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OFICINAS 
DE VERÃO
Inscrições abertas para cidadãos 
com mais de 55 anos.
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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.

AS FÉRIAS ESTÃO A CHEGAR!

Os últimos meses têm sido de confinamento, de medo, de muitas dúvidas 
e incertezas face a aquilo que podemos ou não fazer para este verão. Esta-
mos quase a chegar ao verão!
Com a sua chegada, muitas famílias pensam onde colocar as suas crian-
ças. Começamos a ver que atividades existem para encher o tempo dos 
mais pequenos. Procuramos ver onde podemos impulsionar os mais 
graúdos a inscreverem-se. 
Se está a ler este jornal, pare de procurar iniciativas para as nossas crian-
ças maiores e menores. Ao virar da esquina encontra as melhores Oficinas 
de Verão e Campos de Férias.
Esta retoma de algumas atividades é sinónimo de confiança que temos em 
nós. 
Obrigado por confiar em nós!

O Presidente, 
Pedro Oliveira Brás
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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
PROPOSTAS REFORÇAM 
QUALIDADE DE VIDA 
DA FREGUESIA
Finalizado o período de apresentação de propostas para a VIII edição do 
Orçamento Participativo de Massamá e Monte Abraão, foram recebidas 21 
ideias para reforçar a qualidade de vida na Freguesia.
Entre as propostas o destaque vai para a intervenção no espaço público, que 
agora serão analisadas do ponto de vista técnico para passarem à fase final 
de votação.
A 9 de julho será apresentada a lista final das propostas aprovadas, dando-se 
início ao período de recurso às decisões tomadas pelo júri.
Recorde-se que o Orçamento Participativo de Massamá e Monte Abraão já 
permitiu investir na freguesia um valor de aproximadamente 475 mil euros 
em projetos apresentados por residentes e por quem aqui trabalha. ∟

A ACONTECER

PARQUES INFANTIS E DE LAZER 
ESTÃO DE REGRESSO
Os parques infantis e de lazer da freguesia, assim como a Estufa Botânica de 
Massamá, estão abertos. Durante o período da pandemia as equipas de ma-
nutenção foram responsáveis por garantir que tudo fosse assegurado para 
que voltassem a abrir as suas portas.
Apesar da reabertura, relembramos que o vírus não desapareceu e que deve 
manter todos os cuidados recomendados pela DGS, nomeadamente na dis-
tância, higienização e etiqueta respiratória.
Aproveite e desfrute da sua Freguesia, em segurança! ∟

INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA
PROGRAMAS SOCIAIS DE APOIO ALIMENTAR
Na União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão, a Área Social é uma prioridade. 
O Gabinete Técnico de Intervenção Comunitária, composto por uma equipa técnica mul-
tidisciplinar, atua junto da comunidade local no suporte às famílias que se encontram em 
maior vulnerabilidade, sobretudo no contexto da atual pandemia.

Conheça os Programas Sociais de Apoio Alimentar disponíveis para a população:
Mercearia Solidária +
Projeto de combate ao desperdício alimentar na Freguesia que se operacionaliza através das 
sinergias criadas com a comunidade local.
Este programa conta, atualmente, com a colaboração de entidades parceiras, por via da doa-
ção de produtos alimentares diversos e é ainda reforçado com as campanhas de recolha de 
alimentos, promovidas pela autarquia de Massamá e Monte Abraão.
Quais são os atuais parceiros do Programa Mercearia Solidária +? 
Aldi (Massamá e Monte Abraão); Continente Bom Dia; Regimento de Artilharia Antiaérea 1 
(RAAA1); Maria Doceira; O Pomar, EMcanto da Sofia; Residência Sénior Santa Isabel
Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas
Programa de apoio alimentar que visa promover e reforçar a coesão social através da dimi-
nuição da privação alimentar grave. Além da distribuição de géneros alimentares, o progra-
ma prevê a realização de medidas de acompanhamento às famílias integradas.
Desde o início da pandemia, a autarquia reforçou o programa com um complemento finan-
ceiro extraordinário de 20 mil euros que se repercutiu numa maior distribuição de refeições 
e cabazes de emergência.

A Autarquia criou, de forma complementar, outras parcerias que promovem o apoio alimen-
tar, nomeadamente:
Banco Alimentar Contra A Fome
Foi estabelecida uma parceria entre a Igreja de Nossa Senhora da Fé de Monte Abraão 
e a Paróquia de São Bento de Massamá com o Banco Alimentar Contra a Fome de Lisboa. 
O objetivo é garantir o apoio alimentar através de cabazes com géneros alimentares não pe-
recíveis às famílias residentes na freguesia e que se apresentem, comprovadamente, em si-
tuação socioeconómica vulnerável. De forma a garantir a correta distribuição de bens é feita 
uma avaliação social a todas as famílias no Gabinete Técnico de Intervenção Comunitária.
Papel por Alimentos
A Campanha “Papel por Alimentos” é promovida pela Federação Portuguesa dos Bancos Ali-
mentares e alia ambiente e solidariedade.
- Como?
Todo o papel recolhido é convertido em produtos alimentares a distribuir por quem neces-
sita. A União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão contribui para esta campanha 
com a entrega regular de papel. Além de todos os programas mencionados, a União das 
Freguesias de Massamá e Monte Abraão conta ainda com o apoio da Câmara Municipal 
de Sintra que libertou, recentemente, o valor de 15.000€ para o apoio social na freguesia. 
Outras ações têm decorrido localmente, através de iniciativas promovidas pelos fregueses, 
como doações espontâneas e anónimas de alimentos e refeições prontas ou através da cria-
ção de caixas alimentares solidárias.
Iniciativas estas, individuais e coletivas que nos dão a certeza de estar perante uma freguesia 
capaz de unir esforços e promover a entreajuda que alicerça toda uma comunidade. ∟



4  |   ACONTECE. MASSAMÁ E MONTE ABRAÃO EM NOTÍCIAS

A ACONTECER

COVID-19

BASÍLIO HORTA VISITA CENTRO DE VACINAÇÃO

OFICINAS DE VERÃO 
ATIVIDADES PARA SENIORES 
A União de Freguesias de Massamá e Monte Abraão promove as Oficinas de Verão, destinadas a cidadãos com 
mais de 55 anos, que irão decorrer até 23 de julho.
Apesar dos constrangimentos provocados pela pandemia do COVID-19, a junta de freguesia mantém o compro-
misso no combate ao isolamento da população sénior, estimulando as suas capacidades cognitivas e físicas, num 
ambiente saudável de convívio e partilha social.
Esta iniciativa vai disponibilizar aos seniores diversas atividades, como tertúlias, dança, desporto, música, cami-
nhadas, cinema, entre outras.
As inscrições estão disponíveis nas instalações da Universidade Sénior, em Massamá.
Todas as atividades são feitas seguindo os conselhos da DGS. ∟

O Centro de Vacinação de Monte Abraão já se encontra 
disponível para receber a população. A abertura deste 
novo espaço de apoio ao combate ao Covid-19 contou com 
a presença de Basílio Horta, presidente da Câmara Muni-
cipal de Sintra, e Pedro Oliveira Brás, presidente da União 
de Freguesias de Massamá e Monte Abraão, que compro-

varam a boa organização naquele que é um dos maiores 
Centros de Vacinação do concelho. Este centro, localizado 
no pavilhão João Carlos Cifuentes, junta-se aos outros seis 
já disponíveis no concelho, com o objetivo de aumentar a 
capacidade de vacinação da população, assim como de 
uma maior celeridade no combate à pandemia.

Os restantes centros situam-se 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 Artilharia Anti-Aérea, nº1 
(RAAA1). ∟
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É NOTÍCIA

COVID-19

SOMOS UM EXEMPLO 
NO DESCONFINAMENTO
Pedro Oliveira Brás, presidente da União das Freguesias de Massamá e Monte 
Abraão, acompanhou as quatro fases do Plano de Desconfinamento criado pelo 
Conselho de Ministros, devido à pandemia causada pelo Covid-19.
Desde as primeiras fases de desconfinamento que incidiram na reabertura das ati-
vidades escolares e letivas em regime presencial nos estabelecimentos de ensino, no 
reinício da atividade dos estabelecimentos de bens não essenciais, o presidente da au-
tarquia fez questão de estar presente e acompanhar todo o decorrer das atividades. 
Culminando nas últimas fases, em que a restauração viu as suas permissões aumen-
tadas, em que reabriram as escolas secundárias e as lojas dos centros comerciais, os 
teatros, e clubes puderam retomar as suas atividades.
Com a presença sempre ativa de Pedro Oliveira Brás, foi possível verificar que o 
desconfinamento decorreu dentro da normalidade, dando mérito ao esforço e de-
dicação para todos os que tiveram envolvidos, de modo que todas estas atividades 
pudessem estar à disposição da população, em segurança.
Pedro Oliveira Brás aproveitou para apoiar e perceber o sentimento da comunidade 
e comércio neste retomar de atividade. ∟

FREGUESIA 
HOMENAGEIA CIDADÃO 
CENTENÁRIO 
Eugénio Carvalho nasceu a 28 de abril de 1921, 
tendo celebrado este ano o seu 100.º aniversário.  
A União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão 
não ficou indiferente à efeméride e prestou uma sin-
gela homenagem a este Freguês, residente em Monte 
Abraão, pela celebração da sua bonita idade.
Desejamos as maiores felicidades e saúde ao “Ti Eu-
génio”, nome pelo qual é carinhosamente tratado 
por quem acompanha o dia-a-dia do Sr. Eugénio.  
Parabéns! ∟

CAMPOS DE FÉRIAS 
JÁ INSCREVEU OS SEUS 
FILHOS?
As inscrições para a nova edição do Campo de Férias 
da União de Freguesias de Massamá e Monte Abraão 
estão abertas. Esta iniciativa tem como objetivo pro-
porcionar às crianças e jovens um conjunto de ativi-
dades pedagógicas e divertidas durante o verão.
Os Campos de Férias decorrem nos meses de julho e 
agosto para crianças entre os 6 e os 10 e entre os 11 e 
os 16 anos.
As inscrições são feitas exclusivamente online até às
17h de 12 de julho.
Informamos que para poder aceder ao formulário 
terá que estar registado no nosso website.
Inscrições online em http://bit.ly/inscricoescf  ∟

ORÇAMENTO 
PARTICIPATIVO
JOVENS APOSTAM 
NA FREGUESIA
A edição deste ano do Orçamento Participativo Jo-
vem de Massamá e Monte Abraão contou com a 
apresentação de 145 propostas.
As ideias para requalificar a freguesia foram já anali-
sadas por uma equipa que inclui professores e alunos 
representantes das direções dos Agrupamentos de 
Escolas e responsáveis autárquicos.
No total das 145 propostas recebidas, com origem em 
mais de 440 jovens, foram validadas 80. Os autores 
dos projetos não validados tiveram a possibilidade de 
reestruturar as suas ideias até 28 de maio. A fase de 
votação decorrerá de 3 a 30 de junho em mypolis.pt. ∟



6  |   ACONTECE. MASSAMÁ E MONTE ABRAÃO EM NOTÍCIAS

NARRATIVA ALEATÓRIA
ASSOCIAÇÃO CULTURAL 
APRESENTOU DOCUMENTÁRIO 
ONLINE
A Narrativa Aleatória apresentou no passado dia 18 de abril “Prelúdio”, um documen-
tário sobre o impacto que o COVID-19 teve nos jovens.
Esta Associação Cultural, com o apoio do IPDJ e da Câmara Municipal de Sintra, foi ao 
encontro de 11 jovens do Concelho, com o intuito de recolher o seu testemunho sobre 
o impacto que a pandemia teve nas suas vidas. 
Como se adaptaram a esta nova realidade? O que ficou para trás? Que oportunidades 
surgiram? 
Estes, e outros, serão alguns dos pontos abordados neste documentário.
Poderá assistir no canal de Youtube da Narrativa Aleatória.  ∟

MÊS DA PREVENÇÃO 
DOS MAUS-TRATOS NA INFÂNCIA 
E NA JUVENTUDE 
UMA COMUNIDADE ATENTA 
É UMA COMUNIDADE SEGURA!
Abril é o mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância e na Juventude e a União 
das Freguesias de Massamá e Monte Abraão promoveu a sensibilização da comuni-
dade para esta causa com a campanha “Apenas o coração pode bater”.
Durante o mês chamámos a atenção para o tema com inciativas como a leitura da 
história “A Lua Amarela e Azul”, da autoria de Joana Melo da Silva, da Associação 
para a Promoção do Desenvolvimento Juvenil (APDJ). Também a nossa equipa não 
ficou indiferente a esta causa e participou através de atos simbólicos, com o objetivo 
de chamar a atenção para este tema.
Sabe porque é que o Laço Azul é o símbolo desta causa? Conheça a história através 
do link: http://bit.ly/lacoazul21 ∟

É NOTÍCIA

MÊS DA JUVENTUDE 
ADAPTOU-SE À PANDEMIA E DECORREU ONLINE
A União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão planeou, como já é habitual, o mês de março a pensar 
nos jovens da Freguesia. As iniciativas decorreram online entre os dias 13 e 31 de março, numa altura de 
confinamento causado pelo COVID-19, com transmissão em direto na página de Facebook da Autarquia, 
para que os jovens pudessem assistir em casa, em segurança. 
As atividades tiveram diversos temas, como videojogos, os jovens e a cidadania, saúde mental, nutrição e 
política. Agradecemos a todos os parceiros que participaram na iniciativa, assim como a todos os jovens que 
aderiram ao Seu mês! ∟

CENTRO SHOTOKAI 
DE QUELUZ 
NO GOT TALENT PORTUGAL
O Grupo FourteenDance do clube Shotokai, sediado em Monte 
Abraão, passou para a próxima fase no programa Got Talent 
da RTP, que passa ao domingo à noite. 
Apoie as nossas instituições! ∟
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É NOTÍCIA

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 
alerta de ocorrências de forma simples e 
precisa.
A plataforma permite identificar o local 
exato das ocorrências, podendo ainda 
anexar fotografias e/ou vídeos. Os pedi-
dos serão devidamente encaminhados 
para que sejam respondidos com a maior 
brevidade possível. 
Aceda através do site www.uf-massama-
mabraao.pt ou através da app da sua Fre-
guesia. 
Contamos com a sua colaboração para o 
reforço da qualidade de vida na freguesia. ∟

TEM USADO A APP DA 
JUNTA DE FREGUESIA?
Massamá e Monte Abraão tem uma aplicação 
para dispositivos móveis que permite aos cida-
dãos ficarem a par do que se passa na Fregue-
sia,  darem conhecimento de problemas na via pú-
blica, acederem a descontos no comércio local, 
solicitarem atestados online, entre outras opções. 
A App permite também ter o  “Cartão Freguês” em 
versão digital e através  de serviços de GPS,  per-
mite saber a que distância se encontra de cada um 
dos estabelecimentos do comércio local, que lhe 
irá permitir o acesso a descontos nas compras. 
A App está disponível de forma gratuita nas lojas do 
Google Play (Android) ou na APP Store (iOS). ∟

MONTE ABRAÃO
REQUALIFICAÇÃO DA 
AV. SOLDADO JOAQUIM LUÍS
Os trabalhos desenvolvidos pela Câmara Municipal de Sintra 
para a requalificação de arruamentos na freguesia continuam. 
Entra as várias obras a decorrer destaca-se a Av. Soldado Joa-
quim Luís, em Monte Abraão.
Esta intervenção vai reforçar a segurança de peões e automobi-
listas através da colocação de sinalização, otimização dos luga-
res de estacionamento, reconfiguração parcial do perfil da via e 
introdução de passadeiras para pessoas com mobilidade condi-
cionada e invisuais.
Os trabalhos prolongam-se por 3 meses e vão dar uma nova 
centralidade a esta artéria, regulando o tráfego e contribuindo 
igualmente para a eliminação de barreiras arquitetónicas. ∟

MANUTENÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
Estes são apenas alguns exemplos das diversas 
intervenções que a Equipa do Espaço Público faz 
diariamente para melhorar a Freguesia. É um 
trabalho contínuo e desafiante em prol de uma 
Freguesia mais cuidada, com mais qualidade e 
a pensar no conforto, comodidade e bem-estar 
dos fregueses que residem em Massamá e Mon-
te Abraão, assim como toda a comunidade en-
volvente que frequenta a nossa Freguesia. ∟
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DISCURSO DIRETO

[Acontece] Que balanço faz do trabalho realizado em 
defesa da freguesia?
[Pedro Oliveira Brás] Este mandato é claramente mar-
cado pela pandemia e o impacto que tem tido na popu-
lação. Numa primeira fase, a resposta à crise sanitária 
num esforço conjunto entre município, junta de fregue-
sia e autoridades de saúde. Agora estamos numa fase de 
reforço de respostas ao nível económico-social com a 
retoma de projetos e reforço do apoio social, nomeada-
mente alimentar.
Apesar de todos estes novos desafios, fazemos um ba-
lanço positivo do nosso mandato, onde conseguimos 
concretizar a maioria dos projetos e ideias que apresen-
támos no programa eleitoral sufragado à comunidade.

[A] Que projetos destaca no trabalho já feito?
[POB] O nosso objetivo é valorizar a comunidade, através 
das pessoas, da economia local e do território. São estes 
os três pilares da nossa ação.
Valorizar as pessoas é dar espaço para que participem 
ativamente na comunidade, através do Orçamento Par-
ticipativo que já permitiu a comunidade investir pelas 
suas escolhas cerca de 500 mil euros. Também os jovens 
têm uma voz ativa, desde as nossas crianças com os Mi-
ni-Presidentes, passando pelo Orçamento Participativo 

ENTREVISTA PEDRO OLIVEIRA BRÁS

"É UM ORGULHO PODER CONTRIBUIR, DE 
ALGUMA MANEIRA, PARA UMA MELHOR 
QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS" 

Jovem que, logo na 1.ª edição, teve o envolvimento de 
cerca de 1250 jovens.
Criámos os nossos diretos quinzenais das redes sociais 
que nos aproximam da comunidade, mas também um 
conjunto de iniciativas como o Mês da Juventude, o Ar-
raial Popular ou a Feira Medieval. Também as nossas bi-
bliotecas existentes nos parques urbanos da freguesia.
Mas valorizar as pessoas é também apoiá-las. Maior 
desafio tem sido o apoio alimentar fruto da pandemia. 
Reforçamos a Mercearia Solidária+ com a criação de um 
polo alimentar e o POAMPC. 
A economia local é importante para a nossa comunida-
de. Uma freguesia viva só existe se tiver uma economia 
local com vida.  Neste mandato quisemos valorizar ainda 
mais o projeto de dinamização do comércio local, com o 
lançamento de um site dedicado ao cartão Freguês, bem 
como uma App institucional com ligação ao Freguês, que 
conta hoje com 180 lojas aderentes. Destaco, igualmente, 
a feira semanal que, fruto da pandemia, sofreu enormes 
impactos e que rapidamente a adaptámos para que pu-
déssemos retomar a atividade económica assim que fos-
se permitido. Hoje, temos uma feira segura, em que cada 
um de nós pode fazer as suas compras.

"O NOSSO OBJETIVO 
É VALORIZAR A 

COMUNIDADE, ATRAVÉS 
DAS PESSOAS, DA 

ECONOMIA LOCAL E DO 
TERRITÓRIO. SÃO ESTES 

OS TRÊS PILARES DA 
NOSSA AÇÃO."
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DISCURSO DIRETO

Ora, sem pessoas e sem dinâmica local, o nosso terri-
tório degrada-se. Torna-se relevante valorizar o espa-
ço que nos rodeia. Torná-los atrativos e apelativos para 
a fixação de pessoas. Desde logo, em coisas tão simples 
como garantir a sua manutenção, bem como no investi-
mento na melhoria de mobilidade, na criação de parques 
urbanos, novos parques infantis, na criação de parques 
caninos, novos espaços desportivos, na requalificação de 
vias, entre muitos outros investimentos realizados pelo 
município e junta de freguesia.

[A] Quais os maiores desafios que encontrou?
[POB] Este mandato é claramente marcado pelo desa-
fio de gerir a um nível local uma pandemia. Ao mesmo 
tempo que tínhamos de preparar e capacitar toda a au-
tarquia para uma nova realidade de serviço público, tí-
nhamos de estar na linha da frente para proteger a nossa 
comunidade.
Sem dúvida, o maior desafio desde que sou autarca.

[A] Como é a relação com a Câmara Municipal de 
Sintra e com o seu presidente, Basílio Horta?
[POB] Temos uma relação de grande proximidade e de 
entreajuda com a Camara Municipal de Sintra e dife-
rentes serviços. Aliás, tem sido esta parceria que nos 
possibilita desenvolvermos um trabalho partilhado em 
diferentes áreas. 
A minha relação com o presidente Basílio Horta é de 
grande abertura e solidariedade. Mais que uma relação 
institucional é uma relação de amizade e de grande es-
tima.
Sinto-me honrado por aprender com um presidente 
como o nosso que possui uma visão para o concelho mui-
to assente na solidariedade social, mas também de proje-
ção no território além das nossas fronteiras. 

[A] Como enfrentou Massamá Monte Abraão o desa-
fio da pandemia originada pela Covid-19?
[POB] Desde o início da pandemia foram adotadas me-
didas de prevenção que vigoram algumas delas até à 
data de hoje. Num primeiro instante, e para fazer face às 
necessidades de confinar os grupos de risco e reforçar o 
apoio social, foram reestruturados os serviços e reforça-
dos os programas sociais: Mercearia Solidária+, Farmá-
cia Solidária, POAPMC.

Servimos mais de 11 mil refeições no âmbito da Mercea-
ria Solidária+ e apoiamos cerca de 617 pessoas mensal-
mente com cabazes alimentares.
Criámos um programa de apoio ao grupo de pessoas 
mais vulneráveis, onde íamos às compras de bens essen-
ciais de alimentação e farmácia (mediante receita mé-
dica). No somatório dos dois confinamentos realizamos 
cerca de 600 pedidos.
No que respeita ao apoio ao comércio local, criámos o 
programa de apoio à economia local onde atribuímos 
“vouchers” para utilizar na rede Freguês, no valor de 
50€ para pessoas que tivessem perdido rendimento. De 
igual modo, estimulámos o consumo no comércio local 
através da iniciativa “Compre na Freguesia”, o que gerou 
e movimentou cerca de 72 mil euros. Tudo isto alicerçado 
num reforço de comunicação junto das pessoas.
Outros desafios se colocaram. Recordo a recolha de equi-
pamentos informáticos, onde entregamos cerca de 161 
equipamentos, ou a própria Feira Semanal que teve de 
ser adaptada para que pudéssemos reabri-la. 
No que respeita à receita, tivemos perdas significativas e 
ainda hoje estamos a tentar recuperar essa perda.
O nosso foco, atualmente, tem sido o regresso à norma-
lidade, procurando promover iniciativas que coloquem 
a nossa freguesia no dinamismo a que nos habituámos.

[A] O que mais o realiza na função de autarca? 
[POB] O trabalho de um autarca é um trabalho inacaba-
do. Temos sempre novos desafios e novas respostas para 
preparar. Estamos em constante desafio e isso é extre-
mamente gratificante.
É um orgulho poder contribuir, de alguma maneira, para 
uma melhor qualidade de vida das pessoas. 

[A] Aproveitando a referência  ao orgulho por estar 
à frente dos destinos de Massamá e Monte Abraão, 
que projetos tem para o futuro da freguesia?
[POB] Temos ainda alguns projetos que queremos iniciar 
antes do final do nosso mandato, como o Parque Inclu-
sivo, e é nisso que nos queremos concentrar neste mo-
mento. ∟

"O TRABALHO DE 
UM AUTARCA É UM 

TRABALHO INACABADO. 
TEMOS SEMPRE NOVOS 

DESAFIOS E NOVAS 
RESPOSTAS PARA 

PREPARAR. ESTAMOS 
EM CONSTANTE 

DESAFIO E ISSO É 
EXTREMAMENTE 

GRATIFICANTE."
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É NOTÍCIA

3 ANOS DE DIRETO NO FACEBOOK 
DE MASSAMÁ-MONTE ABRAÃO
As sessões em direto no Facebook foram criadas em abril de 2018, com base em princípios 
de proximidade e partilha, tendo surgido assim uma nova via de comunicação entre o 
presidente, Pedro Oliveira Brás, e os seus eleitores.
No passado mês de abril, as sessões em direto no Facebook celebraram o seu 3.º aniversário, 
com a sessão n.º 73, numa iniciativa que permite à população da freguesia colocar as suas 
questões e ficar a conhecer o que está a ser feito para melhorar o dia-a-dia de cada um.
Até ao fecho desta edição já decorreram 77 sessões. Obrigado por participar! ∟

FEIRA DO  
PORTA-BAGAGEM 
DE REGRESSO
 
As inscrições para mais uma edição da Feira do 
Porta-Bagagem de Massamá e Monte Abraão 
estão a decorrer até ao próximo dia 16/06.

UNIVERSIDADE 
SÉNIOR 
NA RENASCENÇA
A Rádio Renascença foi ver como fun-
ciona a nossa Universidade Sénior em 
tempos de pandemia. Com alunos dos 
55 aos 91 anos, vale a pena ouvir os teste-
munhos dos nossos seniores.
Oiça a reportagem completa no nosso 
canal de Youtube em União das Fregue-
sias de Massamá e Monte Abraão. ∟

RECOLHA DE “MONOS” REFORÇADA
A União de Freguesias de Massamá e Monte Abraão reforçou o serviço gratuito de recolha de “monos”, contribuindo para o au-
mento da reciclagem e limpeza urbana.
Numa iniciativa que une a Câmara Municipal e os Serviços Municipalizados de Sintra, é possível encaminhar resíduos como 
frigoríficos, televisões, móveis, colchões, sofás e tantos outros objetos que eram despejados ilicitamente no espaço público para 
reciclagem e aterro.
Este reforço acontece com a introdução de um novo equipamento na frota automóvel.
Recorde-se que este serviço é gratuito e o agendamento para a recolha de “monos”, disponível de 2ª a 6ª feira, pode ser feito entre 
as 9h e as 17h, através do número 210 133 548. ∟

Esta iniciativa da Junta de 
Freguesia de Massamá e 
Monte Abraão decorre desde 
2015, sendo já considerada 
um exemplo na área metro-
politana de Lisboa.
A Feira do Porta-Bagagem 
permite a troca ou a aqui-
sição de artigos reciclados 
ou em segunda mão, sendo 
igualmente um ponto de en-
contro entre público e ven-
dedores de todas as idades, 
num agradável ambiente de 
convívio.
As inscrições podem ser fei-
tas online em www.uf-mas-
samamabraao.pt ∟
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INSTITUIÇÃO

ASSOCIAÇÃO ANIMAIS DE RUA
O problema da sobrepopulação de animais de rua em Portugal foi o ponto de partida para 
o nascimento da Associação Animais de Rua, em 2008. Com o objetivo de tentar minorar o 
sofrimento destes animais sem lar e evitar que nasçam outros nestas condições, dirigimos, 
diariamente, os nossos esforços e recursos para a promoção do bem-estar dos animais, mas 
também para a defesa da saúde e salubridade públicas, assim como a segurança e conforto 
de todos. 
 
A Associação Animais de Rua, através do método Capturar-Esterilizar-Devolver (CED), faz o 
controlo de colónias de gatos errantes a nível nacional. Este processo envolve a captura 
dos gatos de uma colónia, a sua esterilização, um pequeno corte na orelha esquerda 
para fins de identificação, desparasitação e, por fim, a devolução dos animais ao 
seu território de origem, onde são alimentados e protegidos por um cuidador. 
Sempre que possível, os animais adultos dóceis e as crias que ainda estejam em 
idade de socialização são retirados das colónias e encaminhados para adoção.

CENTRO DE ARBITRAGEM DA UNIVERSIDADE
AUTÓNOMA DE LISBOA
O Centro de Arbitragem da Universidade Autónoma de 
Lisboa (CAUAL) foi autorizado através do despacho Mi-
nisterial a 29/09/1997. 
É um Centro de Arbitragem de competência genérica e 
de âmbito nacional, podendo abranger todos os conflitos 
legalmente arbitráveis, visando a promoção da media-
ção, da conciliação e da arbitragem.
O CAUAL pretende promover a resolução de litígios de 
consumo nacionais e transfronteiriços, além de conflitos 
provenientes de outras áreas, como são disso exemplo as 
controvérsias em contexto hospitalar.
Este Centro de Arbitragem conta com uma lista de Ár-
bitros com relevante experiência e com amplo conheci-
mento nas matérias a abranger, sendo praticamente to-
dos, docentes e investigadores da UAL, possuindo ainda, 
uma bolsa de reputados mediadores de conflitos, certifi-
cados pelo Ministério da Justiça, todos eles inscritos na 
lista de mediadores de conflitos organizada por aquele 
Ministério.
Os mediadores de conflitos da bolsa de mediadores do 
CAUAL têm a capacidade de conferir aos acordos obtidos 
em mediações em que participem o princípio da execu-
toriedade, isto é, são acordos com força executiva, que 
dispensam qualquer outro tipo de homologação.
Desde 2018 que a Autarquia de Massamá e Monte Abraão 

dispõe de um protocolo de cooperação com o CAUAL, 
com o objetivo de dotar os cidadãos de mais acesso à 
justiça, com um menor custo, proporcionando-lhes um 
maior bem-estar, melhor qualidade de vida e mais paz 
social, através de uma alternativa aos tribunais. 

Desde a sua origem, a Animais de Rua já conta com mais de 40.000 
animais esterilizados, tendo neste momento 7 núcleos ativos no Con-

tinente e Açores e 22 protocolos municipais em curso, onde se inclui o pro-
tocolo com a União de Freguesias de Massamá e Monte Abraão, iniciado em 2019. 

Durante o ano de 2020, apesar da situação pandémica e dos confinamentos e res-
trições associados, conseguimos esterilizar mais de 4000 animais e encaminhar 
cerca de 200 animais para adoção, em todo o país. 

Se quiser saber mais sobre a Associação Animais de Rua, aceda a:
https://www.animaisderua.org
https://www.facebook.com/animaisderua
https://www.youtube.com/user/animaisderuaAdR
https://www.instagram.com/animaisderua ∟

CAUAL - Centro de Arbitragem 
da Universidade Autónoma de Lisboa
Site: https://arbitragem.autonoma.pt 
Email: centrodearbitragem@autonoma.pt  
Telefone: 213 177 660
FB: https://www.facebook.com/arbitragemautonoma ∟
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A NOSSA RUA

AVENIDA AGOSTINHO NETO
AGOSTINHO NETO – MÉDICO, ESCRITOR E POLÍTICO ANGOLANO (1922 - 1979)

António Agostinho Neto, que viria a ser o fundador da 
nação Angolana, nasceu na aldeia de Kaxicane, banhada 
pelas águas caudalosas do rio Kuanza, na região de Cate-
te, a 60 kms de Luanda, corria o ano de 1922.
Filho de Agostinho Pedro Neto e de sua mulher, Maria da 
Silva Neto, o menino viria a chamar-se António Agosti-
nho Neto, nome que não tardaria a andar nas bocas do 
mundo.
Foi preso pela PIDE pela primeira vez em 1951, quando 
reunia assinaturas para a Conferência Mundial da Paz 
em Estocolmo. Em 9 de fevereiro de 1955, passou dois 
anos e meio nos cárceres da polícia política portuguesa e 
depois na Cadeia do Aljube, no Porto, só sendo libertado 
em 12 de junho de 1957.
O Agostinho Neto regressou a Luanda no dia 04/02/1975, 
sendo alvo da mais grandiosa manifestação popular de 
que há memória em Angola. Dirige, pessoalmente, a 
partir desse momento, toda a ação contra as múltiplas 
tentativas de impedir a independência de Angola, pro-
clamando a Resistência Popular Generalizada.

Fontes: http://monte-abraao-queluz.blogspot.com/2007/08/av-agostinho-neto.html · Fotos: http://monte-abraao-queluz.blogspot.com/2007/08/av-agostinho-neto.html; 
https://www.voaportugues.com/a/musicos-cantam-poemas-de-agostinho-neto/4032410.html; https://pt.wikipedia.org/wiki/Agostinho_Neto 

A 11 DE NOVEMBRO
DE 1975 O

POVO ANGOLANO
PROCLAMOU
PELA VOZ DO

AGOSTINHO NETO
A INDEPENDÊNCIA

NACIONAL.

A 11 de novembro de 1975 o Povo angolano proclamou 
pela voz de Agostinho Neto a independência Nacional, 
tendo sido nessa altura investido no cargo de Presidente 
da República Popular de Angola.
Mas foi sobretudo na poesia que Agostinho Neto virá a 
encontrar a expressão mais adequada para dar voz à sua 
indignação perante a injustiça.
Já doente, Agostinho Neto percorre o Moxico, Bié, Cuan-
do-Cubango, Malange e Uíge, como que a despedir-se do 
país a que se consagrou. De uma das vezes em que se di-
rige à população, dirá mesmo não haver homens insubs-

tituíveis. A 10 de setembro de 1979, morre numa mesa de 
operações do principal hospital de Moscovo.
Agostinho Neto teve como principais obras poéticas:
· Quatro Poemas de Agostinho Neto, 1957, Póvoa do Varzim;
· Poemas, 1961, Lisboa, Casa dos Estudantes do Império;
· Sagrada Esperança, 1974, Lisboa, Sá da Costa;
·  A Renúncia Impossível, 1982, Luanda, INALD (edição 

póstuma). ∟
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UM BALANÇO DE MANDATO

novo Regulamento, para o qual foram cruciais os contri-
butos e o envolvimento dos Alunos e Professores.
Valorizar as Pessoas é também a premissa subjacente à 
consolidação e reforço dos Programas Sociais existentes, 
em particular o apoio alimentar. Nesse sentido, como 
resultado de uma candidatura realizada ao Fundo Am-
biental, o Executivo da União das Freguesias de Massa-
má e Monte Abraão criou mais um Pólo Alimentar, rea-
bilitando a Mercearia Solidária.
Mais recentemente, sob a liderança do Partido Socialista, 
tem-se evoluído na intenção de criar duas Creches Mu-
nicipais na nossa Freguesia, o que virá suprir, em parte, 
as enormes carências com que nos deparamos desde há 
largos anos nesta área.
Para continuar a Valorizar a Economia Local, muito con-
tribuíram o novo site dedicado ao Cartão Freguês, bem 
como o desenvolvimento de uma APP institucional com 
foco neste projeto- bandeira do Executivo liderado pelo 
PS. Por outro lado, independentemente dos condiciona-
lismos causados pela Pandemia de Covid-19, lançaram-
-se iniciativas no Comércio Local, de entre as quais des-
tacamos a iniciativa “Compre no Comércio Local” que 
teve um impacto estimado de cerca de 75 mil euros no 
comércio da nossa freguesia.
Mas Valorizar o Comércio Local não é apenas o desen-
volvimento de iniciativas de cariz programático, passa, e 
passou, também por regularizar e regulamentar o funcio-
namento da Feira Semanal de Monte Abraão. A aprovação 
do novo Regulamento da Feira de Monte Abraão, além de 
ter contado com a participação ativa dos Feirantes, trouxe, 
em primeiro lugar, equidade e justiça aos Feirantes que fi-
nalmente têm um instrumento claro sobre a aplicação de 
taxas e a sua diferenciação por atividade económica.
Finalmente, e não menos importante, salientamos a 
profunda transformação que o nosso território tem so-
frido ao longo dos últimos anos. Várias têm sido as in-
tervenções que têm Valorizado a União das Freguesias 
de Massamá e Monte Abraão e que a tornam mais har-
moniosa, com uma mobilidade mais suave e mais justa 
no que concerne ao equilíbrio entre espaço pedonal e 
automóvel. Hoje, é inquestionável a mudança que tem 
sido levada a cabo através do rebaixamento de inúmeras 
passadeiras ou a criação de faixas de encaminhamento 
para invisuais, que se reflete, acima de tudo, na melhoria 
da inclusividade pedonal.
Aliás, o plano “Acesso para Todos” tem levado a uma 
verdadeira revolução na mobilidade pedonal, tão pre-
mente e essencial no reequilíbrio de forças de um terri-
tório que cresceu com o automóvel no centro do espaço 

O segundo semestre do ano de 2021 traz um ato 
eleitoral autárquico e, como tal, é premente co-
meçar a fazer um balanço do trabalho até agora 

realizado nas diversas áreas de atuação do 2º mandato do 
Partido Socialista à frente dos destinos da Câmara Muni-
cipal de Sintra (CMS) e da União das Freguesias de Massa-
má e Monte Abraão (UFMMA), trabalho esse assente na 
consolidação das estratégias e opções políticas assumidas.
Ao longo do mandato 2017/2021 sublinha-se a estabi-
lidade e a qualidade da gestão da UFMMA, conseguida 
no âmbito de um processo iniciado no mandato anterior 
(2013/2017), com o cumprimento dos compromissos as-
sumidos com os munícipes e fregueses. Aliás, a assunção 
de responsabilidades e o cumprimento dos Programas 
Eleitorais definem o padrão de referência que faz do 
Partido Socialista o partido com a maior implementação 
autárquica em Portugal.
Em 2017, a palavra que lançou o mote para o atual man-
dato foi “Valorizar”. De facto, ao longo dos últimos anos, 
o Executivo da União das Freguesias de Massamá e Mon-
te Abraão, liderado pelo PS, tem Valorizado as Pessoas, a 
Economia Local e o Território.
Na Valorização das Pessoas, destacamos a consolidação 
e o reforço do Orçamento Participativo (OP) - uma fer-
ramenta que possibilitou aos fregueses fazer parte da 
vida da Freguesia e de contribuírem ativamente para a 
melhoria do território em que vivemos. São 16 projetos 
concretizados, e outros 2 em concretização, com um in-
vestimento a rondar os 500 mil euros. De realçar, ainda, 
a implementação, em 2019, do OP Jovem, que permitiu 
envolver, só na primeira edição, mais de 1250 jovens que 
contribuíram com 102 propostas.
Na Universidade Sénior (USMMA), é notório o investi-
mento realizado através do aumento das instalações, 
aposta nas tecnologias, equipando todas as salas com 
material informático, ao mesmo tempo que se investiu 
no Ensino à Distância, o que fez com que a USMMA fosse 
uma das poucas com atividade regular, mesmo em pe-
ríodos tão conturbados como os de pandemia. Não pode-
mos deixar de mencionar, ainda, a concretização de um 

público. Exemplos disso, são os caminhos pedonais no 
Bairro Coopalme, nas Avs. Azedo Gneco e Américo Fer-
rer Lopes em Massamá, bem como os da Av. Agostinho 
Neto e Rua Palmira Bastos em Monte Abraão que inclui 
a ligação da Cidade Desportiva até à Rua Direita. Nesta 
perspetiva, encontram-se atualmente em intervenção 
a Av. Joaquim Luís em Monte Abraão e a Rua Direita de 
Massamá – duas intervenções que vão trazer melhores 
acessibilidades pedonais e maior segurança.
Valorizar o espaço publico é, também, requalificar e criar 
novas centralidades verdes num território imensamente 
urbano e, nesse sentido, realçamos a criação dos Parques 
Urbanos Ramada Curto e Arqº Ribeiro Telles, ambos em 
Monte Abraão, bem como a intervenção da zona verde 
na Rua Mário Pinto, em Massamá, que permitiu aumen-
tar as valências existentes e aumentar a apropriação do 
espaço pelos moradores.
Não podemos, ainda, deixar de enaltecer a Câmara Mu-
nicipal de Sintra pela profunda intervenção no Par-
que Escolar da nossa Freguesia, num investimento que 
superou, só no nosso território, os 2 milhões de Euros. 
Desde a substituição total das coberturas de fibrocimen-
to (amianto), passando pelas profundas intervenções e 
requalificações nos interiores, cantinas e nos recreios 
de todas as escolas do nosso território, fazem com que 
as nossas crianças e jovens tenham escolas praticamente 
novas e com todo o conforto.
Sabendo dos desafios e pressão que o estacionamento 
tem numa freguesia com as características da nossa, não 
podemos deixar de realçar o esforço que o Executivo li-
derado pelo Partido Socialista tem assumido no sentido 
de melhorar e regularizar a oferta de estacionamento na 
UFMMA. Exemplos disso, são as diversas bolsas de es-
tacionamento que surgiram ao longo dos anos, quer em 
Massamá, quer em Monte Abraão, que criaram centenas 
de novos lugares de estacionamento. Somando a isto, 
salientamos o esforço do Município em implementar a 
gratuitidade dos Parques de Estacionamento das Esta-
ções de Comboio de Massamá e Monte Abraão.
Apesar de termos vindo a assistir a um mandato atípico 
por via da pandemia de Covid-19, a verdade é que muito 
mais foi feito, implementado e desenvolvido no sentido 
de Valorizar as Pessoas, a Economia Local e o Território. 
Assim, este trabalho contínuo e permanente levado a 
cabo pelo Executivo do Partido Socialista, faz-nos acre-
ditar e confiar que temos, hoje, uma União das Fregue-
sias de Massamá e Monte Abraão mais desenvolvida, 
com melhor qualidade de vida e, sobretudo, mais prepa-
rada para os desafios do futuro. ∟

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

DAVID 
PEREIRA 
DA SILVA 
(PS) 
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BANCADA DO BLOCO DE ESQUERDA (BE) 

OS NOVOS TEMPOS 
E OS VELHOS PROBLEMAS

O Verão e as férias, aproximam-se. A pandemia parece perder fôlego. Os 
seus números, embora até já tivessem sido melhores, continuam longe, 
muito longe, dos números dramáticos de janeiro e fevereiro. A vacina-

ção, com alguns altos e baixos, tem corrido, globalmente bem. Se do ponto de vis-
ta sanitário, a crise parece querer abrandar, já o agravamento da crise económica 
e social, espreita atrás da porta. Os governos, central e local, como tem exigido o 
Bloco de Esquerda, terão de dar as respostas adequadas a este previsível agrava-
mento para que ninguém fique para trás, sejam os mais frágeis, os precários, os 
pequenos empresários, todos os que têm sido e continuarão a ser prejudicados 
pela pandemia.
Entretanto, os problemas pré-existentes à pandemia, tanto a nível do concelho 
como das nossas Freguesias, continuam ou, nalguns casos, agravaram-se mesmo. 
As deficiências na higiene urbana, é um exemplo. Seja na recolha do lixo indife-
renciado, seja do contentorizado para reciclagem, bem como a recolha de monos, 
ou a varrição, continuam com graves deficiências. Não dizemos que a culpa seja 
só do SMAS, pois haverá fregueses e freguesas que também contribuirão para o 
estado complicado a que chegou a higiene urbana nas nossas ruas. Por isso, o B.E. 
tem vindo, desde há vários anos, a insistir com a Junta de Freguesia, na necessi-
dade de se lançar uma grande campanha de sensibilização ambiental, em toda a 
nossa comunidade, bem como na necessidade de se exigir aos SMAS um serviço 
com mais qualidade pois, nem mesmo com o trabalho complementar que a Junta 
de Freguesia tem prestado nesta área, o resultado tem sido satisfatório. ∟

BANCADA  PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA  (PSD)

A VERDADE NAS CAMPANHAS DIGITAIS

BANCADA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA (CDU)

NOVAS FORMAS 
DE TRABALHO, 
A MESMA EXPLORAÇÃO

O trabalho mediado por plataformas electrónicas tem vindo a ganhar im-
portância, em particular na actividade de entregas, como são as refei-
ções ao domicílio, e até já foi baptizado de uberização. 

Estende-se a sectores como a mobilidade, a informática ou a produção de conteú-
dos, e caracteriza-se pelo recurso ao falso trabalho independente, sem vínculos 
formais e cingindo o trabalhador a um prestador de serviços. Embora dependen-
te da entidade patronal para obter trabalho, horários e tarefas, o trabalhador tem 
de colocar meios próprios à disposição do empregador para atingir os objectivos 
que lhe são fixados por um supostamente imparcial algoritmo. O risco do negó-
cio é pois atirado para o trabalhador, vendo-se muitos endividados para poderem 
trabalhar!
A banalização do trabalho uberizado, à conta das tecnologias de informação, con-
flui ainda no teletrabalho, que mimetiza e aprofunda a flexibilidade e a falsa in-
dependência. Não só o espaço doméstico é invadido pela empresa, como o tempo 
de trabalho é desregulado pela imposição de objectivos mais do que horários. Este 
trabalho à tarefa aproxima na exploração o assalariado do falso recibo verde.
Assim, a valorização do Trabalho, dos salários e dos direitos laborais, contra 
qualquer forma de precariedade, mantém nos nossos tempos toda a actualidade. 
A CDU tem vindo a denunciar o agravamento da exploração trazida pela uberi-
zação, juntando a sua voz aos trabalhadores atingidos e cuja sindicalização e ca-
pacidade reivindicativa está a crescer. Vamos por isso dinamizar uma sessão de 
esclarecimento em Massamá a 26 de Junho, no Parque Salgueiro Maia. ∟

A chegada de novas tecnologias de informação fez com que estejamos conectados mais tempo, consumamos 
mais conteúdos e conheçamos novas realidades. Este mundo digital que conquistou a nossa sociedade as-
sumirá um papel importante neste período eleitoral que se aproxima, preenchendo o distanciamento social 

que tem marcado as nossas vidas há demasiado tempo. A missão de complementar as campanhas com uma dimensão 
digital trará desafios para os eleitores, nomeadamente, à luz das polémicas relacionadas com as fake news e as ações de 
desinformação. Nesta caminhada que se faz em conjunto, cabe aos representantes partidários assumirem o compro-
misso de partilhar conteúdos reais e comprovados, permitindo o acompanhamento dos eleitores que, à distância, terão 
a oportunidade de estar conectados a partir da segurança das suas casas. ∟

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)

A PANDEMIA 
E OS DESAFIOS 
IMEDIATOS

S endo certo que a preocupante situação 
económica e financeira que diversos sec-
tores da País atravessam derivado da pan-

demia que nos assolou e assola em 2020 e 2021 
atrai as atenções imediatas, a verdade é que não 
se podem descurar desafios que daí resultam e 
que se revestem importância crucial para o País 
e por consequência para Sintra e para a União de 
Freguesias de Massamá e Monte-Abraão. 
Importa meditar sobre questões de futuro, tais 
como a competitividade numa economia de de-
safios crescentes, o empreendedorismo, a edu-
cação, a saúde, a ação social, a segurança e defesa 
e, por questões óbvias, a prevenção de catástro-
fes e pandemias. 
O CDS-PP apresenta-se hoje como uma força 
motriz no sentido de lançar o debate político 
em termos nacionais e locais, numa perspetiva 
de contribuir como soluções sustentadas e cre-
díveis, personificado num capital de esperança 
pelo qual os portugueses anseiam e necessitam.
Sim, os portugueses em geral e os sintrenses 
em particular necessitam de ter essa garantia, 
configurada num compromisso político susten-
tado numa partilha de experiências e de proje-
tos locais, potenciando o diálogo entre eleitos e 
eleitores, sendo que o CDS-PP continuará a as-
sumir-se como um Partido de vocação autárqui-
ca e defensor de uma política de proximidade e 
confiança.  ∟

A proximamo-nos a passos largos das eleições e isso 
nota-se na tentativa frenética dos executivos mu-
nicipais e de freguesia fazerem em poucos meses 

aquilo que não fizeram em 8 anos. E o maior problema reside 
em que a única estratégia existente tem por base o interesse 
político de conquistar votos e não aquilo que realmente inte-
ressa para melhorar a qualidade de vida da população. São 
obras feitas à pressa, algumas mal executadas, que não obe-
decem a um plano integrado que vise resolver os inúmeros 
problemas existentes, em particular, na nossa freguesia. 
Aquilo que assistimos é um despejar de dinheiro sobre os pro-
blemas, sem critério, sem prioridades definidas e sem um pla-
neamento eficaz e atempado. Vejamos, por exemplo, o novo 
Parque Urbano no alto de Monte Abraão. O dinheiro gasto no 
parque Ribeiro Teles, cerca de 250 mil euros, é caro para aquilo 
que oferece – muros de contenção, passeios de circulação com 
uns bancos e iluminação e sem qualquer outra valência. Ob-
viamente que o investimento deveria ser muito maior e o novo 
parque, com área para isso, deveria ter igualmente equipa-
mentos de lazer infantil, um silo automóvel com polidesporti-
vo por cima, parque canino entre outras valências permitindo 
criar uma mais valia na zona e uma nova centralidade para os 
habitantes de Monte Abraão. Perdeu-se assim uma oportuni-
dade porque a lógica de investimento maior recaiu na freguesia 
onde a vitória do PS poderá estar mais em causa com um novo 
parque urbano e um investimento de 1 milhão de Euros em Ca-
sal de Cambra onde já existia um excelente parque urbano.
E assim vamos sendo (des)governados por um executivo 
da UFMMA subserviente aos interesses do seu partido e 
do executivo municipal ao invés de exigir, lutar e trabalhar 
pelo que é realmente necessário e por uma efetiva melhoria 
da qualidade de vida dos seus habitantes.

ANA PAULA GARGANTA
MARIA DE FÁTIMA CAMPOS 

Nada de surpreendente quando percebemos o estado 
de abandono e desleixo a que chegaram as antigas fre-
guesias e as prioridades deste executivo que gasta mais 
dinheiro em propaganda do que no apoio ao comércio 
local, por exemplo. Disse o senhor Presidente quando 
investiu num programa de televisão o dobro do dinhei-
ro que gastou com o famoso Plano de Apoio à Economia 
Local, que tal investimento não retiraria dinheiro de 
outras áreas. Muito pouco tempo depois estava a pedir 
um apoio extraordinário à Câmara Municipal de valor 
inferior ao que gastou na festança para a Universidade 
Sénior e percebemos qual a prioridade do Sr. Presidente 
da UFMMA, a sua autopromoção e a propaganda. 
Fazer campanha com dinheiro do erário público é sem-
pre reprovável, mas torna-se eticamente mais reprovável, 
numa época onde assistimos a tantas pessoas com dificul-
dades, quando não há investimentos em áreas vitais e de-
pois se gastam milhares de euros em ofertas de brinquedos, 
no dia da criança, com a fotografia do Presidente da UFM-
MA ao invés de investir esses milhares de euros em algo 
fundamental para o ensino, como equipamentos ou mate-
rial, e assinalar o dia com atividades promovidas na escola.
As eleições e os votos não podem ser a prioridade de 
quem deve servir com espírito de missão e não de se 
servir dos cargos que ocupam, com interesses pessoais 
e partidários; precisamos de quem governe a nossa terra 
com paixão, com a entrega e o orgulho de pertença e res-
peito pela identidade das localidades e o gosto de aqui 
viver e de transformar, todos os dias, Massamá e Monte 
Abraão num lugar onde gostamos de viver e trabalhar. 
É urgente mudar! É urgente lutar pelo melhor para to-
dos nós! Os vogais independentes ∟

CARLOS MIGUEL SALDANHA
JOSÉ BARANDAS SALGADO

NÃO VALE TUDO




