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EDITORIAL

REGRESSAR 
EM SEGURANÇA!

Setembro é mês de regres-
so! Regresso de férias, regresso ao local de trabalho, regresso 
às rotinas familiares, regresso à prática desportiva, regresso às 
escolas!
Mas este ano, o regresso tem de ser em segurança! 
Sabemos que não será um ano fácil  e que exige de toda a co-
munidade escolar uma grande capacidade de compreensão, 
colaboração e adaptação face a tantas mudanças e a restrições. 
Todos tem um papel a desempenhar para que tudo corra bem!
Estou convicto que as direções das nossas escolas tudo farão 
para garantir a segurança das nossas crianças e jovens, que 
os funcionários nas nossas escolas terão um olhar redobrado 
para que nada falte às famílias. Acredito que os pais e alunos 
vão cumprir dentro e fora das escolas, pois ao fazê-lo, estão a 
contribuir para uma saúde pública preventiva.
Todos juntos iremos conseguir criar as condições necessárias 
para que os nossos alunos tenham o sucesso escolar desejado!
Bom trabalho!!!

O Presidente, 
Pedro Oliveira Brás
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ORÇAMENTO 
PARTICIPATIVO 
CHEGOU A VII EDIÇÃO!
Apesar da pandemia ter atrasado o arranque de uma nova 
edição, chegou a hora da edição de 2020 do Orçamento Par-
ticipativo arrancar. Vivemos tempos desafiantes e de grandes 
adaptações, no entanto não podemos deixar que esta pandemia 
retire a possibilidade de sermos cidadãos participativos.
Nesse sentido, de 1 a 30 de setembro, todos os cidadãos com 
mais de 18 anos podem apresentar propostas de melhoria para 
a sua Freguesia. As ideias podem ser propostas para as seguintes 
áreas: Requalificação de Espaços Públicos (zonas verdes, calça-
das e parques infantis), Desporto, Cultura e Intervenção Social.
Em 2020 a autarquia pretende, assim, continuar a estimular a 
participação ativa dos cidadãos na governação local, desafian-
do todos a participarem com ideias e propostas que beneficiem 
os residentes e todos aqueles que diariamente frequentam o 
território.
Desde a sua primeira edição, o OP já recebeu 119 propostas, mais 
de 5 mil votantes e um investimento no valor de 404 mil euros.
Consulte as normas de participação e apresente as suas pro-
postas em www.op-massamamabraao.pt ou, presencialmente, 
nas instalações da Junta de Freguesia (em Massamá e/ou Monte 
Abraão).
A Freguesia é sua, participe!
Aceda à brochura da VII edição do OP em http://bit.ly/7op2020
Mais informações em http://www.op-massamamabraao.pt/∟  

A ACONTECER

FREGUESIA DE MASSAMÁ E MONTE ABRAÃO 

PREMIADA NA 1ª EDIÇÃO 
“PRÉMIO DA AUTARQUIA 
DO ANO”
A União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão foi reco-
nhecida pelo seu trabalho ao conquistar dois prémios na 1ª 
edição “Prémio da Autarquia do Ano”.
O reconhecimento foi feito pela conquista do prémio 
“Apoio à Juventude” (como subcategoria da Categoria 
“Ação Social”), com o “Projeto Raízes” e do prémio “Cons-
ciencialização política” (como subcategoria da Categoria 
“Democracia, Igualdade e Participação Cívica”), com os 
“Mini-presidentes”.
Estes prémios valorizam a inclusão social e a participação 
cívica dos nossos jovens!
Os Prémios Autarquia do Ano são promovidos pela Lisbon 
Awards Group e têm como objetivo homenagear os Municípios 
e Freguesias que se destacam, nas mais variadas áreas, pelas suas 
práticas inovadoras 
e de gestão rigorosa do interesse público. ∟ 

OBRAS DE INTERVENÇÃO 
NA ESCOLA RUY BELO EM MONTE ABRAÃO
RETIRADA DE AMIANTO
No passado mês de julho a Escola EB 2, 3 Ruy Belo, em Monte Abraão esteve encerrada à comunidade devido a obras de 
intervenção. Estas obras consistiram na remoção dos telhados de fibrocimento, erradicando o amianto.
Com esta intervenção, todas as Escolas da Freguesia estarão livres de amianto, complementando a substituição já efe-
tuada pela Câmara Municipal de Sintra, através do investimento municipal para a requalificação do nosso parque es-
colar, desde o pré-escolar até ao secundário. ∟ 

REABERTURA DA FEIRA 
SEMANAL DE MONTE ABRAÃO 
Considerando a resolução do Conselho de Ministros do 
passado dia 30/07, com o levantamento do estado de ca-
lamidade das Freguesias mais afetadas e, consequente, 
passagem a nível de contingência, a União das Freguesias 
de Massamá e Monte Abraão informa que a Feira Sema-
nal de Monte Abraão retomou a sua atividade dia 01/08.

Desde dia 08/08 que a Feira Semanal de 
Monte Abraão dispõe de uma nova entrada, 
nomeadamente, do lado da Av. Joaquim Luís. 
Esta entrada complementa a já existente 
do lado da Escola Secundária Miguel Torga. 
Neste momento a Feira dispõe de duas entra-
das e uma saída.
Relembramos que esta abertura é feita de 
forma condicionada, através de medidas de 
prevenção e contenção, de forma a evitar 
o contágio do vírus. Estas medidas têm por 
base orientações da Direção Geral da Saúde 
(DGS) e pareceres da Autoridade de Saúde 
local, do município de Sintra e das forças de 
segurança e constam do Plano de Contin-
gência já elaborado para a Feira Semanal de 
Monte Abraão.

Veja ou reveja o Plano de Contingência da Fei-
ra Semanal de Monte Abraão  no website da 
autarquia em www.uf-massamamabraao.pt .∟  

Fundação Portuguesa do Pulmão
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UNIVERSIDADE SÉNIOR 
ABRE INSCRIÇÕES PARA 
O ANO LETIVO 2020/2021
Com a chegada de mais um ano letivo, a Universidade Sénior 
de Massamá e Monte Abraão abriu as inscrições para o ano 
2020/2021.
O período de inscrições decorre entre os dias 14 e 25 de setem-
bro, sendo dirigidas a todos os cidadãos com mais de 55 anos.
A pensar num processo mais simplificado e acessível, as inscri-
ções serão feitas exclusivamente online. No entanto, a pensar 
em todos os que não dispõem de equipamentos informáticos 
e/ou de conhecimentos necessários para efetuar a inscrição, as 
instalações da Universidade Sénior, em Massamá, terão com-
putadores disponíveis, assim como colaboradores para dar o 
devido acompanhamento. 
As inscrições presenciais (com acompanhamento) serão feitas 
somente no Espaço “Casa Animada”, em Massamá, no horá-
rio compreendido de 2ª a 6ª feira das 9h às 13h e das 14h30 às 
16h30, sendo este também, o horário para as inscrições online, 
para que todos tenham a mesma possibilidade, relativamente 
à disponibilidade das vagas.
COVID-19 – Informações
Relembramos que a Universidade Sénior dispõe de um Plano 
de Contingência que visa definir as orientações de atuação no 
que respeita à prevenção, controlo e vigilância face ao CO-
VID-19 nas instalações.
Todas as atividades da Universidade Sénior são feitas com os devi-
dos cuidados, com distanciamento social e seguindo os conselhos 
da DGS para que tudo possa ser feito de forma segura para todos.
As aulas serão preferencialmente presenciais, reduzindo a lo-
tação máxima de cada sala, por forma a que a secretária seja 
ocupada por um aluno, estando assegurada a possibilidade de 
aulas não-presenciais, através de sessões online.
Veja o Plano de Contingência da Universidade Sénior e mais 
informações sobre o ano letivo 2020/2021 em: www.uf-mas-
samamabraao.pt. ∟ 

A ACONTECER

PEÇA O SEU ATESTADO ONLINE!
O Balcão Virtual da sua Freguesia está novamente disponível. Através 
desta ferramenta poderá pedir atestados online, efetuar o pagamento e 
receber posteriormente, no seu email ou levantá-lo nas instalações da 
Junta de Freguesia.
Neste momento é possível solicitar atestados relacionados com Agregado 
Familiar, União de Facto, Transporte de Mercadorias e Subsídio de Trans-
porte (para cursos de IEFP). No topo da página deste “balcão” encontra 
informações sobre quais os documentos necessários para a obtenção dos 
atestados, as quais deve ler atentamente.
O Balcão Virtual permite uma maior acessibilidade e comodidade na ob-
tenção dos atestados, diminuindo as deslocações às instalações da Junta e 
facilitando todo o processo. Poderá aceder à plataforma via PC, tablet ou 
telemóvel.
Relembramos que dispomos de meios de pagamento alternativos como 
MB WAY, Referência Multibanco ou os terminais de Multibanco disponí-
veis nas nossas instalações.

Se tiver dúvidas durante o preenchimento contacte-nos de 2ª a 6ª feira 
das 9h às 13h e das 14h30 às 16h30, através do número 210 133 552 / 210 
145 769. Aceda ao Balcão Virtual em www.uf-massamamabraao.pt. ∟

CONHECE O GABINETE 
DE INSERÇÃO 
PROFISSIONAL 
DISPONÍVEL 
NA SUA FREGUESIA?
A União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão 
dispõe de um Gabinete de Inserção Profissional (GIP) 
que visa apoiar os desempregados na definição ou de-
senvolvimento do seu percurso de inserção ou reinser-
ção no mercado de trabalho.
Através do GIP os desempregados beneficiam de um le-
que de atividades como:
•  informação profissional para jovens e adultos desem-

pregados;
•  apoio na procura ativa de emprego;
•  acompanhamento personalizado dos desempregados 

em fase de inserção ou reinserção profissional;
•  encaminhamento para ofertas de qualificação;
•  divulgação de ofertas de emprego e colocação de de-

sempregados nas ofertas disponíveis e adequadas;
•   divulgação de programas comunitários que promo-

vam a mobilidade no emprego e na formação profis-
sional no espaço europeu;

•  motivação e apoio à participação em ocupações tem-
porárias ou atividades em regime de voluntariado, que 
facilitem a inserção no mercado de trabalho.

O GIP pode ajudá-lo! Está disponível nas instalações da 
União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão, de 2ª 
a 6ª feira, mediante marcação através do nº 210 133 550. ∟

PROGRAMA 
DE AJUDA 
ALIMENTAR 
APOIA 
FAMÍLIAS 
DA FREGUESIA
Uma das respostas sociais que a União 
das Freguesias de Massamá e Monte 
Abraão disponibiliza é através do Progra-
ma Operacional de Apoio às Pessoas Mais 
Carenciadas (POAPMC). Este programa 
visa promover e reforçar a coesão social 
através da atenuação da privação alimen-
tar grave, com o intuito de proporcionar 
uma perspetiva de vida mais condigna às 
pessoas com maiores níveis de carência. 
Infelizmente a pandemia causada pelo 
COVID-19 veio agravar a situação de mui-
tas famílias, tendo como consequência 
um maior número de pedidos de ajuda. A 
Autarquia de Massamá e Monte Abraão 
está atenta a esta realidade mantendo 
como prioritária a ajuda alimentar a es-
tas famílias, apoiando atualmente 450 
pessoas. ∟
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MONTE ABRAÃO 
NOVO PARQUE URBANO 
E MAIS ESTACIONAMENTO
O novo Parque Urbano de Monte Abraão que irá ligar a Av. Afonso 
Costa com a Rua Ribeiro Sanches continua a crescer a bom ritmo!
Este novo espaço de lazer vai ter percursos pedonais, diversas árvo-
res e zonas de estadia, melhorando assim a fluidez dos movimentos 
pedonais da área urbana onde o parque se insere. Com a construção 
do parque também serão criadas bolsas de estacionamento. 
Esta obra tem um valor de 214.997,38€ (+IVA).
A Câmara Municipal de Sintra deu início às obras de intervenção no 
terreno situado entre a Av. Afonso Costa e a Rua António Nobre, em 
Monte Abraão (em frente ao “Shopping de Monte Abraão” antigo es-
paço “Móveis Gabriel”), com o objetivo de construir um parque de 
estacionamento naquele espaço.
Apesar da pandemia ter provocado alguns constrangimentos nos 
prazos de execução, as obras prosseguem, permitindo após a sua 
conclusão, a existência de uma bolsa de estacionamento de forma a 
dar mais oferta de parqueamento na zona.
O projeto já tinha sido apresentando aquando da visita de Basílio 
Horta, Presidente da Autarquia de Sintra, na Presidência Aberta fei-
ta à Freguesia de Massamá e Monte Abraão, em 2019. ∟   
 

2º WEBINAR 
“DESAFIOS 
DA ECONOMIA LOCAL”
29/07
A segunda edição do Webinar “Desafios da Economia Local” decorreu no passado 
dia 29 de julho (às 18h), com o tema “Contornar a crise”. Este Webinar contou com 
a presença de Bernardo Chitas (Diretor da Associação Empresarial de Sintra) e José 
Quadros (formador do Centro de Formação Profissional para o Comércio e Afins - 
CECOA) e decorreu na plataforma Zoom.
Esta conferência virtual organizada pela Autarquia de Massamá e Monte Abraão 
surge da necessidade de readaptação dos negócios à nova realidade económica, em 
especial no comércio local que é constituído, na sua maioria, por estabelecimentos e 
serviços de proximidade, compostos por pequenas e microempresas.
Sobre os Oradores Bernardo Chitas para além de Diretor da Associação Empresarial 
de Sintra é também CEO de uma empresa de soluções digitais sediada no concelho; 
Jorge Quadros para além de formador do CECOA (na área comercial - vendas e ne-
gociação), herdou um negócio familiar com selo de “Loja com História” e manteve 
vários cargos associativos, nomeadamente o de Presidente da Associação de Dina-
mização da Baixa Pombalina e o de Diretor da União das Associações de Comércio e 
Serviços do Distrito de Lisboa. Para visualizar a gravação do  webinar aceda ao nosso 
canal do Youtube “União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão”.  ∟

É NOTÍCIA

MASSAMÁ 
REQUALIFICAÇÃO 
DE ARRUAMENTOS
No início de julho, a Câmara Municipal de Sintra 
iniciou a requalificação de arruamentos, em Mas-
samá, nomeadamente, no reperfilamento da Rua 
José Magro e na repavimentação da Rua Colégio 
de Almeida Garrett. 
Os trabalhos incluíram a melhoria da ordena-
ção e aumento das zonas de estacionamento, 
a criação de percursos pedonais apropriados à 
circulação de pessoas com mobilidade reduzi-
da, a execução de zonas seguras para atravessa-
mento de peões, com a respetiva sinalização ro-
doviária horizontal e vertical e melhoramentos 
na rede drenagem de águas pluviais.
Recorde-se que no final de junho, também a Av. 
Azedo Gneco foi alvo de obras de intervenção, 
que incluíram a colocação de contentores de re-
síduos semi-enterrados e nova iluminação pú-
blica com sistema LED.  ∟

AGENDE 
A RECOLHA 
DE “MONOS”
Desde final de 2018 que a Junta de Fregue-
sia passou a fazer parte da recolha de mo-
nos em conjunto com o SMAS de Sintra. 
Durante este período recolhemos milha-
res de kgs de resíduos urbanos correspon-
dentes a frigoríficos, televisões, móveis, 
colchões, sofás e tantos outros resíduos 
despejados ilicitamente, deixados ao ar 
livre, que ocupam indevidamente o espa-
ço público, prejudicando também a saúde 
pública.
Estamos empenhados em manter a Fre-
guesia limpa e, nesse sentido, disponi-
bilizamos uma linha telefónica para que 
possa fazer o agendamento da recolha de 
monos. Agende a recolha de 2ª a 6ª feira 
das 9h às 13h e das 14h30 às 16h30, atra-
vés do número 210 133 548.Seja parte ativa 
na resolução da deposição dos “monos” e 
ajude-nos a ter uma Freguesia mais limpa! 
Contamos consigo!  ∟
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É NOTÍCIA

CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO
SINTA O CHÃO!
Sabia que desde dia 3 de setembro de 2020 atirar um cigarro para o 
espaço público poderá ter como consequências coimas entre os 25€ 
e 250€? E que os cafés e restaurantes que não disponibilizem cinzei-
ros podem ocorrer em coimas até 1500€?
Recordamos que no início deste ano a autarquia levou a cabo mais 
uma campanha de sensibilização com destaque para a Campanha 
“Sinta o Chão”.
A Campanha “Sinta o Chão” nasceu em 2017, no âmbito das come-
morações 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 re-
ciclagem.
Para além da instalação dos dispensadores caninos por vários locais 
da freguesia, foram também disponibilizadas cerca de 50 beateiras, 
junto de estabelecimentos comerciais, para que se reduza a quanti-
dade de beatas atiradas para o chão.
Quer “Sentir o Chão” e contribuir para diminuir os números de de-
jetos e beatas?
Contamos consigo para uma Freguesia mais limpa e que se preocupa 
com a saúde pública!
Sinta o Chão!
Quer uma beateira junto do seu estabelecimento?
A União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão vai distribuir 
gratuitamente mais 100 beateiras aos estabelecimentos da Freguesia. 
Assim caso tenha um estabelecimento e queira ter uma beateira, faça o 
seu pedido através do email fregues@uf-massamamabraao.pt ∟

ATIVIDADES 
DE VERÃO
 
Apesar dos constrangimentos provocados pela pande-
mia do COVID-19, a Universidade Sénior de Massamá e 
Monte Abraão manteve-se empenhada no seu objetivo 
dar continuidade ao combate ao isolamento da popula-
ção sénior, estimulando as suas capacidades cognitivas 
e físicas, num ambiente saudável de convívio e partilha 
social. Nesse sentido, durante os meses de julho e agosto 
foram planeadas diversas atividades de verão, como por 
exemplo, atividades desportivas, danças, caminhadas, 
atividades musicias, entre outras. Todas as atividades fo-
ram feitas com os devidos cuidados, com distanciamento 
social e seguindo os conselhos da DGS para que tudo pos-
sa ser feito de forma segura para todos.  ∟

LOJA SOLIDÁRIA
Já conhece a Loja Solidária – ReciclArte? A 
Loja Solidária – ReciclArte pretende assegu-
rar uma resposta inovadora na freguesia de 
Massamá e Monte Abraão, disponibilizan-
do à população o acesso a bens de vestuário, 
têxteis e outros artigos de utilidade pessoal, 
a preços mais acessíveis do  que os de merca-
do (os valores recebidos são distribuídos por 
outros projetos de Ação Social da Autarquia). 
A loja tem um conceito social intrínseco à nova 
dinâmica e prevê que a população residente 
na freguesia, em situação de maior vulnerabi-
lidade, possa aceder a esses mesmos bens sem 
qualquer custo associado, bastando para o efei-
to, solicitar a isenção em contexto de atendi-
mento social na autarquia. A “ReciclArte” fica 
situada no Bairro 1º de Maio, em Monte Abraão. 
Os bens/produtos disponibilizados em Loja são 
resultantes de doações efetuadas à União das 
Freguesias de Massamá e Monte Abraão.  ∟

CAMPANHA 
“FAÇA COMO 
NÓS - O VÍRUS 
AINDA NÃO 
DESAPARECEU!”
Desafiámos alguns dos nossos Fregueses 
a participar numa campanha de sensibi-
lização relativa ao COVID-19 cujo obje-
tivo foi alertar para o facto de, apesar de 
estarmos num processo de desconfina-
mento, os cuidados devem de ser manti-
dos, pois o vírus ainda não desapareceu. 
A campanha decorreu nas ruas de Massa-
má e Monte Abraão onde convidámos os 
cidadãos que estavam a cumprir os con-
selhos da Direção-Geral de Saúde a dar 
o seu exemplo através de uma fotografia 
enquadrada numa moldura represen-
tativa de uma publicação do Facebook. 
A todos os participantes o nosso muito 
obrigado e... não se esqueça: não baixe as 
guardas, o vírus ainda não desapareceu. 
Cuide de si, cuide de todos!  ∟
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É NOTÍCIA

DIA DO CÃO
Dia 26 de agosto é o dia dedicado ao que é conheci-
do por ser o “melhor amigo do Homem”. O Dia do 
Cão é celebrado neste dia, desde 2004 e pretende 
homenagear um dos animais de estimação mais 
amados do Mundo. Este dia tem a sua origem nos 
Estados Unidos da América por influência de Col-
leen Paige, uma advogada na área dos direitos dos 
animais e especialista em “lifestyle” dos animais.
No âmbito da Campanha de Sensibilização “Sin-
ta o Chão!”, a União das Freguesias de Massamá e 
Monte Abraão reforçou a rede dos dispensadores 
caninos, com a instalação de novos dispensadores 
distribuídos pela Freguesia.
A nossa Freguesia dispõe de dois parques caninos, um 
no Alto de Tercena (com equipamentos de agilidade) e 
outro em Massamá (junto ao Bairro Coopalme).
Por isso, do que está à espera? Vá passear e diver-
tir-se com o seu patudo! Mas não se esqueça: apa-
nhe os dejetos do seu cão e “Sinta o Chão!”  ∟

UTILIZAÇÃO DA MÁSCARA 
DESCARTÁVEL 
SÓ TERMINA 
QUANDO 
A COLOCA NO LIXO!
O número de máscaras descartáveis encontradas nos passeios, 
em jardins, no Mar e, um pouco por todo o lado, tem aumentado 
em grande número.
As máscaras de utilização única são práticas, mais baratas e aces-
síveis, no entanto, em prol do ambiente e da saúde pública, quan-
do já não são necessárias, elas só têm um único destino: o lixo! 
Para a proteção de todos e do Ambiente, coloque a máscara no 
lixo e não no chão! Colabore! ∟

MEIOS
DE PAGAMENTO 
ALTERNATIVOS
Já é possível fazer pagamentos relacionados diretamente com a Junta de 
Freguesia, por meios alternativos ao pagamento feito em dinheiro. 
Assim, ao contrário do que acontecia até agora, po-
derá pagar através de MB WAY, Referência Multi-
banco ou por Multibanco, nos terminais disponíveis 
nas nossas instalações. Esta medida permite facilitar 
e agilizar os pagamentos efetuados pelos cidadãos e, 
no contexto da realidade atual consequente do CO-
VID-19, ganha ainda mais importância devido 
a ajudar a diminuir a utilização/contacto direto 
com o dinheiro. Para mais informações contacte 
o número 21 013 35 50 e/ou o email 
geral@uf-massamamabraao.pt  ∟

INICIATIVA 
“COMPRE NA FREGUESIA!”
No âmbito do apoio ao Comér-
cio Local, a Autarquia de Mas-
samá e Monte Abraão lançou a 
iniciativa “Compre na Fregue-
sia!”. Por cada 10€ de compras 
efetuadas nos estabelecimen-
tos aderentes à rede do Cartão 
Freguês, é atribuído um cupão 
de participação para os sor-
teios de atribuição de vales de 
compras (máximo de 10 cupões 
por compra).
Esta iniciativa decorre durante 
os meses de setembro, outubro 
e novembro de 2020, sendo 
composta por 6 sorteios quin-
zenais e 1 sorteio final, realiza-
do em dezembro.
Haverá ainda um prémio extra, atribuído ao estabelecimento comercial que efetuar a venda associada ao pri-
meiro prémio do sorteio final.
Quanto mais comprar na Freguesia, mais hipóteses tem de ganhar!
Vamos apoiar o Comércio Local! Use o seu Cartão Freguês e habilite-se a ganhar prémios!
Consulte as Normas de participação em www.uf-massamamabraao.pt 
Para mais informações e/ou esclarecimento de dúvidas contacte 
o nº 968 523 313 ou o email fregues@uf-massamamabraao.pt ∟

Mais do que nunca, precisamos de apoiar o nosso co-
mércio local e os nossos comerciantes. As pessoas que 
nos atendem nas suas lojas “aqui ao lado”, para além da 
sua vertente profissional, têm famílias e responsabili-
dades financeiras e, nesse sentido, precisam de saber 
que podem continuar a serem vistos como locais de 
confiança e de boas opções de compra.
Utilize o seu Cartão Freguês e faça as suas compras e/
ou utilize os serviços de que necessita, no comércio lo-
cal e com descontos e benefícios!
São mais de 180 estabelecimentos, divididos por 14 

áreas diferentes de negócio.
Vá ao website da autarquia em 

www.uf-massamamabraao.pt 
e no botão “Cartão Freguês” descubra: 

-  os estabelecimentos aderentes à 
rede do Cartão Freguês;
- peça o seu cartão (caso ainda 

não o tenha);
- adira à rede do “Freguês”, 

enquanto comerciante;
- obtenha mais informa-
ções.  ∟

UTILIZE 
O SEU CARTÃO 
FREGUÊS!
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(Adriano Reis) –  Como é que surgiu a ideia 
de criar a Associação RJ Anima? 
A paixão e o amor pela Ribeira das Jardas - a Ri-
beira que no passado era Aqua Alua (Aldeia de 
Agualva), Aqua Alba (Águas Cristalinas) e que 
hoje delimita a Cidade de Agualva-Cacém nas 
duas Uniões de Freguesias e, antigamente, Lis-
boa de Sintra. É uma Ribeira que carrega muitas 
histórias e lendas, o que acabou por incentivar 
um grupo de amigos, apaixonados pela sua mís-
tica, a desenvolver de uma forma informal (em 
2013) atividades, apelando à sua preservação, 
conservação e na promoção da sua história, por-
que a história da Ribeira, é a história também de 
Monte Abraão e Massamá.
Enquanto íamos unindo e agregando mais pes-
soas, no dia 6 de outubro de 2013 criámos a nossa 
página nas redes sociais, publicando conteúdos 
que davam a conhecer a importância da Ribei-
ra. Foi em 2015 que criámos e desenvolvemos o 
“Aqu’Alva Stória” – 1º Encontro Internacional da 
Narração Oral (que já vai na sua terceira edição). 
Foi no mesmo ano que dadas as circunstâncias, 
fomos obrigados a legalizar o grupo informal, 
como Associação, algo que decorreu no dia 
21/12/2015. Desde aí nunca mais parámos. 

(AR) – Tendo a sua origem numa zona de 
grande densidade urbana (Agualva-Cacém) 
e considerada por vezes, como “dormitório”, 
qual a importância e o espaço existente para 
a criação e atuação de Associações como a RJ 
Anima? 
Mais uma razão para a nossa existência, en-
quanto associação da sociedade civil: contri-
buir e desenvolver projetos, nomeadamente 
interculturais, dada a sua diversidade cultural 
- povos e culturas vindo de outros “mundos”, so-
bretudo dos PALOP (Países Africanos de Língua 
Oficial Portuguesa).
Somos “RJ” de Ribeira das Jardas e “ANIMA” que 
simboliza toda a nossa força motriz para Dinamização 
Ambiental (Educação Ambiental) e Social (ações sociais e 
culturais envolvendo a Cultura Portuguesa e promoven-
do o “Diálogo Intercultural” entre as culturas e povos).
Ter um espaço próprio, sempre foi um sonho desde a 
nossa existência ainda por realizar, no entanto, há 2 
anos e meio, fizemos uma parceira com a administração 
do Shopping Center de Massamá e desde esse momen-
to temos desenvolvido atividades com mais ênfase entre 
Massamá e Monte Abraão e a cidade de Agualva-Cacém 
(onde decorreu o “Aqu’Alva Stória” que abrangeu quase 
todo o Concelho de Sintra. Noutra vertente, as nossas ex-
posições já estiveram em diversos locais e foram aprecia-
das por centenas de pessoas.

(AR) – De entre vários projetos que a RJ Anima tem, 
como surgiu as “Caminhadas com Stória”?
Para além do Aqu’Alva Stória Festival de Narração Oral, 
temos diversas exposições patentes, duas delas no Centro 
Lúdico de Massamá e as restantes nos espaços do Sho-
pping Center de Massamá, nas lojas 32 e 35, que neste 
momento, devido à pandemia, podem ser vistas pelas 
vitrinas.
A “Caminhada Com Stória” foi pensada com intuito de 
contribuir a incentivar e a motivar a “espírito de perten-
ça”, conhecer o nosso património local. Tendo a RJ um pa-
trimónio humano como o Antropólogo Prof. Rui Oliveira 
(que é Investigador Histórico Local e da Etnografia Saloia 
Sintrense) e a colaboração também do nosso Arqueólogo 
Vítor Rafael Sousa, tudo se tornou mais fácil e hoje é um 
dos projetos mais acarinhados, inclusive, oficializámos 
a nossa primeira parceria/protocolo com a UFMMA. Te-

RJ ANIMA

CAMINHADAS COM STÓRIA

Projetos RJ ANIMA
Caminhadas com Stória; Aqu’Alva Stória Sin-
traConta - Ciclo de Contadores de Histórias Sin-
trense;
Exposições Antropológica e Etnográficas (de mo-
mento duas delas patentes no Centro Lúdico de 
Massamá - “Geologia de Bairro” e “Os Rudistas”); 
“A palavra” na Diversidade Cultural, “Marés que 
Se Cruzam” e exposições de Arte Plástica  Gui-
neenses (todos patentes e que podem serem vis-
tas nas vitrinas das lojas 32 e 35 do Shopping 
Center de Massamá); Antologias poéticas, Gas-
tronomia  da Diversidade Cultural, Sons, Sabo-
res e Saberes da Diversidade Cultural, Conví-
vios  Imigrantes (Jogos Tradicionais do Mundo); 
Campanhas de limpezas na Ribeira das Jardas; 
Curadorias Internacionais (Djá D´Sal Stória - Ci-
clo Nacional de Contadores de Histórias, ilha do 
Sal - Cabo Verde); nos Açores (DraContos - Ciclo 
de Contadores da Diversidade Cultural, ilha do 
Pico - Açores), diversas parcerias locais, nacio-
nais e internacionais. 

https://www.facebook.com/ribeiradasjardas/
riodajarda.anima@gmail.com 

mos ainda parcerias pontuais com as Freguesias da Cida-
de de Agualva-Cacém e com a C.M.Sintra.

(Rui Oliveira) – No geral, acredita que as pessoas re-
conhecem o valor cultural, histórico e patrimonial 
dos locais onde residem? 
Todas as pessoas gostam da História, seja ela Local, Re-
gional ou mesmo Nacional, mas o discurso tem de ser 
acessível e bastante abrangente, sobretudo quando foca 
aspetos muito localizados. Por exemplo: todas as pessoas 
se interrogam sobre os nomes das ruas, dos bairros e lo-
calidades, mas nem sempre existe informação que expli-
que os factos, as pessoas e os contextos em que viveram 
e aconteceram, e a sua importância para serem fonte 
de Toponímia. Por exemplo, um Topónimo de vocábulo 
pouco usual, porque chama a atenção, muitas vezes care-
ce de ser explicado e não existe quem o faça, no entanto, 
as pessoas reparam, interrogam-se. Resumindo, sim, as 
pessoas gostam e têm a sua motivação de descobrir, só 
não sabem como.

(RO) – Massamá e Monte Abraão são localidades ri-
cas em história e património. Como é que projetos 
como as “Caminhadas com Stória” podem ajudar a 
reconhecer esta realidade? 
Esta União de Freguesias de Massamá e Monte Abraão 
são um grande alfobre da História Local Sintrense. His-
tória milenar, curiosamente muito ligada a Lisboa e o seu 
termo desde o século XIII aos finais do século XIX. Nas 
caminhadas com História, sempre com boa participação, 
quer as presenciais, quer as virtuais todos esses aspetos 
são revelados, com apoio documental variado que vai 
desde o Documento Escrito, antigo, até ao vestígio Geoló-
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gico e Arqueológico localizado. Outro aspeto é o exercício 
físico, mental e social que sempre é estimulado.

(AR) – Desde janeiro de 2020 que a RJ Anima estabe-
leceu um protocolo com a UF de Massamá e Monte 
Abraão. Que balanço faz desse protocolo?
Muito…muito positivo! Assinando e sabendo das nossas 
responsabilidades, juntando a um diálogo muito flexível 
entre os parceiros do protocolo, mesmo com a presente 
situação pandémica, deram-nos toda a liberdade para nos 
reinventarmo-nos e adaptarmo-nos, no sentido de irmos 
ao encontro de respostas, respeitando a parceria. Exemplo 
disso foi a temporada que fizemos com apontamentos em 
vídeos que foram e são vistos por milhares de Fregueses e 
não só.  

(AR e RO) – No geral como avaliam o trabalho do Exe-
cutivo de Massamá e Monte Abraão?
AR - Como não conheço tão bem a dinâmica da UFMMA 
como a da Cidade de Agualva-Cacém, ainda não tenho 
uma opinião formada. No entanto, não desgosto do “mo-
dus operandis” de alguns ações que tenho visto e, falando 
da minha experiência nos encontros com o Presidente 
Pedro Brás, houve identificação na forma de trabalhar: 
prática, operacional e objetiva – É um Salesiano como eu! 
RO - Naturalmente e decorrente da sua boa Administra-
ção Camarária, Sintra e o Concelho em si, vivem dias que 
vão marcar a sua História, pela positividade e persistên-
cia de trabalho no seu desenvolvimento. No entanto Sin-
tra tem também graves problemas e realidades díspares. 
O Executivo de Massamá e Monte Abraão tem acompa-
nhado essa mesma grande transformação positiva, que 
é o que precisamos mais, pois o atraso era significativo. 
Persistem alguns problemas, nomeadamente na Higiene 
Pública, que a seu tempo vão ser resolvidos.
No cômputo geral temos, para nós, que tem sido mui-
to positivo e importante o trabalho desenvolvido deste 
Executivo da União de Freguesias de Massamá e Monte 
Abraão, porém o Caminho faz-se…Caminhando!

(AR e RO) – As “Caminhadas com Stória” têm tido di-
versas ações em Massamá e Monte Abraão, nomea-

damente, com atividades feitas com a Universidade 
Sénior ou com a contribuição, com o envio de vídeos, 
no período mais delicado da pandemia. Para além da 
vertente do reconhecimento histórico do território, 
acham que estas ações acabam por dar outro tipo de 
contributos para os fregueses (social, cultural…)? 
AR - Falando das “Caminhadas com Stória” antes da pan-
demia e com as parcerias com a “Associação dos Mora-
dores de Massamá”, com a Administração do Shopping e 
com a UFMMA, tínhamos mais de vinte pessoas. Após a 
pandemia, com os vídeos nos grupos de Monte Abraão e 
Massamá, a reação pela boa recetividade surpreendeu-
-nos, pois chegámos a ter 5 mil visualizações, diversas 
partilhas e comentários, num espaço de 24 horas. Razão 

pela qual iremos brevemente voltar com a terceira 
temporada, para ser mais um grande sucesso. Sen-
timos esta sinergia. Estamos juntos! 
RO - O mais importante que podemos ter neste con-
texto da História Local é conseguirmos “enraizar” a 
população heterógena que, no fundo, é a grande ri-
queza de Sintra, Massamá, Monte Abraão, Queluz,  
Belas, Rio de Mouro, etc.

(RO) – Na sua opinião, num mundo cada vez 
mais tecnológico e dependente do digital, o que 
é necessário para manter “viva” a investigação e 
a dedicação de investigadores e entusiastas pela 
História como o Prof. Rui Oliveira? 
Em primeiro lugar, trabalho de investigação, depois 
o saber aproveitar os meios técnicos que são muitos 
e aplicá-los nesse trabalho de investigação, sempre 
com a ideia final que é divulgar pelas populações 
locais, de forma geral, e nas escolas em particular 
(que são um campo privilegiado de recrutamento de 
novos investigadores). Um bom exemplo são as ditas 
“Universidades” para a Terceira Idade, que por si já 
têm pessoas que gostam e fazem investigação. 
A questão é potenciar essas ações a partir por exem-
plo de um Centro de Documentação de História Lo-
cal, da sua divulgação em páginas concretas na Net, 
ou em publicações de âmbito local popular, acessí-
veis aos moradores ou fregueses. O público existe, é 
apenas preciso o conteúdo que no caso concreto do 
Concelho de Sintra, de uma forma geral é conhecido 
e transversal na História. ∟

Tem sido muito positivo 
e importante o trabalho 
desenvolvido deste 
Executivo da União 
de Freguesias 
de Massamá e Monte 

Abraão …
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SESSÕES EM DIRETO NO FACEBOOK 
CHEGAM À 60ª EDIÇÃO!

ONU RECONHECE SINTRA 
COMO EXEMPLO 
EM POLÍTICAS 
INOVADORAS
O Concelho de Sintra foi um dos 5 municípios portugueses reconhe-
cidos pelas Nações Unidas, na resposta à pandemia causada pelo 
COVID-19, no apoio dado à população. Para além de Sintra, Braga, 
Lisboa, Porto e Vila Nova de Famalicão foram as Autarquias elogia-
das pelas suas políticas exemplares como isenção às tarifas de sanea-
mento, apoios à habitação, entre outros. Veja algumas das políticas 
adotadas pelo Concelho de Sintra no link http://bit.ly/onusintra! ∟

MAIS DE 3000 PESSOAS FORAM APOIADAS 
PELAS EQUIPAS 
MULTIDISCIPLINARES
As 6 equipas multidisciplinares formadas pela Câmara Municipal de Sintra já realizaram, desde julho, 
cerca de 1150 visitas a agregados familiares, correspondente a um apoio direto a mais de 3000 pessoas.
Estas equipas, que se dedicam inteira-
mente ao apoio a casos ativos de CO-
VID-19 no Concelho, são constituídas 
por enfermeiros, técnico de ação social, 
proteção civil e um elemento da Junta 
de Freguesia da área de residência.
As visitas domiciliárias realizadas são 
feitas com o objetivo de entender quais 
as necessidades de saúde e sociais dos 
casos assinalados pelas autoridades de 
saúde, de forma a que o cumprimento 
necessário de confinamento seja efeti-
vamente realizado de modo a quebrar a 
transmissão do vírus.
As equipas entregam nas suas visitas 
diversos materiais como termómetros, 
máscaras cirúrgicas e gel desinfetante para que o cidadão, ainda que em confinamento obrigatório, 
reduza todos os riscos de transmissão. ∟

TEATRO RADIOFÓNICO 
EM TEMPOS DE PANDEMIA
A ideia da criação de Teatro Radiofónico partiu do Prof. Vítor Sesinando, docente da disciplina “Oficina de Teatro” da Uni-
versidade Sénior de Massamá e Monte Abraão, após o encerramento da Universidade devido à pandemia do COVID-19. 
Com o consequente confinamento, em especial, da população mais sénior e a preocupação relacionada com o isola-
mento, o medo do vírus, o amorfismo e a tristeza, surgiu a necessidade de pegar nos (bons) recursos humanos existen-
tes e desafiá-los para que, mesmo com condicionalismos, pudessem continuar ativos e a mostrar as suas qualidades. 
Assim, com base em diversas peças de teatro já realizadas por estes seniores, a ideia foi repercutir uma das peças, mas 
adaptada aos tempos de pandemia: transformar uma peça de teatro, em Teatro Radiofónico. 
Sobre a batuta do Prof. Vítor, o grupo de seniores com idades compreendidas entre os 63 e os 88 anos puseram mãos à 
obra e com a ajuda de todos nasceram peças como “Leandro, o Rei da Helíria” (adaptada do texto dramático da escritora 
Alice Vieira), “O Avarento” (de Jean-Baptiste Poquelin - mais conhecido como Molière) com adaptação de “Sonho de 
uma Noite de Verão” (de Shakespeare), “Felizmente Há Luar” de Luís Sttau Monteiro, “Café do René” e “Médico à Força”.
Os áudios foram elaborados, na sua maioria, em casa pelos próprios alunos, e editados posteriormente por Luíz Biasi 
também ele um aluno desta disciplina. 
Estes alunos, junto de mais amigos convidados, mostraram coragem, dedicação e resiliência, fruto da união e amizade 
entre as pessoas deste grupo.
Assim, foi possível mostrar as qualidades destes alunos, ao mesmo tempo que os ajudou a manterem-se ativos e com 
sentido de utilidade e união. ∟

No mês de setembro, as Sessões em direto no Facebook 
chegaram à 60ª edição. Esta iniciativa foi criada em abril 
de 2018, com base em princípios de proximidade e parti-
lha, tendo criado uma nova via de comunicação entre o 
Presidente, Pedro Oliveira Brás, e os seus eleitores.
De 15 em 15 dias, às quartas-feiras, pelas 16h (poderá ha-
ver alterações que são previamente comunicadas), o Pre-
sidente entra em direto no Facebook, através da página 
da Junta de Freguesia. Estas sessões são de livre acesso 
e permitem que os cidadãos possam participar fazendo 
sugestões, perguntas, propostas, críticas ou elogios.
As sessões, por norma, têm a duração de aproximada-
mente 45 minutos e começam com respostas às questões 
que ficaram por responder na sessão anterior e/ou que 
tenham chegado posteriormente, seguidas por respostas 

às perguntas feitas em direto e terminando com infor-
mações diversas sobre a Freguesia de Massamá e Monte 
Abraão (a dinâmica das sessões poderá ter uma estrutura 
diferente).
Quem não tiver oportunidade de assistir em direto, mas 
pretenda participar, poderá visualizar posteriormente a 
sessão e enviar a sua questão por email (direto@uf-mas-
samamabraao.pt) ou comentando a publicação. Caso não 
tenha Facebook poderá assistir através do link disponível 
no site da autarquia e, embora não possa participar em 
direto, poderá enviar as suas questões e/ou comentários 
para o email acima indicado, para serem respondidos na 
próxima sessão.
Participe na sua Freguesia, ajude-nos a fazer de Massamá 
e Monte Abraão, uma Freguesia melhor! ∟
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APEE STUART CARVALHAIS: 
O ALUNO É O CORAÇÃO DA ESCOLA!
Somos a Associação de Pais da Escola Secundária Stuart Carvalhais há 31 anos. Os nossos estatutos definem os objetivos: 
“difundir a atividade escolar, associativa e outras afins, no sentido de se obter forte elo que ligue por mútuos inte-
resses os Alunos, a Escola, a Família e outros interessados em colaborar”.
Representamos os encarregados de educação e promovemos a participação das famílias na vida da Escola. 
Estimulamos e cooperamos com toda a comunidade escolar. Valorizamos a solidariedade e a consciên-
cia do “outro”. Queremos uma Escola que aprende e que se renova com a ajuda das famílias, para bem 
da juventude que lhe dá vida. 
Somos os encarregados de educação da Escola no Conselho Geral do Agrupamento. Insistimos na 
interação com a Direção do Agrupamento e entidades competentes para defender as preocupa-
ções e as propostas dos encarregados de educação.
Cuidamos da melhoria das condições físicas e dos equipamentos da Escola, assinalando, rei-
vindicando, propondo soluções e, se necessário, mobilizando as famílias, como quando pinta-
mos 16 salas de aula nas ações “mãos na tinta”. Apoiamos as famílias e reutilizamos manuais e 
cadernos de atividade com a nossa bolsa de livros. Ajudamos a Escola com o valor que tiramos 
do papel velho e usado recolhido pela comunidade. Damos vida ao Dia do Patrono e dignidade 
ao Dia do Diploma, com artistas, cientistas, altas individualidades e com a doçura da banca de 
sabores…
Oferecemos aos alunos aprendizagens que a Escola não consegue dar, sobre Jornalismo, Lide-
rança e Comunicação, Teatro e Artes Manuais. Inovamos com a “Escola das famílias” para os 
pais voltarem à Escola e conhecerem mais em sessões sobre “bullying” e “parentalidade”.
Estamos na Escola para receber alunos e famílias, cara-a-cara, nas boas-vindas anuais, nas pri-
meiras reuniões com os diretores de turma e sempre que se justifica. Estamos todos os dias na Escola 
Secundária Stuart Carvalhais para servir a nossa comunidade.
O Aluno é o coração da Escola! Junte-se a nós! Visite as nossas páginas na Internet e faça-se sócio!

Site: https://apeestuart.weebly.com/
Facebook: apeestuartcarvalhais/timeline
Instagram: apee_stuart_carvalhais ∟   

A APEEESMT – Associação de pais e encarregados de edu-
cação da escola secundária Miguel Torga, é uma associação 
que nasceu da necessidade de inclusão e participação dos 
pais e encarregados de educação no percurso escolar dos 
seus filhos e educandos! Com uma antiguidade a par da 
escola e tendo passado por constantes metamorfoses, a as-
sociação mantem intactos os seus objetivos e motivações: 
a defesa dos interesses dos seus alunos e pais e o reforço 
da importância de uma boa e constante relação com a Es-
cola Secundária Miguel Torga. De realçar que, para uma 
melhor perceção e defesa dos interesses dos nossos alu-
nos, a APEEESMT mantem uma relação de proximidade e 
cooperação com a Associação de Estudantes. Somos par-
ceiros nesta missão de concretização de uma realidade en-
quadrada nas necessidades, planos e sonhos daqueles que 
representamos. Somos ativistas pela concretização de um 
futuro auspicioso dos nossos alunos, privilegiando a pre-
sença e participação dos pais nesse processo de conquista. 
O último ano letivo foi desafiante e a pandemia veio al-
terar por completo aquela que era a normalidade do pro-

cesso educativo. Tivemos que nos adaptar e participar em 
várias necessidades identificadas tais como: a construção 
e implementação do plano de contingência da Escola, a 
criação e operacionalidade dos circuitos e sinalética para 
os alunos do 11º e 12º ano, a formação das assistentes ope-
racionais (limpeza, desinfeção, utilização dos EPI’s), a 
participação nos vários conselhos gerais, na rede social da 
UFMMA e na rede social da CMS, no colégio da família e 
comunidade, entre outras. 
Aguardamos ansiosos pelos tempos desafiantes que se 
aproximam! Continuaremos a defender os melhores inte-
resses dos nossos alunos e dos seus EE, sabendo que juntos 
conseguiremos ultrapassar as dificuldades e num espírito 
de cooperação, respeito e missão, faremos o nosso melhor 
para o sucesso da experiência escolar dos nossos alunos. 
Não há dúvida do valor acrescentado que traz, a partici-
pação de pais e EE dinâmicos, pró-ativos e solidários. Bom 
ano letivo 20/21 a toda a família Miguel Torga. ∟   

APEEESMT – ASSOCIAÇÃO DE PAIS 
E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
DA ESCOLA SECUNDÁRIA MIGUEL TORGA
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A NOSSA RUA

ROTUNDA DOUTORA LAURA AIRES
MASSAMÁ

PROFESSORA, MÉDICA, VIROLOGISTA

Laura Guilhermina Martins Ayres nasceu a 1 de junho de 
1922, em Loulé. Licenciou-se em Medicina, com distin-
ção, em 1946 e iniciou a sua carreira nos hospitais.
Foi durante o Internato Geral e, posteriormente, no In-
ternato Complementar que Laura Ayres se interessou 
pelo estudo das doenças transmissíveis, na altura deno-
minadas por “doenças infectocontagiosas”.
Já inserida no campo da Microbiologia, após a sua forma-
ção nos Serviços Hospitalares, realizou entre 1950 e 1953 
um estágio no Instituto Superior de Higiene (ISH) - anti-
go nome do Instituto Nacional de Saúde. Foi nesse está-
gio que Laura Ayres desenvolveu estudos sobre o vírus da 
gripe e outras patologias respiratórias, tendo chegado a 
montar um sector de diagnóstico da “tosse convulsa” que 
serviu de apoio aos trabalhos de investigação epidemio-
lógica, realizados na altura por José Cutileiro, no Centro 
de Saúde de Lisboa e no Hospital Curry Cabral. Nesta fase 
foi determinante o incentivo dos seus primeiros mestres, 
José Cutileiro e, sobretudo, Arnaldo Sampaio, responsá-
vel pelo Laboratório de Bacteriologia e pelo Centro Na-
cional da Gripe, do ISH.
Em 1955, foi convidada por Arnaldo Sampaio a aplicar 
os conhecimentos de virologista (entretanto adquiridos 
em Inglaterra) no ISH, que se encontrava num período 
de grande atividade em duas grandes áreas científicas: as 
Doenças Transmissíveis, com Arnaldo Sampaio, e a Nu-
trição, com Gonçalves Ferreira.
Na fase em que iniciou a sua carreira de virologista no 
ISH, esta era uma área que praticamente não existia na-
quele Instituto, tornando-se imperativo alargar o estudo 
das doenças virais em Portugal. Foi a Laura Ayres que 
coube promover a organizar um sector de Virologia, para 
ser incluído no Laboratório de Bacteriologia Sanitária 
existente no ISH, instalado no antigo edifício do Campo 
de Santana.
Laura Ayres conseguiu desenvolver, a partir de uma pe-
quena unidade (Centro Nacional da Gripe), o Laboratório 
de Virologia, com autonomia a partir de 1971 e creditá-lo 

juntos dos Serviços Hospitalares, tornando-o como um 
dos melhores laboratórios de Virologia Clínica e Epide-
miológica, com várias secções diferenciadas.
Foi no ano de 1985 que começou a perspetivar a criação e 
desenvolvimento do Centro de Vigilância Epidemiológi-
ca das Doenças Transmissíveis, algo que se concretizou 
nesse mesmo ano. O seu trabalho foi também decisivo na 
formação de técnicos na área da Virologia.
No decorrer da sua vida profissional manteve sempre o 
interesse pela investigação em Saúde, direcionada para 
conhecimento, das condições do País no campo das doen-
ças infeciosas, na vertente da investigação epidemiológi-
ca, sobretudo nas doenças virais evitáveis pela vacinação 
e outras patologias com elevado potencial epidémico, tais 
como a gripe, poliomielite, rubéola, malformações con-
génitas e tracoma.
Laura Ayres destaca-se ainda pelo facto 
de ter coordenado o primeiro Inquéri-
to Serológico Nacional para patologias 
infeciosas (nomeadamente as evitáveis 
pela vacinação), estudo que foi galardoa-
do como Prémio Ricardo Jorge de Saúde 
Pública, em 1983, e que permitiu traçar 
o perfil de 19 infeções, que à data eram 
importantes problemas de Saúde Públi-
ca no nosso País.
A partir de 1983, Laura Ayres fez parte 
da direção do Instituto Nacional de Saú-
de, na qualidade de subdiretora e por 
convite de Aloísio Coelho (à data, recen-
te diretor). O convite teve como objeti-
vo implementar uma gestão moderna e 
eficaz, incrementando as atividades de 
investigação e formação.
Paralelamente à carreira científica, 
Laura Ayres desenvolveu também uma 
importante carreira académica, tendo 
na fase final, colaborado como docente 
coordenadora da cadeira de Microbio-
logia Sanitária, na Escola Nacional de 
Saúde Pública.

Para além do seu pioneirismo desenvolvido na área da 
Virologia, Laura Ayres, foi “símbolo” da luta contra a 
SIDA em Portugal, tendo estado na origem da Comissão 
Nacional de Luta contra a SIDA e na criação do Laborató-
rio de Referência da SIDA no Instituto Nacional de Saú-
de Doutor Ricardo Jorge (uma das primeiras instituições 

Fontes: http://www2.insa.pt/sites/INSA/Portugues/QuemSomos/historia/OutPerso/Paginas/LauraAyres.aspx; https://pt.wikipedia.org/wiki/Laura_Ayres; https://www.pnvihsida.dgs.pt/comunicacao-social/arqui-
vo-de-noticias/2004/homenagem-a-prof-doutora-laura-aires.aspx
Fotografias: http://www2.insa.pt/sites/INSA/Portugues/QuemSomos/historia/OutPerso/Paginas/LauraAyres.aspx; (Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge)

portuguesas a desenvolver o diagnóstico laboratorial da 
infeção VIH).
A sua excelência enquanto comunicadora permitiu saber 
utilizar os meios de comunicação social, na prevenção 
das doenças transmissíveis, contribuindo para uma pro-
moção da saúde na população, alertando para a necessi-
dade de mudar comportamentos e para a importância na 
alteração do discurso de “grupos de risco” para “compor-
tamentos de risco”, à semelhança das políticas de saúde e 
sociais internacionais nesta área.
Laura Ayres faleceu em Lisboa a 16 de janeiro de 1992, 
com 69 anos. ∟
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MARIA DE SOUSA (PS) 

UMA COMUNIDADE ATIVA E 
PARTICIPATIVA VALE POR DUAS!

e reporte de necessidades de intervenção no território e a 
escolha preferencial pela compra no comércio local! 
A identificação e reporte de necessidades de intervenção 
no território
Por privilegiar a proximidade do cidadão com a autarquia 
e por reconhecer no mesmo a sua enorme importância 
numa freguesia inclusiva, alerta e ativa, o executivo so-
cialista, criou em 2018 a ferramenta «O MEU BAIRRO», 
uma plataforma de gestão de ocorrências que possibilita 
aos cidadãos comunicar o seu pedido de intervenção, de 
forma simples, precisa e intuitiva. Identificou um pro-
blema? Tira uma fotografia da situação identificada, in-
dica a morada e já está! De uma maneira fácil e rápida, 
o cidadão dá desta forma o seu contributo para uma fre-
guesia melhor e faz a sua parte nesta ação conjunta pela 
melhoria da qualidade de vida de todos! Existirá melhor 
forma de demonstrar zelo e sentido de responsabilidade 
enquanto freguês e em defesa da sua freguesia? Certa-
mente que não. Não podemos isentar-nos da confiança 
depositada nos cidadãos ativos e participativos, não ab-
dicando de demonstrar com e em atitudes, o quanto so-
mos conscientes da nossa importância para uma comu-
nidade limpa, segura e saudável.  
A escolha preferencial pela compra no comércio local
A todos os motivos já sobejamente conhecidos pelos quais 
devemos sempre defender o nosso comércio local, hoje e 
fruto das circunstâncias atuais derivadas da pandemia, 
juntam-se outros motivos que por si só representam a re-
levância de comprar aqui, na nossa freguesia: A sobrevi-
vência e prosperidade das famílias e dos comerciantes.
Quando compramos localmente, contribuímos para uma 
economia circular que a todos defende! Ajudamos o nos-
so comércio a subsistir, geramos emprego, promovemos 
dinâmica na freguesia, aumentamos a qualidade de vida 
dos fregueses e mostramos a união de uma comunida-
de que defende os seus. Este é um desígnio e uma marca 
deste Executivo. Hoje mais do que nunca, temos que nos 
unir e defender os interesses de todos nós, escolhendo em 
consciência e com espírito de companheirismo, optar por 
comprar localmente em detrimento do comércio externo. 

O cidadão participativo, aquele que participa com 
orgulho, sentido crítico e construtivo na gestão 
local da freguesia, é valiosíssimo. 

É uma pedra preciosa na construção de uma comunida-
de com sentido de responsabilidade e respeito: por si, 
pelo próximo e pelo território comum. Que GRANDE é 
o freguês que dá um pouco de si em prol da qualidade e 
melhoria da vida de todos. Felizmente, cada vez mais se 
encontram essas pedras preciosas que, identificando ne-
cessidades e fragilidades na freguesia, se entregam á ati-
tude pró-ativa da resolução e participação. 
São cada vez mais e melhores e são cada vez mais motivo 
de orgulho para os seus pares e para a comunidade geral. 
Cidadão é aquele que convive numa sociedade respeitando 
o próximo, cumprindo com suas obrigações e gozando dos 
seus direitos. Ser cidadão é ser sujeito do processo histórico; 
é ser agente e produtor do espaço cultural em que quer viver. 
Constituir-se como cidadão é assumir-se enquanto prota-
gonista do próprio ambiente que o rodeia, não delegando 
responsabilidades e não deixando parte de si para outrem. 
Ele luta pelo bairro onde mora, exige justiça para si e para 
os outros, e faz-se constituinte da história da sua freguesia.
O exercício da cidadania é um direito e um dever de todo 
e qualquer cidadão que zela pelo melhor interesse de to-
dos e a sua participação pode ser feita de várias formas, 
direta ou indiretamente. Seja através do associativismo, 
do voluntariado, da participação nas assembleias de fre-
guesia, na identificação e reporte de necessidades de in-
tervenção no território, através da escolha preferencial 
pela compra no comércio local, ou de muitas outras for-
mas igualmente relevantes.
Ao longo destes anos de gestão autárquica do Partido So-
cialista, tem-se assistido à maior importância que é dada 
ao cidadão, chamando-o a co-gerir os destinos da fregue-
sia. O Orçamento Participativo e os diretos de facebook do 
Presidente são alguns dos vários exemplos da constante 
atitude de aproximação dos eleitos para com os eleitores. 
Neste momento, parece-nos de extrema importância re-
ferir duas formas de participação extremamente valiosas 
e necessárias para o bem da comunidade: A identificação 

Para que esse esforço não nos pese de forma desigual, 
existe uma ferramenta de grande utilidade: O Cartão 
Freguês! 
Sendo este um cartão gratuito e permitindo o usufruto de 
inúmeros descontos nas mais de 220 lojas pertencentes 
à rede do «Cartão Freguês», é sem dúvida um elemento 
crucial para apoiar o comércio local e diminuir o esforço 
das famílias nas épocas de inevitável consumo como as 
que se avizinham. Um cartão, que devido à sua simplici-
dade e fácil utilização, se tornou um elo de ligação entre 
o freguês e o comerciante, promovendo uma relação de 
proximidade e confiança cuja necessidade e importância 
todos reconhecemos. Com novidades a caminho e sem-
pre de encontro às necessidades dos fregueses, gerar-se-
-ão iniciativas com vista á promoção de uma dinâmica 
constante na freguesia. Uma delas, a iniciativa Compre 
na Freguesia, destina-se a todos os indivíduos que façam 
compras num dos estabelecimentos aderentes ao proje-
to “Cartão Freguês”, no montante igual ou superior a 10 
euros. Com sorteios quinzenais e um sorteio final, esta 
iniciativa decorrerá de Setembro a Novembro de 2020 e 
premiará clientes e comerciantes, com vales de compras. 
Uma de várias atuais e futuras iniciativas que realçam a 
importância que o PS dá ao comércio local, contribuin-
do para um rejuvenescer no comércio local da freguesia, 
evidenciando e promovendo a qualidade e variedade do 
nosso comércio, ao mesmo tempo que cativa e premeia os 
fregueses que defendem a compra local. É Fantástico, não 
é? Então aproveitemos as oportunidades e saibamos usu-
fruir delas no nosso dia-a-dia. Que consigamos juntos ul-
trapassar estes momentos de incerteza e fragilidade na 
economia, e que possamos juntos e brevemente celebrar 
o sucesso desta união de esforços! Para o sucesso desta 
missão, compremos em Massamá e Monte Abraão!
Participar ativamente está ao alcance de todo e qualquer 
um de nós! Vamos juntos ser um exemplo de cidadania e 
participação ativa na defesa da nossa comunidade e ter-
ritório. Vamos juntos, valorizar a nossa freguesia e mol-
dá-la à nossa imagem enquanto comunidade, porque não 
há dúvida, os nossos fregueses são valiosíssimos! ∟

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.
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JOSÉ BARROSO DIAS (BE) 

O REGRESSO ÀS AULAS 
E A PANDEMIA

E stamos no início de mais um ano letivo, este ano tão diferente dos ante-
riores. Milhares de crianças e jovens, mais uns milhares de professores 
e funcionários, vão voltar às escolas depois de 6 meses conturbados. Às 

preocupações habituais e recorrentes, junta-se agora o COVID-19. Para nós, o 
regresso à Escola é fundamental e imprescindível. Para muitos alunos, o afasta-
mento físico da Escola traduziu-se no aprofundar do fosso pré-existente à pan-
demia, tanto a nível escolar como social. As aulas à distância, mesmo no caso em 
que o imenso esforço dos professores teve algum êxito, nunca poderão substituir 
o ensino presencial. Este regresso à escola terá de ser feito com mil cautelas, ba-
seadas na informação científica mais atual, na melhor decisão política, e no bom 
senso e responsabilidade de todos e de cada um. O ME e a DGS, apresentaram um 
conjunto de medidas que terão de ser adaptadas e concretizadas em cada escola, 
pelas direções, pelos professores, pelos funcionários, pelos alunos e encarrega-
dos de educação, de modo a minimizar o risco. Não sabemos se será suficiente. A 
seu tempo, o Bloco de Esquerda propôs reduzir o número de alunos por turma, 
que ajudaria a respeitar as regras da DGS, mas o PS e a direita não o permitiram. 
O risco nunca será zero. Nem na escola, nem na vida. Haverá casos de contami-
nação entre os alunos, entre professores e funcionários. Em cada momento, cada 
um dos membros da comunidade escolar, deverá saber exatamente o que se de-
verá fazer, sem pânico. Salvaguardando a saúde pública da comunidade escolar, 
o fecho das escolas deverá ser o último recurso. Não podemos deixar que o medo 
nos diminua a Cidadania. ∟

JOÃO PAIXÃO (PSD)

O COMÉRCIO LOCAL 
E O CORONAVÍRUS COVID-19

BANCADA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA (CDU)

NO COMBATE À EPIDEMIA, 
MELHORES SERVIÇOS 
PÚBLICOS! 

O apregoado “novo normal” da COVID-19 acentuou desequilíbrios pré-
-existentes. A resposta dos poderes públicos está a ser insuficiente e 
compromete o país:

- falta de apoios ao emprego e às empresas (não inclui o grande capital, pois a 
Bolsa, curiosamente, segue de vento em poupa!);
- ataque aos direitos laborais, com a imposição de férias e bolsas de horas, corte de 
subsídios (alimentação, transporte), tele-trabalho sem condições;
- uma Segurança Social debilitada, com fracos recursos, uma inexistente rede pú-
blica de equipamentos e serviços de apoio a idosos. 
É imprescindível uma política alternativa, de recuperação da economia, de salva-
guarda dos postos de trabalho, promotora da produção nacional e que aposte no 
investimento público (exemplo: transporte público). 
No plano imediato do desconfinamento, em Sintra e nas nossas freguesias cha-
mamos a atenção para:Saúde: os tratamentos adiados com a epidemia devem ser 
retomados, mas vários utentes continuam sem resposta dos serviços. Não só o 
agendamento de consultas segue atrasado (e então quem não tem médico de fa-
mília…), como os internamentos e as urgências permanecem condicionados pela 
epidemia. Há que reforçar o pessoal e os meios do SNS. A actual política serve os 
interesses privados, com a abertura de unidades hospitalares privadas enquanto 
o “mini-hospital” público de Sintra, tantas vezes prometido, continua a marcar 
passo.
Educação: os receios do novo ano lectivo devem ser esclarecidos e há que garantir 
que as aprendizagens não-presenciais abrangem todos os alunos (caso da educa-
ção especial). É necessário dotar as escolas de mais professores e pessoal auxiliar, 
trazer as cantinas para a esfera pública e alargar o seu funcionamento. O inves-
timento nos edifícios escolares é urgente e não bastam os retoques que a CMS 
voluntariosamente executa. ∟

I nfelizmente, vivemos um período que sabemos terá 
impacto negativo na nossa economia já frágil. A ex-
periência diz-nos que é nos momentos de crise que os 

proativos e empreendedores se revelam. O Comércio Local 
sempre resistiu e revelou mas, ao poder político, cumpre 
criar programas que os auxiliem. Foi, pois, com agrado 
que o PSD ouviu que a Junta de Freguesia tinha lançado al-
guns programas com este intuito. Destacamos: o P.A.E.L 
(programa de apoio à economia local). e a parceria com a 
Agência de Empreendedores Sociais (SEA) que pretendia 
criar um canal de Aconselhamento Empresarial. 
Mas o diabo está nos detalhes. 
Aparentemente, o primeiro não tem sido fácil de mate-
rializar e o segundo, porque nada mais se soube, também 
estará difícil. Por isso questionamo-nos sobre o que, na 

prática, foi realizado na ajuda ao comércio local no actual 
contexto?
Perante esta pandemia , ninguém pode baixar  os braços. 
Coletivamente temos de continuar a trabalhar e segurar 
postos de trabalho. Por isso campanhas e apoio ao co-
mércio local tem de ser efetivas: ajudando, demonstran-
do e sensibilizando o consumidor para a valorização do 
comércio de proximidade. Todos nos recordamos que, no 
início desta pandemia, foi ao comércio tradicional    que 
muitos recorreram, foi este que manteve as portas aber-
tas para nos servir,  estiveram na primeira linha ajudan-
do e fornecendo-nos os bens de primeira necessidade.
Assim, pelo impacto que tem na vivência da nossa terra, 
não temos dúvida que, também neste setor, cabe à autar-
quia motivar e apoiar os agentes económicos da fregue-

sia. Mantendo um contacto próximo e inteirando-se das 
suas necessidades e promovendo campanhas locais que 
possam ajudar a transmitir confiança aos seus fregueses 
para que comprem local. Para que saibam que todos se 
esforçam, com grande espírito e dedicação, cumprindo 
as medidas de segurança necessárias a que se controle a 
propagação deste virus, mas que sem nós todos não há 
esforço, empreendedorismo ou capacidade proativa que 
subsistam: É tempo de nos unirmos como vizinhos. É 
tempo de, também, comprar local. ∟
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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 quatro 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 depois Assembleia e conheça toda a documentação relacionada com a Assembleia de Fregue-
sia, 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 Autárquicos / Assembleia / Moções /  Mandato 2017-2021 / 2020

LUÍS FERNANDES (CDS-PP)

Até o fecho da edição não foi recececionado 
nenhum contributo.FINALMENTE!

N a última sessão de 2019, a 12 de dezembro, 
apresentámos uma recomendação cuja 
essência e princípio subjacente era o de 

aumentar a transparência, a divulgação e a credi-
bilidade do trabalho que é efetuado pelos diversos 
eleitos na Assembleia da União de Freguesias de 
Massamá e Monte Abraão. Finalmente, ao fim de 
quase um ano, temos um regulamento e a luta que 
travámos ao longo destes meses todos pressionan-
do para que este documento fosse elaborado e vis-
se a luz do dia deu frutos e a próxima sessão já será 
alvo de transmissão online tornando transparente 
aquilo que tantas vezes ficou enterrado, escondi-
do entre as quatro paredes da Assembleia ou em 
atas cuja elaboração e até à publicação demorava 
demasiado tempo. Conseguimos e esta é uma con-
quista que nos orgulha enquanto democratas e au-
tarcas.
Seria de esperar, que algo tão simples e já prati-
cado por inúmeras autarquias (algumas aqui tão 
perto), não demorasse 9 meses até que, no passado 
dia 1 de setembro, fosse apresentado um regula-
mento. Sabemos as condicionantes burocráticas 
e que a pandemia serve de desculpa para (quase) 
tudo, mas também sabemos que se houvesse mais 
vontade por parte do executivo o processo poderia 
ter sido muito mais célere e transparente.
Todavia, este não é o regulamento perfeito pois en-
tendemos que não serve na sua plenitude o objeti-
vo e a essência da recomendação apresentada por 
nós que assenta na total transparência e credibili-
zação do trabalho efetuado por todos os eleitos na 
Assembleia de Freguesia, bem como incrementar 
a divulgação e estimular a participação da popula-
ção nestes importantes momentos da vida da nos-
sa união de freguesias.
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Obviamente não quisemos inviabilizar a trans-
missão da próxima sessão, mas também não po-
díamos votar favoravelmente um regulamento que 
contém clausulado dúbio que dá ao Presidente da 
Assembleia plenos poderes para, e passo a citar, 
“quando as concretas circunstâncias demonstrem 
a necessidade de proteger os direitos ou interesses 
prevalecentes dos titulares dos dados, o Presidente 
da Assembleia de Freguesia, reserva-se no direito 
de suspender temporariamente ou de proibir a to-
tal transmissão áudio/vídeo”. Ora, perante o regu-
lamento, a titular dos dados é a UFMMA e  não se 
sabe bem o que são “circunstâncias concretas” pelo 
que se pressupõe que se não interessar ao execu-
tivo ou ao Presidente da AF a livre interpretação 
deste conceito pode levar a muitas suspensões ou 
proibições. Este ponto necessita, no mínimo, de 
uma clarificação e de uma objetividade que não dê 
azo a eventuais decisões menos democráticas.
O Ponto 5 do regulamento também dá o poder à 
maioria no poder de, passo a citar, “a todo tempo, 
por deliberação do órgão competente devidamen-
te fundamentada, proibir definitivamente a total 
captação e transmissão áudio/vídeo das reuniões” 
permitindo acabar com esta conquista tão impor-
tante. Entendemos que esta decisão deverá ser to-
mada por um mínimo de 66% de votos favoráveis 
da Assembleia.
Nesse sentido, vencida esta batalha, segue-se o 
trabalho e a luta por melhorar o regulamento e 
torná-lo numa ferramenta ainda mais democráti-
ca no presente e para o futuro com a certeza que, 
nos tempos que correm, este é um importante pas-
so para uma democracia mais participada e para 
uma melhor elucidação sobre o trabalho de todos 
os eleitos em prol da freguesia. ∟

CARLOS MIGUEL SALDANHA
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