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MÊS DA JUVENTUDE 2021
O mês da Juventude já chegou, 
a pensar na dinamização dos nossos 
jovens.

PROJETO RAÍZES
Aprovação do Alto Comissariado 
para as Migrações ao projeto 
Raízes, da nossa freguesia.
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COMPOSIÇÃO E PELOUROS
QUADRIÉNIO 2017·. 2021

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

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

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

VOGAL
MÓNICA SOFIA MONTEIRO RUSSO (PS)
Pelouros: Educação; Juventude.

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

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

A NOSSA COMUNIDADE DIGITAL

Enfrentamos desafios a um ritmo acelerado que requerem 
uma transformação em todas as vertentes das nossas vidas. 
Esses desafios tornam-se tão evidentes em coisas tão simples 
como ir às compras, visitar um museu ou experimentar uma 
refeição de um restaurante que nunca tivemos oportunidade 
de ir. 
Entre confinamentos e desconfinamentos, a pandemia trouxe 
às comunidades a obrigação vertiginosa de se adaptar a uma 
nova forma de organização individual e coletiva. O cresci-
mento da procura online, das entregas em casa, bem como as 
respostas sociais de primeira linha, obrigou a maioria da po-
pulação e a economia local a reinventar-se na forma de traba-
lhar, de fazer as suas compras e de interagir com os serviços 
públicos.
O hábito de usarmos o online tornou-se uma questão intrín-
seca de nós próprios. Alteraram-se padrões de consumo, mas 
também a forma como interagimos uns com os outros. Hoje, 
realizar uma videochamada, utilizar um balcão virtual de um 
serviço público ou empresa, ter uma aula online, são realida-
des de que não podemos fugir. 
Desejamos construir uma comunidade digital que se revele 
uma oportunidade para todos. Através da digitalização acede-
mos mais rapidamente aos serviços que a Junta de Freguesia 
proporciona, estabelecendo uma nova plataforma de intera-
ção e de integração do tecido económico e social, promovendo 
uma resposta mais eficaz para o bem-estar dos fregueses. 
Hoje, as nossas aulas da Universidade Sénior são feitas online, 
a marcação para atendimento social faz-se no nosso site, a si-
nalização de uma ocorrência no espaço público está à distân-
cia de um clique, o acesso ao comércio local é feito pela nossa 
aplicação móvel e a obtenção de documentos administrativos 
é realizada a partir de casa.
Acelerámos o processo de digitalização dos serviços para 
garantir uma comunica-
ção transparente e eficaz, 
mantendo a essência da 
nossa missão: trabalhar 
com e para pessoas.

O Presidente, 
Pedro Oliveira Brás
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A SUA FREGUESIA 
À DISTÂNCIA DE UM CLIQUE
A app da União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão permite-lhe ter todas as 
informações sobre a Sua Freguesia na palma da sua mão.
Ao instalar esta aplicação no seu telemóvel ou tablet terá acesso a: Notícias; Agenda; 
Balcão Virtual; Pedidos de Intervenção; Cartão Freguês; Orçamento Participativo; Es-
paços de Lazer; Intervenção Comunitária; Farmácias de Serviço.

BALCÃO VIRTUAL 
PRIVILEGIE AS FERRAMENTAS 
DIGITAIS E EVITE DESLOCAÇÕES
Quando precisar de pedir um atestado, use o Balcão Virtual da sua Freguesia.  
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 Residência/Pro-
va de Vida/Multiusos, Agregado Familiar, União de Facto, Transporte de Merca-
dorias e Subsídio de Transporte (para cursos de IEFP). Nesta página encontrará 
também 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 obtenção dos 
atestados, diminuindo as deslocações às instalações da Junta e facilitando todo o 
processo. Poderá aceder à plataforma via PC, tablet ou telemóvel. 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.
A Junta de Freguesia dispõe de meios de pagamento alternativos como MB WAY, 
Referência Multibanco ou os terminais de Multibanco nas nossas instalações.
Relembramos que caso necessite dos serviços da Junta de Freguesia em que tenha 
que se deslocar às instalações, é necessário fazer marcação prévia para o atendi-
mento. Poderá fazer a marcação através do número 210 133 552. Agradecemos a 
compreensão.

O MEU BAIRRO - Plataforma de gestão de ocorrências
Precisa de fazer algum pedido de intervenção? Quer reportar alguma situação que 
verificou?
O MEU BAIRRO é uma plataforma de gestão de ocorrências, criada em 2018, que 
possibilita aos cidadãos comunicar o seu pedido de forma simples, precisa e in-
tuitiva.
A plataforma permite identificar o local exato das ocorrências, podendo ainda 
anexar fotografias (até 3MB) e/ou vídeos, tudo isto à distância de um clique. Assim, 
os seus pedidos serão devidamente encaminhados para que sejam respondidos 
com a maior brevidade possível. 
Contamos com a sua colaboração para uma Freguesia melhor!
Compatível com os browsers Chrome e Firefox. Também disponível em App.

Conhece o website dedicado ao Cartão Freguês?
Numa clara aposta no projeto Freguês e consequente apoio ao Comércio Local, a 
Autarquia de Massamá e Monte Abraão lançou uma plataforma exclusivamente 
dedicada ao Cartão Freguês.
A dimensão e prioridade que se deseja perante este projeto exigiu a existência de 
ter uma plataforma independente onde tanto o cidadão como o comerciante con-
seguem de forma prática e simples aceder a todas as informações e funcionalida-
des inerentes ao projeto.
Através deste website é possível ficar a conhecer a história do projeto, dados e 
curiosidades, consultar a lista de estabelecimentos aderentes à rede do Freguês 
(benefícios, localização, entre outras informações), aderir ao Cartão e consultar 
notícias relacionadas com o universo do Freguês. Visite cartaofregues.uf-massa-
mamabraao.pt e saiba mais sobre o Cartão Freguês! ∟

A ACONTECER

Aconselhamos que tenha a localização do seu dispositivo ativa para que possa saber a que 
distância está de um estabelecimento aderente ao Freguês ou de um Espaço de Lazer.
A Freguesia é Sua, usufrua e desfrute de Massamá e Monte Abraão. ∟

Cartão Freguês
Saiba quais são os 
estabelecimentos 
aderentes e onde se 
situam, e obtenha o 
Cartão Freguês digital 
para apresentar nos 
estabelecimentos.

Farmácias de Serviço 
Saiba quais as farmácias 
de serviço permanente.

Orçamento 
Participativo 
Aceda à plataforma 
do OP de Massamá e 
Monte Abraão e saiba 
todas as informações 
sobre esta ferramenta de 
participação.

Intervenção Comunitária 
Conheça os projetos e programas 
de intervenção do Gabinete Técnico 
de Intervenção Comunitária (GTIC).

Espaços de Lazer
Conheça todos os Espaços de Lazer 
da Sua Freguesia, o que têm 
à disponibilidade da população 
e onde se situam.

Pedidos de Intervenção
Utilize a app O MEU 
BAIRRO para registar 
pedidos de intervenção ou 
reportar alguma situação 
que tenha verificado.

Balcão Virtual
Onde pode solicitar o seu 
atestado online e/ou saber 
como registar um animal 
de estimação.

Notícias
Informações sobre 
Massamá e Monte 
Abraão, Concelho 
de Sintra e outras gerais.

Agenda
Uma agenda para
 estar a par dos eventos 
da Sua Freguesia.
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A ACONTECER

FACEBOOK
12 000 VEZES OBRIGADO!
A página da União das Freguesias de Massamá e Monte 
Abraão chegou aos 12 000 Gostos!
Num momento em que as redes sociais nos ajudaram a aproximar, dentro do dis-
tanciamento físico que o COVID-19 nos obrigou, agradecemos a si que nos segue e 
acompanha as notícias, novidades, informações e agenda da Sua Freguesia!
Obrigado também a todos os que nos têm ajudado a ajudar!
Juntos somos mais fortes!
Continue connosco! 12 000 vezes Obrigado!

Estamos no Instagram!
No dia 04/01 a União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão aderiu à rede 
social Instagram. Esta será mais uma ferramenta de comunicação da Junta de Fre-
guesia para estar mais próxima da Comunidade.
Entretanto, em fevereiro, já chegámos aos 500 seguidores! E você já nos segue?
Basta pesquisar por @uf.massamamabraao no Instagram.
Siga-nos e partilhe a nossa página!

MÊS DA JUVENTUDE 2021

O TEU MÊS 
CHEGOU!
A pandemia do COVID-19 tem-nos afetado em muita 
coisa, mas achas que ias ficar sem o TEU mês por causa 
do vírus? Nada disso! Como já tem sido habitual, a União 
das Freguesias de Massamá e Monte Abraão planeou 
este mês a pensar em TI. Por isso, não vais poder faltar às 
várias iniciativas que vão decorrer entre os dias 13 e 31, 
desta vez em casa e em segurança.
Este ano as ações decorrerão online e terão temas como 
videojogos, os jovens e a cidadania, saúde mental, nutri-
ção e política. Curioso?

Conhece o programa:
Dia 13 – Torneio online do jogo “Rocket League”, pelas 
15h;
Dia 17 – Conversa sobre os Jovens e a Cidadania com a 
participação da MyPolis, pelas 17h;
Dia 22 – SaudavelMente – Como Estás? Sentes o mesmo 
que eu? Com a participação da Dra. Ana Meira da Ordem 
dos Psicólogos, pelas 17h30;
Dia 25 – Assiste a um “live” sobre Nutrição com a par-
ticipação da Dra. Lara Guerreiro e Dra. Raquel Ferreira, 
pelas 17h;
Dia 31 – Uma conversa sobre Política, com a participação 
do projeto “Política (Não) Importa”, que pretende comba-
ter a abstenção jovem! A decorrer pelas 19h.
Podes acompanhar tudo em direto, na página do Face-
book da Junta de Freguesia. 
Participa! 
Não deixes que os teus amigos te contem como foi! ∟

2.ª EDIÇÃO ORÇAMENTO 
PARTICIPATIVO JOVEM 

ESTÁ QUASE 
A ARRANCAR!
Depois do sucesso da 1.ª edição, que contou com a 
votação de 1251 jovens em 28 projetos finalistas, a 
2.ª edição está prestes a iniciar!
Tal como na edição anterior, os jovens entre os 11 e 
22 anos, que vivem, estudem ou trabalhem na Fre-
guesia, poderão apresentar propostas e votar nos 
seus projetos preferidos. Deste modo, irão eleger os 
4 projetos mais votados, num valor global alocado 
de 20 000,00 €.
Entre os dias 5 e 17 de março, a Autarquia solicitou a 
colaboração das 5 Escolas da Freguesia para consti-
tuir o Conselho de Embaixadores OPJ MMA 21, que 
participará durante todo o processo. Assim, pre-
tende-se que estes jovens participem em diversas 
atividades organizadas pela Junta, com o intuito de 
capacitar os alunos sobre a Cidadania Participati-
va, e que os mesmos sejam um veículo para chegar 
aos restantes alunos e reforçar a dinamização do 
programa. Até ao fecho desta edição já se tinham 
inscrito 71 jovens.
Durante o mês de abril, decorrerão as sessões de di-
vulgação (Spots da Freguesia), nas quais os jovens 
poderão apresentar as suas propostas à 2.ª edição. ∟ 

PROJETO RAÍZES 

DE MASSAMÁ 
E MONTE 
ABRAÃO 
CONTINUA 
A SER 
RECONHECIDO 
O projeto Raízes, promovido pela União de Fregue-
sias de Massamá e Monte Abraão, que junta crianças, 
jovens e familiares, recebeu a aprovação por parte 
do Alto Comissariado para as Migrações, sendo um 
motivo de reconhecimento pelos resultados que têm 
sido conseguidos ao longo das suas 7 edições. 
Com este reconhecimento nacional, o “Projeto 
Raízes” contará com uma nova entidade gestora, a 
Associação Criagente, e um vasto conjunto de par-
ceiros locais que atuaram junto das comunidades 
em contexto de vulnerabilidade socioeconómica. ∟
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É NOTÍCIA

UNIVERSIDADE SÉNIOR DE MASSAMÁ 
E MONTE ABRAÃO 
COM AULAS ONLINE
Apesar do novo confinamento, e com o encerramento das instalações da Universidade Sénior, a 
atividade letiva tem continuado através de aulas online, de modo a que os alunos possam conti-
nuar a aprender, em segurança, nas suas casas. ∟

OBRAS DO NOVO 
PARQUE URBANO 
EM MONTE ABRAÃO 
TERMINADAS
As obras do novo Parque Urbano situado em Monte Abraão, que liga a Ave-
nida Afonso Costa com a Rua Ribeiro Sanches estão terminadas. Este parque 
foi batizado de Gonçalo Ribeiro Telles em homenagem ao arquiteto paisagista 
falecido em novembro de 2020.
Com um total de investimento de 230 mil euros, a requalificação deste espaço 
decorreu numa área aproximada de 19.250m² e contemplou a execução de per-
cursos pedonais de ligação entre as cotas mais elevadas da Avenida Afonso Cos-
ta e as cotas mais baixas da Rua Ribeiro Sanches. Com esta intervenção foram 
também criadas zonas de estadia, colocação de mobiliário urbano, instalação de 
infraestruturas de iluminação pública com tecnologia LED, plantações de diver-
sas espécies e de sementeira de prado sequeiro para mitigar os consumos de água.

O espaço envolvente da área requalificada foi também intervencionado, através da reabilitação 
dos pavimentos e da criação de 118 lugares de estacionamento para veículos ligeiros, sendo qua-
tro desses lugares destinados a pessoas com mobilidade condicionada.
Com esta intervenção foi possível dotar este espaço público com melhores condições para usufruto 
da população, tirando partido das potencialidades do local e das dinâmicas urbanas existentes. ∟

COVID-19 – CONTINUAMOS CONSIGO
VAMOS ÀS COMPRAS POR SI!

CELEBRAÇÃO 
DO 13.º ANIVERSÁRIO
A pandemia do COVID-19 afetou, infelizmente, muita coisa nas nossas vidas, mas os nossos se-
niores continuam “firmes e hirtos” e a Universidade Sénior de Massamá e Monte Abraão celebrou 
o 13.º aniversário!
No dia 05/03 a festa decorreu online com vários alunos e professores da Universidade e decorreu 
em direto na página de Facebook da Junta de Freguesia.
No evento foi possível ouvir declamação de poemas e diversas representações feitas por alunos 
da disciplina de Oficina de Teatro, assim como atuações do Grupo Cavaquinho Ukelele e do Grupo 
Coral Harmonia. 
Foi um momento de partilha, boa disposição, amizade e de resiliência perante os tempos que 
decorrem. ∟

Como já tinha decorrido durante o primeiro confinamento e a pensar nas pessoas mais vulnerá-
veis da nossa Freguesia, a Autarquia de Massamá e Monte Abraão vai às compras por si! Poderão 
ser adquiridos bens essenciais, ração de animais e medicamentos, que serão entregues em casa.
Esta ajuda destina-se a fregueses com mais de 65 anos (residentes na Freguesia), a pessoas em iso-
lamento profilático e a pessoas com deficiência. 
Para isso basta ligar para o número 925 325 184 entre as 9h e as 13h. ∟
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ESPAÇO PÚBLICO
REABILITAÇÃO DA RUA DAS HORTÊNSIAS 
A Câmara Municipal de Sintra deu início às obras de reabilitação na Rua das Hortênsias, 
em Massamá. 
Estas obras visam a melhoria das condições de mobilidade e estacionamento desta rua 
e estão inseridas num lote de outras intervenções com o mesmo carácter, por outros ar-
ruamentos da Freguesia. A empreitada tem um valor de investimento de 68.707,86 euros 
+ IVA e um prazo de execução previsto de 12 meses. ∟

ESPAÇO URBANO
REQUALIFICAÇÃO DE CAMINHO 
PEDONAL EM MONTE ABRAÃO 
CONCLUÍDA
As obras de requalificação do Caminho Pedonal localizado em Monte Abraão es-
tão concluídas. Esta requalificação permitiu dar segurança e conforto a um per-
curso que já era utilizado pela comunidade, na ligação entre o percurso do Eixo 
Verde e Azul e a Avenida General Humberto Delgado, numa área de intervenção 
de 250m2.
Este renovado acesso pedonal tem uma largura média de 2,5m e é composto por 
degraus e “patins” de repouso, contando com a aplicação de material pavé no pa-
vimento, com atrito suficiente para uma descida segura. Com a requalificação fo-
ram removidos obstáculos existentes e foi criado um pequeno espaço de estadia 
composto por mesa e bancos. Paralelamente a estas implementações foi criada 
uma rampa de acesso intermédio, permitindo o acesso a pessoas com mobilidade 
condicionada, melhorando assim as condições de acessibilidade e a valorização 
do Espaço Público e do Ambiente Urbano. ∟

ESCOLAS
CÂMARA INVESTE EM PAVILHÕES 
DESPORTIVOS ESCOLARES
A Autarquia de Sintra aprovou, em reunião de executivo, a abertura do concurso público 
para a empreitada de conservação e melhoramento dos pavilhões desportivos das Esco-
las EB 2+3 e Secundárias do Concelho, num investimento que ascende a 1 milhão e 168 
mil euros.
Esta empreitada pretende aumentar o conforto dos alunos e melhorar as condições de 
funcionamento dos pavilhões desportivos, estando inserida num conjunto de interven-
ções que a Autarquia de Sintra tem feito, desde 2018, para melhoria do parque escolar 
do Concelho. ∟

É NOTÍCIA

RUA DR. FRANCISCO 
RIBEIRO DE SPÍNOLA 
OBRAS CONCLUÍDAS
A Autarquia de Sintra concluiu, em janeiro, os trabalhos 
de reperfilamento da Rua Dr. Francisco Ribeiro de Spínola.
Estas obras passaram pelo reperfilamento desta artéria, 
criando um maior e mais ordenado espaço para esta-
cionamento, a substituição de algumas das árvores pre-
sentes, assim como a alteração dos sentidos de trânsito 
(através da redução da dimensão da faixa de rodagem, 
tornando a rua apenas em sentido único - neste caso em 
sentido ascendente).
O valor da obra foi de cerca de 85 mil euros. ∟
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É NOTÍCIA

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 
RESULTADOS FINAIS DA VII EDIÇÃO

SOLIDARIEDADE
DOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS 
FINALIZADA
Hoje foram entregues os últimos equipamentos 
informáticos aos Agrupamentos de Escolas da 
Freguesia, fruto da doação de fregueses, em-
presas e associações.
Estas doações foram conseguidas através 
da onda de solidariedade na qual a Comu-
nidade da Freguesia de Massamá e Monte 
Abraão contribuiu para criar um ban-
co de equipamentos informáticos, com 
o objetivo de apoiar os alunos da nossa 
Freguesia com maiores dificuldades eco-
nómicas.
Graças ao banco criado foi possível entre-
gar 161 equipamentos, dos quais 66 foram 
computadores e tablets, às escolas da Fregue-
sia. A todos os que ajudaram, deixamos o nosso 
agradecimento. ∟

ALDEIA DOS GATOS INAUGURADA
No passado dia 17/02, a proposta “Por uma freguesia 
mais solidária com pessoas, animais e ambiente - Al-
deias dos Gatos”, apresentada pela freguesa Elsa Oli-
veira, foi inaugurada com a apresentação das duas pri-
meiras casas de abrigo.
Esta proposta foi uma das vencedoras da VI Edição do 
Orçamento Participativo (2019) e tem como principal 
objetivo a instalação de 7 abrigos, pretendendo inte-
grar os gatos abandonados com a população, criando, 
assim, sinergias benéficas a todos. Os abrigos foram 
construídos através de um protocolo entre a União das 
Freguesias de Massamá e Monte Abraão e a AMOVER - 
Movimento Movido a 4 patas.
Além deste projeto agora apresentado, a Autarquia de 
Massamá e Monte Abraão dispõe de outras iniciativas 
em prol do bem-estar e saúde dos animais, como o pro-
tocolo com a Associação Animais de Rua, os Parques 
Caninos e diversos dispensadores de dejetos caninos. ∟

INAUGURAÇÃO 
DA PROPOSTA  
‘ESPAÇOS VERDES PARA 
A POPULAÇÃO’
No passado dia 2 de março, a proposta “Espaços Ver-
des para a população” foi inaugurada. Esta proposta 
foi uma das vencedoras da V Edição do Orçamento 
Participativo (2018) apresentada pelo proponente Rui 
Sousa.
O vídeo da inauguração pode ser acedido em http://bit.
ly/espacosverdesop. ∟

AGRADECIMENTO
DOAÇÕES EM TEMPOS 
DE PANDEMIA
Têm sido vários os apoios e doações que recebemos durante os tempos 
de pandemia. As doações são provenientes de alguns moradores que 
vão apoiando a título anónimo, e até situações de pessoas e projetos 
(docinhos das bees) fora da Freguesia de Massamá e Monte Abraão.
Além destes apoios, temos os parceiros que nos ajudam ao lon-
go do ano, reforçando o Apoio Alimentar enquanto Programa de 
Intervenção Comunitária da Junta de Freguesia, nomeadamente 
dos supermercados Aldi Massamá e de Monte Abraão, Continente 
Bom Dia, o RAAA1, a Maria Doceira e o Pomar.
À parte destes apoios diretos à Junta de Freguesia, temos consta-
tado a existência de ondas de solidariedade (como o projeto das 
sopas dos entrevistados na secção do Discurso Direto) quer a nível 
coletivo, quer individual, que têm unido esforços para oferecer re-
feições ou criado caixas solidárias, num espírito de solidariedade e 
de entreajuda para com o próximo.
A todos o nosso muito obrigado pela ajuda! ∟

A VII edição do Orçamento Participativo de Massamá e Mon-
te Abraão chegou ao fim, com dois projetos vencedores! Para-
béns aos proponentes.
Num ano atípico como este, queremos agradecer a todos os 
participantes desta edição: desde os proponentes aos votan-
tes e a toda a comunidade envolvida.
Veja na imagem em baixo os resultados finais. ∟
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DISCURSO DIRETO

[Acontece] Como surgiu este projeto “Sopa para To-
dos”?
[Jorge Afonso] Este projeto surge espontaneamente, de-
pois de me aperceber que a pandemia estava a agravar 
as necessidades básicas de quem já estava a passar mal.

[A] O que o levou a aderir a esta iniciativa?
[JA] Como estamos em takeaway e com encomendas di-
minutas, foi mais uma forma de estarmos ocupados com 
uma coisa útil, e assim começámos este processo na ideia 
de dar “Sopa para Todos”.
Com o decorrer da iniciativa começaram a aparecer pes-
soas a querer contribuir com sopas pagas, e assim criá-
mos uma conta corrente de sopas pagas… Todos os dias 
são atualizadas na nossa página de Facebook as sopas 
que entram e as que saem, independentemente de esta-
rem pagas ou não.

RESTAURANTE AO MONTE

SOPA PARA TODOS

Nome do estabelecimento: 
Restaurante Ao Monte
Nome do responsável: Jorge Afonso
Localização: Praceta do Abraão, n.º 8, 
Monte Abraão, 2745-231 Queluz
Contactos: 21 439 1411
Facebook: https://www.facebook.
com/tudoaomonte 
A iniciativa saiu em locais como Eva-
sões, RTP, Observador, entre outros.
·  https://observador.pt/programas/

codigo-postal/restaurante-de-queluz-
da-sopa-a-quem-mais-precisa/

·  https://www.evasoes.pt/noticias/
ao-monte-restaurante-de-sintra-
abre-conta-corrente-para-doar-
sopas-a-quem-precisa/1006890/
?fbclid=IwAR31dnQozkL8W68yO
mS29P8tB8_WWUYjBvXEW52__
PaU4t8bobsZdRP-QpQ

·  https://www.rtp.pt/play/p8250/
e523408/praca-da-alegria

  (dia 09/02 a partir do minuto 28)

[A] Se pudesse retirar algum ponto positivo desta 
pandemia e consequente adaptação, qual seria? 
[JA] Penso que não se pode tirar nenhum ponto positivo 
nesta pandemia, porque a haver, o preço seria muito ele-
vado. Contudo, fica a Natureza a ganhar. Possivelmente 
as pessoas estarão mais sensíveis à dor do próximo, mas 
as que estão já o estariam anteriormente… ∟

[A] Como se processa o pedido de alimentação e en-
trega?
[JA] De uma forma muito simples: quem precisa vem 
buscar ou solicita a entrega (mediante a nossa disponi-
bilidade), sem questões ou juízos de valor. Normalmen-
te, a pessoa leva sempre mais qualquer coisa, para além 
da sopa. Quem quiser aderir paga as sopas que entender. 
Resumidamente… quem precisa pega, quem quer paga.

[A] Quantas famílias já ajudaram desde o início des-
te projeto?
[JA] Não conseguimos precisar. Neste momento ajuda-
mos 5 a 6 famílias diariamente com refeições e outros 
géneros. Tenho vindo a converter sopas em prato prin-
cipal para quem mais precisa e neste momento tenho 
contabilizado mais de 997 sopas doadas, desde o início. 
Não tenho registo das sopas doadas nos primeiros dias.

[A] Como pode a comunidade ajudar o Restaurante 
Ao Monte na continuidade deste projeto?
[JA] Não fazemos apelo para que nos ajudem, como al-
guns restaurantes fazem, publicando o NIB ou o MBWAY, 
mas não descartamos as ajudas. Gostamos de ter identi-
ficado a pessoa que quer contribuir, por uma questão de 
transparência.
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DISCURSO DIRETO

EMCANTO DA SOFIA

PROJETO DAS SOPAS

Nome do estabelecimento: 
EMcanto da Sofia
Nome do responsável: Sofia 
Localização: Rua Manuel Tito de 
Morais, n.º 2, Massamá, 2745-873 
Queluz
Contactos: 21 245 0405
Facebook: https://www.facebook.com
/EMcanto-da-Sofia-174809983241401/  

[Acontece] Como surgiu este “Projeto das Sopas?”
[Sofia] O projeto “Sopa para Todos” foi iniciado no prin-
cípio de fevereiro, no qual a mentora dá-se pelo nome de 
Ana Baião. A ideia é apoiar e ajudar a reerguer a restau-
ração, ao mesmo tempo que a restauração ajuda a com-
bater a fome e as necessidades de várias famílias.

[A] O que a levou a aderir a esta iniciativa?
[S] Tomei conhecimento por uma cliente minha e a partir 
daí prontifiquei-me logo a aderir ao projeto. Achei que 
iria ser bastante útil para o meu restaurante, assim como 
no facto de ajudar, porque poderia ir um pouco mais lon-
ge, pois já ajudava algumas famílias com as sobras de 
restaurante. Com estas contribuições de pagamentos em 
sopas conseguimos ajudar muito mais!

[A] Como se processa o pedido de alimentação e en-
trega?
[S] Isto tudo foi um processo onde tudo aconteceu muito 
rápido, aderir ao projeto e ter várias chamadas e mensa-
gens de pedidos de ajuda foi num instante.
Vou a casa de algumas pessoas, deixo num saco sopa, re-
feição e pão. Tento fazê-lo duas vezes por semana a to-
dos. Nem sempre é fácil, pois as ajudas não são muitas, 
por vezes uma amiga ajuda-me nas entregas, pois com a 
gestão do restaurante não consigo estar em todo o lado, 
mas faço o que posso e de coração.

[A] Quantas famílias já ajudaram desde o início des-
te projeto?
[S] Atualmente ajudo 15 famílias, a maior parte delas 
com pessoas desempregadas e com filhos, ou noutros 
casos idosos. 
Ajudo também a Associação “Mãos com Alma” (Cacém), 
a “Refood” (Núcleo de Rio de Mouro), faço parte da “Mer-
cearia Solidária +” da nossa Junta de Freguesia, para que 
juntos consigamos chegar a todos.

[A] Como pode a comunidade ajudar o EMcanto da 
Sofia na continuidade deste projeto?
[S] Tenho clientes que ao fazerem a compra da sua refei-
ção, deixam uma sopa paga para quem precisa, outros 
enviam por MB Way. 1.30€ não é muito para quem paga, 
mas é o suficiente para ajudar quem vai receber, porque 
as famílias precisam.

[A] Se pudesse retirar algum ponto positivo desta 
pandemia e consequente adaptação, qual seria?
[S] Muitas pessoas perguntam: “Como sabes que estás 
a ajudar quem precisa?” Pois bem, para mim este é um 
projeto de “fazer o bem sem olhar a quem”. Sei que tenho 
feito muito por muitas casas, tenho idosos que me sor-
riem com os olhos quando lá deixo o saco. Tenho crianças 
que perguntam se lhes trouxe bolachas (é verdade, é que 
nunca me esqueço!). Todas essas palavras e mensagens 
que recebo enchem-me o coração.

Das famílias que ajudo, só 3 é que vão ao restaurante 
buscar e é quando está fechado, porque as pessoas têm 
vergonha daquele olhar de pena e ninguém precisa de ter 
isso! Precisam sim, de um sorriso, (agora com os olhos), 
uma palavra reconfortante e é, também isso, que levo 
sempre que entrego algo.

Como todos sabem, desemprego e fome sempre existi-
ram, mas com toda esta pandemia acreditem, está tudo 
muito pior, reparo que não é só a fome que está a destruir 
o mundo, mas sim, também, a saúde mental de muita 
gente.
Reparo que muita gente tem necessidade de uma palavra 
amiga, algo que atualmente não se pode dar. 

Acredito que quando toda esta pandemia acabar ainda 
nos vamos rir disto tudo, e sei que alguns que hoje não 
têm, “amanhã” irão ao restaurante como clientes. Nin-
guém consegue nada sozinho, mas se todos fizermos a 
nossa parte, somos mais felizes e de coração cheio. Apro-
veito para agradecer a todos os meus clientes e amigos 
que me têm ajudado neste projeto, a luta continua e jun-
tos somos capazes de alimentar muitos mais. Obrigada a 
todos de coração! ∟
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É NOTÍCIA

AUTARQUIA DE SINTRA DISPONIBILIZA 
REFEIÇÕES A ALUNOS
À semelhança do primeiro confinamento, a Câmara Municipal de Sin-
tra disponibiliza o fornecimento de refeições escolares, pretendendo 
apoiar as famílias dos alunos nesta fase em que os estabelecimentos 
de ensino se encontram encerrados, devido à pandemia de Covid-19.
Desde finais do mês de janeiro, momento em que as escolas encerra-
ram, a Autarquia de Sintra já disponibilizou mais de 64 mil refeições 
escolares, em regime de take-away, para os alunos das escolas da rede 
pública que pretendam usufruir desta medida.
O Kit Refeição Escolar é distribuído todas as terças-feiras e é cons-
tituído por 10 refeições completas, compostas por sopa e prato, en-
tregues em embalagens multidose de duas, em sistema cook-freeze 
(confeção seguida de congelação) e 10 refeições intermédias, zelando 
pela garantia máxima da segurança alimentar e o cumprimento dos 
pressupostos do Estado de Emergência.

Saiba mais informações AQUI
https://cm-sintra.pt/atualidade/solidariedade-social/covid-19-sintra-
-ja-distribuiu-mais-de-64-mil-refeicoes-escolares?idU=1 ∟

O ISOLAMENTO 
IMPOSTO PELA 
PANDEMIA PODE 
TER IMPACTO 
NA SUA SAÚDE 
PSICOLÓGICA
A Direção Geral da Saúde, juntamente 
com a Ordem dos Psicólogos, apresen-
ta algumas sugestões para a sua saúde 
psicológica durante o período de isola-
mento. 
Saiba que nesta situação é normal que 
esteja triste, com medos, com incerte-
zas, frustrações e desgastado. Assim, é 
importante que esteja atento e aceite as 
suas emoções e pensamentos. Deve acreditar 
na sua capacidade de lidar com este desafio e viver     
um dia de cada vez. Concentre-se no aqui e agora e naquilo que pode 
controlar, nomeadamente no reforço das suas relações. Expresse os 
seus afetos, mesmo à distância, partilhe o que sente. 
Reforce os seus comportamentos pró-saúde e pró-sociais. Estabeleça 
expectativas e objetivos realistas para este período. Reduza a consulta 
de informação sobre a pandemia para apenas uma a duas por dia e em 
fontes de informação credíveis e atualizadas. Escolha alimentos sau-
dáveis, mantenha atividade física e bons hábitos de sono. 
Se se sentir sobrecarregado pelos seus sentimentos e pensamentos ou 
incapaz de funcionar e fazer a sua rotina diária, PEÇA AJUDA. 
Ligue para a Linha de Aconselhamento Psicológico do SNS24. ∟

COVID-19
SINTRA DISPÕE AGORA 
DE 5 POLOS DE VACINAÇÃO
O Concelho de Sintra dispõe, a partir de dia 8 de fevereiro, de 5 polos de vacinação contra o CO-
VID-19, para vacinar cerca de 15 mil utentes.
Os 5 locais de vacinação são: no complexo desportivo Municipal de Fitares, no Mercado de Agualva, 
na Junta de Freguesia de Casal de Cambra, no Centro de Saúde da Terrugem e no Regimento de Ar-
tilharia Antiaérea, nº 1 (RAAA1), em Queluz.
Com a disponibilidade destes polos arranca o processo de vacinação de idosos com 80 ou mais anos 
e de pessoas com mais de 50 anos com doenças associadas.
Esta fase que agora se inicia está prevista que se prolongue até abril.
Saiba mais informações em:
https://cm-sintra.pt/atualidade/noticias-institucional/covid-19-sintra-cria-5-polos-de-vacina-
cao?idU=1 ∟



JAN/FEV/MAR   2021     | 11    

INSTITUIÇÃO

PSP
A Polícia de Segurança Pública (PSP) é uma força de segurança portuguesa com as missões 
de defesa da legalidade democrática, de garantia da segurança interna e de defesa dos direi-
tos dos cidadãos. Apesar de ter muitas outras funções, a PSP é sobretudo conhecida por ser 
a força de segurança responsável pelo policiamento fardado e ostensivo nas grandes áreas 
urbanas de Portugal, estando o policiamento das áreas rurais reservado normalmente à 
Guarda Nacional Republicana.
A PSP é também responsável por fornecer o pessoal policial que integra as polícias munici-
pais de Lisboa e do Porto. Estas polícias, no entanto, dependem funcionalmente das admi-
nistrações municipais destas cidades.
Os diversos comandos territoriais da PSP estão, normalmente, divididos em divisões poli-
ciais, que abrangem secções policiais, as quais englobam diversas esquadras. Também exis-
tem postos policiais, que dependem de esquadras, ou diretamente de secções ou divisões.
A esquadra é a unidade básica da PSP comandada por um oficial, estando instalada, nor-
malmente, num edifício próprio. Por isso, a palavra “esquadra” tornou-se o termo comum 
usado pelos Portugueses, aliás, na maior parte das vezes incorretamente, para designar 
qualquer instalação policial, mesmo aquelas que não pertencem à PSP ou que, pertencendo 
à PSP, têm outra categoria.
Pela sua grande visibilidade, aos olhos do público, a PSP tornou-se a Polícia por excelência 
em Portugal.

REGIMENTO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA N.º 1
O Regimento de Artilharia Antiaérea N.º 1  (RAAA1) 
tem origem no  Comando de Defesa Antiaérea de Lis-
boa (CDAAL) criado em 1943, por ocasião da 2.ª Guerra 
Mundial, com a missão de assegurar a defesa antiaérea 
da capital portuguesa. O CDAAL dispunha de baterias 
pesadas e ligeiras de artilharia antiaérea estacionadas 
em diversos pontos estratégicos de Lisboa e dos seus ar-
redores. O seu 1.º Grupo de Baterias de Artilharia Pesada 
instalou a sua sede no quartel de Queluz.
Assim, o RAAA1 é a unidade da Estrutura Base do Exér-
cito que tem como missão organizar, treinar e manter as 
unidades operacionais de artilharia antiaérea do Exérci-
to Português.
O RAAA1 é sediado no quartel anexo ao Palácio de Que-
luz que albergou o antigo Grupo de Baterias de Artilha-

ria a Cavalo entre 1895 e 1927.
Como unidade operacional, o RAAA1 mantém o Grupo 
de Artilharia Antiaérea (GAAA) que por sua vez engloba 
as  baterias  de artilharia antiaérea das  grandes unida-
des do Exército. O RAAA1 exerce também a função de es-
cola prática na especialidade de artilharia antiaérea.
O RAAA1 é um dos parceiros da Junta de Freguesia a con-
tribuir com alimentos para os projetos sociais da Freguesia.

Endereço: Largo Palácio de Queluz 1, 2745-191 Queluz
Telefone: 21 434 3480
Fonte: https://www.exercito.pt/pt/quem-somos/missao ∟

Esquadras que abrangem a Freguesia de Massamá e Monte Abraão: 
88ª Esquadra (Massamá) Data de inauguração 26/06/2007
Morada: R. Cel. Melo Antunes 67, 2745-881 Queluz
Telefone: 21 430 8910

62ª Esquadra (Queluz) Data de inauguração 1986
Rua Adriano Correia de Oliveira, nº 2, 2745-055 Queluz
Fonte: https://www.psp.pt/Pages/sobre-nos/quem-somos/o-que-e-a-psp.aspx ∟

REGULAMENTO DE APOIO 
AO ASSOCIATIVISMO 
PUBLICADO EM DIÁRIO 
DA REPÚBLICA
Já foi publicado no Diário da República, no passado dia 16 de março, o Regulamento de Apoio 
ao Associativismo.
A concessão de apoios visa promover o desenvolvimento de projetos ou atividades concretas 
em áreas de interesse para a Freguesia, designadamente nos âmbitos social, cultural, des-
portivo, recreativo, ambiental, de cidadania, de apoio à juventude e à população sénior, ou 
outros que manifestem interesse para a comunidade.
Este Regulamento determina as condições de concessão, os tipos e as formas de concessão de 
apoios ao Associativismo Cultural, Recreativo, Desportivo e Juvenil, em áreas de atividade 
não abrangidas por acordos de cooperação específicos. ∟
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A NOSSA RUA

RUA DOUTOR FRANCISCO RIBEIRO SPÍNOLA (MASSAMÁ)
FRANCISCO RIBEIRO SPÍNOLA (1912-1994)

Francisco Ribeiro Spínola, nasceu em Almada a 16 de 
agosto de 1912, tendo falecido em Lisboa, em 1994. Foi 
médico veterinário e professor. Foi, também, empresário 
na área de farmacêutica e produção medicamentosa com 
os antigos laboratórios Delta, que eram sediados nesta 
Freguesia. Esta competência farmacêutica do Dr. Fran-
cisco Ribeiro de Spínola desenvolve-se no contexto do 
chamado Plano Marshall, de ajuda económica e técnica 
à Europa devastada pela II Grande Guerra [1939-1945], 
bem como a Países que, não tendo entrado na guerra, 
prestaram ajuda aos Aliados. Este programa dos EUA foi 
implementado entre 1947 – 1952. 
Portugal, apesar de alguma resistência política inicial, 
acaba por receber essa ajuda, entre 1949 – 1950, com fun-
dos e equipamentos para as áreas de Energia, Irrigação, 
Indústrias mineiras do Ferro, Transportes, Indústrias 
Transformadoras, Agricultura, Saúde, Educação e Cultu-
ra. Sabe-se que os montantes então pedidos rondariam os 
300 milhões de dólares, mas apenas foram atribuídos 10 
milhões de dólares pela administração dos EUA. 
Importa também referir que Francisco Ribeiro de Spíno-
la era o terceiro de quatro irmãos, duas raparigas e dois 
rapazes (as raparigas faleceram ainda muito jovens). O 
seu pai, António Sebastião Spínola (sua mãe, Virgínia 
Alves), foi Inspetor Geral das Finanças e Chefe de Gabi-
nete de vários Ministros das Finanças, entre eles o Dou-
tor Oliveira Salazar. Este é o cenário de acesso, privile-
giado, às informações quer de índole política, quer de 
índole económica que, aliadas a uma grande cultura de 
Francisco Ribeiro Spínola, vão marcar presença, ainda 
hoje visíveis, na antiga Quinta do Porto, que Francisco 
Ribeiro de Spínola adquiriu aos Condes de Azarujinha 
(numa primeira fase, apenas a parte urbana da quinta, 
onde ficam instalados o Laboratório Delta, na segunda 
fase, toda a zona agrícola, ou seja, a propriedade rústica), 
por duas compras distintas. Ao reuni-las, muda a sua de-
signação para Quinta das Flores, que funciona, também, 
como casa de Verão familiar. Na atualidade, a Quinta é 
um Parque Urbano de grande qualidade, local onde po-
demos descobrir o gosto pelo conceito Estético dos anos 
40-50 do século XX, bem como alguns aspetos da sensi-
bilidade e cultura do seu proprietário, nomeadamente, 
no campo azulejar. 
A família Ribeiro de Spínola acaba por ser rapidamente 
reconhecida por António Sebastião Ribeiro de Spínola, 
militar (general efetivo) e político português, chegando 
a ser, durante um curto espaço de tempo, Presidente da 
República (a seguir ao 25 de Abril de 1974). ∟

Fonte e colaboração Professor Rui Oliveira

FOI MÉDICO 
VETERINÁRIO, 

PROFESSOR 
E, TAMBÉM, 

EMPRESÁRIO NA 
ÁREA FARMACÊUTICA 

E DE PRODUÇÃO 
MEDICAMENTOSA 

COM OS ANTIGOS 
LABORATÓRIOS DELTA, 

QUE ERAM SEDIADOS 
NESTA FREGUESIA.
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DAVID PEREIRA DA SILVA (PS) 

O APOIO SOCIAL E COMUNITÁRIO
UM PILAR DESTE MANDATO

aos Mais Carenciados que abrangeu, logo nesse ano, 280
pessoas de aproximadamente 80 agregados familiares.
Ao longo do ano de 2018, assiste-se ao reforço de parce-
rias locais no âmbito do Programa Mercearia Solidária, 
à promoção de iniciativas no âmbito da prevenção de 
Maus Tratos Infantis, e à conclusão de processos de regu-
larização de vínculos precários que permitiram enqua-
drar 2 funcionários nos quadros da autarquia, mitigando 
assim a precaridade.
Já em 2019, a aposta na valorização das pessoas conti-
nua a ser um dos pilares da gestão do Partido Socialis-
ta em Massamá e Monte Abraão, em particular através 
de iniciativas como a celebração de um protocolo com 
a “Dignitude” com vista a um maior apoio a pessoas 
em carência económica na aquisição de medicamentos. 
Nesse primeiro ano, o Protocolo Dignitude permitiu dar 
resposta a 23 pedidos de apoio para a aquisição de medi-
camentos, o que, a par com o Programa já existente “Far-
mácia Solidária”, permitiu ajudar quase 50 famílias em
Massamá e Monte Abraão. Em Novembro de 2019, é 
inaugurado um novo Polo Alimentar no âmbito do novo 
Programa Alimentar - “Mercearia Solidária +”, sendo 
que só nesse final de ano a iniciativa permitiu distribuir 
cerca de 2500 refeições a 180 pessoas.
O ano de 2020 ficará para sempre marcado na memória 
coletiva como um período de privações e exasperações e 
em que todos fomos colocados à prova. Assim, não po-
demos deixar de enaltecer os instrumentos de resposta 
Comunitária e Social que foram colocados ao dispor da
população de Massamá e Monte Abraão e que permiti-
ram fazer face aos desafios que se cruzaram no caminho.
Desde o primeiro momento que o Executivo e os Fun-
cionários da União de Freguesias de Massamá e Monte 
Abraão arregaçaram as mangas e, enquanto muitos de 
nós estávamos confinados em casa, lançaram Progra-
mas de Apoio e Ajuda à Comunidade. Muitos desses Pro-

O s tempos que temos vivido desde há um ano 
para cá, além de todas as incertezas e privações 
que nos trouxeram, tiveram, pelo menos, o con-

dão de nos fazer perceber a importância e o impacto que 
o Poder Local, em particular as Juntas de Freguesia, tem 
nas comunidades e nas populações que representam.
Nesse sentido, as primeiras palavras devem ser dirigidas 
para todos aqueles que têm estado na linha da frente, 
prestando o apoio necessário para que às pessoas e fa-
mílias nada falte.
De facto, é justo enaltecer o trabalho comunitário que 
tem vindo a ser feito em Massamá e Monte Abraão, e 
que vai muito para além dos Programas de Resposta à 
Covid-19 no nosso território. Relembrando os pilares 
que têm regido o mandato do Partido Socialista ao longo 
destes últimos 3 anos, constatamos que o foco é, desde 
sempre, centrado nas pessoas e na procura permanente 
de respostas que contribuem para melhorar a qualidade 
de vida da comunidade, em particular através do desen-
volvimento e da promoção de programas sociais e comu-
nitários que permitam alavancar diferentes franjas da 
comunidade.
Assim, não esquecemos que foi logo em 2017 que a fre-
guesia ganhou uma resposta muito importante como a 
Loja Solidária REciclArte, no Bairro 1º de Maio, e o alar-
gamento da Universidade Sénior com as novas instala-
ções, ambas em Monte Abraão.
A REciclArte tem um conceito social intrínseco à dinâ-
mica de “economia circular” atual e pretende ajudar a 
população mais vulnerável a ter acesso a bens de vestuá-
rio, têxteis e outros artigos de utilidade pessoal a baixo 
custo. Todos os bens da REciclArte resultam de doações e 
os valores das vendas são redistribuídos por outros pro-
jetos de Acão Social da Freguesia. Ainda no mesmo ano, 
a UFMMA é reconhecida como sendo “Amiga do Idoso” e 
também se dá início ao Programa Operacional de Apoio 

gramas vigoram até aos dias de hoje sendo que outros 
foram, inclusivamente, reforçados no sentido de conti-
nuar a dar a necessária resposta aos pedidos de apoio.
Desde o voltar a ir às compras na vez dos mais vulnerá-
veis, essencial para cerca de 140 pessoas, passando pelos 
1085 Cabazes de Emergência doados através do Progra-
ma Mercearia Solidária+.
São cerca de 3100, as pessoas apoiadas até hoje em dis-
tintos projetos sociais desenvolvidos no âmbito das Res-
postas à Covid-19, desde Março 2020.
A par de tudo isto, há uma aposta permanente e conti-
nuada em Programas de índole Social como o “Olá Bebé”, 
o Banco de Ajudas Técnicas, o Protocolo de Colaboração 
com Infantários, entre outros, destinados a fazer face a 
situações de carência económica.
Este é o modus operandi de um Executivo que visa cum-
prir os desígnios da valorização das pessoas na nossa 
União de Freguesias e é a base que sustenta uma resposta 
cabal aos desafios resultantes da Pandemia de Covid-19 
durante o ano de 2020. A Acão Social e o Apoio Comu-
nitário são duas áreas chave no sentido de trazer cada 
vez mais união e homogeneidade ao nosso território e só 
uma aposta forte e permanente nestas áreas permite ao 
Poder Local ter a experiência e a capacidade de respon-
der aos desafios que, sem aviso prévio, se vão colocando 
no caminho.
Estamos, como sempre estivemos, e estaremos atentos 
às necessidades dos nossos fregueses e estes podem, 
e devem, em qualquer momento de necessidade, con-
tar com a União das Freguesias de Massamá e Monte 
Abraão! Nenhum Freguês da UFMMA está sozinho!
Este compromisso para com a Comunidade, em particu-
lar no que concerne ao Apoio Social e Comunitário, é o 
mote para o ano de 2021 que se adivinha cheio de desa-
fios e, ao mesmo tempo, de esperança. ∟

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.

Voz aoS eleitoS
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BANCADA DO BLOCO DE ESQUERDA (BE) 

A PANDEMIA E A CRISE: 
HOJE E O FUTURO

A pandemia continua instalada e o país confinado, com muitos avanços e 
recuos, dúvidas e hesitações. Enquanto esperamos que a crise sanitária 
possa melhorar nas próximas semanas, a crise social e económica vai-

-se instalando e tenderá a piorar se o governo não continuar a tomar medidas 
urgentes e necessárias, como o BE tem exigido. Para minorar a crise sanitária, 
a testagem terá de aumentar significativamente, o rastreio dos infetados e seus 
contágios terá de ser mais eficaz, e o plano de vacinação terá de ser o mais coe-
rente e acelerado possível, pressionando as instâncias da UE para que obrigue as 
farmacêuticas a cumprir os contratos. No plano social e económico, os apoios te-
rão de ser mais abrangentes, efetivos, rápidos e eficazes e ter como referência, no 
mínimo, o limiar de pobreza. Deverão abranger todos os que têm sido afetados 
por esta pandemia, especialmente os mais frágeis, os mais precários, os pequenos 
empresários, e muitos outros, que terão de ser apoiados de uma forma significa-
tiva.
Os Planos de Recuperação e Resiliência, seja ao nível do Governo Central ou Mu-
nicipal, terão de ser uma resposta eficaz e justa, à crise social e económica que se 
prolongará e agudizará nos próximos tempos. Terão de aproveitar ao máximo os 
valores da “bazuca” europeia, que esperamos serem significativos e não se trans-
formarem num fardo insuportável para o futuro. Justiça social, desperdício zero, 
planeamento, controlo, escolha criteriosa dos investimentos, terão de nortear a 
aplicação destes fundos. 
Como o BE tem afirmado, não deixar ninguém para trás e começar desde já a 
construir um futuro pós-pandémico, mais justo e mais solidário, deverá ser o ob-
jetivo. ∟

RICARDO DE OLIVEIRA  (PSD)

OS ESTAFETAS DO COMÉRCIO ONLINE

BANCADA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA (CDU)

A EDUCAÇÃO É 
PRIORITÁRIA

U ma das grandes preocupações das famílias é sem sombra de dúvida a 
educação dos seus filhos. A pandemia agravou desigualdades e a actua-
ção confusa dos responsáveis minou a confiança da comunidade escolar.

Infelizmente, nem todos dispomos em casa dos materiais necessários à apren-
dizagem longe da escola, e não se acautelou a distribuição atempada dos meios 
informáticos nem se facilitou o acessoà rede Internet.
Muitos alunos nem terão pais que os possam acompanhar e apoiar nas matérias 
escolares, se não são reconhecidos como trabalhadores essenciais (como os pró-
prios professores!). Por outro, os que estão obrigados ao tele-trabalho, não têm 
tempo nem meios para trabalhar e garantir o estudo das crianças.
Se o confinamento veio criar dificuldades quanto ao sustento das famílias com o 
corte dos já magros salários, o ensino à distância tem como resultado a desigual-
dade em matéria de ensino, e quiçá o abandono escolar por parte de crianças e 
jovens, agravando-se a aprendizagem que só o ensino presencial pode colmatar.
Por outro lado, quando as escolas reabriram no ano passado, foi evidente a falta 
de pessoal auxiliar, pela qual o Governo PS e a Câmara Municipal são responsá-
veis. Acresceu a tarefa de higienizar espaços, faltando muitas vezes os materiais 
necessários para o efeito, contrariamente ao indicado pela CMS. 
Há, pois, que prever e dotar as escolas do pessoal necessário ao acompanhamento 
e vigilância, à higiene dos espaços, tendo os produtos necessários a um bom am-
biente escolar. Há ainda que garantir testagem e isolamento para impedir cadeias 
de contágio.
Louve-se a CMS por garantir refeições escolares em take-away, mesmo em con-
finamento. É desejável alargar o serviço prestado, mas provou-se o quão impor-
tantes são os refeitórios escolares e que foi errado mantê-los na esfera privada, 
desvalorizando os seus trabalhadores. ∟

O s empresários de Massamá e Monte Abraão vivem nestes tempos  de pandemia uma  luta pela sua sobre-
vivência , alguns adaptando-se às novas tecnologias , digitalizando a sua atividade económica, enquanto 
o executivo da Junta em funções, apresenta uma mão cheia de nada , que não tem contribuído para  a 

criação de valor acrescentado à sua actividade,  desalinhadas da conjuntura atual que obriga o comércio a ir até 
ao freguês.
Assim, fica a economia local à mercê de empresas de entrega ao domicilio que cobram comissões elevadas,  di-
minuindo a ténue margem necessária para a sustentabilidade dos negócios. Na nossa opinião compete à Junta 
de Freguesia colaborar com os empresários, explorando ferramentas que façam a ponte entre as encomendas 
online e as entregas físicas, onde o cartão de freguês deve ter o seu papel a desempenhar,  priorizando o sucesso 
da economia local, contribuindo assim positivamente para o tecido comunitário, assegurando um ambiente eco-
nomicamente progressivo. ∟

Voz aoS eleitoS
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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 à data do fecho da presente edição, não 
foi entregue texto para publicação.

E ntrámos no último semestre de mais um mandato 
autárquico de 4 anos e de um período de 8 anos sob 
a égide de executivos PS, sendo que metade foi go-

verna do em maioria absoluta quer no município quer na 
União de Freguesias de Massamá e Monte Abraão. Cabe, a 
todos nós, fazer um balanço e olhar objetivamente para o 
que tem sido estes mandatos de forma a olhar para o futuro 
e perceber, de forma consciente e informada, se queremos 
manter o atual estado de coisas ou optar por um novo e me-
lhor projeto para a nossa freguesia.
Decerto que teremos, nestes últimos 6/7 meses uma tenta-
tiva de, em tão curto espaço de tempo, resolver e fazer tudo 
aquilo que não aconteceu durante estes dois mandatos. Te-
remos obras apressadas, outras adiadas até este momento 
para fazer da inauguração campanha cuidados esquecidos 
até hoje e a habitual propaganda disfarçada de comuni-
cação institucional e feita com dinheiro publico mesmo 
sabendo que, depois de anunciada a data das eleições tais 
ações não são permitidas por lei.
Importa que todos façam a si próprios perguntas simples 
como: 
Em 8 anos Massamá e Monte Abraão melhoraram ou piora-
ram? Os serviços essenciais (Recolha de lixo, Transportes, 
Cuidado do espaço publico, entre outros) estão melhores ou 
piores? Vou avaliar o mandato por estes últimos meses ou 
pelos restantes 7 anos? Que obras emblemáticas deixam es-
tes mandatos em comparação com o que foi feito antes nas 
duas freguesias? Que prioridades teve a gestão política dos 
executivos – os interesses públicos ou os interesses políti-
cos? Massamá e Monte Abraão beneficiaram com a união 
das freguesias ou foram prejudicadas por estarem unidas e 

ANA PAULA GARGANTA
MARIA DE FÁTIMA CAMPOS 

a gestão ter priorizado uma localidade em relação à outra? 
Que alternativas (pessoas e projetos) existem para melhorar 
o sítio onde moramos?
A resposta a estas e a muitas outras perguntas que cada um 
de nós terá sobre o serviço público que nos foi prestado nes-
tes dois mandatos e sobre as pessoas, propostas e projetos 
alternativos permitirá olhar para as eleições de uma forma 
mais esclarecida possibilitando um voto menos partidário, 
menos conformado, mas sim um escrutínio mais conhece-
dor, interventivo e responsável. 
Como vogais independentes assistimos e denunciámos 
imensas situações que nos trouxeram até ao dia de hoje 
com um claro retrocesso das condições de vida, do espa-
ço público e prioridades invertidas de uma gestão sempre 
mais preocupada com a subserviência politica do que com 
os reais e necessários interesses da população e estaremos 
na linha da frente para contribuir para um projeto que al-
tere significativamente o estado a que chegaram Massamá e 
Monte Abraão em praticamente todas as áreas. Esta é a nos-
sa terra! Aqui nascemos, crescemos, trabalhamos e lutamos 
para que se desenvolva. Precisamos de higiene pública, ruas 
limpas e espaços cuidados, mais estacionamento, melhores 
transportes, mais segurança e priorizar, além da qualidade 
nos serviços básicos, a educação (mais oferta pública de cre-
ches e salas de jardim de infância), a saúde, a ação social e o 
comércio local. 
Informe-se, pergunte, conheça além do que lhe é dito! É ne-
cessária uma mudança e, mais do que em partidos ou pro-
paganda, é necessário votar em projetos e nas pessoas que 
colocarão sempre Massamá e Monte Abraão em primeiro 
lugar.  ∟

CARLOS MIGUEL SALDANHA
JOSÉ BARANDAS SALGADO

A CAMPANHA DISFARÇADA!




