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Exmo. Senhor 

Presidente da União de Freguesias  

De Massamá e Monte Abraão 

 

 

 

Na sequência do convite que foi endereçado aos vogais da Assembleia de Freguesia eleitos pelo 

Movimento Sintrenses com Marco Almeida, cumpre-nos informar V. Exa. que, unanimemente, 

foi decidido por todos nós não estar presentes no Jantar de Natal da união de Freguesias. 

 

Esta decisão prende-se, em primeiro lugar, com uma postura de coerência para com os 

princípios de atuação democrática que sempre defendemos e que o executivo não tem 

praticado em inúmeras situações como é prova, muito recentemente, o desrespeito por uma 

deliberação da Assembleia de Freguesia em relação a uma iniciativa municipal na NOSSA 

Freguesia. A democracia e a sã convivência democrática não se exerce apenas no Natal e à mesa 

de um restaurante, sendo muito mais importante no desempenho diário dos cargos públicos e 

no respeito pelos órgãos institucionais e pela oposição. 

 

Perante a conjuntura atual e entendendo, que mesmo pequenos, são os atos e os exemplos que 

fazem a diferença e contribuem para uma melhor sociedade, gostaríamos de solicitar a V. Exa. 

que, apesar de não nos fazermos representar no jantar, a verba inerente ao gasto que teriam as 

5 refeições destes vogais revertesse a favor das famílias carenciadas contempladas nos cabazes 

de Natal. Cremos que, mesmo não sendo muito, poderá significar mais um ou outro cabaz de 

natal e, consequentemente, maior dignidade para uma ou mais famílias neste Natal.  

 

Terminamos, e uma vez que damos conhecimento desta mensagem a todas as bancadas, com o 

desafio a todos os convidados que se juntem a nós neste gesto simbólico solicitando que nos 

informem da sequência ou não deste nosso propósito.  

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

Os Vogais da Bancada Sintrenses com Marco Almeida 

Assembleia de Freguesia de Massamá e Monte Abraão 
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