da Autarquia, membros da 
Assembleia de Freguesia, responsáveis por instituições e associações da 
Freguesia, embaixadores do Orçamento Participativo e outros membros da 
nossa comunidade que assistiram à apresentação feita no átrio principal 
do Shopping. Esta sessão culminou com um lanche-convívio que decorreu 
na Esplanada, recentemente inaugurada, daquele espaço comercial.
Após o fim do período de votação (dia 30 de setembro), o apuramen-
to final dos vencedores resulta da soma dos votos online e presenciais, 
aos quais foram descontados os votos negativos, tendo havido 19 votos 
nulos, num total de 1122 votantes (2213 votos). As opções de voto para a 
edição que agora termina foram de 2 votos positivos em dois projetos 
diferentes ou de 1 negativo num só projeto.
Os vencedores serão agora incorporados no plano de atividades e orça-
mento de 2020 da autarquia.
Parabéns aos vencedores e a todos os que contribuíram para mais uma 
edição do Orçamento Participativo de Massamá e Monte Abraão. ∟



4  |   ACONTECE. MASSAMÁ E MONTE ABRAÃO EM NOTÍCIAS

A ACONTECER

UNIVERSIDADE SÉNIOR 
INICIA MAIS UM ANO LETIVO
Após o término das inscrições no dia 27 de setembro, as aulas do 1º semestre começaram no passa-
do dia 7 de outubro, terminando a 21 de fevereiro de 2020. 
Este ano letivo trouxe mais novidades para a Universidade, nomeadamente, no facto das inscri-
ções terem sido realizadas exclusivamente online, a pensar num processo mais simplificado e 
acessível. No entanto, conscientes de que nem toda a população sénior tem acesso a equipamentos 
informáticos e/ou de conhecimentos necessários para efetuar a inscrição, as instalações da Uni-
versidade Sénior, em Massamá, tiveram computadores disponíveis, assim como colaboradores 
para dar o devido acompanhamento. 
O presente ano letivo conta com 68 disciplinas, 54 professores e 312 alunos inscritos. 
A Universidade Sénior vai, assim, dar continuidade ao combate ao isolamento da população sé-
nior, estimulando as suas capacidades cognitivas e físicas, num ambiente saudável de convívio e 
partilha social.
Para além das disciplinas lecionadas, as várias atividades e eventos que vão correr ao longo de 
todo o ano letivo, vão proporcionar a todos os intervenientes, mais um ano rico em conhecimento 
e partilha.

Sobre o último ano letivo (2018/2019)
A Universidade Sénior foi equipada com uma plataforma de gestão de recursos que permitiu po-
tencializar os recursos humanos, melhorando também os serviços e o apoio aos utentes. Esta me-
dida teve também uma vertente ambiental e sustentável, com a redução da utilização de papel. ∟

MASSAMÁ E MONTE ABRAÃO 

CELEBRA 
O MÊS DA “IDADE MAIOR”
No primeiro dia de outubro celebra-se o Dia Internacional do Idoso, com diversas inicia-
tivas que se prolongam durante o mês, simbolizando-o como o Mês do Idoso.
A Autarquia de Massamá e Monte Abraão, a pensar na população sénior da Freguesia, 
junta-se a estas celebrações e organiza diversas atividades, em parceria com instituições 
e associações locais e do concelho.
Durante este mês da “Idade Maior”, os mais “experientes” po-
derão contar com workshops de costura e pintura, jo-
gos tradicionais portugueses intergeracionais, 
tardes de poesia, momentos desportivos, pa-
lestras, entre outras atividades.
Contamos consigo, venha celebrar con-
nosco!
Para saber todas as atividades, consul-
te o programa detalhado em 
www.uf-massamamabraao.pt. ∟
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É NOTÍCIA

AUTARQUIA DE MASSAMÁ E MONTE ABRAÃO 
ENTREGA MEDALHAS DE CONDECORAÇÃO

MASSAMÁ E MONTE ABRAÃO TIVERAM 
NOITES DE VERÃO MUSICAIS
FESTAS NO PARQUE 
O verão chegou ao fim e com ele terminou a edição de 2019 das Festas no Parque. Este 
ano, os fregueses puderam contar com a iniciativa também em Massamá. Nos dias 12 e 
27, o Parque 25 de Abril em Monte Abraão, recebeu os já tradicionais bailaricos de verão, 
proporcionados pelas atuações musicais do “Grupo Charme” e “Sentido Obrigatório”, 
que animaram as dezenas de pessoas presentes, num ambiente de saudável convívio, 
em especial no dia 12, este em que se celebrou o 22.º Aniversário da Freguesia. 
Em Massamá, as atuações musicais decorreram nos dias 13 e 20, no Parque Salgueiro 
Maia, com os momentos musicais a serem proporcionados por “bythemusic”, através 
da Ópera na Rua e, também, pela Banda Filarmónica da Nº Sra. da Fé de Monte Abraão.
Destaque para a casa cheia no dia 13, onde inserida na iniciativa “Óperas na Rua” pro-
movida pela Câmara Municipal de Sintra, foi possível assistir a um espetáculo de ópe-
ra, envolvendo e surpreendendo moradores e visitantes, numa experiência única, onde 
também estiveram presentes os elementos do executivo de Massamá e Monte Abraão, 
assim como Basílio Horta, Presidente da Câmara Municipal de Sintra. ∟

No dia 13 de julho a Autarquia de Massamá e Monte Abraão promoveu a entrega de me-
dalhas de condecoração da Freguesia, no Salão Paroquial da igreja da Nª Sra. da Fé, em 
Monte Abraão, numa tarde de emoções e de reconhecimento.
Esta cerimónia decorreu no âmbito do 22º aniversário da elevação das localidades de 
Massamá e de Monte Abraão a Freguesia, inserida numa Sessão Solene de Assembleia de 
Freguesia.
As condecorações visam reconhecer e valorizar as pessoas singulares ou coletivas que de 
alguma forma contribuíram significativamente para a formação e desenvolvimento da 
nossa comunidade, no decorrer do desempenho das suas atividades, designadamente pe-
los seus contributos no âmbito social, económico, cultural, científico, desportivo, educa-
ção, cívico ou político e cujo mérito deva ser publicamente reconhecido.

Lista dos condecorados:
Medalha de Serviços distintos aos funcionários
10 anos de serviço público na freguesia
Domingos Manuel do Rosário
João Manuel Simões Moreira
Maria da Luz Silveiro Lopes
Cristina Maria Sá Barbosa Madeira
António Jorge Alves Dias Roxo
Vanessa Sofia Duarte Luz
Irene Maria dos Anjos Lopes
Leopoldina Farinha Coelho
Filipa Maria Gonçalves Friães Vaz
25 anos de serviço público na freguesia
Isabel Maria Rosa Rodrigues Estêvão
Carlos Alberto da Silva Pereira
Medalha de Mérito - Associações/pessoas singulares da Freguesia
Grupo Coral Encontro
Grupo Coral Infanto-Juvenil Sementinhas;
Academia de Música do Monte Abraão
Real Sport Clube
JOMA – Juventude Operária do Monte Abraão
Centro Shotokai de Queluz
José Manuel Rijo (a título póstumo)
António Faria dos Santos
Orlando Gonçalves Gomes
Medalha de Mérito aos Presidentes de direção das associações da Freguesia
(cujos mandatos tenham 20 ou mais anos contínuos)
João Pedro Cardoso – Presidente direção da JOMA de 1993 até à data
Medalha de Honra a título póstumo
Engº Francisco Lancastre de Almeida Garrett, no 110º aniversário do seu nascimento
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LIMPEZA E HIGIENE 
URBANA
SABIA QUE JÁ RECOLHEMOS MAIS 
DE 330 000 KGS DE MONOS?
Sabia que desde o início de 2019, os nossos colaboradores, já recolheram mais de 330 to-
neladas de monos? 
São 330 000 kgs de despejos, feitos ilicitamente, deixados ao ar livre, que ocupam indevi-
damente, o espaço público. 
Para poder ter uma noção, este peso dos monos é o equivalente ao peso de 55 Elefantes 
Africanos (os maiores do mundo – 6 000 kgs) ou cerca de 31 Elétricos de Lisboa (cerca de 
11 000 kgs) mas, infelizmente, é o equivalente a frigoríficos, televisões, móveis, colchões, 
sofás e tantos outros resíduos avariados e partidos.
Sabia que a recolha de monos é gratuita? Basta ligar o 800 210 020 (24h/dia) e agendar a 
recolha! Contamos consigo, para juntos, termos uma Freguesia mais limpa! ∟

É NOTÍCIA

OBRAS NO PARQUE 
DOS EUCALIPTOS
TERMINADAS
As obras de intervenção que decorreram no Parque dos Eucaliptos, em Massa-
má, encontram-se concluídas. 
Esta intervenção, da autoria da Câmara Municipal de Sintra, teve como objetivo 
a recuperação do respetivo parque, nomeadamente, na recuperação e conser-
vação dos muros envolventes, correção e reconstrução do pavimento pedonal 
existente no interior do parque, assim como do respetivo mobiliário urbano. 
Também as espécies arbustivas foram alvo de re-conservação parcial.
A obra foi cumprida no prazo previsto e permitiu a melhoria de mais um espaço 
verde e de lazer na Freguesia, para usufruto da comunidade. ∟

ANO LETIVO 
2019-2020
NOVO ANO LETIVO 
COM MAIS QUALIDADE
Com início em 2018, as competências da 
Junta de Freguesia foram alargadas para a 
área escolar, no âmbito das competências 
delegadas pela Câmara Municipal de Sintra.
Essas competências passam, nomeadamen-
te, por assegurar a realização de pequenas 
reparações nos estabelecimentos de educa-
ção pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino 
básico, assim como promover a manutenção 
dos seus espaços envolventes.
Na prática, com esta medida, a Autarquia de 
Massamá e Monte Abraão promoveu uma 
melhoria em 5 escolas da Freguesia respon-
dendo a vários pedidos de pequenas repa-
rações e manutenções, tendo tido mais de 
350 casos resolvidos, permitindo assim uma 
melhoria da comunidade escolar.
Aproveitamos para desejar a todos os alu-
nos, docentes e respetiva comunidade es-
colar envolvente, um bom ano letivo 2019-
2020. ∟
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É NOTÍCIA

INTERVENÇÕES 
NA AV. DO MIRADOURO E 
RUA DA FRATERNIDADE 
EM MONTE ABRAÃO CONCLUÍDAS
As obras de intervenção iniciadas no passado mês de maio na Av. do Miradouro e na Rua 
da Fraternidade, em Monte Abraão, estão agora terminadas. Esta intervenção, efetuada 
pela Câmara Municipal de Sintra, permitiu a requalificação da zona envolvente, com a 
criação de um muro de suporte utilizando gabiões, assim como a criação de mais espa-
ços de estacionamento. 
Para este local está também prevista a introdução de uma “manta verde” que segure as 
terras e que permita o crescimento de algumas plantas (plano só exequível a partir de 
outubro, dada a previsão de maior precipitação). ∟

FEIRA DO 
PORTA-BAGAGEM
ÚLTIMA EDIÇÃO DE 2019
A última edição de 2019 da Feira do Porta-Bagagem está mar-
cada para dia 27 de outubro, no parque de estacionamento da 
EMES (espaço semanal da feira de Monte Abraão).
As 5 edições já decorridas este ano tiveram uma elevada ade-
são, com cerca de 600 vendedores provenientes de diversos 
concelhos da área metropolitana de Lisboa, que aproveitaram 
a oportunidade para escoar os artigos que tinham a mais nas 
suas casas, na garagem ou na arrecadação. Para além de pro-
dutos em 2ª mão, é possível encontrar peças de artesanato ou 
peças recicladas, tudo a preços convidativos.
A Feira do Porta-Bagagem, que já é uma referência na Fregue-
sia de Massamá e Monte Abraão, decorre pelo seu 5º ano con-
secutivo continuando a promover um ponto de encontro entre 
público e vendedores de todas as idades, num agradável am-
biente de convívio.

Não se esqueça, dia 27 de outubro, última edição deste ano 
da Feira do Porta-Bagagem. Marque já na sua agenda!∟
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DISCURSO DIRETO

DESDE

1972
47 ANOS

Localização Massamá – R. Direita de Massamá 100, 2745-751 Queluz
Telefone 21 437 6478

[Acontece] O que o fez tornar-se comerciante?
Antes de mais, gostaria de fazer aqui uma grande e 
bastante sentida homenagem ao meu irmão José Lopes 
Crasto, o “Zé do Cavalo Bravo” como era mais conhecido, 
que faleceu no passado mês de agosto, ele foi o primeiro 
de nós todos a entrar para esta casa como empregado, 
aos 14 anos em 1973.
Inicialmente vim para esta casa trabalhar como gerente, 
uma vez que tinha bastante experiência na área, funções 
essas que já desempenhava num restaurante em Queluz. 
O restaurante já existia e inclusivamente o meu irmão 
José já cá trabalhava, entretanto, como os proprietários 
também não eram desta área, propuseram-me socieda-
de, situação que aceitei de imediato, pois, naquele mo-
mento vi que era uma oportunidade de negócio e de cres-
cimento pessoal.
Com o passar do tempo, eu juntamente com a minha 
mulher e os meus irmãos, o José e o Aprígio, acabámos 
por adquirir o negócio. Desde então passou a ser um ne-
gócio de família.

[A] Quando surgiu o restaurante “O Cavalo Bravo”?
O restaurante “O Cavalo Bravo” surge em 1972. Aqui onde 
nos encontramos, antes destes prédios existirem, o avô 
do antigo dono do prédio tinha nestas terras umas ca-
valariças e teria na altura um cavalo. Mais tarde quando 
estes prédios foram construídos, o dono do prédio - o Sr. 
Armando Coelho Moreira - decide abrir um restaurante 
e, como era um grande amante de cavalos, surge então o 
nome de “O Cavalo Bravo”.

[A] Qual foi a razão em escolher este tipo de negócio?
A hotelaria foi sempre a minha vida, sempre estive ligado 
à indústria hoteleira, comecei desde muito cedo - ainda um 
miúdo - a trabalhar em algumas casas no Norte do país, 
mais precisamente em Viana do Castelo. Mais tarde quan-
do vim para Lisboa, ainda que tivesse passado por outras 
áreas profissionais, a hotelaria para mim foi sempre uma 
paixão, fazendo-me regressar a este mercado de trabalho.

[A] O que o fez optar por montar o seu negócio em 
Massamá?
Na verdade, o negócio já estava montado, apenas o fac-
to de morar aqui em Massamá aliado à oportunidade de 
negócio, fez com que a situação se desenrolasse natural-
mente.

[A] Como era Massamá na altura que criou este ne-
gócio?
Massamá era praticamente uma aldeia, onde quase todas 
as pessoas se conheciam, atrás do “Cavalo Bravo” apenas 
existia esta urbanização mais antiga e uma parte dela 
ainda estava em construção, tudo o resto eram quintas 
com várias vacarias, rebanhos de ovelhas e terrenos de 
trigo. No entanto vinham muitas pessoas, que viviam em 
Lisboa, passear com a família, com o intuito de mostrar 
os animais, aos mais pequenos e acabavam por aprovei-
tar para almoçar fora, nesses seus passeios.

[A] Que conselhos dá para aqueles que pensam in-
vestir o seu negócio nesta Freguesia?
A verdade é que Massamá cresceu muito nos últimos 
quarenta anos, muito se deve à construção que acabou 

por ter um impacto bastante grande no número de ha-
bitantes, mas também no comércio que se foi criando, 
para poder suprir todas as necessidades dos habitantes 
da freguesia. Neste momento podemos dizer que as pes-
soas que aqui vivem, praticamente não necessitam de 
sair da zona, para comprar seja o que for, portanto, pen-
so que quem queira investir num negócio em Massamá, 
deve marcar pela diferença do produto ou do serviço que 
possa oferecer.

[A] Há quanto tempo faz parte da rede do Cartão Fre-
guês?
O restaurante “O Cavalo Bravo” faz parte da rede do Car-
tão Freguês desde março de 2018.

[A] No seu entender, quais são os benefícios para os 
fregueses e para os lojistas, em pertencerem à rede 
do Freguês?
A meu ver ficamos todos a ganhar, lojistas e clientes, uma 
vez que por um lado, os clientes acabam por usufruir de 
descontos e, por outro, os lojistas também acabam por 
beneficiar com a fidelização dos clientes.

[A] Que apelo faz em defesa do comércio tradicional, 
para que os fregueses façam as suas compras no Co-
mércio Local e não nas grandes superfícies comerciais?
Gostaria que todas as pessoas tivessem mais consciên-
cia, quando tomam a atitude de sair de Massamá para 
comprar seja o que for, que tentem saber se na fregue-
sia existe alguma loja que tenha o produto/serviço que 
procuram. A verdade é que se não existirem clientes não 
existe negócio. Muitas vezes queixamo-nos que gosta-
ríamos de ter na nossa zona de residência um ou outro 
tipo de loja, e quando efetivamente abre, não se sente o 
apoio dos habitantes, pois acabam por procurar as gran-
des superfícies comerciais.
Vamos tentar todos apoiar o comércio local! ∟

RESTAURANTE O CAVALO BRAVO

Entrevistado
Manuel Lopes CrastoResponsáveis: Manuel Lopes Crasto, Aprígio Lopes Crasto

 e João Lopes Crasto 
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DISCURSO DIRETO

DESDE

1976
44 ANOS

Localização Monte Abraão – Praceta 1º de Maio, nº 7, 2745-287 Queluz
Telefone 21 437 8501

[Acontece] O que o fez tornar-se comerciante?
A fotografia sempre foi a minha paixão! E ao regressar de Angola, durante o 
25 de Abril (de 1974), pensei: “Porque não aliar a minha paixão por fotografia, 
a uma carreira profissional?” E assim foi.

[A] Quando surgiu os “Estúdios Júlio Pedro”?
Os “Estúdio Júlio Pedro” surgiram a 5 de janeiro de 1976, dia em que abri o meu 
estabelecimento, portanto, há 44 anos.

[A] Qual foi a razão em escolher este tipo de negócio?
A minha atividade profissional sempre esteve ligada à fotografia. Em Angola 
já trabalhava como responsável pela fotografia. Quando regressei (a Portugal), 
não existia nenhum fotógrafo em Monte Abraão, só mesmo em Queluz, nos 
“Quatro Caminhos”. Assim sendo, achei que era ideal explorar o ramo que, na-
quela altura, tinha muito sucesso.

[A] O que o fez optar por montar o seu negócio em Monte Abraão?
Para além de ser um ramo de sucesso e, de não existir nenhum fotógrafo na 
área, na altura do meu regresso a Portugal já tinha comprado casa em Monte 
Abraão. Na altura como esta loja (na Praceta 1º de Maio) estava à venda e dada 
a proximidade com a minha habitação, nem pensei duas vezes!

[A] Como era Monte Abraão na altura que criou este negócio?
Era um local muito aprazível de se viver! Não existiam muitos prédios, a den-
sidade populacional era muito menor, as crianças e jovens passavam a maior 
parte do tempo a brincar na rua, o comércio era o tradicional…. Era uma ale-
gria! Da porta desta loja e da janela da minha casa, poderia avistar campos 
agrícolas e uma vacaria, um pouco mais acima, local onde se encontra hoje a 
Estação da CP e o Largo da Feira.

[A] Que conselhos dá para aqueles que pensam investir o seu negócio nesta Freguesia?
Que continuem a apostar no Comércio Tradicional e na nossa Freguesia. Ela agradece e a popula-
ção local também.

[A] Há quanto tempo faz parte da rede do Cartão Freguês?
Os Estúdios Júlio Pedro fazem parte da rede do Cartão Freguês desde agosto de 2014.

[A] No seu entender, quais são os benefícios para os fregueses e para os lojistas, em perten-
cerem à rede do Freguês?
É uma mais-valia para todos. Motiva a população a consumir mais no Comércio Local, dado os 
benefícios e incentivos que o Cartão Freguês permite ter.

[A] Que apelo faz em defesa do comércio tradicional, para que os fregueses façam as suas 
compras no Comércio Local e não nas grandes superfícies comerciais?
Os grandes Centros Comerciais acabam por ter uma grande variedade de serviços concentrados 
num único espaço e, por vezes, as pessoas “esquecem-se” de nós. O Comércio Tradicional é uma 
grande mais-valia para a Freguesia! E o atendimento acaba por ser mais personalizado e mais 
familiar. Tenho clientes que me procuram há anos! Acabo por já os conhecer e saber as suas ne-
cessidades. Podemos não estar num grande centro de comércio mas temos a mesma (ou até me-
lhor!) qualidade e vontade de servir a nossa população! E com uma grande vantagem… estamos 
literalmente ao virar da esquina! ∟

 ESTÚDIOS JÚLIO PEDRO

Responsável 
Júlio da Silva Pedro
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É NOTÍCIA

PASSEIOS CULTURAIS 
PARA SENIORES
CONTINUAM A PROPORCIONAR 
MOMENTOS BEM PASSADOS
Os Passeios Culturais Sénior já se encontram na sua sétima edição com viagens rea-
lizadas a Peniche, Alenquer, Azeitão, Constância, Lisboa (teatro) e Alcanena.
Estes passeios pretendem proporcionar momentos de convívio, lazer e de apren-
dizagem, assim como promover experiências culturais, históricas, sociais, gastro-
nómicas e turísticas. No âmbito de cada viagem os seniores têm visitado fábricas, 
monumentos, locais históricos, museus, exposições, teatro, igrejas, entre outros.
Os interessados deverão ter idade mínima de 65 anos e serem recenseados na Fre-
guesia (poderão existir exceções, mediante disponibilidade). As inscrições são fei-
tas nas instalações da Junta de Freguesia em Massamá e/ou Monte Abraão. O valor 
e o programa de cada “Passeio Cultural” irá variar consoante a viagem e serão pre-
viamente divulgados.
Este projeto é mais uma aposta da Autarquia na promoção de um envelhecimento 
ativo e saudável, melhorando a qualidade de vida e o bem-estar da população sé-
nior, residente na freguesia de Massamá e Monte Abraão.
Junte-se a nós! Vamos passear?∟

CARTÃO FREGUÊS
JÁ TEM O SEU? 
DO QUE ESTÁ À ESPERA?
São 250 lojas ao seu dispor, nas mais diversas áreas, para que 
possa usufruir de descontos e benefícios em produtos e servi-
ços, ajudando a economia local.
O cartão é gratuito! Peça já o seu! (Online ou nas instalações 
da Junta de Freguesia)
Conheça as áreas de negócio e a rede de lojas aderentes 
em www.uf-massamamabraao.pt. ∟

    O QUE É O PROJETO 

“MERCEARIA SOLIDÁRIA +”?
A União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão dispõe de uma “Mercearia Solidária”, que apoia, ao 
longo do ano, centenas de famílias com dificuldades económicas.
Esta Mercearia é um dos projetos no âmbito da resposta social desta autarquia e tem como missão, o comba-
te ao desperdício alimentar, aliando-se à solidariedade que permite proporcionar uma resposta de carácter 
urgente para a população residente na Freguesia. Para além das Campanhas de Recolha de Alimentos pro-
movidas ao longo do ano, a autarquia tem reunido sinergias com a comunidade local, contando atualmente 
com a colaboração de entidades parceiras que participam, via doação de produtos alimentares.
Com o objetivo de potenciar  este projeto, a Autarquia de Massamá e Monte Abraão, apresentou uma candi-
datura ao “Programa JUNTAr + (Economia Circular em Freguesias)” com o objetivo de requalificar e capaci-
tar um espaço subaproveitado, de forma a criar um polo alimentar, permitindo a expansão e melhoramento 
da atual Mercearia Solidária, que existe desde 2008.

Com a aprovação da candidatura, nasce a “Mercea-
ria Solidária +” que irá permitir alargar o espec-

tro de ação, permitindo assim, chegar a 
um maior número de pessoas a apoiar, 

alargar a rede de entidades parceiras, 
mobilizar a comunidade local - por 

via do voluntariado - para o fun-
cionamento do projeto e alargar 

a diversidade de atividades 
destinadas aos beneficiá-

rios, como por exem-
plo, a realização de 
workshops. ∟
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INSTITUIÇÃO

GRUPO CORAL 
INFANTO-JUVENIL 
“SEMENTINHAS”
O Grupo Coral Infanto-Juvenil “Sementinhas”, integrado no Centro Social e Paroquial 
de Monte Abraão, foi fundado em maio de 1991, na altura com 18 crianças entre os 6 e 
os 12 anos. 
Desde o seu início, o grupo teve como direção técnica, a Profª Georgina Saavedra de 
Oliveira, seguida da Rita e, por muitos anos, a Profª Mónica Duarte.
Atualmente as “Sementinhas”, pertencem a uma faixa etária mais alargada, entre os 5 
e os 17 anos, fazendo parte do grupo, 14 elementos, tendo um vasto reportório, que in-
clui música popular portuguesa, música estrangeira e música religiosa que são dirigidas 
pelo Maestro José Sacramento
As “Sementinhas” têm participado em celebrações de casamentos, festas de Natal, fes-
tas dos Reis, e outras audições quer por iniciativa da Câmara Municipal de Sintra e da 
União das Freguesias Massamá e Monte Abraão, quer por outras entidades. Tem tam-
bém atuado para diversas comunidades como lares de 3ª idade, assembleias litúrgicas, 
festas religiosas e estabelecimentos escolares.

GRUPO CORAL 
ENCONTRO DE QUELUZ
O Grupo Coral Encontro de Queluz surgiu a 19 de novembro de 1979 a partir de um grupo de amigos, do qual fazia par-
te um maestro e algumas vozes que se juntaram com a vontade de organizar algo que protegesse a amizade do tempo.
Desde a sua origem, este grupo foi dirigido por diversos maestros, nomeadamente, António José Cruz Carvalho (1979-
1988), António José Lourenço (1988-1993), Jorge Carvalho Alves (1993-2005), maestrina Filipa Palhares (2005-2006) 
e Sérgio Fontão (2006 – atualidade).
Já foram inúmeros os concertos em diversos locais, os quais se destacam várias Igrejas (nos Concelhos de Sintra, Lis-
boa e Cascais), Monumentos (Palácio Nacional de Queluz, Palácio Valenças em Sintra, Ruínas do Convento do Carmo, 
Mosteiro dos Jerónimos, Mosteiro da Batalha, Castelo de Leiria, Convento de Mafra) e outros espaços diversos por 
várias cidades do país.
O Grupo Coral Encontro tem participado em diversas celebrações de Natal como as animações das estações de Metro 
de Lisboa (desde 1997), os concertos organizados pela Câmara Municipal de Sintra e na programação do Amoreiras 
Shopping Center.
Em outubro de 1997 participou na gravação do CD: “Os Melhores Coros Amadores da Região de Lisboa”, promovido 
pela Public-Art e em 2004, na altura do seu 25º aniversário, editou um CD com os géneros de música mais represen-
tativos do seu repertório publicando, também, um livro.
O Grupo Coral Encontro, ao longo do seu percurso, organizou diversos eventos como por exemplo os Encontros de 
Coros Amadores de Sintra (1986-1989), o 1º Curso de Direção Coral (1990) e um ciclo de concertos, no Palácio de Que-
luz, intitulado “Vozes no Palácio”, com o apoio da então Junta de Freguesia do Monte Abraão. Colabora atualmente em 
várias atividades culturais promovidas pela União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão.
Desde 1989 até fevereiro de 2008 manteve em funcionamento uma Escola de Música no Centro Social e Paroquial da 
Igreja do Monte Abraão.
Foi reconhecido como Pessoa Coletiva de Utilidade Pública em 1996. ∟

ACOMPANHE
O FACEBOOK

Grupo Coral Infanto-Juvenil
"Sementinhas"

ACOMPANHE
O FACEBOOKCO

RAL  ENCONTRO  QUELUZ

O grupo tem ainda participado em vários Encontros de Coros, nomeadamente, nos 
encontros “Coros de Natal”, organizado pela Câmara Municipal de Sintra, assim como 
participação em Encontros por diversas zonas do país como Lagos, Alcanena, Óbidos, 
Aveiro, Ourém, Santa Maria da Feira, Amadora, São Domingos de Rana, Santiago do 
Cacém, Penacova, Sines, Almada entre tantas outras localidades portuguesas.
Este grupo Infanto-Juvenil tem também organizado alguns eventos, dos quais se des-
taca um encontro de coros que organiza todos os anos em maio, celebrando o seu ani-
versário.

Contactos:
962657082 / 927034794 / 936170084 
coralsementinhas@gmail.com ∟

Site https://coralencontro.wixsite.com/site

Designed by Kjpargeter / 
Free

pik
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A NOSSA RUA

AVENIDA PROFESSOR DR. EGAS MONIZ
EGAS MONIZ (1874-1955)

António Caetano de Abreu Freire Egas Moniz, nasceu 
em Avanca, concelho de Estarreja, em 29 de novembro 
de 1874. Filho de Fernando Pina Resende Abreu e de Ma-
ria do Rosário de Almeida de Sousa Abreu. Em 1866 rea-
lizou o exame de instrução primária na Escola do Conde 
Ferreira em Estarreja. Devido a dificuldades financeiras, 
o seu pai emigrou para a Beira (Moçambique) e alguns 
dos bens de família foram colocados à venda, em hasta 
pública. Foi o abade Caetano de Pina Resende Abreu de 
Sá Freire, seu tio, que apoiou os seus primeiros estudos. 
Após a Escola Primária, Egas Moniz estudou no Colégio 
de São Fiel, em Castelo Branco, e fez o último ano do en-
sino secundário no Liceu de Viseu. Em 1891, ano da morte 
do seu pai, fixou-se em Coimbra para estudar Medicina. 
Durante o curso faleceram os seus familiares mais pró-
ximos, o seu irmão, em 1895, a sua mãe, em 1898 e o seu 
tio abade, também em 1898. São desta data as primeiras 
crises de reumatismo gotoso, uma doença que o acompa-
nhou durante toda a sua vida. Casou em 1901 com Elvira 
Macedo Dias, natural do Rio de Janeiro.
Formou-se em Medicina na Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra em 1899, e defendeu a tese de 
licenciatura em 1900. Em 1901 prestou provas de douto-
ramento e em 1902 entrou para o quadro docente como 
professor substituto.
Inicialmente trabalhou nas disciplinas de Anatomia, His-
tologia e, mais tarde, de Patologia Geral. Em 1910 tornou-
-se professor catedrático. Em 1911 transferiu-se para a 
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, onde 
ficou responsável pela cadeira de Clínica Neurológica. 
Abriu consultório em Lisboa e começou a fazer desloca-
ções regulares a outros países, principalmente a França.
Desde os seus tempos de estudante que tinha uma ati-
vidade política intensa. Era defensor ativo da liberdade 
de expressão e pensamento e em 1908 foi preso por estar 
envolvido na tentativa de golpe de estado de 28 de janeiro 
contra a ditadura de João Franco (1855-1929). Foi deputa-
do em várias legislaturas, de 1903 a 1917. Em 1910 fez a 
sua iniciação na maçonaria, na Loja Simpatia e União, de 
Lisboa. Em 1917 fundou o Partido Centrista, que preten-
dia unir antigos monárquicos de corrente progressista e 
republicanos que se afastavam do Partido Evolucionista. 
Defendia uma aliança entre o capital e o trabalho e pre-
conizava a aplicação de medidas de proteção das classes 
trabalhadoras. Defensor das liberdades públicas e dos di-
reitos individuais, liderou a corrente parlamentarista do 
Partido Nacional Republicano resultante da aliança entre 
os Partido Centrista e os sidonistas, apoiantes do golpe 

que instaurou em 1917 a ditadura de Sidónio Pais (1872-
1918). Em 1917 foi nomeado Ministro de Portugal em Ma-
drid e em 1918 foi Ministro dos Negócios Estrangeiros 
do governo de Sidónio Pais. No desempenho deste último 
cargo presidiu a delegação portuguesa na Conferência de 
Paz de Versalhes em 1918. Em 1919, após o assassinato de 
Sidónio Pais, foi substituído neste cargo por Afonso Cos-
ta (1871-1937) e decidiu abandonar a política ativa.
Passou então a dedicar-se à sua carreira científica, após 
ter publicado a obra Um Ano de Política, onde expõe os 
seus sentimentos e opiniões sobre o seu percurso político.
Foi nomeado diretor do Hospital Escolar de Lisboa em 

Fonte: Reis, F. (2013), Ciências em Portugal, Personagens e Episódios, Egas Moniz (1874-1955). Obtido em outubro de 2019, de http://cvc.instituto-camoes.pt/ciencia/p12.html (Instituto Camões)

1922 e tornou-se sócio efetivo da Academias das Ciên-
cias de Lisboa em 1923, instituição de que veio a ser pre-
sidente pela primeira vez em 1928, vindo a ocupar pos-
teriormente esse cargo por diversas vezes. Foi diretor da 
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa entre 
1929 e 1931. Em 1939, quando tinha 65 anos, sofreu um 
atentado no seu consultório, por parte de um seu doente, 
que o alvejou com oito tiros, dois quais cinco o atingiram. 
Sobreviveu e jubilou-se em 1944. Em 1945 foi-lhe entre-
gue o prémio de Oslo e em 1949 foi-lhe atribuído o pré-
mio Nobel de Medicina e Fisiologia.
As suas duas descobertas mais importantes foram a 
angiografia cerebral, conseguida em 1927 e a  leucoto-
mia  pré-frontal, concretizada em 1935. A primeira foi 
premiada com o Prémio de Oslo de 1945 e a segunda com 
o Prémio Nobel de Medicina e Fisiologia em 1949.
Faleceu em Lisboa em 13 de dezembro de 1955.  ∟

EM 1945 FOI-LHE 
ENTREGUE 
O PRÉMIO 

DE OSLO 
E EM 1949 

FOI-LHE 
ATRIBUÍDO 

O PRÉMIO 
NOBEL 

DE MEDICINA 
E FISIOLOGIA
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Voz aoS eleitoS

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

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 / 2019

DAVID PEREIRA DA SILVA (PS) 

EDUCAÇÃO - NOVAS COMPETÊNCIAS
tências, concretiza-se um modelo de gestão do sistema 
educativo que respeita a equidade territorial, ao mesmo 
tempo que reforça a capacidade dos municípios, quer ao 
nível do investimento em equipamento, como na manu-
tenção de edifícios escolares, nomeadamente do ensino 
básico e secundário.
Como resultado, em março de 2018, o atual Executivo Ca-
marário apresentou o Plano Municipal de Investimentos 
nas Escolas de Sintra, que prevê intervenções várias em 
cerca de 100 escolas do Concelho, num investimento to-
tal de aproximadamente 24 milhões de euros até 2021. 
Parte deste investimento foi concretizado ainda duran-
te o ano de 2018 em Escolas Básicas da nossa Freguesia, 
nomeadamente através de um conjunto de ações de con-
servação e reabilitação do edificado do parque escolar, 
requalificação energética de edifícios e remodelação e 
ampliação de cozinhas, como aconteceu, por exemplo, 
na EB1/JI de Massamá. Dentro deste âmbito, estão ainda 
incluídas as escolas do agrupamento Ruy Bello, em Mon-
te Abraão, ou a Escola D. Pedro IV, do Agrupamento de 
Escolas Miguel Torga.
Na sequência das novas atribuições dos municípios ao 
nível do Ensino, a Câmara Municipal de Sintra celebrou 
um Protocolo de Delegação de Competências com a União 
de Freguesias de Massamá e Monte Abraão, alargando, 

A Educação é um dos pilares das sociedades mo-
dernas e uma das áreas às quais o poder político 
mais atenção deverá dar. A aposta e a melhoria 

da Escola Pública são essenciais para a promoção do su-
cesso escolar e para a subida constante da taxa de escola-
rização que se tem evidenciado, sobretudo, ao longo das 
últimas décadas.
As autarquias são o poder político mais próximo do cida-
dão, pelo que é natural que haja uma maior perceção do 
que os territórios necessitam e quais as suas carências, 
servindo, assim, melhor o interesse publico. Nesse sen-
tido, ao longo dos últimos anos, iniciou- se um desejável 
processo de descentralização de competências por parte 
do Estado Central para os Municípios que visa, por um 
lado, aumentar a autonomia das autarquias e, por ou-
tro, potenciar a capacidade de resposta do poder local, 
beneficiando, assim, os territórios e a gestão das suas di-
ferentes infraestruturas. Com esta delegação de compe-

ainda em 2018, a autonomia e capacidade de resposta da 
Junta de Freguesia, nomeadamente ao nível de pequenas 
intervenções e reparações nos estabelecimentos do Pré-
-Escolar e do 1º ano do Ensino Básico. Fruto deste reforço 
de competências, ao longo do ano letivo transato, foram 
feitas cerca de 350 intervenções pela Junta de Freguesia 
em 5 estabelecimentos de ensino do nosso território, me-
lhorando, assim, a qualidade do parque escolar.
Mais recentemente, e em resultado do sucesso do ano 
anterior, foi assinado um Contracto Interadministrativo 
que reforça a delegação de competências entre a Câmara 
Municipal de Sintra e a União de Freguesias de Massamá 
e Monte Abraão a todos os Estabelecimentos de Ensino 
da Freguesia, ampliando o objetivo de concretizar a ma-
nutenção preventiva e corretiva das instalações e equi-
pamentos escolares, às Escolas Secundária Miguel Torga 
e Secundária Stuart de Carvalhais.

(artigo escrito ao abrigo do Novo Acordo Ortográfico)
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JOSÉ BARROSO DIAS (BE) 

FIM DE FÉRIAS… 
RECOMEÇOS.
T erminadas as férias da maioria dos trabalhadores e estudantes, a vida retoma 

o seu ritmo normal na nossa freguesia, e no país. As escolas voltam a abrir-se 
às crianças e jovens, mas passado mais um ano alguns dos problemas aí exis-

tentes continuam sem uma solução plena. Seja a falta de auxiliares de ação educativa, 
as condições precárias de algumas escolas, o elevado número de alunos por turma, 
ou ainda um quadro de professores envelhecido, cansado e desmoralizado, com um 
enorme e incompreensível trabalho burocrático bem como, e sobretudo, com o or-
gulho ferido e injustiçados pelos poderes, perturba a missão fundamental da Escola 
Pública, que tem de ser um espaço de democracia que garanta a igualdade no acesso 
e frequência a todas as pessoas, para que a integração profissional e social futuras 
possam ser garantidas. Em resumo, que ajude a formar cidadãos e cidadãs de corpo 
inteiro.
Mas não é só nas escolas que, regressados de férias, nos deparamos com problemas 
antigos e por solucionar. Na nossa freguesia, a recolha de resíduos sólidos é um deles. 
Se já não estamos nos tempos caóticos da passagem do antigo operador para o SMAS, 
esta recolha, a recolha dos monos e de outros lixos à volta dos contentores (embora 
tenha melhorado com o contributo da Junta), vários contentores avariados e sujos, 
a deficiente limpeza e varrição das ruas, continua a ser preocupante e um problema 
grave na nossa freguesia. Porque pensamos que neste aspeto também tem havido al-
gum contributo negativo de alguns fregueses e freguesas, pensamos que se imporia, 
como o Bloco de Esquerda vem pedindo desde 2017, uma campanha de sensibilização 
ambiental dirigido à população da nossa freguesia.
Mas no nosso regresso, não nos deparámos só com problemas antigos, outros são bem 
mais recentes, como por exemplo a Proposta para o novo Regulamento de Trânsito e 
Estacionamento do Concelho de Sintra que, entre outras coisas, possibilita a conces-
são à EMES de largas zonas das nossas freguesias, abrindo assim a porta à possibili-
dade de colocação de parquímetros nalgumas zonas. Esta possibilidade foi repudia-
da desde o início pelo Bloco de Esquerda, tanto na Assembleia Municipal em Sintra, 
como na Assembleia de Freguesia, acompanhando os movimentos de cidadãos e cida-
dãs que na nossa freguesia também se lhe vêm opondo.
Apesar de tudo isto, que seja um bom regresso de férias para todos. ∟

LUÍS FERNANDES (CDS-PP)

A APOSTA NUM MODELO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
U rge no Concelho de Sintra e, por consequência, na União de Freguesias de Massamá – Monte Abraão a implementação de uma aliança entre 

o crescimento económico, a justiça social, a qualificação dos jovens e o respeito pelo ambiente.
O CDS-PP considera que os novos desígnios para a freguesia passam por uma gestão autárquica moderna que impele à participação dos 

seus munícipes, por isso consideramos prioritário dar enfoque à utilização de novas ferramentas e novos instrumentos que mobilizem os cidadãos 
em torno do seu desenvolvimento sustentado. Este deve ser aliás o principal conceito estratégico para o concelho de Sintra e para a União de Fre-
guesias de Massamá – Monte Abraão.
Nesta conformidade, perante problemas conhecidos e causas identificadas, consideramos prioritário investir na relação Autarquia-Munícipe, pers-
petivada no relacionamento com cidadãos e empresas, mediante a elaboração de procedimentos simplificados de relacionamento entre a Freguesia 
e as Pessoas, Famílias e Empresas. ∟

Voz aoS eleitoS

BANCADA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA (CDU)

AVANÇAR É PRECISO
U m novo ano escolar se iniciou para milhares de crianças e jovens, sem que, 

e pela primeira vez, as famílias dos alunos dos 12 anos de escolaridade obri-
gatória, tivessem que se preocupar com a aquisição dos manuais escolares.

Tratou-se de uma importante conquista para implementar o princípio constitucio-
nal da educação para todos.
Esta medida, com a marca da CDU, já podia estar em vigor há muito tempo mas foi 
preciso remover grandes resistências para que finalmente se concretizasse.
Juntamente com o passe intermodal, e a redução do seu preço, representou um im-
portante aumento do rendimento disponível das famílias.
Valeu a pena a luta desenvolvida pela CDU ao longo de anos.
Outras soluções para melhorar a qualidade de vida das populações deverão ser to-
madas no futuro, em particular a criação de uma rede de creches pública gratuita 
para todas as crianças até aos 3 anos e a universalidade do direito ao abono de fa-
mília.
Os compromissos da CDU com os trabalhadores e o Povo vão no sentido de lutar pela 
valorização do trabalho e investir nos serviços e funções sociais do Estado na saúde, 
na educação, na segurança social, na habitação.
A nível autárquico a nossa acção política orienta-se pela criação de trabalho com 
direitos para todos os trabalhadores das autarquias, pelo serviço público de qualida-
de nos transportes, nos equipamentos sociais, nos equipamentos desportivos e nos 
espaços verdes.
Contamos com o vosso apoio, pois muito há para fazer e melhorar.
Podem contar com o trabalho, a honestidade e a competência dos eleitos da CDU.   ∟
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Voz aoS eleitoS

RUI COELHO (PSD)

ESTACIONAMENTO 
PAGO! ASSIM NÃO....
A mais recente polémica na Freguesia resume-se ao futuro estacionamento 

pago, e digo futuro porque é uma convicção que temos, achamos que o Ca-
nário PS irá por os seus intentos em prática. A discussão aqueceu na última 

assembleia e não era para mesmo, terá sido talvez a maior presença a que já assisti de 
fregueses questionando o executivo PS que, se contorceu em dúvidas e se escondeu 
atrás da suspensão e da futura consulta pública. Ora percebemos que temos eleições 
a porta e este tema quente belisca o executivo PS que, inteligentemente empurra-
ram para depois das eleições, um assunto incomodativo que irou o PS e não deixou 
passar a moção trazida pela bancada dos Independentes só porque havia chegado 
aquele executivo fora de tempo “oficial” a sua apresentação, como gozam da maio-
ria submeteram a votação e claro chumbaram Anti- Democraticamente a moção dos 
mesmo. UMA VERGONHA. Temos a certeza que, o “problema” dos estacionamento 
sim tem que ser resolvido na freguesia mas assim não, sem um estudo do impacto 
na freguesia  e no comercio,  a apresentação  da forma e a compensação; não contem 
connosco. Estamos sim dispostos a uma comissão de estudo com um representante 
de cada força política para, em conjunto se encontrar uma solução que melhor ou a 
que menos prejudique, agora assim “nú e crú” só porque precisam de receitas, criar 
uns “jobs” e umas empresas NÃO. Bem sabemos que a “oferta” do PS nos impostos di-
rectos trouxe o desespero em cobrar, ou criar outros impostos indirectos, mas assim 
não contem connosco. ∟

MARIA DE FÁTIMA CAMPOS
CARLOS MIGUEL SALDANHA
JOSÉ BARANDAS SALGADO

SEIS ANOS A ANDAR 
PARA TRÁS
P assaram seis anos desde que se criou a União de Freguesias e esta passou a 

ser liderada por um executivo PS onde a subserviência partidária se sobrepõe 
aos interesses e às necessidades da população.

Consequências diretas desta postura são o caos que hoje vivemos ao nível dos servi-
ços básicos como a recolha do lixo, estacionamento, mobilidade, transportes, saúde 
sendo que, seis anos passados, poucos conseguirão apontar melhorias ou factos po-
sitivos desta (des)governação tendo-se perdido muito do que de bom se havia feito e 
estando as freguesias muito pior ao nível da qualidade de vida. 
Urge fazer uma reflexão sobre este caminho que tantos escolheram e se é por esse 
caminho que querem seguir. Faltam dois anos para que possam optar, de forma cons-
ciente, sobre o que pretendem para a Freguesia e para o sítio onde vivemos. Certo que 
serão dois anos repletos de promessas e de algum investimento para tentar iludir o 
povo. Mas será que seis anos não chegaram para perceber que é preciso competência, 
projetos e dedicação à nossa terra. Chega de lixo, de insegurança, de falta de médicos 
de família, de falta de estacionamento, de mais transportes! ∟

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.




