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ENTREVISTA 

PEDRO OLIVEIRA BRÁS
"Queremos e temos uma 
visão clara para a nossa 

freguesia".
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COMPOSIÇÃO E PELOUROS
QUADRIÉNIO 2021 . 2025

SECRETÁRIO
DAVID JORGE PEREIRA DA SILVA (PS) 
Pelouros: Cultura e Ambiente. 

TESOUREIRO
HÉLDER LEANDRO FERREIRA COUTO (PS) 
Pelouros: Gestão Financeira, Tesouraria, 
Património e Recursos Humanos. 

VOGAL
JOÃO MARIA CANHOTO RUSSO (PS) 
Pelouros: Espaço Público, Higiene Urbana, 
Equipamentos Públicos. 

VOGAL
NUNO MIGUEL MOREIRA GOULÃO SANTOS (PS) 
Pelouros: Mobilidade e Transportes, Obras e Projetos. 

VOGAL
MÓNICA SOFIA MONTEIRO RUSSO (PS) 
Pelouros: Educação, Desporto e Juventude 

VOGAL
MARIA ADELAIDE TAVARES DE SOUSA (PS) 
Pelouros: Economia Local, Voluntariado, 
Tempos Livres e Lazer

RENOVADO 
COMPROMISSO

No passado ato eleitoral, a comu-
nidade renovou a sua confiança na 
continuidade do Partido Socialista à 
frente dos destinos da nossa fregue-
sia, prosseguindo a valorização das 

pessoas, economia local e território. Importa, por isso, saudar todos o que 
participaram e elevaram a Democracia através do seu voto.
Esta resultado é uma honra e uma responsabilidade, representando um 
sinal de reconhecimento do muito que já foi feito, mas acima de tudo, a 
certeza de que este é o caminho certo para valorizar a comunidade.
Massamá e Monte Abraão, é uma freguesia onde queremos que todos os 
cidadãos tenham a mesma oportunidade de participar, de usufruir da 
cultura, do desporto e do associativismo, independentemente da sua si-
tuação económica ou social. Um território que atraia os jovens a ser parte 
integrante na gestão autárquica, onde tenham uma voz.
Acreditamos na valorização das pessoas, através do desenvolvimento de 
programas sociais e comunitários que proporcionem o sentimento de 
partilha e solidariedade bem como um continuo aprofundamento da de-
mocracia participativa.
Acreditamos na valorização da economia local, com o investimento em 
atividades diversas de estímulo ao comércio local, continuando a apostar 
no freguês e no envolvimento da comunidade. 
Acreditamos na valorização do território, através da realização de inves-
timento que promova o aumento do conforto e da qualidade de vida. Um 
território capaz de oferecer um espaço público de qualidade, que privile-
gie a mobilidade e melhoria das condições pedonais e que promova o seu 
património, preservando-o. 
Esta é a nossa visão e será esta que nos vai guiar durante estes próximos 
quatro anos.

O Presidente, 
Pedro Oliveira Brás
Pelouros: Gestão Global, Cidadania, Proteção Civil, Segurança, Interven-
ção Social, Associativismo, Feiras e Mercados. 
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RESULTADOS PROVISÓRIOS
As eleições autárquicas de 2021, na Freguesia de Massamá e Monte 
Abraão, obtiveram uma taxa de votação situada nos 38%, onde vo-
taram um total de 16.450 eleitores, dos quais se alcançaram os se-
guintes resultados para a Assembleia de Freguesia:
–› PS- 37,48%, correspondentes a 6.167 votos;
–› Vamos Curar Sintra – 24,62%, correspondentes a 4.051 votos;
–› CDU - 10,55%, correspondentes a 1.736 votos;
–› CHEGA– 8,30 %, correspondentes a 1.365 votos;
–› Bloco de Esquerda - 7,31%, correspondentes a 1.203 votos;
–› PAN - 3,70%, correspondentes a 608 votos;
–› Iniciativa Liberal - 3,50%, correspondentes a 575 votos.

Para mais informações sobre o número de votos, visite o nosso we-
bsite em www.uf-massamamabraao.pt  ∟

A ACONTECER

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS
TOMADA 
DE POSSE
A cerimónia de tomada de posse dos novos membros 
da Assembleia e Junta de Freguesia decorreu no passado 
dia 17 de outubro, no Pavilhão desportivo da Escola Se-
cundária Miguel Torga, em Monte Abraão.
Este evento contou com a presença de representantes 
das forças vivas da freguesia e comunidade em geral.  ∟

VENCEDORES
VIII ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 
A VIII edição do Orçamento Participativo de Massamá e Monte Abraão chegou ao fim com 
dois projetos vencedores!
Os projetos vencedores foram “Construção de rampa para mobilidade reduzida” e de uma 
“Uma Praceta Intergeracional”.
Parabéns aos proponentes!
Agradecemos a todos os participantes desta edição: desde os proponentes, aos votantes e a 
toda a comunidade envolvida. ∟

Da esquerda para a direita: MARIA ADELAIDE 
TAVARES DE SOUSA; NUNO MIGUEL MOREIRA 
GOULÃO SANTOS; PEDRO OLIVEIRA BRÁS; HÉLDER 
LEANDRO FERREIRA COUTO; MÓNICA SOFIA 
MONTEIRO RUSSO; DAVID JORGE PEREIRA DA 
SILVA; JOÃO MARIA CANHOTO RUSSO
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A ACONTECER

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

NOVOS ABRIGOS 
DA “ALDEIA DOS 
GATOS” 
CONCLUÍDOS
Dois novos abrigos incluídos na proposta “Por uma freguesia mais so-
lidária com pessoas, animais e ambiente - Aldeias dos Gatos”, situados 
no passeio pedonal das traseiras da Rua das Hortênsias, e por trás da 
Praceta das Mimosas, ambas em Massamá, são já uma realidade.
Esta proposta foi apresentada pela freguesa Elsa Oliveira, e reforça as já 
existentes na Cidade Desportiva e Praceta Stuart Car valhais, em Monte 
Abraão e no Alto de Tercena, em Massamá.
A proposta foi uma das vencedoras da VI Edição do Orçamento Parti-
cipativo e vai levar à instalação de 7 abrigos, pretendendo integrar os 
gatos abandonados com a população criando, assim, sinergias benéficas 
a todos. ∟

PROJETO 100 
BARREIRAS
Já estão a decorrer as obras de um dos projetos vencedores da VI Edição 
do Orçamento Participativo.
O projeto “100 Barreiras”, apresentado pela Associação Olhar Ativo de 
Sintra vai criar e orientar melhores as acessibilidades, com pisos táteis, 
para cidadãos com deficiência visual, junto às estações de caminho de 
ferro em Massamá e Monte Abraão.∟

AMBIENTE E ESPAÇO URBANO

O MEU BAIRRO
A Junta de Freguesia de Massamá e Monte Abraão distribuiu pelas caixas de correio 24 mil ímanes 
informativos sobre a plataforma “O Meu Bairro”. 
Esta iniciativa dá a conhecer como se pode agendar a recolha de MONOS e lixos de grandes dimensões 
de forma fácil e gratuita.
A colaboração de todos permite manter uma freguesia mais limpa .∟
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É NOTÍCIA

OFICINAS DE VERÃO

SENIORES ATIVOS
Terminou a 23 de julho a 1ª edição das oficinas de verão dedicadas aos seniores da 
nossa freguesia.
Foram 3 quinzenas repletas de atividades diversificadas como tertúlias, danças, ca-
minhadas desportivas, sessões de cinema, teatro, e tanto mais. As oficinas decorre-
ram em segurança e cumprindo todas as normas da DGS.  ∟

CAMPOS DE FÉRIAS 

SUCESSO MARCA 
MAIS UMA EDIÇÃO
Terminou mais uma edição dos campos de férias marcada pela animação, solidarie-
dade e brincadeira.
Apesar das contingências implementadas, foram 5 semanas cheias de atividades  
preparadas e acompanhado por profissionais, que incluiu uma oferta variada: ati-
vidades desportivas (ao ar livre), caminhadas, workshops, atividades experimentais 
(Oficina de Ciências de Sintra), jogos e muitas brincadeiras que ocuparam os tempos 
livres de todos. ∟

UNIVERSIDADE SÉNIOR

EXPOSIÇÃO “PINTURA, 
TRAÇO E DESENHO”
Pedro Oliveira Brás, presidente da freguesia de Massamá e Monte Abrão, foi um dos mui-
tos visitantes da exposição “Pintura, traço e desenho”, patente nas instalações da Associa-
ção de Reformados, Pensionistas e Idosos de Monte Abraão (ARPIMA).
Esta iniciativa decorreu no mês de julho e pretendeu mostrar alguns dos trabalhos elabo-
rados pelos alunos das disciplinas de Pintura a Óleo e Traço e Desenho da Universidade 
Sénior de Massamá e Monte Abraão, relativas ao ano letivo de 2020/2021. ∟

PARABÉNS 
XXIV ANIVERSÁRIO DA FREGUESIA DE MASSAMÁ 
E MONTE ABRAÃO

Oiça a mensagem do presidente da assembleia de freguesia, Manuel Lourenço Marques, e do presidente da 
união de freguesias, Pedro Oliveira Brás. 
A todos desejamos um feliz aniversário!
Faça leitura do QR code  com o seu telemóvel e visualize a mensagem. A mesma também está disponível no 
nosso canal do Youtube “União das Freguesas de Massamá e Monte Abraão”, na nossa página de Facebook 
@uf.massamamabraao ou instagram @uf.massamamabraao.  ∟
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EMPREGO
CONHECE O GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL 
DISPONÍVEL NA SUA FREGUESIA?

É NOTÍCIA

CARTÃO FREGUÊS
TENHA O SEU CARTÃO EM VERSÃO DIGITAL

Com a criação de um site dedicado ao projeto Freguês, deixou de haver a 
obrigatoriedade de ter o cartão fisicamente, onde era inserido o nome, po-
dendo, se quiser, obter o cartão digitalmente, através do site.
Para isso, basta visitar o site em https://cartaofregues.uf-massamamabraao.
pt/cartao-fregues-36 e clique no separador “Aderir ao Cartão” e posterior-
mente no botão “Sou Freguês”.
Por baixo das imagens do cartão, irá encontrar uma frase que diz “clique 
aqui para apresentar o seu Cartão Freguês”. Ao carregar nessa frase irá abrir 

uma página/documento com o Cartão Freguês. Basta apresentar essa imagem ao lojista e terá os seus benefícios.
Tem usado o seu Cartão Freguês? Apoie o Comércio Local! ∟

A União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão dis-
põe de um Gabinete de Inserção Profissional (GIP) que 
visa apoiar os cidadãos na definição ou desenvolvimento 
do seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de 
trabalho.
Através do GIP os desempregados beneficiam de um le-
que de atividades como:
•  informação profissional para jovens e adultos desem-

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

em fase de inserção ou reinserção profissional;
• encaminhamento para ofertas de qualificação;

•  divulgação de ofertas de emprego e colocação de de-
sempregados nas ofertas disponíveis e adequadas;

•  divulgação de programas comunitários que promovam 
a mobilidade no emprego e na formação profissional no 
espaço europeu;

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

O GIP pode ajudá-lo! Está disponível nas instalações da 
União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão, de 2ª 
a 6ª feira, mediante marcação através do nº 210 133 550 
e/ou no nosso website em www.uf-massamamabraao.pt 
no separador “Serviços” e posteriormente no botão “Ga-
binete de Inserção Profissional”.   ∟

UNIVERSIDADE SÉNIOR
INSCRIÇÕES PARA O ANO LETIVO 2021/2022
 A Universidade Sénior iniciou mais um ano letivo com 
as inscrições a acontecerem online e presencialmente 
nas instalações da Junta de Freguesia em Massamá e, 
pela 1ª vez, também em Monte Abraão.
Às várias disciplinas existentes, como edição de foto-
grafia, psicologia, meditação, alemão, holandês, teatro, 
pintura, horticultura, yoga, juntam-se as de ginástica e 

manutenção, dança sénior, Microsoft Office, oficina de 
culinária, Shorinji Kempo, tapeçaria artística e teoria 
musical.
A universidade sénior inicia este período letivo com 
mais de 40 professores voluntários e 62 disciplinas.
As inscrições voltam a abrir para o 2º semestre entre os 
meses de fevereiro e março.   ∟

SESSÕES DE CINEMA 
ALEATÓRIO
 
Depois de ter apresentado “Prelúdio”, um docu-
mentário sobre o impacto que o COVID-19 teve nos 
jovens, a associação Narrativa Aleatória presen-
teia-nos com a iniciativa “Cinema Aleatório” com 
sessões que decorrem no Centro Lúdico de Massa-
má.
Esta iniciativa surge numa parceria de co-gestão 
desenvolvida entre esta Associação Cultural e a 
Câmara Municipal de Sintra, no âmbito da dina-
mização do espaço do Centro Lúdico de Massamá.
Deste modo, a Narrativa Aleatória pretende tornar 
este espaço num local de difusão de criações cine-
matográficas aproximando o cinema à comunida-
de local.
No “Cinema Aleatório” é proposto a realização de 
Ciclos Cinema (divididos por 11 sessões), onde são 
exibidos filmes produzidos por diferentes cria-
dores. Registe-se na nossa newsletter em www.
uf-massamamabraao.pt e acompanhe as nossas 
redes sociais para ficar a par de iniciativas que de-
correm na freguesia.   ∟



JUL/AGO/SET  2021     | 7    

É NOTÍCIA

INICIATIVA
MÊS MUNICIPAL DO MIGRANTE DE SINTRA
A Câmara Municipal de Sintra instituiu o 17 de setembro como o Dia Municipal dos Imigrantes, como 
forma de assinalar o seu forte contributo para a vida local.
A RJ ANIMA - Associação desenvolveu diversas atividades em formato online, e contaram também em 
formato presencial com a exposição “À BIASE AFRIKANA” de Eleutério Martins para que as pessoas pu-
dessem visitar. ∟

SESSÕES GRATUITAS

“TUDO O QUE PRECISA DE 
SABER SOBRE A BANCA ONLINE”
A Associação Portuguesa de Bancos vai promover sessões online de um Programa de Literacia Digital - “Tudo o 
que precisa de saber sobre banca online”. Esta iniciativa decorre até julho de 2022.
Pode inscrever-se através do link no nosso website em www.uf-massamamabraao.pt ou envie um email para edu-
cacaofinanceira@apb.pt indicando o número de pessoas que pretendem assistir.
As sessões são gratuitas e abertas ao público em geral, em particular à comunidade sénior, que ainda não esteja 
familiarizada com a utilização dos canais digitais.
Para mais informações, consulte o nosso website em www.uf-massamamabraao.pt.  ∟

TEATROESFERA
FESTIVAL AO LUAR
O espaço exterior ao “Teatroesfera” voltou a ser palco de sessões 
de teatro e música, ao receber o “Festival ao Luar” que animou 
os finais de tarde e noites de 
verão.
Esta iniciativa ficou 
marcada pela forte 
participação de re-
sidentes da fregue-
sia tendo sempre 
presente o respeito 
pelas normas de 
segurança devido à 
Covid-19. ∟

FESTIVAL AQUI AO LADO
SUCESSO GARANTIDO
O Centro Lúdico de Massamá recebeu 3ª edição do Festi-
val “Aqui ao Lado”, numa iniciativa que contou com mais 
de 700 visitas, 9 grupos musicais e 4 companhias de tea-
tro. Foram mais de 15 horas de arte com a promessa de 
regresso no próximo ano. ∟
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DISCURSO DIRETO

ACONTECE] UM NOVO MANDATO, O QUE PODE-
MOS ESPERAR PARA OS PRÓXIMOS 4 ANOS?
[Pedro Oliveira Brás] OS eleitores de Massamá e Monte 
Abraão renovaram a confiança no Partido Socialista, o 
que nos deixa bastante satisfeitos. Representa um sinal 
de reconhecimento do trabalho que tem sido feito.
Assim, vamos continuar trabalhar para valorizar as pes-
soas, a economia local e território.

[A] Que balanço faz do trabalho feito até ao momento?
[POB] Os últimos oito anos têm vindo a ser importantes 
para o desenvolvimento da freguesia. Aprofundámos a 
democracia participativa com o Orçamento Participativo 
ou o Orçamento Participativo Jovem, estimulámos o co-
mércio local com a criação do programa de dinamização 
que designamos de Freguês, realizámos investimentos 
no espaço público com principal incidência na melhoria 
pedonal, redes cicláveis, construção de parques infantis 
e melhoria dos parques urbanos para fruição de todos. 
Ao mesmo tempo não deixámos ninguém sem respos-
tas sociais e dinamizámos eventos como Feira Medieval, 
Feira Porta-Bagagem ou Arraial Popular. Tudo isto, com 
um modelo de governação assente na proximidade, no 
diálogo com as nossas associações.

ENTREVISTA PEDRO OLIVEIRA BRÁS

"QUEREMOS E TEMOS UMA VISÃO CLARA 
PARA A NOSSA FREGUESIA"

[A] Na sua opinião, o orgulho que mostra no traba-
lho feito, foi o motivo para que os eleitores conti-
nuassem a confiar em si e na sua equipa?
[POB] O trabalho realizado deixa-nos orgulhosos. Se 
tudo foi bem feito? Provavelmente não. Se fizemos tudo? 
Não. O trabalho de uma autarquia é sempre inacabado.
O que sempre dizemos à nossa comunidade, é que que-
remos e temos uma visão clara para a nossa freguesia, 
assente na valorização das pessoas, da economia local e 
território.
Massamá e Monte Abraão é uma freguesia com carac-
terísticas fantásticas. Uma freguesia jovem, com dina-
mismo comercial, tecido associativo forte e abrangente, 
inúmeros espaços verdes e, sem dúvida, com qualidade 
de vida para se viver. 
As pessoas sabem que este é o caminho certo para conti-
nuarem a ser valorizadas.

[A] Várias vezes referiu que a defesa das pessoas, 
tendo em conta a pandemia, foi um dos seus princi-
pais desafios, mantém?
[POB] A pandemia veio destacar a importância que uma 
Junta de Freguesia tem na promoção do bem-estar das 
suas populações. Foram muitos os desafios, que enfren-
támos, mas sobretudo muitas as respostas efetivas que 

FREGUESIA JOVEM, 
COM DINAMISMO 

COMERCIAL, TECIDO 
ASSOCIATIVO FORTE 

E ABRANGENTE, 
ESPAÇOS VERDES E COM 

QUALIDADE DE VIDA

demos. Alargámos as respostas sociais e procurámos 
acompanhar as necessidades da nossa comunidade de 
forma próxima e célere. 
Criámos respostas alimentares, envolvemos a comuni-
dade para suprir necessidades informáticas das nossas 
crianças, atribuímos isenções aos nossos feirantes e co-
merciantes, criámos programas de apoio ao comércio 
local, investimos na Universidade Sénior para manter 
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DISCURSO DIRETO

as aulas em curso e adaptámos os serviços da Junta para 
garantir que a autarquia continuasse próxima de todos.
Foram momentos de vivência única, quer para mim, 
para os meus colegas de executivo, para os membros da 
Assembleia de Freguesia e todos os funcionários. Estes, 
aliás, foram uns heróis que estiveram sempre na linha 
da frente, enfrentando a incerteza de forma exemplar, 
sempre com elevado sentido de missão. Tudo fizemos 
para garantir a segurança de todos, colaboradores e ci-
dadãos, agindo e tomando decisões sob pressão e grande 
ambiguidade. 
Foram tempos de grande exigência, com desafios diá-
rios, muitos dos quais ainda hoje se mantêm no combate 
a esta pandemia e às suas repercussões para os nossos 
fregueses. 

[A] Esse investimento na área social para a defesa de 
moradores e comerciantes foi responsável por algu-
mas das obras que não foram concretizadas?
[POB] O nosso mandato ficou marcado pela defessa das 
pessoas no combate à pandemia. Fomos forçados a fazer 
escolhas. Para reforçar o apoio social deixámos de ter um 
investimento na cultura ou no desporto. Adiámos inter-
venções no espaço público, para que a equipa pudesse es-
tar mobilizada e focada em projetos vitais de apoio à nos-
sa comunidade e, especialmente, aos nossos idosos.
Mas outras escolhas foram feitas. A título exemplificati-
vo, o apoio aos nossos feirantes e comerciantes que estão 
no mercado e no quiosque que exploramos, onde prescin-
dimos de parte da receita. Ainda assim, a boa gestão que 
sempre nos caracterizou, possibilitou que tivéssemos mo-
mentos culturais e lúdicos, que se revestiram de extrema 
importância numa vertente que consideramos essencial: 
o bem-estar emocional das nossas pessoas. Destaco o pro-
grama televisivo “Domingão”, a iluminação de Natal e vi-
deomapping para celebrar o Natal, cuja adesão e feedback 
foi bastante positivo. 

[A] Ao longo do seu último mandato foi público a de-
fesa que fez da freguesia junto da Câmara Municipal 
de Sintra e do Governo central. Vai continuar a man-
ter essa defesa colocando a população à frente dos 
interesses partidários?
[POB] Quem me conhece sabe de que a minha prioridade 
são as pessoas que aqui vivem, aqui estudam e que aqui 
trabalham. 

[A] E a prestação permanente de contas que faz atra-
vés das redes sociais?
[POB] Concerteza. Agora que tomámos posse e o execu-
tivo está em pleno funcionamento, retomaremos, essas 
sessões pois tem sido não só um exemplo de cidadania, 
mas também de grande abertura por parte da minha 
pessoa, enquanto Presidente de Junta. 

[A] O reforço de competências para as freguesias vai 
continuar na sua agenda.
[POB] Sou um acérrimo defensor de que as Juntas de Fre-
guesias devem ter um papel mais interventivo na gestão 
do território, em todos os domínios que representam 
serviços de proximidade e será por aí que começamos a 
defender a nossa população. 
A pandemia adiou essa discussão, mas teremos de voltar 
às negociações para finalizar esse processo, que em Sin-
tra, foi iniciado com a presidente Edite Estrela e apro-
fundado com o presidente Basilio Horta. 

[A] O lugar que ocupa na Associação Nacional de Fre-
guesias pode ser considerado como reconhecimento 
do seu trabalho?
[POB] O lugar de coordenador que ocupo na Associação 
Nacional de Freguesias representa acima de tudo, um 
reconhecimento do trabalho que a freguesia tem feito na 
valorização das pessoas, da economia local e do território.
 
[A] E o orgulho que sempre afirmou no seu trabalho, 
mantém-se?
[POB] O trabalho que tenho vindo a realizar na ANA-
FRE é preconizado por um sentido enorme de respon-
sabilidade, por representar os meus pares, e de grande 
proximidade com todas as freguesias do Distrito, onde 
vivem cerca de 2 milhões de pessoas, para que estejam 
capacitadas e munidas de todas as ferramentas neces-
sárias para encontrar soluções aos desafios que surgem 
nos seus territórios.
 
[A] Para terminar, como define a freguesia de Mas-
samá e Monte Abraão?
[POB] Uma freguesia que nos dá orgulho em aqui viver e 
trabalhar. ∟

Dentro das melhores relações institucionais que tenho 
com a Câmara Municipal de Sintra, na pessoa do seu 
Presidente, Dr Basilio Horta, bem como com todas ins-
tituições onde estamos, a nossa intervenção faz-se sem-
pre no sentido de procurar as melhores respostas para os 
nossos problemas, procurando estar sempre do lado da 
solução. Exemplo disso, foi quando decidimos executar 
tarefas na área da higiene urbana, em colaboração com 
os SMAS, ou quando acompanhamos o município para 
fazermos a manutenção e pequenas reparações das nos-
sas escolas.

A] A sua política de porta aberta para a população, 
vai continuar?
[POB] Sim, essa é uma marca do qual não abdico e faço-o 
com enorme gosto. As pessoas elegeram-me como o seu 
Presidente de Junta. Desta perspetiva, cabe-me, estar em 
permanente escrutínio e sempre disponível para receber 
críticas, sugestões e elogios.
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É NOTÍCIA

BIBLIOTECAS DE SINTRA

APROVEITE AS FÉRIAS 
PARA RELAXAR E LER UM LIVRO

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

PROJETO IDENTIFIC’ART

Já experimentou a rede de bibliotecas nos parque públi-
cos da Freguesia? 
O projeto funciona de uma forma muito simples. Traga 
um livro de casa, coloque-o na biblioteca e leva outro no 
lugar do seu. Os livros são das mais diversas áreas desde 
o infantil ao romance, passando pela ficção científica e 
muito mais.
Letras Soltas é um projeto promovido pela União das 
Freguesias de Massamá e Monte Abraão, que permite 
a troca de livros, através de uma rede de bibliotecas es-
palhadas pelos vários parques da freguesia (Quinta das 
Flores em Massamá, 2 de Abril em Massamá, Salgueiro 
Maia Massamá, Ramada Curto e no 25 de Abril em Mon-
te Abraão).
Este projeto surge como mais um fator de promoção à 
cultura, criando hábitos de leitura, na rede de bibliotecas 
que estão instaladas nos parques urbanos. ∟

Chegou o projeto Identific’Art à 
Estufa Botânica situada na Quinta 
das Flores, em Massamá.
Todos os visitantes podem apren-
der de uma forma inovadora e 
pedagógica utilizando um smar-
tphone com leitor de QR code.
Basta fotografar o QR code que 
se encontra junto da espécie da 
estufa para aprender um pouco 
mais. O projeto Identific’Art é da 
responsabilidade da “Miosotis 
Green”. ∟

JÁ UTILIZA A NOSSA APP?
Massamá e Monte Abraão tem dispo-
nível uma aplicação para dispositivos 
móveis que permite aos habitantes 
da Freguesia darem conhecimento de 
problemas na via pública, acederem 
a descontos no Comércio Local, so-
licitarem atestados online, obter in-
formações sobre atividades culturais, 
desportivas ou outras. Já experimen-
tou a app? Instale-a e fique com todas 
as informações sobre a Sua Freguesia 
na palma da mão! ∟

G
O

O
G

LE
 P

LA
Y

A
PP

 S
TO

R
EDESCARREGUE 

A APP 
GRATUITAMENTE 
no Google Play (Android) 
ou na APP Store (iOS)
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INSTITUIÇÃO

5 EXCELENTE

50%
Desconto

Morada: Rua da Milharada, nº38 
2745-712 Queluz
Telefone: 214 370 619
Telemóvel: 967 146 426
E-mail: cincoexcelente@gmail.com
Endereço web: www.5excelente.pt
Horário: Segunda-feira a sexta-feira
7h30 às 19h30
Desconto: na inscrição.

AILINE CABELEIREIROS

Morada: Rua Jaime Cortesão, n.º10, Loja A 
2745-285 Queluz
Telefone: 214 370 230
Telemóvel: 925 471 826
Endereço web: www.facebook.com/
Ailine-Cabeleireiros-894865433920748
Horário: Segunda-feira a sábado
9h00 às 20h00
Desconto: trabalhos técnicos de cabeleireiro, 
às terças e quintas.

ADÃO 
ELETRODOMÉSTICOS

Morada: Avenida 25 
de Abril, n.º 96 
2745-862 Queluz
Telefone: 214 394 245
Endereço web: www.adao.pt
Horário: Segunda-feira a Sábado:
10h às 13h00 e das 15h00 às 19h30 
Desconto: eletrodomésticos de livre 
instalação, eletrónica de consumo, 
eletrodomésticos de encastre, esquentadores, 
termoacumuladores, colchões e pequenos 
domésticos.

ARCA DAS FESTAS

Morada: Rua da Milharada, n.º 31 Loja C 
2745-822 Queluz
Telemóvel: 938 384 031
E-mail: geral@arcadasfestas.pt
Endereço web: www.arcadasfestas.pt
Horário: Segunda-feira a sábado:
10h às 13h e das 14h às 19h
Domingo: 10h às 13h
Desconto: serviços e produtos, exceto 
produtos alimentares.

5%
Desconto

5%
Desconto

10%
Desconto
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A NOSSA RUA

RUA ANTÓNIO FEIJÓ
POETA E DIPLOMATA PORTUGUÊS (1859 - 1917)

A 1 de junho de 1859, nasce António de Castro Fei-
jó, em Ponte de Lima, que mais tarde se viria a 
tornar num poeta e diplomata português.

Como poeta, António Feijó, foi habitualmente ligado 
ao Parnasianismo1, sendo considerado o representante 
português, por excelência, deste movimento estético. As 
suas principais obras foram: Transfigurações, 1862; Líri-
cas e Bucólicas, 1884; Cancioneiro Chinês, 1890; Ilha dos 
Amores, 1897; Bailatas, 1907; Sol de Inverno, 1922 e No-
vas Bailatas, 1926
Começou por realizar os seus estudos em Braga, con-
cluindo o curso de Direito em Coimbra, no ano de 1883.
Foi dirigente da Revista Científica e Literatura junta-
mente com Luís de Magalhães, que foi publicada nos 
seus tempos de estudantes académicos na Universidade 
de Coimbra. 
A revista foi publicada em 1880 e 1881. Na sua introdução 
ficaram claras as intenções ao ler-se que “tem por fim 
tornar publica uma certa atividade mental que lhes pa-
receu desaproveitada e estéril pela falta de campo pró-
prio onde se trabalhasse livremente”. Assim, prometia 
não só caminhar pelos terrenos da arte mas também da 
ciência. 
Além dos dois diretores colaboraram também nesta re-
vista: Leopoldo Mourão, Luíz Osório, José Botelho, Ma-
nuel da Silva Gaio, entre outros. 
Em 1886, António Feijó, ingressou na carreira diplomá-
tica, tendo exercido cargos diplomáticos no Brasil (con-
sulados nos estados de Pernambuco e do Rio Grande do 
Sul) e, a partir de 1895, na Suécia, assim como na Norue-
ga e na Dinamarca. Na Escandinávia, ficará aliás coloca-
do até falecer em Estocolmo.
A 24 de setembro de 1900, casou-se com a sueca Maria 
Luísa Carmen Mercedes Joana Lewin, cujo a sua morte 
prematura em 1915, o viria a influenciar numa temática 
fúnebre, patente na sua obra. 

1  Parnasianismo é uma estética literária do século XIX, contempo-
rânea ao Realismo e ao Naturalismo. Trata-se de uma estética em 
reação ao sentimentalismo idealizante do romantismo.

Fontes: Escritas.org. (s.d.). www.escritas.org/pt/antonio-feijo. Obtido de www.escritas.org: https://www.escritas.org/pt/bio/antonio-feijo
Wikipédia. (23 de setembro de 2020). wikipedia.org/wiki/António_Feijó. Obtido de pt.wikipedia.org: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_Feij%C3%B3

Os seus temas estão frequentemente ligados a um cer-
to desencanto, a um sentimento de decadência e mágoa 
(também devido ao afastamento de Portugal), e ainda de 
pessimismo. Ao tema recorrente da morte associa um 
ideal de beleza fria e mórbida. O seu estilo contido e re-
quintado, refletindo, apesar da sua temática obsessiva, 
um distanciamento aristocrático, coloca-o num lugar 
singular da poesia do seu tempo.
António de Castro Feijó, faleceu em Estocolmo em 20 de 
junho de 1917 sendo que até à data da sua morte, era mi-
nistro de Portugal na Suécia. ∟

Habitualmente ligado 
ao Parnasianismo, 

sendo considerado o 
representante português, 

por excelência, deste 
movimento estético.

Salgueiro
Adoro esta mulher moça e formosa,
Que à janela, a sonhar, vejo esquecida,
Não por ter uma casa sumptuosa
Junto ao Rio Amarelo construída…
- Amo-a porque uma folha melindrosa
Deixou cair nas águas distraída.

Tambem adoro a brisa do Levante
Não por trazer a essência virginal
Do pessegueiro que floriu distante,
No pendor da Montanha Oriental…
- Amo-a porque impeliu a folha errante
Ao meu batel no lago de cristal.

E adoro a folha, não por ter lembrado
A nova primavera que rompeu,
Mas por causa de um nome idolatrado
Que essa jovem mulher n’ela escreveu
Com a doirada agulha do bordado…
E esse nome… era o meu !
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O Partido Socialista voltou a ser força política 
que obteve mais votos expressos pelos cidadãos 
das União de Freguesias de Massamá e Mon-

te Abraão, sufragando esta nova vitória, que tanto nos 
responsabiliza e orgulha. A vontade expressa nas urnas 
confirma que os eleitores escolhem quem vem defenden-
do os valores da solidariedade e da gestão transparente 
da causa pública.
No entanto, os números da abstenção que se verificaram 
impõem uma reflexão conjunta sobre as suas causas e 
uma procura, também conjunta, de medidas atinentes 
ao combate a esta tendência. 
Novas vitórias trazem sempre novas responsabilidades, 
como sabemos.
Temos, hoje, um leque mais alargado de partidos repre-
sentados nesta Assembleia de Freguesia, sinal de vitali-

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

BANCADA PARTIDO SOCIALISTA

SEMPRE DISPONÍVEIS PARA O DIÁLOGO 
ABERTO, TRANSPARENTE E ELEVADO

dade do nosso sistema democrático. 
Todos devemos estar à altura das responsabilidades e do 
mandato que os Fregueses nos conferiram, procurando, 
sempre, conferir a dignidade e o respeito que nos merece 
a democracia.
Da nossa parte estaremos, como estivemos, sempre dis-
poníveis para o diálogo aberto, transparente e elevado, 
tendo por objetivo maior o serviço público e o bem-estar 
das nossas populações, esta nossa motivação baseada 
numa cultura de diálogo estratégico e de lealdade insti-
tucional, certamente honrará os mandados que nos fo-
ram confiados e agora iniciamos.
Teremos de estar mobilizados, para enfrentarmos os ris-
cos económicos e sociais da decorrente conjuntura, de 
forma a ajudar, sobretudo, os que, efetivamente, mais 
precisam. 

Estamos certos de que o executivo da Junta irá continuar 
este trabalho que se demonstrou de grande valia nas 
respostas dadas no período mais negro da Pandemia. 
Relembramos que a Junta de Freguesia nunca mitigou 
respostas à população, auxiliando muitas famílias neste 
tempo de incertezas que acresceram aquelas que, infe-
lizmente, necessitam de apoio regular da Junta de Fre-
guesia para fazer face às mais diversas carências.
O passado recente já tem o seu lugar na história é tempo 
de nos focarmos no futuro.
Somos e seremos fiéis servidores públicos, defensores 
acérrimos da democracia participativa e plural.
Estamos certos de que o executivo da Junta de Fregue-
sias, presidido pelo camarada Pedro Brás estará, como 
esteve nos últimos 8 anos, à altura do desafio. ∟
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BANCADA DO CDS-PP

RENOVAMOS O NOSSO 
DESAFIO PARA 2021-2025

É uma honra para nós, eleitos do CDS-PP, participar nos próximos quatro 
anos na Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Massamá e 
Monte Abraão.

Felicitamos o novo executivo da Junta de Freguesia, assim como todos os eleitos 
para a Assembleia de Freguesia de 2021-2025.
A ação política do CDS-PP irá pautar-se por consensos que nasçam dos debates 
que as circunstâncias nos coloquem e que sejam promovidos através dos diálogos 
que conduzam a entendimentos para que o trabalho desenvolvido seja uma gran-
de mais valia para o bem-estar da população das nossas freguesias.
Esta melhoria deverá traduzir-se: (a) na coesão e identidade da freguesia; (b) na 
qualidade de vida; (c) na melhoria dos serviços sociais; (d) na higiene publica; (e) 
nos equipamentos educativos; bem como (f) na saúde e segurança.
Iremos lutar e trabalhar pelo que é realmente necessário e por uma efetiva melho-
ria da qualidade de vida dos habitantes da nossa Freguesia. A nossa atenção deverá 
centrar-se nos serviços essenciais (recolha de lixo, transportes, cuidado do espaço pu-
blico, apoio social, apoio ao associativismo, entre outros), pois é nestes serviços que 
assentam uma parte das nossas competências. O CDS-PP tem na sua matriz a demo-
cracia social-cristã, e é nela que encontramos a valorização das pessoas e das famílias, 
a proteção dos mais vulneráveis e ainda o dever de lhes dar o direito à oportunidade.
Do CDS-PP podem esperar todos os nossos fregueses, sem exceção, a disponibi-
lidade para colaborar, sempre que o objetivo seja o progresso e o bem-estar, bem 
como o desenvolvimento da nossa população.
Atravessámos, e continuamos a atravessar, um período difícil - o COVID-19 - mas 
isso só nos vem motivar a fazer mais e melhor. Que os anos de 2020 e 2021 sirvam 
de exemplo para, que todos sem exceção, percebermos que temos a obrigação de 
dar o nosso melhor em prol da nossa freguesia e dos nossos diferentes territórios.
Temos de olhar para o futuro com a vontade de tudo fazer pelas nossas freguesias 
e pelos nossos fregueses. ∟

BANCADA DO BLOCO DE ESQUERDA (BE) 

POR NOVAS E VELHAS LUTAS
UM DIA DE CADA VEZ

FRANCISCO DUARTE 

O FUTURO COMEÇA AGORA

N este que será o nosso primeiro texto de opinião no Jornal Acontece, 
começamos por agradecer a todas as pessoas que votaram e confiaram 
na “Coligação Vamos Curar Sintra”. A todos, o nosso muito obrigado.

Seremos a voz das mais de 4000 pessoas que votaram em nós e também das que 
não votaram. Seremos a voz de todos.
Foi com muita honra e orgulho que tomámos posse enquanto membros vogais 
da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Massamá e Monte Abraão. 
Poder representar a nossa terra, a freguesia onde muitos de nós nasceram e lu-
tar por uma vida melhor para todos os cidadãos, é uma grande responsabilidade. 
Contarão sempre connosco.
Nesta eleição autárquica, o PSD veio reforçar a sua presença nesta assembleia de 
freguesia, passando de um (1) vogal para quatro (4) vogais eleitos. Com este resul-
tado, podem todos contar neste mandato com uma oposição quatro (4) vezes mais 
forte e sempre em prol da nossa população.
Iremos continuar este trabalho a que nos propusemos, na defesa dos interesses 
da nossa população, sendo o PSD e os partidos parceiro, eleitos pela Coligação Va-
mos Curar Sintra, a verdadeira oposição ao Partido Socialista nesta Assembleia 
de Freguesia.
A nossa freguesia nos últimos anos regrediu. A falta de investimento e o mau in-
vestimento feito, em vários setores, é algo que nos preocupa.
O problema do lixo, a falta de manutenção do espaço púbico e dos espaços verdes, 
o sentimento de insegurança e os problemas de mobilidade, são vários dos pro-
blemas que se encontram por resolver.
É preciso inverter este ciclo de degradação do espaço público e este sentimento de 
insegurança e medo de andar pela nossa freguesia.
É preciso colocar a nossa freguesia ao serviço das pessoas, com respostas mais 
rápidas e focadas em cuidar dos problemas de cada cidadão.
Sintra foi o único concelho do país, a atingir o patamar dos 60% de abstenção. Isto 
é um sinal de que os Sintrenses estão desacreditados na política e é preciso começar 
a trabalhar já hoje, para devolver novamente às pessoas, a esperança e o acreditar 
que é possível, com o nosso voto, de criar um concelho e uma freguesia melhor.
Nos próximos quatro (4) anos, iremos fazer uma oposição séria e responsável. 
Sempre em prol da nossa população, tanto de quem confiou em nós, como daque-
les que terão a oportunidade de vir a apoiar a mudança no futuro.
O Futuro começa agora.

N o mandato que agora se inicia, o Bloco de Esquerda presente na nossa Assembleia de Freguesia, manifesta o 
mesmo propósito: transformar Massamá e Monte Abraão em locais melhores para viver.
Porque queremos que os velhos problemas da União de Freguesia sejam resolvidos, trabalharemos para isso, 

exigindo uma melhor resposta à crise sanitária, económica e social, uma agenda local para o combate às alterações 
climáticas, mais transparência na governação, maior participação da comunidade e uma verdadeira defesa dos valores 
éticos e de direitos humanos. 
Melhorar a recolha de resíduos e todo o espaço público e exigir, junto do município, melhores transportes públicos, são 
outros dos objetivos do BE.
Como temos afirmado, não deixar ninguém para trás e construir um futuro mais justo e mais solidário, é o objetivo. ∟

Voz aoS eleitoS
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Voz aoS eleitoS

BANCADA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA (CDU)

NOVO CICLO POLÍTICO: 
A CDU DIZ PRESENTE!

A s eleições autárquicas de Setembro passado decorreram num contexto 
de bipolarização forçada e de normalização de discursos de carácter an-
ti-democrático. O debate dos problemas locais foi ainda apagado pelo 

empolamento das disputas políticas nacionais. 
Assim, valorizamos a manutenção de eleitos da CDU no concelho de Sintra, com-
prometidos com as populações e os trabalhadores e com a defesa do Poder Local 
Democrático. 
Registamos ainda a perda das maiorias absolutas do PS. As carências da actuação 
camarária em áreas como a higiene urbana e recolha de resíduos, a mobilidade, 
o ambiente ou a política de cidades e habitação, exigem acção. Assim, neste novo 
ciclo político, a CDU aceitou assumir pelouros e responsabilidades nestas áreas. 
Mantendo a nossa autonomia política, contribuiremos com soluções para proble-
mas concretos. 
Na nossa União de Freguesias mantemos os dois vogais na Assembleia de Fregue-
sia, que continuarão a oposição construtiva do último mandato, assente no rigor 
e na mobilização popular. Não abdicaremos da reposição das duas Freguesias e 
estaremos alertas para a assumpção de serviços pela Junta e pelo Município sem 
estarem garantidos os meios.

BANCADA DO CHEGA 

A FAMÍLIA COMO PILAR 
DA NOSSA SOCIEDADE 

A Família é a célula base, singular e indispensável na nossa sociedade. A 
mesma garante estabilidade social assim como a prosperidade indivi-
dual e coletiva. 

A Família deve ter na autoridade do pai e da mãe sobre os filhos um referencial 
de disciplina, naturalmente conjugado com o sistema de valores e direitos funda-
mentais da sociedade. A verdadeira concepção de educação.  
Na Família é transmitida a vida e todo um conjunto de equilíbrios afetivos, emo-
tivos e comportamentais, assim como de saberes, tradições e património que sus-
tentam a dignidade e prosperidade dos indivíduos e dos povos. A herança de uma 
cultura! 
A Família é um conceito que precede o próprio Estado, como tal, nem o estado se 
pode sobrepor á família, nem pode sob qualquer ideologia perversa subjugar a fa-
mília aos seus interesses e á sua vontade. Constitui função indeclinável do Estado 
recolocar a família, e o seu papel na educação dos filhos, no lugar central que é o 
seu. 
Devem-se respeitar outros modelos diferentes de partilha de vida comum, porém 
considera-se a família natural, baseada na relação íntima entre uma mulher e um 
homem, uma realidade historicamente estável e humanamente insubstituível.  
Vivemos num país que financia e banaliza o aborto como forma de contracepti-
vo, mas não é capaz de utilizar parte do seu orçamento para financiar as famílias 
para que não tenham que recorrer a essa falsa solução. 
Dia 15 de Maio, dia internacional da Família, devia ser por todos comemorada e 
apoiada pela nossa Freguesia de forma a ser um hino á célula base da nossa so-
ciedade. ∟

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




