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a 22 de março!
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EDITORIAL

A NOSSA COMUNIDADE 
É VIVA PORQUE TEM PARTICIPAÇÃO!

Quando pensamos em participar achamos que vamos enfren-
tar um processo longo e burocrático, e que tudo já está decidi-
do. Nada mais errado!
Muitas das vezes, apenas 
abdicamos de participar. 
Fazê-lo é abdicarmos de 
exercer a nossa cidadania.
É verdade que a nossa 
democracia permite que 
cada um de nós faça a sua 
escolha: participar ou não 
participar. Mas é partici-
pando que nos envolve-
mos e criamos.
Foi por isso que decidimos 
criar e implementar o Or-
çamento Participativo em 
2014. É por acreditarmos 
que as comunidades se devem tornar espaços ativos, onde a 
cidadania é aprofundada através das ferramentas que promo-
vam a participação e a proximidade com quem decide. Veja-
mos o caso dos nossos diretos nas redes sociais, que são um 
bom exemplo de que para participar não precisamos de trilhar 
um caminho longo. Estamos à distância de um clique.
E agora, quisemos alargar aos nossos jovens e desafiá-los a par-
ticipar na sua comunidade. Com o Orçamento Participativo Jo-
vem pretendemos estimular os jovens a olhar para o seu redor 
e desenvolver propostas e ideias para melhorar a sua freguesia.
E como o fizemos? De uma maneira simples: envolvendo-os. 
Dando voz. Querendo que os jovens mudem a freguesia que é 
deles, sem saírem da sua escola, da sua casa e do seu espaço. 
Tornámos a participação uma diversão onde os convidamos a 
jogar! 
Esta nova forma de promover a participação adapta-se à forma 
como vivemos. Vivemos em constante processamento de in-
formação. Vivemos ao som do toque do telemóvel e dos cliques 
do computador. Vivemos em busca da mensagem mais curta 
que nos dê a informação de que precisamos. Vivemos numa co-
munidade onde participar tem de ser um modo de vida. 
Implementar processos participativos usando as novas tecnolo-
gias e eliminando as burocracias é importante para conseguir-
mos envolver mais pessoas na participação da comunidade.
Chama-se a gamificação dos processos democráticos!
É aqui que estamos com os nossos jovens! É aqui que iremos 
evoluir para que participar seja, ainda mais, sinónimo de uma 
comunidade com vida!

O Presidente, 
Pedro Oliveira Brás
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A ACONTECER

MUDANÇA DA HORA
INÍCIO DA HORA DE VERÃO
Na madrugada de sábado, dia 29, para 
domingo, dia 30, entra em vigor o horá-
rio de verão. Assim, pela 1h do dia 30, de-
verá adiantar o relógio uma hora.
Este será o dia mais curto do ano. O início 
da hora de verão acontece todos os anos, 
no último domingo do mês de março. (Nos 
Açores a alteração deverá ser feita às 0h.)

Encerramento dos Parques 
Urbanos – Horário de Verão
Com o fim da hora de inverno entra em vi-
gor o horário de verão, relativo ao encerra-
mento dos Parques Urbanos da Freguesia.
A partir desta data os parques estarão 
abertos de segunda-feira a domingo en-
tre as 9h30 e as 20h. 
Aproveite e usufrua dos parques da Fre-
guesia! ∟

AUTARQUIA DE MASSAMÁ E MONTE ABRAÃO 
LANÇA ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM

A 1.ª fase do OP Jovem consistiu na criação de um grupo 
de trabalho com 30 alunos, representativos das 5 escolas 
da Freguesia (2.º ciclo, 3.º ciclo e secundário) 
em que ao longo de 3 sessões (decorridas no 
final de 2019) foram realizadas ações de 
cocriação, de onde saíram várias ideias e 
planos para o OP Jovem. Exemplo disso 
foram as próprias Normas de Participa-
ção que foram trabalhadas pelos jovens 
(e posteriormente aprovadas em Assem-
bleia de Freguesia), tendo sido apresenta-
das numa 4.ª sessão, decorrida em janeiro. 

A estratégia pensada para o 
OP Jovem tem como objeti-
vo os jovens serem peça im-
portante ao longo de todo o 
processo, fazendo deles par-
te integrante da construção 
desta ferramenta de partici-
pação. Nesse sentido, entre 
29 de janeiro e 5 de fevereiro 
as reuniões prosseguiram 
nas escolas entre os jovens, 
a Autarquia e as direções dos 
estabelecimentos de ensino, 
para dar continuidade à pre-
paração do OP Jovem, no-
meadamente com a partilha 
das suas experiências e o pla-
neamento dos “Spots da Fre-
guesia” (sessões de participa-
ção nas quais os jovens vão 
apresentando e debatendo 
propostas para a Freguesia).
Entre 10 e 28 de feverei-

ro foram realizados 7 “Spots da Freguesia” nas Escolas  
D. Pedro IV, Ruy Belo e Miguel Torga, com o envolvi-
mento de 286 jovens alunos, onde foram apresentadas 

33 propostas, na plataforma feita para o OP Jovem 
(www.mypolis.eu). Até dia 11 de março vão conti-

nuar a ser realizadas mais sessões, de forma a dar 
continuidade à fase atual do OP Jovem.
Ao longo do OP, o método da gamificação esta-
rá intrinsecamente presente, via atribuição de 

pontos, consoante a participação ativa em todo o 
processo, como modo de valorizar e motivar a par-

ticipação. 

Esta é mais uma aposta deste Executivo na importância 
da participação da comunidade na governação da Fre-
guesia, complementando o OP já existente desde 2014 
(que apenas permitia a participação a partir dos 18 anos) 
e dos Mini-Presidentes (igualmente com início em 2014 
e com a participação de crianças até ao 5.º ano de escola-
ridade), dando a possibilidade do poder de decisão a uma 
faixa etária cuja participação esteve até agora limitada. ∟
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A ACONTECER

FESTIVAL “AQUI AO LADO” REGRESSA EM 2020
OPEN CALL – INSCREVE-TE

FEIRA DO PORTA-BAGAGEM 
ESTÁ DE REGRESSO!
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A 1.ª edição de 2020 da Feira do Porta-Baga-
gem está a chegar! Marque já na sua agenda o 
dia 22 de março, naquele que será o início da 
6.ª edição consecutiva deste evento, promo-
vido pela União das Freguesias de Massamá e 
Monte Abraão.
O sucesso desta feira tem sido crescente com 
uma elevada adesão de vendedores provenien-
tes de diversos concelhos da área metropolita-
na de Lisboa, que aproveitam a oportunidade 
para escoar os artigos que têm a mais nas suas 
casas, na garagem ou na arrecadação.
A Feira do Porta-Bagagem fomenta a troca ou 
a aquisição de artigos reciclados, em segun-
da-mão e artesanato, a um preço acessível, 
promovendo um ponto de encon-
tro entre público e vende-
dores, de todas as idades, 
num agradável ambien-
te de convívio.

As inscrições termi-
nam a dia 18 de mar-
ço (às 23h59m) ou até 
atingir o limite máximo 
de 150 inscrições.

Saiba mais informações sobre o evento, como 
se inscrever e normas de participação, no site. ∟

OS PASSEIOS 
CULTURAIS 
PARA SENIORES 
CONTINUAM 
EM 2020
A iniciativa “Passeios Culturais Sénior”, criada em 2019, tor-
nou-se rapidamente um sucesso com uma procura cada vez 
maior, sendo já um hábito para alguns seniores da Freguesia.
Em 2019 realizaram-se 9 viagens (Peniche, Alenquer, Azei-
tão, Constância, Lisboa (teatro), Alcanena e Rio Maior), ten-
do havido a necessidade de repetir as últimas duas, devido à 
grande rapidez com que as vagas se esgotaram. Em 2020, já 
se realizaram viagens a Tomar e Alcobaça e muitas mais irão 
realizar-se.
Estes passeios pretendem proporcionar momentos de con-
vívio, lazer e de aprendizagem, assim como promover expe-
riências culturais, históricas, sociais e gastronómicas, sendo 
dirigidos a pessoas com idade mínima de 65 anos e recensea-
dos na Freguesia (poderão existir exceções, mediante dispo-
nibilidade). 
O valor e o programa de cada “Passeio Cultural” irão variar 
consoante a viagem e serão previamente divulgados. As ins-
crições são feitas nas instalações da Junta de Freguesia.
Este projeto é mais uma aposta da Autarquia na promoção de 
um envelhecimento ativo e saudável, melhorando a qualida-
de de vida e o bem-estar da população sénior, residente na 
freguesia de Massamá e Monte Abraão. Junte-se a nós! Va-
mos passear? ∟

O Festival “Aqui ao Lado” regressa em 2020, nos dias 2, 3, 4 e 5 de julho, na-
quela que é a sua 3.ª edição.
Até 15 de março está a decorrer a Open Call, para todos os interessados a par-
ticipar no Festival.
O festival é organizado pela Narrativa Aleatória - Associação Cultural e volta 
a contar com o apoio da União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão e 
da Câmara Municipal de Sintra.
Pelo terceiro ano consecutivo este Festival pretende reunir artistas de dife-
rentes áreas e consiste na produção de atividades culturais e educacionais, 
tendo como principal objetivo contribuir para a integração da população, ofe-
recendo conteúdos artísticos e culturais, produzidos e desenvolvidos no seio 
da comunidade local e dos arredores.
O programa irá contemplar concertos musicais, teatro, dança, cinema, 
workshops, exposições, street food e muito mais.

Inscreve-te e mostra a tua arte! ∟

Sabe mais informações e como te inscreveres: 

www.festivalaquiaolado.pt
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SORTEIO DE NATAL
AUTARQUIA DE MASSAMÁ 
E MONTE ABRAÃO ENTREGA 
PRÉMIOS AOS VENCEDORES

No passado dia 9 de janeiro, a Autarquia de Massamá e Monte Abraão en-
tregou os prémios aos vencedores do Sorteio de Natal, que decorreu entre 
15 de novembro a 31 de dezembro de 2019.
Os prémios foram atribuídos a:
-  Ermelinda Tovim – 1.º prémio – Vale de Compras no valor de 100€ (apli-

cável na rede Freguês) + Uma noite no Évora Hotel (prémio oferecido 
pela Agência de Viagens QueluzTur – loja da Rede Freguês);

-  Eduardo Xavier - 2.º Prémio – Vale de Compras no valor de 60€ (apli-
cável na rede Freguês) + Uma Massagem Tailandesa (prémio oferecido 
pelo Centro de Massagem Tailandesa Blue Lotus – loja da Rede Freguês);

-  Alda Carvalho - 3.º Prémio – Vale de Compras no valor de 40€ (aplicável 
na rede Freguês).

Agradecemos a participação de todos e damos os Parabéns aos três ven-
cedores. ∟

JANEIRAS 2020
A TRADIÇÃO MANTÉM-SE NA FREGUESIA 
DE MASSAMÁ E MONTE ABRAÃO
Nos dias 4 e 6 de janeiro, a tradição de Cantar as Janeiras manteve-se, com diversos grupos da Fre-
guesia a proporcionar agradáveis momentos musicais, aquecendo todos aqueles que assistiram.
Esta tradição secular decorreu nas instalações da Junta de Freguesia em Massamá e em Monte 
Abraão, através da participação do Grupo Infanto-Juvenil “Os Sementinhas”, dos Grupos Corais 
das Associações de Reformados da Freguesia (ARPIM e ARPIMA), do Grupo de Cantares da Uni-
versidade Sénior e do Grupo Coral Encontro.
Após os momentos musicais houve confraternização, acompanhada de um lanche-convívio onde a 
doçaria da época não poderia faltar. ∟

AVISO
MÊS DA JUVENTUDE 2020 
CANCELADO
A União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão informa que o Mês da Juventude 
2020 e todas as suas atividades serão canceladas. Esta decisão preventiva segue as orien-
tações da Direção-Geral da Saúde (DGS), em virtude de ser um mês dedicado à juventu-
de cujas iniciativas envolveriam muitos jovens, toda a comunidade escolar da Freguesia e 
respetivas famílias, juntando grandes aglomerados de pessoas. 
Agradecemos a compreensão de todos e lamentamos o incómodo causado. ∟

INFORMAÇÕES 
SOBRE 
O CORONA 
VÍRUS - COVID-19
Em virtude das diversas informações relacionadas com o COVID-19, a 
União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão sugere a consulta do 
website https://www.dgs.pt/corona-virus.aspx onde poderá esclarecer 
eventuais dúvidas e ler recomendações relativas ao vírus.  ∟

Pi
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AUTARQUIA DE MASSAMÁ 
E MONTE ABRAÃO 
INSTALA PILARETES 
LED JUNTO ÀS ESCOLAS
No final de 2019, a União das Freguesias de Massamá e 
Monte Abraão deu início à instalação de Pilaretes LED 
nas passadeiras, junto às escolas da Freguesia, com o ob-
jetivo de aumentar a segurança no atravessamento das 
passadeiras e a respetiva prevenção de acidentes.  Estes 
pilaretes são elaborados com materiais reciclados e são 
compostos por LEDs inteligentes que acendem automa-
ticamente, assim que, detetam a diminuição da lumino-
sidade ao final do dia, ficando a piscar até ao aumento da 
claridade. Os LEDs são alimentados através de pequenos 
painéis solares, não existindo qualquer consumo elétrico.
Esta medida, para além de incrementar a segurança dos 
peões, com o aumento da sua visibilidade nas passadeiras 
é, também, uma aposta na preocupação com o Ambiente. ∟

UNIVERSIDADE SÉNIOR 
DE MASSAMÁ E MONTE ABRAÃO 
CELEBRA 12 ANOS DE VIDA
A Universidade Sénior de Massamá e Monte Abraão ce-
lebrou o seu 12.º aniversário que decorreu no passado dia 
29 de fevereiro, no Salão Paroquial da N.ª Sra. da Fé, em 
Monte Abraão.
Foi um dia de festa recheado de música, convívio e boa-
-disposição onde foi possível ouvir as atuações dos Gru-
pos musicais da Universidade Sénior.
A festa serviu também para a apresentação do CD com as 
músicas de alguns daqueles grupos musicais. As celebra-
ções terminaram com os Parabéns à Universidade, com a 
abertura do bolo de aniversário e o Porto de Honra.

UF DE MASSAMÁ E MONTE ABRAÃO 
INAUGUROU PARQUE INFANTIL 
EM MONTE ABRAÃO
No passado dia 15 de fevereiro, a Autarquia de Massamá e Monte Abraão inaugurou um novo Parque Infantil, na 
Rua Palmira Bastos, em Monte Abraão. Este parque é fruto de um dos projetos vencedores do V Orçamento Partici-
pativo da Freguesia, que decorreu em 2018.
Neste evento esteve presente Pedro Brás, Presidente da UF de Massamá e Monte Abraão, assim como membros 
do Executivo e da Assembleia, Rui Pereira (Vice-Presidente da Câmara Municipal de Sintra), representantes de 
instituições, alguns cidadãos acompanhados pelas suas crianças e Rui Sousa, um dos Embaixadores do Orça-
mento Participativo.
O descerramento da placa foi feito por Pedro Brás e pela proponente do projeto, Ana Sousa.
Fora dos formalismos, já se podia ver as crianças a brincar, usufruindo deste novo espaço de lazer e bem-estar. 
Obrigado a todos os presentes. ∟

2.º semestre já se encontra 
a decorrer
As inscrições para o 2.º semestre do ano letivo 2019-
2020 decorreram entre 10 a 21 de fevereiro, cujas 
aulas começaram no dia 2 de março, estando o final 
do semestre marcado para o dia 29 de maio. ∟
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Sabia que em Portugal são atiradas cerca de 7  000 beatas, por minuto, para o chão? 
E para além das beatas, também podemos encontrar milhares de dejetos caninos dei-
xados ilicitamente pelos donos dos animais de estimação? A Autarquia de Massamá e 
Monte Abraão continua empenhada a minimizar estas situações através de várias me-
didas de sensibilização, com destaque para a Campanha “Sinta o Chão”. Esta campanha 
nasceu em 2017, no âmbito das comemorações do Dia da Criança, inseridas no projeto 
"Mini-Presidentes", onde foi pedido aos alunos das Escolas Básicas da Freguesia dese-
nhos que refletissem sobre o problema do lixo e a vantagem da reciclagem.
Em 2019, o Executivo de Massamá e Monte Abraão procedeu à instalação de mais 20 
dispensadores de dejetos caninos, distribuindo-os por diversos locais da Freguesia, 
complementando aos já existentes e, também, aos sacos oferecidos aquando do registo 
do canídeo, nos serviços da Junta de Freguesia.
Para além da instalação dos dispensadores, foram também disponibilizadas cerca de 
50 beateiras, junto de estabelecimentos comerciais, para que se reduza a quantidade de 
beatas atiradas para o chão.
Quer “Sentir o Chão” e contribuir para diminuir os números de dejetos e beatas? Con-
tamos consigo para uma Freguesia mais limpa e que se preocupa com a saúde pública!
Sinta o Chão! ∟

CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO 2019
SINTA O CHÃO! - INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES DE DEJETOS 
CANINOS E DE BEATEIRAS PELA FREGUESIA

No passado dia 20 de janeiro, a Câmara Mu-
nicipal de Sintra apresentou o Ano Municipal 
da Juventude, na Escola Secundária Ferreira 
Dias, em Agualva-Cacém. A Autarquia de Sin-
tra pretende desenvolver uma política local di-
rigida aos jovens a partir do conhecimento da 
realidade e da condição dos jovens do concelho.
Durante 2020, o Município de Sintra vai pro-
mover um conjunto de iniciativas que vão 
envolver associações juvenis, associações de 
estudantes e grupos informais de jovens, atra-
vés de participações culturais e artísticas.
Sintra é o segundo município do país com 
maior população jovem, com mais de 63 mil 
munícipes com menos de 15 anos e 66 mil en-
tre os 15 e os 29 anos.
As atividades irão decorrer em vários locais 
do Concelho em diversas vertentes como fes-
tivais de música, dança, concurso de dança, 
desporto e gaming, entre tantas outras, tudo 
isto com o objetivo de mostrar que Sintra tem 
ofertas diversificadas para os jovens. 

Veja mais informações e a programação 
em http://juventude.sintra.pt ∟

SINTRA CELEBRA 2020 COMO O ANO 
MUNICIPAL DA JUVENTUDE
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DISCURSO DIRETO

[Acontece] O “Mês da Juventude”, promovido pela UF de 
Massamá e Monte Abraão, decorre desde 2015. A Ana tem 
acompanhado e participado em várias edições, tendo até 
sido madrinha do evento, em 2019. Na sua opinião, qual é a 
importância deste tipo de iniciativas (e de outras como os 
Campos de Férias, OP Jovem…) para os jovens?
[Ana Cardoso] Acho que é cada vez mais importante cativar 
os jovens, no entanto, na minha opinião enquanto “ex-jovem”, 
quando era mais nova sentia que os programas curriculares, de-
vido à sua própria estrutura, não permitiam por vezes incorpo-
rar o tempo necessário para ser criarem currículos inovadores 
e diferentes que apelassem aos jovens. Foram sempre de certa 
forma, focados em disciplinas tradicionais e rotinas associadas 
a escola. Penso que este tipo de iniciativas faz com que os jovens 
olhem de outra forma para a Escola e, eu vejo por mim, porque 
os jovens ficam cativados na Dança, do facto de irem dançar e 
até vão com outra motivação para a Escola, para irem ter com 
os amigos ou estar com a família. Começam a olhar para a Es-
cola não só como ir às aulas, passam a ter um objetivo, como 
por exemplo treinar para o “Show Time Jovem“ (ndr: uma das 
iniciativas do ”Mês da Juventude”), sentem que têm algo “para 
fazer” e não só a rotina escola-casa, casa-escola, até porque hoje 
em dia os pais tendem a não deixar os filhos andar na rua, por 
causa da segurança e os filhos sentem-se um bocado “presos”. 
Eu sentia isso, por exemplo, ia para o trabalho com a minha 
mãe e sentia-me presa. Assim, acho que este tipo de iniciativas 
faz com que os jovens se tornem mais independentes, tenham 
outra disposição para as coisas e tenham mais atividades e isso 
cativa muito os jovens.

ANA CARDOSO

As pessoas têm de ser 
genuínas e defenderem 
aquilo em que acreditam. 
As redes sociais são 
uma plataforma onde 
nos podemos expressar 
livremente e onde temos 
acesso direto a grandes 
audiências.

Nome: Ana Cardoso
Nascimento: 10/03/1996
Local de residência: Massamá
· Bailarina profissional e Coreógrafa
· Participação no “Mês da Juventude” desde 2017, foi Madrinha do evento em 2019
·  Participação em 3 edições (atualmente na 4.ª) no Programa “Danças com as Estre-

las” da TVI – Vencedora da edição de 2019 (ficando em 2.º e 3.º nas outras edições)
· Tem uma escola de dança, em Massamá, chamada “Soul Dance – Ana Cardoso”          
       https://www.facebook.com/souldance.anacardoso
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DISCURSO DIRETO

É preciso também 
que a pessoa tenha uma 
meta definida e pergunte 
a si própria: qual 
é o principal objetivo 
para entrar neste tipo 
de programa? No meu 
caso, é a divulgação do 
meu trabalho, é mostrar 
o que faço e o que sou 
capaz de fazer enquanto 
coreógrafa e dançarina. 

[A] Acha que os jovens se sentem interessados e aten-
tos ao trabalho feito pelas autarquias locais?
[AC] Embora ache que a Junta de Freguesia comuni-
que bem - aliás, até o próprio Presidente é uma pessoa 
muito ativa nas redes sociais, participa em grupos, faz 
as Sessões em Direto - acho que, regra geral, os jovens 
não estão interessados. Apesar de a Junta de Freguesia 
fazer várias iniciativas e ser ativa, penso que os jovens 
até reconhecem essas iniciativas, mas não as associam à 
autarquia local. Associam a uma iniciativa meramente 
como um evento e não a uma política/ação feita pela Jun-
ta, a pensar nos jovens.
[A] Sendo a Ana também uma jovem, o que acha que 
é necessário para os jovens se envolverem mais na 
participação e opinião acerca do local onde vivem 
ou estudam?
[AC] Apesar de achar que a Junta tem um papel ativo, 
talvez seja necessário fazer mais iniciativas destinadas 
aos jovens e com mais frequência, visto por exemplo o 
“Mês da Juventude” ser, provavelmente, a iniciativa mais 
reconhecida e que só decorre uma vez por ano. Por outro 
lado, volto a referir a questão da associação que os jovens 
fazem das iniciativas feitas: será que é uma iniciativa da 
escola? Da Junta? De uma empresa? Por último, penso 
que os jovens também têm que ter um papel ativo e pro-
curar e questionar. Têm que ser proativos e se, por exem-
plo, estiverem interessados num projeto ou em criarem 
algo, têm que perguntar, propor, pesquisar e, se calhar, 
muitos não o fazem.
[A] Em Massamá e Monte Abraão existem ciclovias, 
Parques Urbanos, Circuitos de Manutenção, Escolas 
de Música, Clubes e iniciativas como a sua própria 
Escola de Dança. O que acha que falta e/ou o que gos-
taria de ver nesta Freguesia?
[AC] Pelo feedback que vou tendo, pelo que as pessoas me 
vão dizendo e partilhando, o grande problema está na 
falta de condições estruturais e financeiras que os clubes 
e instituições têm. Por mais que haja vontade dos clubes 
e dos jovens em fazer desporto, tudo fica mais dificultado 
quando vemos que não há infraestruturas suficientes e/ou 
de qualidade. Seria ótimo que o Poder Local conseguisse 
construir, por exemplo, um grande pavilhão, com qualida-
de e com todas as condições necessárias. Isso seria excelen-
te para incentivar ainda mais os jovens a fazer desporto.
[A] Na sua opinião e, sendo um dos seus talentos a 
Dança, que importância têm eventos, como o “Show 
Time Jovem” ou a “Festa Solidária das Instituições”, 
para os jovens e menos jovens que estejam interes-
sados a aprender a dançar?
[AC] Para mim o mais importante, sem dúvida nenhuma, 
é a divulgação. As pessoas muitas vezes não sabem o que 
é a Dança, ou que vertentes tem e, nesse tipo de eventos, 
as pessoas têm oportunidade de entrar sem custo finan-
ceiro nenhum e observam vários espetáculos de dife-
rentes vertentes da Dança. Outro lado importante para 
mim, relativamente à Dança, é que é necessário ter um 
objetivo: seja para exibição, seja para competição. Isto é, 
imaginemos que é preciso ter uma coreografia para um 
desses eventos, isso faz com que exista um propósito! 
A professora pode dizer, vamos ter que treinar a coreo-
grafia “x” ou “y” para um evento ou concurso e este fator 
muda tudo: as pessoas não faltam às aulas, motivam-se, 
convivem, sabem estar como equipa, ganham objetivos, 
ganham responsabilidades: é muita coisa envolvida e, é 
por isso que acho que este tipo de eventos são importan-
tes e até acho que deviam decorrer mais vezes.
[A] Teve reconhecimento público com a participação 
em várias edições do programa televisivo “Dança 
com as Estrelas” (em que até já foi vencedora). Na sua 
opinião qual é a importância que este tipo de progra-
mas pode ter numa futura profissão/carreira?
[AC] A participação neste tipo de programas vale muito a 
pena, mas a pessoa tem que ter os pés sempre bem assen-

tes na terra, ou seja, este é um meio muito competitivo e 
que facilmente podemos ser iludidos, só porque somos 
um jovem “inocente e ingénuo” que entrou ali no pro-
grama. É preciso também que a pessoa tenha uma meta 
definida e pergunte a si própria: qual é o principal objeti-
vo para entrar neste tipo de programa? No meu caso, é a 
divulgação do meu trabalho, é mostrar o que faço e o que 
sou capaz de fazer enquanto coreógrafa e dançarina. No 
entanto, apesar desta exposição/divulgação, não deixo 
de ter formação, e o que vejo muitas vezes é que as pes-
soas pensam “ok, já apareci na televisão, já mostrei o que 
valho, agora abro uma escola, sou professora e venham 
todos cá aprender”, mas depois a formação, esquecem-se 
dela. A pessoa tem que continuar a investir em si! Eu, por 
exemplo, continuo a ter formação, continuo a competir 
– faço competição de Danças de Salão – e, o que eu sin-
to é que, com a televisão, consigo chegar a mais público, 
que caso não tivesse essa exposição, provavelmente, nin-
guém sabia quem eu era. Assim, eu consigo através da te-
levisão mostrar quem eu sou e como é o meu trabalho, 
mas… com trabalho! Não é só aparecer e “já está”.
[A]  Se por um lado, estamos numa fase em que os jo-
vens têm cada vez mais oportunidades de exposição 
e experimentação, fruto das redes sociais e da ofer-
ta cada vez mais diversificada de opções, por outro, 
existe também o lado da pressão, da imagem, da 
concorrência e da luta pela “perfeição”. Perante esta 

realidade, que conselhos gostaria de dar aos jovens 
que querem seguir o seu sonho?
[AC] Eu venho do meio da competição e sou muito com-
petitiva, mas sou competitiva comigo própria, ou seja, 
não olho para a pessoa ao lado para ser melhor que ela, 
eu olho para mim e vejo o que posso fazer melhor, até 
onde é que posso ir, o que mais posso aprender e evoluir, 
e o que sinto hoje, é que as pessoas querem ser cópias 
umas das outras: “ela é bonita e usa batom vermelho, eu tenho 
que usar batom vermelho, tenho que ser igual à “influencer”, têm 
que seguir as modas e eu acho isso mau. As pessoas têm 
que ser elas próprias, se não, somos todos “bonecos”, va-
mos todos para uma fábrica e saímos iguais! E eu sinto 
isso na Dança, as pessoas dançam cada vez mais da mes-
ma forma, é quase tudo igual. É claro que há regras que 
é necessário seguir, mas dentro da Dança pode e deve-se 
inovar, criar e incluir coisas que nos fazem sentir bem e 
que são nossas e isso é que vai fazer a diferença! Falando 
na Dança, se estou a fazer algo que gosto e pelo qual tra-
balho e luto, não faz sentido não ser eu!
Isto à conclusão de que, e como já referi anteriormente, 
as pessoas parecem que têm de seguir uma linha que lhes 
foi traçada, mas não! As pessoas têm de ser genuínas e 
defenderem aquilo em que acreditam. As redes sociais 
são uma plataforma onde nos podemos expressar livre-
mente e onde temos acesso direto a grandes audiências. 
No entanto o estereótipo da imagem corporal e da cha-
mada “perfeição” que se tem vindo a criar nos media e nas 
redes sociais pode servir como catalisador para insegu-
ranças ainda maiores.
O meu conselho é o seguinte: usem as redes sociais para 
divulgarem os vossos talentos e como plataforma de al-
cançarem audiências e os vossos sonhos. O desafio será 
sempre esse, sigam o vosso caminho, acreditem nele e 
marquem a diferença. Com trabalho e dedicação, mais 
cedo ou mais tarde o sucesso chegará. ∟
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É NOTÍCIA

SINTRA COMEMORA 25 ANOS 
DE PAISAGEM CULTURAL/PATRIMÓNIO MUNDIAL DA HUMANIDADE

Foi a 6 de dezembro de 1995 que a UNESCO classificou a 
Vila de Sintra como Património Mundial, na categoria 
“Paisagem Cultural”, durante a sua 19.ª Sessão do Comité 
do Património Mundial da UNESCO, realizada em Berlim.
No ano em que festeja os 25 anos, a Autarquia de Sintra 
(juntamente com os Parques de Sintra Monte da Lua e a 
Fundação Cultursintra) promove mais de 200 iniciativas 

ao longo do ano, como música, teatro, dança, exposições, 
cinema, recriações históricas, festas e feiras, conferên-
cias, cinema, entre outras.
O programa prevê a participação de cerca de 3 milhões 
de pessoas e tem por objetivo apresentar a diversidade 
das manifestações culturais do Concelho e reafirmar a 
riqueza do património de Sintra.

Sintra foi o primeiro local inscrito pela UNESCO como 
Paisagem Cultural.

Saiba mais informações e a programação através:
Site: http://paisagemcultural.sintra.pt/index.php 
Facebook: Sintra 25 anos de Património Mundial ∟

APDJ PROMOVE
WORKSHOPS GRATUITOS 
DE 19/02 A 15/07
A Associação para a Promoção do Desenvolvimento Juvenil (APDJ) 
vai dar início a um ciclo de workshops gratuitos, direcionados para 
pessoas em situações de desemprego. Esta iniciativa, denominada 
de DESMARCA-TE, é feita em parceria com a Fábrica do Empreen-
dedor e com o apoio do Programa de Apoio Financeiro a Instituições 
sem Fins Lucrativos (PAFI) da Câmara Municipal de Sintra e decor-
rerá entre 19/02 e 15/07.
O objetivo destes workshops é potencializar as competências dos 
participantes no sentido de lhes facilitar o processo de (re)integra-
ção no mercado de trabalho.
As sessões vão decorrer entre as 9h30 e as 12h30 nas instalações 
da “Casa Animada”, no Parque da Quinta das Flores, em Massa-
má. Os temas e a respetiva calendarização serão os seguintes:
19 de fevereiro | Procura Ativa de Emprego
18 de março | Recibos Verdes
15 de abril | Imagem para a Empregabilidade
20 de maio | Desafios para a reintegração no mercado de trabalho
17 de junho | Atendimento ao Público
15 de julho | Gestão de Conflitos
Inscrições e mais informações. Contacto: 21 436 97 10 / 96 461 37 
30 / agualva.cacem@fabricadoempreendedor.pt ∟

MUSEUS MUNICIPAIS 
DE SINTRA GRATUITOS
Desde o passado dia 1 de dezembro que os Museus Munici-
pais de Sintra têm entrada gratuita. A medida insere-se nas 
comemorações do 25.º aniversário da classificação de Sin-
tra, pela UNESCO, como Património Mundial na categoria 
de Paisagem Cultural. Segundo Basílio Horta, Presidente da 
Câmara Municipal de Sintra, esta iniciativa vai permitir “co-
locar os nossos museus à disposição de todos, aproximando 
toda a comunidade ao nosso património museológico, tão 
rico e importante para a nossa história”.
O Concelho de Sintra dispõe de seis museus municipais que 
poderá visitar gratuitamente, nomeadamente a Casa-Museu 
Leal da Câmara, o Museu Arqueológico de S. Miguel de Odri-
nhas, o Museu Anjos Teixeira, MU.SA – Museu das Artes de 
Sintra, o Museu Ferreira de Castro e o Museu de História Na-
tural de Sintra. 
Conheça os Museus Municipais de Sintra em: 
https://visitsintra.travel/pt/visitar/museus ∟

FACEBOOK
Chegámos aos 10 000 “likes” 
no Facebook! Obrigado!
Em janeiro, a página da União 
das Freguesias de Massamá e 
Monte Abraão chegou aos 10 
000 “likes”! Obrigado a si que 
nos segue e acompanha as no-
tícias, novidades, informações e 
agenda da Sua Freguesia! Con-
tinue connosco! 10 000 vezes 
Obrigado!

10 000 “likes” e nenhum deles 
é o seu? Faça ”like” e siga-nos! 
Na nossa página pode encontrar 
informações diversas sobre a sua 
Freguesia desde eventos, notí-
cias, editais, Sessões em direto 
com o Presidente, obras de inter-
venção, entre outras informações 
de Massamá e Monte Abraão. 

Fez “like” mas não vê as nos-
sas publicações? 
O Facebook introduziu altera-
ções ao fluxo de notícias que po-
dem interferir nas publicações 
que aparecem no seu “feed”. Para 
ter a certeza que vê as nossas 
publicações, clique no menu “A 
seguir” e selecione “ver primei-
ro” de modo a ficar a par da sua 
Freguesia! ∟
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INSTITUIÇÃO

CENTRO SHOTOKAI DE QUELUZ
O Centro Shotokai de Queluz iniciou a sua atividade desportiva a 
5 de janeiro de 1976, nos Bombeiros Voluntários de Queluz, 
com a secção de Karaté, tendo já Estatutos próprios, 
contando na altura com 383 alunos de várias gra-
duações e idades.
Foi nessas instalações que se realizou o 1º Es-
tágio de Karaté de Mestre Tetsuji Murakami, 
em Portugal, com a participação de 478 Ka-
ratecas e com a curiosidade de ter estado 
presente a 1.ª Classe de Karaté Infantil que 
existia em Portugal, a qual pertencia ao 
Shotokai.
Em 1978, o clube passou para a Av. D. Antó-
nio Correia de Sá, em Monte Abraão, num 
pequeno espaço cedido gratuitamente por 5 
meses, pela firma António Guerreiro Cons-
truções, Lda. Apesar do espaço limitado, foi 
aqui que o Clube se começou a desenvolver, 
com o arranque de outras atividades despor-
tivas, nomeadamente Ginástica de Manutenção, 
Dança Jazz, Ballet, Judo em diferentes categorias e 
Yoga, para além da atividade inicial - Karaté Infantil e 
Adultos.
Com a existência de um terreno ao lado da sede, que tinha sido doado 
à Câmara Municipal de Sintra pelo benemérito Visconde de Almeida 
Garrett e, após conversações entre todas as partes, foi construído um 

Centro Desportivo Municipal no qual o Clube se instalou definitivamente a 13 de 
abril de 1991.
Com as novas instalações, o Centro Shotokai de Queluz pôde alargar as suas ati-

vidades e modalidades como Aeróbica, Aikido, Badminton, Capoeira, Educa-
ção Física, Mini-Trampolim, Musculação, Natação, Hidroginástica e Step, 

Tiro com Arco, Kickboxing, Tai Chi Chuan, Ginástica Localizada e Futsal, 
que se juntaram às já existentes.

Com o objetivo de melhor servir a população, o Shotokai passou a 
dar aulas gratuitas aos alunos das escolas do 1º e 2º ciclo n.º 1, 2 e 
3 de Monte Abraão e às escolas do 1º e 2º ciclo de Massamá e 1 e 2 
de Agualva-Cacém, Pendão e Barota, para além de ter estabelecido 
um protocolo com a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Fé, Mon-
te Abraão, onde se desloca um dos nossos professores de ginástica 
para dar aulas gratuitas à 3ª Idade.

Em 1998 teve alteração dos Estatutos, tendo atualmente o Estatuto 
de Utilidade Pública.

Em 2018, a Rádio Renascença fez um 
destaque ao Shotokai pela modalidade 

de Wrestling que o clube disponibiliza 
e que ainda é algo pouco comum. Foi também 

neste ano que o clube recebe a certificação 
da Bandeira da Ética. Em 2019 o Centro Shotokai 
de Queluz organizou a conferência “Formação e Fair 
Play no Futsal e no Desporto", nas suas instalações.
Mais informações em: 
https://www.centroshotokai.pt ∟

ACOMPANHE
O FACEBOOK

Centro Shotokai Queluz
"centroshotokaiqueluz"

CDESMT

O Clube Desportivo da Escola Secundária Miguel Torga 
(CDESMT) foi fundado no dia 13 de junho de 2006, sendo 
filiado na Federação de Ginástica de Portugal (FGP) des-
de esse ano. O projeto nasceu com a finalidade de abrir a 
escola à família e à comunidade, sendo a ginástica a mo-
dalidade que melhor permitia atingir esse objetivo.
No início, o clube começou com duas classes, as “Surica-
tas” e as “Gralhas” (acrobática e aeróbica, respetivamen-
te). Ao longo do tempo foram criadas novas classes, indo 
ao encontro dos interesses da comunidade, procurando 
trazer toda a família a praticar ginástica. 
Atualmente o CDESMT tem 18 classes, para todas as ida-
des, numa faixa etária que vai desde crianças de 1 ano, 
a adultos com mais de 70 anos. As classes têm a parti-
cularidade de terem nomes de animais , em homenagem 
ao patrono da Escola, o escritor Miguel Torga, autor do 
livro “Os bichos”, tendo nomes como “Bâmbis”, “Tatus”, 
“Coatis”, “Guaxinins”, “Coyotes”, “Chitas”, “Linces”, “Suri-

catas”, “Okapis”, “Gralhas”, “Catatuas”, “Kangurus”, “Pan-
thers”, “Wolves”, “Fox”, “Eagles”, “Kites” e “Leopardos”.
Neste momento as modalidades disponibilizadas são di-
versas, tais como Ginástica Acrobática, Aeróbica, Tram-
polins e Tumbling, Ginástica Adaptada, Rope Skiping, 
Funky Jazz e Dança Contemporânea, com classes de di-
ferentes níveis de desenvolvimento.
Anualmente o CDESMT organiza e promove três even-
tos: “Sarau de Natal”, “Gala CDESMT” e “Sarau da Pri-
mavera”. Para além destes eventos, participa em muitos 
outros e saraus de outros clubes, para os quais é convi-
dado, assim como eventos promovidos pela FGP, como 
o “Gymnaestrada”, “EuroGym”, “SeniorGym”, “Portugal-
Gym” e “GymForLife”.
Em dezembro de 2019 o clube foi galardoado pela FGP 
com a medalha de bons serviços, e a classe “FOX” foi no-
meada classe do ano.
Atualmente o CDESMT tem 311 atletas, sendo, no ranking 

da FGP, o maior clube do Concelho de Sintra, o terceiro da 
região da Grande Lisboa e o sexto maior a nível nacional.
Mais informações em: cdesmt.info@gmail.com 
https://www.facebook.com/CDESMT/
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A NOSSA RUA

RUA ALEXANDRE O'NEILL
ALEXANDRE O'NEILL (1924-1986)
Alexandre Manuel Vahia de Castro O’Neill de Bulhões 
nasceu a 19 de dezembro de 1924, em Lisboa. Filho do 
bancário António Pereira de Eça O’Neill de Bulhões e 
de Maria da Glória Vahia de Castro O’Neill de Bulhões. 
Realizou os seus estudos de liceu tendo, posteriormente, 
frequentado a Escola Náutica (Curso de Pilotagem). 
Enquanto poeta assinava apenas Alexandre O’Neill, apeli-
do pertencente ao pai, herdado de um antepassado irlan-
dês, fugido para Lisboa na década de 40 no século XVIII.
Alexandre relembrava a sua infância como um menino 
triste e fechado, a espreitar a Rua da Alegria, do 4.º an-
dar. Das visitas que recebia, as que mais marcaram a sua 
infância foram as da sua avó Maria O’Neill, também esta 
escritora. Na adolescência começa por ler as obras da sua 
própria avó e os livros que existiam na vasta biblioteca 
do seu pai. 
A sua obra é constituída, para além dos livros de poesia, 
textos em prosa discos de poesia, traduções e antologias.  
Nela é possível verificar influências surrealistas, algo 
que influenciou O’Neill a fundar o Movimento Surrea-
lista de Lisboa, sendo por isso considerado, um dos mais 
importantes poetas, no que se refere ao movimento sur-
realista português. 
É em 1947 que surgem duas cartas de O’Neill que de-
monstram o seu interesse pelo surrealismo, dizendo 
numa delas (datada de outubro) possuir já os “Manifes-
tos de Breton” e a “Histoire du Surrealisme” de M. Na-
deau. Nesse mesmo ano, O’Neill, Mário Cesariny e Mário 
Domingues começam a fazer experiências a nível da lin-
guagem, na linha do surrealismo, sobretudo com os seus 
“Cadáveres Esquisitos” e “Diálogos Automáticos”, que 
conduziam ao desmembramento do sentido lógico dos 
textos e à pluralidade de sentidos. 
Sendo um autodidata O’Neill publica, em 1948, o seu pri-
meiro livro na corrente do surrealismo, “A Ampola Mi-
raculosa”, onde integrou os “Cadernos Surrealistas”.
Foi também no mesmo ano que fundou o “Grupo Surrea-
lista de Lisboa”, juntamente com Cesariny, José Augusto- 
França e Vespeira, António Pedro, Dacosta, Fernando de 
Azevedo e João Moniz Pereira, amigos de longas conver-
sas e convívio que partilhavam o interesse pelo Surrealis-
mo. No entanto, em 1949, com a saída de Cesariny devido 
a divergências, o grupo dividiu-se em dois, dando origem 
ao “Grupo Surrealista Dissidente” de onde, para além do 
próprio Cesariny, constavam personalidades como Pedro 
Oom, António Maria Lisboa e Henrique Risques Pereira.
Igualmente em 1949, O’Neill participa pela primeira e 
única vez numa exposição do “Grupo Surrealista de Lis-
boa” de onde se destaca o romance-colagem “A Ampola 
Miraculosa”, constituída por 15 imagens, sem que entre 
imagem e legenda se estabelecesse um nexo lógico, o que 
tornou altamente irónico o subtítulo da obra, “romance”. 
Depois de uma fase de ataques pessoais entre os dois 
grupos (1950-52), que atingiram sobretudo José-Augusto 
França, e após a morte de António Maria Lisboa, os gru-
pos surrealistas acabariam por se extinguir. No entanto, 
o Surrealismo continuou a manifestar-se na produção 
individual de alguns autores, incluindo O’Neill. Apesar 

de todo o percurso feito a nível literário, somente em 
1958, com a edição de “No Reino da Dinamarca”, Alexan-
dre O’Neill viu-se reconhecido como poeta.
Na sua extensa obra podemos encontrar temas como a 
solidão, o amor, o sonho, a passagem do tempo ou a mor-
te, que conduzem ao medo e/ou à revolta, da qual O’Neill, 
com a sua escrita, mostrava que o homem só se poderia 
libertar através do humor, contrabalançado por vezes, 
por um tom discretamente sentimental, revelador de um 
certo desespero perante o marasmo do país. Este humor 

Fonte: 2004-2019, Wikipédia, a enciclopédia livre, “Alexandre O'Neill”, obtido em fevereiro de 2020, de https://pt.wikipedia.org/wiki/Alexandre_O%27Neill  ·  Escritas.org - Projecto sem fins lucrativos nem publi-
cidade de divulgação da literatura em língua portuguesa, Luís Rodrigues, “Alexandre O'Neill – Biografia”, obtido em fevereiro de 2020, de https://www.escritas.org/pt/bio/alexandre-oneill  ·  Portal da Literatura – O 
portal da literatura em português (Fidelizarte, lda), “Escritores, Alexandre O’Neill, Biografia”, obtido em fevereiro de 2020, de https://www.portaldaliteratura.com/autores.php?autor=332  ·  2017, Marques, Joana 
Emídio in Jornal “O Observador” online, secção “Cultura/Artes Visuais”, artigo “70 anos depois ainda não sabemos o que é o Surrealismo”, obtido em fevereiro de 2020, de https://observador.pt/2017/12/09/70-a-
nos-depois-ainda-nao-sabemos-o-que-e-o-surrealismo/  ·  2013, Rosa, Blogspot, “estórias com livros”, “O Grupo Surrealista de Lisboa: da formação às dissidências”, obtido em fevereiro de 2020, de http://estorias-
comlivros.blogspot.com/2013/12/o-grupo-surrealista-de-lisboa-da.html  ·  2019, Lusa e Público, “ípsilon”, Arte Contemporânea, artigo “Lisboa celebra os 70 anos de Os Surrealistas”, obtido em fevereiro de 2020, 
de https://www.publico.pt/2019/06/24/culturaipsilon/noticia/lisboa-celebra-70-anos-surrealistas-1877484  ·  Grupo Almedina, Almedina.net, Obras de Alexandre O’Neill, “Uma Coisa em Forma de Assim”, Sinopse 
de Maria Antónia Oliveira, obtido em fevereiro de 2020, de https://www.almedina.net/uma-coisa-em-forma-de-assim-1563858416.html  ·  Assírio & Alvim, A Ampola Miraculosa de Alexandre O’Neill, Sinopse de 
Pedro Proença, obtido em fevereiro de 2020, de https://www.assirio.pt/produtos/ficha/a-ampola-miraculosa/11237137 

é, muitas vezes, manifestado numa linguagem que paro-
dia discursos estereotipados (como os discursos oficiais 
ou publicitários) ou que reflete a própria organização so-
cial, pela integração nela operada do calão, da gíria, de 
lugares-comuns pequeno-burgueses, de onomatopeias 
ou de neologismos inventados pelo autor. 
Apesar de nunca ter sido um escritor profissional, viveu 
sempre da sua escrita ou de trabalhos relacionados com 
livros: trabalhou como escriturário e escreveu para jor-
nais, chegando a ser colunista de jornais como o “Diário 
de Lisboa” e “A Capital”. Já nos anos 80, escreveu prosa e 
poesia no “Jornal de Letras”.
Para além do mundo da escrita, O’Neill adere ao mundo 
da publicidade, tendo sido o autor do famoso lema publi-
citário “Há mar e mar, há ir e voltar”. Escreveu a letra do 
fado “Gaivota” interpretado por Amália Rodrigues, cola-
borou em programas televisivos, guiões e peças de teatro. 
Foi também coordenador de uma Biblioteca Itinerante da 
Gulbenkian, tradutor e assessor literário. 
Toda a sua obra representa um marco na poesia portugue-
sa e um símbolo de liberdade, democracia, luta contra o 
regime salazarista e contra todo o tipo de opressões. Como 
consequência, O’Neill viu-se várias vezes a par com pro-
blemas com a autoridade, chegando a ser preso pela PIDE.
O livro “Uma Coisa em Forma de Assim”, editado em 
2004, reúne a prosa do autor, nomeadamente com tex-
tos publicados previamente na imprensa e que O’Neill 
reuniu em 1985.
O poeta morre a 21 de agosto de 1986, em Lisboa, antes 
de cumprir 62 anos, após múltiplas complicações cardio-
vasculares, em virtude de uma vida tumultuosa e desre-
grada como o próprio o admitia.  ∟
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A FREGUESIA É SUA
PARTICIPE NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
As sessões da Assembleia de Freguesia de Massamá e Monte Abraão são abertas a todos 
os cidadãos interessados e decorrem de modo descentralizado em diferentes locais da 
freguesia.
Os editais com a convocatória das sessões são divulgados na página web da União das 
Freguesias de Massamá e Monte Abraão e partilhados no Facebook oficial da autarquia 
e nos locais de estilo distribuídos pela freguesia. De acordo com a Lei n.º 75/2013 (Regime 
Jurídico das Autarquias Locais) as assembleias de freguesia reúnem, pelo menos, em qua-
tro sessões ordinárias anuais (abril, junho, setembro e novembro ou dezembro), podendo 
ainda ser convocadas sessões extraordinárias. 

Aceda a www.uf-massamamabraao.pt no separador Órgãos Autárquicos e de-
pois Assembleia e conheça toda a documentação relacionada com a Assembleia 
de Freguesia, nomeadamente editais, deliberações, documentos em consulta, 
regimento de funcionamento, atas, moções e muita outra informação útil. 
Consulte as moções apresentadas na última sessão no separador Órgãos Autár-
quicos / Assembleia / Moções /  Mandato 2017-2021 / 2020

DAVID PEREIRA DA SILVA (PS) 

25 ANOS DE SINTRA 
PATRIMÓNIO MUNDIAL
to do Presidente Basílio Horta, assume que o objetivo 
é garantir que as gerações futuras tenham acesso ao 
património cultural, natural e humanístico não só da 
Vila e da Serra, bem como de todo o Concelho de Sin-
tra. Para garantir este propósito, é justo realçarmos, 
também, o trabalho que a Sociedade Parques de Sintra 
– Monte da Lua (PSML) tem realizado desde a sua fun-
dação, em 2000. De facto, desde o seu primeiro dia que 
a PSML levou a cabo a reabilitação dos Parques e Monu-
mentos sob sua alçada, tendo tido um papel incontor-
nável na recuperação do património edificado e natural 
do Concelho de Sintra nas duas últimas décadas. Na 
Cidade de Queluz, por exemplo, além da recuperação 
e revitalização cultural do Palácio de Queluz levada a 
cabo nos últimos anos, foi-lhe recentemente entregue, 
pela Autarquia Socialista, a gestão da Matinha de Que-
luz, tendo esta assumido o compromisso de a requali-
ficar profundamente e garantindo a gratuitidade para 
usufruto da população.
Para o Partido Socialista, a reabilitação do edificado no 
concelho é uma prioridade, pelo que foi lançado pela 
Autarquia o programa REAVIVA, abrangendo a União de 
Freguesias de Massamá e Monte Abraão, permitindo aos 
proprietários reabilitarem os imóveis degradados e re-

O dia 6 de Dezem-
bro de 1995 assinala 
o reconhecimento 
mundial das paisa-

gens e do património cultural de Sintra. Foi neste dia, 
no mandato da socialista Edite Estrela, que o Comité do 
Património Mundial da UNESCO atribuiu, pela primeira 
vez na Europa, o título de “Paisagem Cultural”, colocan-
do Sintra, meritoriamente, num patamar de excelência e 
singularidade do Património Mundial da Humanidade.
Uma classificação por parte da UNESCO significa o re-
conhecimento mundial do valor de um bem cultural ou 
natural e da sua importância na história da humanidade. 
Nesse sentido, muita coisa mudou nos últimos 25 anos 
na Vila e no Concelho de Sintra. Se é certo que tal dis-
tinção trouxe vantagens quanto ao desenvolvimento do 
turismo na Vila, também não deixa de ser verdade que 
acarreta um conjunto alargado de responsabilidades e 
obrigações no que toca à preservação do património que 
se estende por todo o Município.
Não é de estranhar que, tal como as suas paisagens, 
o modelo de gestão adotado tem sido reconhecido e é 
um exemplo global de excelência. O Partido Socialista 
e o Executivo Municipal por si liderado, sob o manda-

cuperar o Património do Município.
Outro dos grandes desafios da gestão de Sintra enquan-
to “Património Mundial – Paisagem Cultural” reside na 
Mobilidade. Ora, com o intuito de o resolver desde a raiz, 
o Executivo Municipal, liderado pelo Partido Socialista, 
aumentou, entre 2017-18, a capacidade de estaciona-
mento automóvel nas imediações da Vila (nomeada-
mente com os Parques da Portela de Sintra, Estefânia 
e Ramalhão), permitindo, assim, limitar o trânsito e a 
circulação automóvel no centro histórico e devolvendo 
a Vila de Sintra às pessoas. Ao mesmo tempo, garantiu 
a gratuitidade dos Parques de Estacionamento junto das 
Estações de Comboio da nossa freguesia, permitindo que 
os fregueses se desloquem comodamente em transporte 
público até ao centro da Vila.
Os 25 anos da elevação de Sintra a Património Mundial 
merece, por parte do Partido Socialista, uma celebração 
que dignifique as suas Paisagens e o seu Património Cultu-
ral. Nesse sentido, marcaremos presença, juntamente com 
todos os fregueses de Massamá e Monte Abraão, nas cen-
tenas de iniciativas que, ao longo do ano 2020, decorrerão, 
de forma descentralizada, um pouco por todo o Concelho, 
incluindo na nossa Freguesia e na Cidade de Queluz. ∟
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JOSÉ BARROSO DIAS (BE) 

MOBILIDADE – UM 
DIREITO DE CIDADANIA
S eja qual for o lugar onde se viva, mais ainda nas periferias das grandes cidades, 

a possibilidade das pessoas se deslocarem com rapidez, conforto e a preços 
acessíveis, entre o local onde vivem, os locais onde trabalham, estudam, fruem 

o lazer ou visitam familiares e amigos, para além da necessidade de acederem aos 
serviços públicos, como hospitais, tribunais, e demais repartições do Estado, é um Di-
reito de Cidadania, mas também definidor da qualidade de vida de uma comunidade. 
Este direito tem de ser alcançado sobretudo, com transportes públicos de qualidade, 
por serem mais económicos, mas sobretudo, mais sustentáveis do ponto de vista am-
biental. 
Desde há muito que o Bloco de Esquerda vem exigindo uma maior disponibilidade e 
qualidade de transportes públicos no concelho de Sintra e nas nossas freguesias. Por-
que o comboio é um meio de transporte estruturante em todo o concelho, é sobre a CP 
que recaem uma boa parte das responsabilidades e também, a maior parte das críticas 
pois, como todos sabemos, os comboios da CP têm prestado um serviço insuficiente à 
população. Muitos atrasos e supressões, falta de conforto e higiene nas estações e ma-
terial circulante, horários nem sempre compatíveis com as necessidades dos seus uti-
lizadores. Também o transporte coletivo rodoviário se mostra insuficiente, pelo que 
temos exigido que seja melhorado, com trajetos e horários que respondam às reais 
necessidades das populações. 
No mês de fevereiro, foi lançado o concurso público para o transporte rodoviário na 
Área Metropolitana de Lisboa (AML). É um momento importante, e pode significar 
uma viragem significativa em toda a mobilidade (neste caso, rodoviária) na AML. Re-
ceamos no entanto que, por insuficiente audição dos diversos níveis de autarcas (mu-
nicipais e de freguesia) e muito especialmente, das pessoas e das diversas comunida-
des envolvidas, possam não estar a ser acauteladas as reais necessidades e anseios das 
populações, neste grande plano intermunicipal de transportes.
O Bloco de Esquerda ficará atento e interveniente neste projeto, contribuindo para 
que não se perca uma oportunidade soberana para melhorar os serviços de transpor-
tes e da mobilidade na Área Metropolitana de Lisboa, no nosso concelho e nas nossas 
freguesias.  ∟

LUÍS FERNANDES (CDS-PP)

REQUALIFICAÇÃO URBANA E HABITAÇÃO
 

H á anos que se assiste em Portugal à expansão progressiva das áreas urbanas, de modo desorganizado e sem o necessário planeamento.  
A degradação do parque habitacional, o aumento de prédios devolutos e em ruínas, o envelhecimento do espaço público e o preço exorbi-
tante das casas, tem obrigado muitos portugueses a abandonar as grandes cidades e a ir morar para as periferias. 

Sendo que as famílias que foram obrigadas a mudar para as zonas periféricas encontram áreas urbanas muito pouco qualificadas, sem os necessá-
rios equipamentos colectivos e nisso as autarquias têm culpa, porque, confrontadas com uma política de financiamento discutível e com a necessi-
dade de salvaguardar receitas, muitas vezes utilizam o licenciamento como uma forma de angariação de fundos.
Porque o que está em causa é o direito à qualidade arquitectónica e urbanística das cidades portuguesas, o CDS/PP considera que o novo PDM de 
Sintra deve pugnar acima de tudo pela existência de uma habitação condigna, com condições de habitabilidade, adequadas a cada agregado fami-
liar que vive e mora no Concelho de Sintra, com agregação de espaços públicos com bons espaços verdes, com bons acessos rodoviários, com bons 
equipamentos sociais, com segurança, enfim num local que proporcione uma boa qualidade de vida. ∟

Voz aoS eleitoS

BANCADA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA (CDU)

SERVIÇOS PÚBLICOS 
DE PROXIMIDADE: 
O CASO DO SECTOR BANCÁRIO

A Rotunda Armando Santos, em Massamá, era popularmente conhecida 
como a “rotunda dos bancos” pois em cada esquina havia.. . uma agência 
bancária. Todavia, as ditas agências foram progressivamente fechando, 

tendo a última encerrado ao público em 2019.
Não só perdemos o serviço presencial, como sobrou apenas um terminal Multibanco 
no espaço de uma loja. Mudando de dono, não está garantida a sua permanência e o 
terminal mais próximo é o do Pingo Doce atrás do Chafariz. Esta situação repete-se 
na Quinta das Flores, em Massamá, ou na “Alta” de Monte Abraão, nos bairros mais 
a Norte e onde tanta gente mora (até havia um multibanco na sede da Junta…).
Poderá parecer um problema menor, mas a falta de serviços bancários de proximida-
de é lesiva para todos e, em particular, para as pessoas com maior dificuldade de mo-
bilidade ou menor literacia e acesso informático. Mais, a sua substituição por aten-
dimento à distância ou pela internet promete vir acompanhada de novas comissões!
A CDU denuncia a estratégia dos bancos de redução de custos com o despedimento 
de trabalhadores e o encerramento de agências. Os governos PS e PSD/CDS endivi-
daram o país para tapar os buracos financeiros que o grande capital (o “dono disto 
tudo”) provocou; pois não só a factura foi enviada aos contribuintes que vivem do seu 
trabalho, como dispararam as comissões e ainda perdemos o serviço de proximida-
de das agências bancárias.
Para a CDU, o fecho de agências em Monte Abraão e Massamá e a retirada de serviços 
bancários de proximidade não é uma fatalidade nem uma mera decisão de negócio. 
Questionamos por isso a tutela e o governo, responsáveis políticos, mas apontamos 
ainda a inércia das autarquias locais PS, Câmara Municipal e Junta de Freguesia, 
incapazes de defenderem os serviços de proximidade em zonas urbanas. Não es-
quecemos, por exemplo, a conivência destas entidades aquando do encerramento da 
estação dos CTT em Massamá Norte (Belas).
Apresentaremos a nossa indignação como eleitos nas autarquias locais, mas o nosso 
protesto será mais forte se lhe juntar a sua voz! ∟
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JOÃO PAIXÃO (PSD)

COMÉRCIO 
TRADICIONAL 
E A AESINTRA

A Associação Empresarial de Sintra sediada na sede do Concelho de Sintra , é 
membro ativo do Conselho Local de Ação Social .
Fundada a 8 de maio de 1943 , passou  por várias fases na sua designação 

sendo inicialmente denominada por Grémio do Comércio de Sintra,  Associação Li-
vre dos Comerciantes do Concelho de Sintra e actualmente Associação Comercial e 
Industrial do Concelho de Sintra.
O seu desempenho tem contribuido para o desenvolvimento e defesa do comércio e 
serviços  em todas as  freguesias do Concelho.  
A  AESintra  é reconhecida pela autarquia como pólo  positivo na captação de in-
vestimento para o municipio, beneficiando mutuamente de protocolos existentes, no 
reforço do espirito de solidariedade e de sã cooperação entre os empresários , contra-
riando assim os tempos dfíceis que os mesmos atravessam.  
O poder local não deve ignorar a função para que AESintra foi criada , pois não só 
presta ao associado tudo de que necessita para a  criação de empresas, como na for-
mação dos seus colaboradores e modernização das suas lojas. ∟

MARIA DE FÁTIMA CAMPOS 
CARLOS MIGUEL SALDANHA
JOSÉ BARANDAS SALGADO

PELA REPOSIÇÃO 
DAS FREGUESIAS 

E stamos a pouco mais de um ano de novas eleições autárquicas e do final do 
segundo mandato enquanto União de Freguesias. A pergunta que se impõe 
é se esta união trouxe benefícios quer a Massamá quer a Monte Abraão? A 

resposta é um claro e inequívoco NÃO, consequência não só de uma má gestão mas 
sobretudo de uma reorganização territorial mal planeada e mal pensada. Desde sem-
pre assumimos uma posição que defende a reposição das duas freguesias e no úl-
timo congresso da ANAFRE foi aprovada uma moção que reafirma a exigência de 
reposição das freguesias e reafirma que todas as freguesias agregadas devem poder 
decidir por vontade própria através dos órgãos autárquicos, no caso, a Assembleia de 
Freguesia. Por aqui reina o silêncio sobre o congresso da ANAFRE (mais uma vez) e 
sobre as posições aí tomadas, nomeadamente, em relação a esta moção.
Mais uma vez há uma névoa criada pelo executivo e pela bancada PS que nunca até 
hoje tomaram uma posição clara sobre um assunto de extrema importância. Sabe-
mos que agora é o tempo de tentar fazer o que não fizeram durante 3 anos pois as 
eleições aproximam-se e há que tentar fazer esquecer o estado a que deixaram che-
gar ambas as freguesias. Mas acima de tudo é tempo de tomar uma posição sobre a 
reposição das freguesias de forma célere para que seja concretizada já em 2021. Nós 
queremos e vamos lutar pela reposição das freguesias já em 2021! ∟

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.




